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68. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU

Odamız 68. Meslek Komitesinde yer alan ve eğitim, kültürel ve sportif faaliyetler ile
uğraşan üyelerimizin sektörleriyle ilgili sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm
yolları bulmak amacıyla 26 Şubat 2014 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı
gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 75 komite üyesi katılmıştır.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Fehmi Adam



Teoman Yılmaz

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri:


Ahmet Öztürk: Komite Başkanı



Muharrem Turşucu: Komite Başkan YRD.



Saim Yaşar: Komite üyesi

Toplantıya Dışarıdan Katılan Uzmanlar:
Yusuf İpek:

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Mustafa Koca:

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ali Ergun:

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ali Üstünel:

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü

Mustafa Kılıçarslan:

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Mehmet Ali Türkmenoğlu:

Karatay İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Abdullah Koç:

Meram İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
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Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Sorun 1: Sürücü Kurslarının Sıkıntıları
Açıklama:


2008 yılında Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile sürücü kursunun açılması için gerekli
olan maddi teminatın kaldırılması ve bu sebepten dolayı firma sayısının artarak
niteliksizleşmesi ve rekabetin yok edici boyutlara gelmesi



2010 yılında eğitim kurumlarından harçların kaldırılmasına rağmen sürücü
kurslarından hâlâ alınması



Devletin aldığı sürücü kursu ehliyet sınavı harçlarının stopajlarının sürücü kurslarına
yüklenilmesi



K Belgesi sıkıntısından dolayı sürücü kursu araçlarına Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından ceza kesilmesi



Sınav yapıcılarının yetersizliği



Lise mezunu usta öğreticilerin öğretici yetkisinin ellerinden alınması

Çözüm önerileri ve yapılması gerekenler:


Maddi teminatın getirilmesi konusunda gerekli yerlerle görülmeli ve resmi yazışmalar
yapılmalıdır.



Sürücü kurslarının sayısı nüfus ile sınırlandırılmalıdır.



Sürücü kursları ehliyet sınavı harçlarının stopajları ile ilgili Defterdar ile gerekli
yazışma ve görüşmeler yapılmalıdır.



Sürücü kurslarının K belgesinden muaf tutulması lazımdır.



Sınav yapıcıların belirli aralıklarla hizmet içi eğitime tabi tutulması lazımdır. Bu işlem
valilik oluruyla yapılmalıdır.



Lise mezunu ve iki yıllık yüksekokul mezunu öğreticilerin ve müdürlerin kazanılmış
haklarının geri verilmesi konusunda gerekli girişimler yapılmalıdır.

Etüd-Araştırma Servisi

2

7

68. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
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Sorun 2: Muhtelif Kursların Belediyeler Aracılığıyla Dolaylı Yönden Devlet Eliyle
Yapılması.
Açıklama:
Belediyelerin özel sektöre müdahalesi günümüzde birçok sektörü tehdit etmektedir.
Özellikle özel eğitim kurumlarının ücretli olarak verdikleri eğitimleri Belediyelerin Milli Eğitim
Sertifikalı olarak ücretsiz vermesi rekabete aykırı bir durumdur. Nitekim firmalar devlet ile
rekabet edemez.
Çözüm Önerileri ve yapılması gerekenler:


Bu sorunun çözümü için ulusal düzeyde bir çalışma yapılması için gerekli düzeyde
girişlerde bulunulmalı ve dershaneler konusunda olduğu gibi özel düzenlemeler
yapılmalıdır.



Bu soruna yönelik bir çözüm olarak belediyelerin bu hizmetleri özelden satın
almaları getirilebilir. Ancak hizmet alım ihaleleri yapılırken iken adalet
gözetilmeli, ayrımcılık yapılmamalıdır.



Bir diğer çözüm de belediyelerin eğitim verseler dahi sertifika vermemeleri,
sertifika almak isteyen kişilerin özel sektöre yönlendirilmesidir.

Sorun 3: Özel Eğitim Kurumlarının Belediye İle Yaşadıkları Sorunlar
Açıklama:


Eğitim firmaları eğitim verdiği binaların nakli esnasında yönetmeliklerin (Örn.
İtfaiye yönetmeliği) farklı yorumlanmasından dolayı ruhsat almakta sıkıntı
yaşamaktadır.



Sivil savunma planları vb. raporların aynı şekilde farklı kurumlar tarafında talep
edilmesi.

Çözüm Önerileri ve yapılması gerekenler:


Yönetmeliklerin uygulanması noktasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için
Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşülerek gerekli adımlar ve çözümler atılmalıdır.



Devletin istediği belgelerin tek bir sitem altında toplanması noktasında çalışma
yapılması için girişimlerde bulunulacaktır.
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Sorun 4: Dershaneler Sorunu
Çözüm Önerileri ve yapılması gerekenler:
Dershaneler ile ilgili yasa tasarısı TBMM’nin gündemine gelmiştir ve kısa süre içesinde
yasalaşacaktır. Ancak bu yasanın pek çok hükmü yönetmelik ve genelgeler yolu ile
düzenlenecektir.
Bu çerçevede özellikle ticaret boyutunda Ticaret odası olarak komitemiz ile birlikte
somut teklifler hazırlanıp bakanlığa gönderilmelidir.
Sorun 5: Özel Eğitim Kurumlarının Kosgeb Desteklerinden Yararlanamamaları
Çözüm Önerileri ve yapılması gerekenler:
KOBİ desteğinden faydalanılması konusunda KOSGEB ile gerekli yazışma ve görüşmeler
yapılmalıdır.

Sonuç olarak,
Özel eğitim kurumlarının dile getirdiği yukarıda belirtilen sorunlardan bazıları yerel
düzeyde çözüme kavuşturulabilecek sorunlar iken, bazıları ise ulusal düzeyde girişimlerin
yapılmasını gerektirmektedir.
Bu noktada kısa vadede ve yerel düzeyde çözüme kavuşturulabilecek sorunlarla ilgili
(öne. Defterdar, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşülmesi) Konya
Ticaret Odası önderliğinde bir heyet oluşturarak sorunun muhataplarıyla doğrudan
görüşülebilir.
Ulusal düzeyde ve uzun vadeli sorunların (Ön. Dershaneler yasası, sürücü kurslarının
sorunları) çözümü noktasında da Konya Ticaret Odası 68. Melek Komitesi altında komisyonlar
kurularak raporlar hazırlanabilir ve bu raporlar randevu alınarak Milli Eğitim Bakanlığı’na
doğrudan iletilebilir.
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