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Odamız 8. Meslek Komitesinde yer alan ve gıda ve içeceklerin toptan ticareti ile uğraşan 

üyelerimizin sektörleriyle ilgili sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm yolları 

bulmak amacıyla 3 Nisan 2014 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

İstişare toplantımıza 33 komite üyesi katılmıştır. 

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Ahmet Tatlısumak 

 Ali İhsan Ersöz 

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri: 

 Burhan Canlı: Komite Başkanı 

 Kemal Çatlı: Komite Başkan Yrd. 

 Cemalettin Akpınar: Komite üyesi 

 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

 Sorun 1: Dış Ticaret Konusunda Bilgi Eksikliği 

Açıklama: Gıda toptan ticaretiyle uğraşan üyelerimizin birçoğu ihracat yapamamaktadır. 

Bunun temel nedeni ise nasıl ihracat yapacaklarını bilmemeleridir. Bu konuda Odamızın 

eğitim vermesi talep edilmiştir. 

Çözüm önerileri: Odamız en kısa sürede gerekli çalışmaları başlatarak, dış ticaret ve pazar 

araştırması konularında üyelerimize eğitim seminerleri düzenleyecektir.  

 

Sorun 2: Yeni Bir Gıda Toptancılar Sanayi Sitesi İhtiyacı 

Açıklama: Mevcut Gıda Toptancılar sitesinin gerekli ihtiyacı karşılamaktan yoksun, küçük, 

dar ve kullanışsız olması sektör açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir. 

Çözüm Önerileri: Odamız, Yeni bir Gıda Toptancılar Sanayi Sitesi yapılması konusunda 

belediye ile görüşmelerine devam etmektedir. Bu kapsamda birkaç meslek grubunu da içine 

alacak şekilde (örn. Sebze–meyve hali, toptancılar)  bir sanayi sitesi talep etmekteyiz.  
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Ayrıca bu noktada Toplu Konut İdaresi (TOKİ)  ile de görüşmelerimiz devam etmektedir. 

TOKİ, daha önce Kayseri ve Bursa’da belirli sektörlere özel sanayi sitesi inşa etmiştir.  Bu 

çerçevede Büyükşehir Belediyesi ile arsa noktasında anlaşılması durumunda TOKİ iş yerlerini 

yapıp devredebilir. Böylece firmalar daha uzun vadeli ve daha düşük taksitlerle talep ettikleri 

niteliklerde işyerlerine sahip olabilirler.  

 

Sorun 3: Alışveriş Merkezleri Sorunu ve Alışveriş Merkezleri Yasası 

Açıklama: Zincir mağazalar ve alışveriş merkezlerinin şehir içlerinde hızla çoğalması, 

küçük esnafı bitirme noktasına getirmiştir.  

Çözüm Önerileri: AVM yasasının Türkiye’de ivedilikle çıkmasını en çok savunan oda 

Konya Ticaret Odası’dır. Bu konuda Odamız, Alışveriş Merkezleri Yasa Tasarısına ilişkin 

görüşlerini ilgili Bakanlıklara iletmiştir. Odamızın bu konuda görüşü nettir. Şehir merkezinde 

bulunan mevcut alışveriş merkezlerinin kapatılması veya taşınması söz konusu değildir. 

Ancak şehir merkezindeki mevcut alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan yeni kurulacak büyük alışveriş merkezlerinin ise 

şehir dışında kurulması gerekmektedir. Böylece küçük esnafın ayakta kalması sağlanabilir.  

 

Sorun 4: İşyeri Açma Ruhsatlarında Sektörel Sınırlama Olmaması  

Açıklama: Aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar birbirlerinin işlerini etkileyecek 

mesafede işyeri açmaktadır. Bu durum özellikle gıda sektörü için geçerlidir. İşyeri açma 

ruhsatı verilirken belirli sınırlamalar getirilmesi talep edilmektedir.  

Çözüm önerileri: Ruhsatlandırma konusunda Odalar olarak biz de süreci içinde olmak 

istiyoruz. Talebimiz ruhsatlandırma sürecinin iki ayakta yürütülmesidir. Bu ayaklardan ilkini 

Ticaret Odaları oluşturacaktır. Odalar yeni kurulacak işletmeleri mesleki yeterlilik anlamında 

denetleyecektir. Böylece mesleki yeterliliği olmayan kişiler ilgili sektörde iş yapamayacaktır. 

Bunun diğer bir boyutu da kuşkusuz mesleki sertifikasyonun getirilmesidir. Diğer ayakta ise 

Belediyeler yer alacaktır. Belediyeler başvuruları işletmenin faaliyet göstereceği yere ve 

sektöre göre inceleyecektir. Bir bölgede aynı işi yapan işletme sayısının belirlenmesi ve buna 

bir sınırlama getirilmesi önemlidir. Böylece mevcut işletmelerin pazar payları 

küçülmeyecektir. Bununla birlikte bu konuda yakın gelecekte bir gelişme olmasını 

beklemiyoruz. 
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Sorun 5: Toptan Gıdada Kredi Kartına Taksit Uygulamasının Kaldırılması 

Açıklama: Kredi kartlarında yapılan yeni düzenleme ile toptan ve perakende gıda 

ticaretinde taksit uygulaması kaldırılmıştır. Mevcut çek yasası da göz önünde 

bulundurulduğunda toptan dağıtım firmaları çek, senet ve nakit para tahsilatı yapmakta 

zorlanmaktadır.  Toptan gıda dağıtım firmaları nihai tüketiciye hitap etmediğinden, toptan 

gıda ticaretinde kredi kartına sınırlı (4-5) taksit uygulamasının devam etmesi, sektörün 

geleceği açısından önem arz etmektedir.  

Çözüm Önerileri: Odamız tarafından konu ile alakalı Bakanlıklar nezdinde gerekli 

girişimlerde bulunulmuştur.  

 

Sorun 6: Bazı Bankaların Gıda Sektörüne Taksit Yapmaya Devam Etmesi 

Açıklama: 1 Şubat 2014 itibariyle gıda sektöründe taksitlendirmenin kalkmasına rağmen, 

bazı bankalar kredi kartlarına taksit yapmaya devam etmektedir. Bu gibi durumlarda cezai 

müeyyide olup olmadığı ve varsa cezai yaptırımın bankalara mı yoksa mükelleflere mi 

uygulanacağı konusu hâlâ net değildir.  

Çözüm Önerileri: Ticaret odası tarafından BDDK’ya gönderilen resmi yazıya cevap 

beklenmektedir. Resmi yazı Odamıza ulaştığında üyelerimiz bilgilendirilecektir. 

 

Sorun 7: Çek Senet Kanunu İle İlgili Sıkıntılar 

Açıklama: Çek ve senetlerde hapis cezasının kaldırılması, çek ve senetlerin tahsilatını 

güçleştirmiş, ayrıca çek ve senedin itibarsızlaşmasına neden olmuştur.   

Çözüm Önerileri: Konu ile ilgili Odamız gerekli girişimlerde bulunmuştur. Ancak şu ana 

kadar olumlu bir sonuç elde edilememiştir.  

Her ne kadar çek yasası yürürlüğe girdikten sonra resmi istatistiklerde ödenmeyen çek 

sayısında bir azalma görülse de, bunun temel nedeni çekin ödenmemesi halinde caydırıcı bir 

yaptırım olmaması nedeniyle firmaların çek kullanımını minimum düzeye indirmesidir.  

Bu konudaki Odamızın görüşü, önceden belirlenecek bir limitin üzerinde ödenmeyen çek 

ve senetlere caydırıcı müeyyide (hapis cezası) getirilmesidir. Konu ile ilgili girişimlerimiz 

devam etmektedir.  
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Sorun 8: Şehrimizde Serbest Bölge ve Lojistik Merkez Olmaması 

Çözüm Önerileri: Serbest bölge ile alakalı olarak Konya Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüğü çalışmalara devam etmektedir.  

Konya Lojistik Merkezi Projesi ise Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülmekte olup, Merkez için Aşağı Pınarbaşı’nda 1 milyon metrekarelik bir alan tahsis 

edilmiştir. Ancak projede kamulaştırma sürecinden kaynaklanan bir yavaşlama söz 

konusudur ve mahkeme süreci devam etmektedir. Şayet mahkemeden olumsuz bir sonuç 

çıkmaz ise bu yıl içinde Lojistik Merkezin temelleri atılacaktır.  

 

Sorun 9: Toptan Gıda Ticareti Sektörünün Geleceği 

Açıklama: Küreselleşen dünyada toptan gıda ticareti sektörünün gelecekte farklı bir 

yapıya bürüneceği öngörülmektedir. Konya’daki toptancıların bu geleceğe uyum sağlaması 

noktasında neler yapılabileceği görüşülmüştür.  

Çözüm Önerileri: Bu konuda sektörün ileri gelenlerinin, Konya Ticaret Odası’ndan ve 

üniversitelerden konuyla ilgili kişilerin katılacağı bir komisyon oluşturularak, Türkiye’de ve 

Konya’da toptan gıda ticareti sektörünün geleceğine yönelik bir araştırma yapılabilir. 

 

Bunların dışında 8.Komite üyeleri şu görüşleri dile getirmişlerdir: 

 Odamızın gıda sektöründe artık kartel ve tröst haline gelmiş olan zincir mağazaların 

sınırlandırılması noktasında girişimlerde bulunması talep edilmiştir. 

 Toptan gıda ticareti yapan üyelerimizin organize olması konusunda odanın desteği 

talep edilmiştir. Ayrıca gıda sektöründe toptan ve perakende ticareti ile uğraşan 

işletmeler birbirine bağlı olduğu için ortak bir toplantı yapılması talep edilmiştir. 

 E-faturaya geçiş noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Maliye bu konuda yetersiz 

kalmaktadır. Odamızın bu durumu gerekli yerlere bildirmesi talep edilmiştir. 

 Odamızın özel hastaneler ile üyelerimize toplu indirim sağlayacak anlaşmalar yapması 

talep edilmiştir. 


