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9. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 9. Meslek Komitesinde yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları
dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 6 Eylül 2016 tarihinde Odamızda bir
istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Meslek Komitesi İstişare Toplantımıza 9. komiteden
toplam 22 üye katılmıştır.
Bu toplantı ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinin 54.sü
yapılmış ve Konya Ticaret Odası’nda bulunan 70 Meslek Komitesinden 67’si ile görüşmeler
tamamlanmıştır.
9. Komite: Alışveriş Merkezleri, Süpermarket, Bakkaliye, Pazar Yerlerinde ve İnternet, TV
Yoluyla Yapılan Perakende Ticareti
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Beytullah Saylık



Mustafa Deresal



Abdülcelil Gövez

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri:


Hüseyin Altuner

: Komite Başkanı



Murat Çetin

: Komite Üyesi
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9. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Soru/Sorun 1: Konya Ticaret Odası’na 20 yıldır üyeyiz. Esnaf odaları tarafından, ipotek
vb. karşılığında üyelerine kredi sağlanmaktadır. KTO’nun da böyle bir uygulaması var
mıdır?
Çözüm Önerileri/Görüş: Esnaf ve Sanatkârlar Odaları tarafından Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri Birliği vasıtası ile üyelerine farklı uygulamalarla kredi verilebilmektedir.
Odaların böyle bir tatbikatı bulunmamakta ama daha önceki yıllarda KOSGEB tarafından
verilen ve Cansuyu diye isimlendirilen kredi/hibe desteklerine benzer bir desteği Odamız
üyeleri için tekrar talep edebiliriz.
Soru/Sorun 2: Oda üyelerinin yurtdışına ziyaretleri konusunda maliyetin KTO
tarafından karşılandığı organizasyonlar var mı?
Çözüm Önerileri/Görüş: Konya Ticaret Odası olarak fuar, ikili iş görüşmeleri vb.
organizasyonlar amacıyla sürekli olarak yurtdışı ziyaretleri düzenlenmektedir. Bu ziyaretlere
katılan kişiler (Oda yönetim kurulu üyeleri dahi) tüm masrafları kendi imkânları ile
karşılamaktadır. Ancak birçok organizasyonda KOSGEB başta olmak üzere farklı kurumların
destekleri mevcuttur. Üyelerimizin gerek bu konudaki duyurulardan gerekse Odamızın diğer
faaliyetlerinden bilgi alabilmeleri için sistemdeki “E-posta ve Cep Telefonu” bilgilerini
güncellemeleri yeterlidir.
Soru/Sorun 3: Komite üyelerinin tamamını tanıyabilmemiz mümkün değil. Oda ile ilgili
herhangi bir konuda kiminle ve nasıl iletişime geçelim?
Çözüm Önerileri/Görüş: Konya Ticaret Odası Başkanlık makamında “Açık Kapı”
uygulaması sürekli devam eden bir süreç. Hangi konu olursa olsun üyelerimize kapımız her
daim açıktır. Bununla birlikte; istişare toplantıları esnasında üyelerimize dağıttığımız
dosyaların içinde Odamız Meslek Komitesi personelinin ve ilgili komite yetkililerinin isim ve
iletişim bilgileri bulunmakta. Her türlü soru, sorun, talep vb. konularda komite üyelerimizi de
doğrudan arayabilirsiniz.
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