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Odamız 58. ve 63. Meslek Komitelerinde yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair 

sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 11 Ekim 2016 tarihinde 

Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Meslek Komitesi İstişare Toplantımıza 58. 

ve 63. komitelerden toplam 82 üye katılmıştır.  

 

Bu toplantı ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinin 55.si 

yapılmış ve Konya Ticaret Odası’nda bulunan 70 Meslek Komitesinden 69’u ile görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

 

58.  Komite: Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri  

63. Komite: Seyahat Acentesi Faaliyetleri ve Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması 

Hizmetleri  

 

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Adnan ÖZKAYMAK : 58. Komite  

 O. Nevzat ÜNSAL : 63. Komite  

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri: 

 Ahmet Bircan  : 58. Komite Başkanı 

 Mesut Yalçın  : 58. Komite Başkan Yrd. 

 Murat Kart  : 63. Komite Başkanı 

 

Toplantıya Katılan Misafirler: 

 Mukadder GÜRSOY   : İl Milli Eğitim Müdürü 

 Kenan HAN    : İl Emniyet Müdür Yardımcısı 

 H. Selim BÜYÜKKARAKURT  : Büyükşehir Bel. Genel Sek. Yardımcısı 

 İsmail TANER    : Büyükşehir Bel. UKOME Genel Müdürü 
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Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

Soru/Sorun 1: İstişare toplantısına davet konusunda sektördeki bazı arkadaşlarımıza 

ulaşılamadığını düşünüyoruz.  

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Yaptığımız bu toplantıda, 58. Meslek komitesindeki 205 üyeden 

175’ine ulaşılmış, 70 üyemiz katılacağını ifade etmiştir. 63. Meslek komitesinde ise 218 

üyemizden 185’ine ulaşılmış olup, katılacağını beyan eden üye sayımız 86 olmuştur. 

Rakamlar toplam üye sayımızın yüzde 85’ine ulaşıldığını göstermekte olup, bu denli geniş 

katılımlı bir toplantı için oldukça iyi değerlerdir.  

Bununla birlikte; bir üyemiz 58. veya 63. komitelerin ilgi alanındaki işler ile iştigal edip 

farklı bir komitede bulunabilmektedir. Yanlış komitede olduğunu düşünen veya çevrenizde o 

şekilde olduğu bilinen Odamız üyesi var ise dilekçe ile NACE Kodu değişikliği talebinde 

bulunması durumunda, ait olduğu komiteye aktarımı kolaylıkla yapılabilecektir.  

 

Soru/Sorun 2: Odanın tur/seyahat organizasyonlarından acentelerin tamamına bilgi 

verilmesini ve acente belirlemede yerel firmaların tercih edilmesini istiyoruz. 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Konya Ticaret Odası olarak, üyelerimizin lehine olacak şekilde 

sürekli olarak yurtiçi ve yurtdışı fuarlar, ikili iş görüşmeleri (B2B) vb. organizasyonlar 

yapıyoruz. Ancak bu programlar ile alakalı seyahat organizesi Odaya değil, ilgili komiteye 

aittir. Seçilecek firmanın tercihi ve diğer konularda, komite yetkilileri sorumludur. KTO ise 

organize ekibini ayarlama ve KOSGEB vb. diğer kurumlarla istişare noktasında yer almaktadır. 

Bu vesile ile sadece seyahat/tur işlerinde değil tüm organizasyonlarda “Konya’daki kurum ve 

kuruluşların yerel firmaları tercih etmesi” görüşümüzü bir kez daha belirtmek istiyoruz. 

 

Soru/Sorun 3: Yeni sezon Umre tarihleri yaklaşmıştır. İkinci defa umreye gidecekler için 

Suudi Arabistan tarafından 540 Dolar bir ücret talep edilmekte. Bunun kaldırılması 

konusunda ilgilenebilir misiniz? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: 540 Dolar konusu hakkında farklı kurumların da çalışmaları 

olmakla birlikte biz de en kısa sürede girişimde bulunur, kaldırılması için üzerimize düşeni 

yaparız.  
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Soru/Sorun 4: Konya Havaalanındaki sis problemi hakkında neler yapılabilir? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Konya Ticaret Odası olarak, havaalanındaki sis ile alakalı DHMİ 

ve THY ile başta olmak üzere çok fazla kurumla görüşmemiz oldu. Buradaki asıl konu sis vb. 

hava şartlarında uçakların inebilmesini sağlayan ILS cihazının maliyetidir. ILS cihazının 

seviyesinin 3’den 2’ye indirilmesi, Konya Havalimanı’nın askeri havalimanı olmasından dolayı 

ciddi bir yekûn tutmaktadır.  

 

Soru/Sorun 5:  Şehir merkezinde öğrenci taşıması C plakalı araçlar ile yapılmaktadır. 

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelerdeki öğrenci servislerinin de C plakalı 

araçlarla taşınacağını belirtilerek ilçelere C plakası tahsisi ve satışı yapılmıştır. Ancak gerek 

korsan plakalar gerekse Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece ilçelerde kullanmak 

kaydıyla verilen C plaka araçların Konya merkezde servis hizmeti vermeleri nedeniyle 

sektörde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.  

 

UKOME Genel Müdürü İsmail TANER: 5216 Sayılı yasaya göre tüm ilçeler Büyükşehir 

Belediyesine bağlandığı için bu ilçelerde kullanılmak üzere C plakası tahsis edildi. MEB 

tarafından yayınlanan yönetmelikle 5216 Sayılı yasa arasında bir tezatlık bulunmakta. İlgili 

Bakanlıklardan yeterli görüş alınmadan hazırlanmış bir uygulama söz konusu. 

 

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY: MEB’in hazırladığı  “Servis Yönetmeliği” gayet 

açık olup, okullardaki tatbikatımız yönetmelik ekseninde devam ediyor. İhaleler yönetmeliğe 

uygun şekilde yapılmaktadır. Bakanlığımız ve diğer yetkili kurumlar tarafından yasal bir 

değişiklik yapılacak olur ise uygulamaktan imtina etmeyiz. 

 

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan HAN: Yetkililer tarafından verilen direktifler 

doğrultusunda sahada görevlerimize, belgesiz araç vb. bütün kontrollerimize devam 

ediyoruz.  

 

Konya Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk: Birbiri ile çelişen 

yönetmeliklerin çözümü amacıyla biz de Oda olarak MEB Bakan Yardımcımız Orhan Erdem 

başkanlığında, İl Milli Eğitim, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün 

konudaki en yetkili kişileri ile birlikte sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenleyelim.  
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Soru/Sorun 6: Tarım fuarları, sektörümüz başta olmak üzere Konya ekonomisi için çok 

başarılı bir organizasyon olmaktadır. Buna benzer şekilde “Turizm Fuarı” da düzenlenebilir 

mi? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Sektör temsilcileri eğer bir fuar organize etmek ister ve bir araya 

gelirse Konya Ticaret Odası olarak böyle bir hizmeti sunmaktan, üyelerimize yardımcı 

olmaktan memnuniyet duyarız. Her türlü desteği sağlamaya hazırız.  

 

Soru/Sorun 7: Bazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde servis ihaleleri toplu verilmekte. 

Bazılarında ise ihale başındaki rakamlar ile uygulamadaki rakamlar farklı olabiliyor. (Ek 

öğrenci gelmesi, fazla mesafe çıkması gibi)   

 

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY: İhalelerin toplu veya ayrı ayrı yapılabilmesi, 

yönetmelikte verilen bir izindir. Kurallar dâhilinde ilçelerde de ihaleler yapılmaktadır. 

Servislerde taşınacak öğrenci sayısı ile alakalı ise yüzde 10’luk bir artma veya azalma aralığı 

şartnamelerde mevcuttur. Ancak uygulamalarda fazla mesafe çıkması vb. sıkıntılı durumlar 

olursa müdahale edebiliriz. 

 

Bunların dışında üyelerimiz,  şu hususları ifade etmişlerdir: 

 

 Charter seferleri başta olmak üzere uçuşlardaki karşılama programlarının Mevlana 

Kültür Merkezi yerine, giriş çıkışların daha kontrollü yapıldığı Havaalanına tekrar 

alınması, 

 Mevlana Caddesi’nin trafik akışının yeniden planlanarak özellikle Adana Çevre yolu 

girişinden gelen misafirlerin ulaşım sıkıntılarının bertaraf edilmesi,  

 Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sek. Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT: 

“Topraklık Caddesi üzerinden yeni bir şehre giriş hattı planlıyoruz. 18 çalışmaları 

devam ediyor. Ayrıca tur otobüslerinin şehre uzak yerlere park etmesini de 

destekliyoruz.” 

 Okullarda umre teşvik edilmeli, 30 yaş altı herkese bir seferliğine uçak bileti 150 Dolar 

seviyelerine indirilmeli  

 Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy: “Umre konusunu MEB olarak biz 

de destekliyoruz. İmam Hatip okulları başta olmak üzere birçok okulda büyük 

ödülün “umre ziyareti” olduğu yarışmalar yapıyoruz.” 
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 Tur otobüslerini İstasyon tarafında park ederek, Konya’ya gelen misafirlerin Zafer, 

Alâeddin, Mevlana hattını yaya gezmesinin sağlanması, 

 Araç trafiğine kapatılarak yaya kullanımına açılan cadde sayısının (Zafer gibi) 

artırılması, 

 Tur otobüsleri için geniş bir sahada park yapılıp içine sosyal tesis inşa edilerek 

otobüslerden 80-90 TL civarı bir ücret alınması, otobüslerin merkeze alınmaması, 

 Mevlana Kültür Merkezi’nde her cumartesi düzenlenen Sema gösterilerinin çok düşük 

de olsa sembolik bir rakamla ücretlendirilmesi ve bu sayede gelen turlara yer 

garantisinin sağlanması, 

 Taşıma Belgesi, D2, Kasko vb. evrakları eksik olanların taşımacılık yapmaması, 

 Kendi aracı ile servis yapan Özel Rehabilitasyon Merkezleri ve Kreşlerin de 

yönetmeliklere uyması, 

 Mısır’daki emsallerine benzer şekilde, Selçuklu Müzesi gibi bir isim altında, devasa 

büyüklükte müze yapılması, 

 Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Havaalanına otobüs hattı konması, 

 Sektörümüze yönelik devlet destekleri ve teşviklerin artırılması, taşıt alımında ÖTV ve 

KDV’de kolaylıklar sağlanması, 

 İl içindeki hız limitlerinin güncellenmesi 

 Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan HAN: Türmak Kavşağı ve Aliye İzzet 

Begoviç Caddesinde limitler güncellenmiş olup 82’ye çıkarılmıştır. Yüzde 10 limit 

ile bu sınır 90’a tekabül etmektedir. 

 Büyükşehir Belediyelerinin düzenlediği ücretsiz turların sayısının azaltılması, (Misafir 1 

TL dahi Konya’da harcamadan geri dönebiliyor) 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin servis formları ve diğer bazı uygulamalardaki 

farklılıkların giderilmesi. 

 


