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MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTILARI
“Genel Değerlendirme”
1. GİRİŞ
Anadolu’nun ilk Ticaret Odası olan Konya Ticaret Odası (KTO) 1882 yılında kurulmuş olup, 5174
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Kanunu’na tabi, kar amacı gütmeyen, ticaret ve sanayi
dünyasını temsil eden, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bu kanun çerçevesinde
ticaretle iştigal edenlerin Odaya üyeliği zorunlu olup örgütlenme yapısı, ilgili kanunla belirlenmiştir.
Konya Ticaret Odası, TOBB Kanunu gereğince üyelerine tescil işlemleri, belgelendirme
faaliyetleri, kapasite raporları, iş makinaları tescili gibi matbu hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca
şirketlerin performansını artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık, bilgilendirme, yurtiçi ve yurtdışı fuar
organizasyonları, ikili iş görüşmeleri (B2B), ekonomik ve sektörel araştırmalar ve raporlamalar, AB,
Kalkınma Ajansı, Euro Chambers projeleri gibi işletmeleri güçlendirmeyi, rekabet güçlerini arttırmayı,
bölge ekonomisini kalkındırmayı amaçlayan yenilikçi hizmetler de KTO tarafından üyelere sunulan
faaliyetler arasında yer almaktadır.
Konya Ticaret Odası, Türkiye’deki en büyük 6 Odadan birisidir. Oda üyeleri, faaliyet yaptıkları
Nace kodlarına göre 70 farklı komitede toplanmıştır. Üyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşları veya
yerel yönetimlerle yaşadıkları sorunlarına, ilgili meslek komitesi vasıtası ile çözüm bulabilmektedir.
Oda bünyesinde bulunan Meslek Komiteleri Servisi (Meskom) sayesinde üyelerimizin ilgili meslek
komitelerine yaptıkları başvurular öncelikle Meslek Komitesi toplantısında, ardından da Oda Yönetim
Kurulunda görüşülmekte ve sorunun çözülmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
girişimde bulunulmaktadır.

2. MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTILARI
2.1. Katılım İstatistikleri
Odamız, meslek komitelerinde kayıtlı tüm üyelerin sektörlerine ilişkin sorunlarını ve çözüm
önerilerini ele almak amacıyla istişare toplantıları düzenlemeye başlamıştır. 2014 yılında başlayan
toplantılar, 70 Meslek Komitesinin tamamıyla gerçekleştirilmiş, böylece tüm üyelerimizin sektörleriyle
ve Odamızla ilgili sorunları, talepleri, görüşleri ve çözüm önerileri birinci elden alınmıştır.

İlk Toplantı
• 6 Şubat 2014

Son (56.) Toplantı
• 21 Ekim 2016
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“İstişare Toplantıları”; 6 Şubat 2014 tarihinde “Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri Perakende
Ticareti” sektörü ile başlamış ve 21 Ekim 2016’da “Bankacılık ve Finans Hizmetleri” sektör
temsilcileriyle yapılan toplantı ile sona ermiştir. Faaliyetleri noktasında birbirine yakın olan, aynı
sektörde hizmet veren komitelerin toplantıları birlikte yapılmış, sorunlar ve taleplerin ortak zeminde
görüşülme ve ilgililere aktarılma imkânı ortaya çıkmıştır.
Şubat 2014’de başlayan toplantılarda 2014 yılında 25 komite ile 24 toplantı yapılır iken 2015
yılında 28 komite ile 20 toplantı ve son olarak da 2016 yılında 17 komite ile 12 toplantı yapılmıştır.
Yaz dönemlerinde ve Ramazan aylarında toplantılara ara verilmiş, katılımın çok olması amacıyla
sektör temsilcilerinin iş yükünün daha az yoğun olduğu dönemlerde toplantı yapılmasına özen
gösterilmiştir.

2014
• 24 Toplantı
• 25 Komite

2015
• 20 Toplantı
• 28 Komite

2016
• 12 Toplantı
• 17 Komite

TOPLAM
• 56 Toplantı
• 70 Komite

Her toplantının akabinde ilgili sonuç raporu www.kto.org.tr web sayfamızdan paylaşılmış,
takip eden ay içerisinde de Yeni İpek Yolu Dergisi içerisinde yayınlanmıştır.
İstişare toplantılarında bütün üyelere Oda veri tabanındaki iletişim bilgilerinden ulaşılmış olup
üyelerin yüzde 81’i ile bizzat telefonda görüşme yapılmıştır. Kendisi ile iletişime geçilen her iki üyeden
birisi toplantıya iştirak edeceğini beyan etmiştir. Bu üyelerden de yüzde 45’i toplantıya katılım
sağlamışlardır. Hülasa olarak; aktif her 5 üyeden birisi istişare toplantısında sektörünü, firmasını
temsilen yer almıştır.
“Mobilya İmalatı ve Mobilya İle Halı Toptan-Perakende Ticareti” sektörü temsilcileri
(18.Komite), katılım teyidi veren üyelerin tamamının (%100) iştiraki ile toplantılara katılım oranı en
yüksek komite olmuştur.
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Ulaşılan Üye

• Yüzde 81

Katılım Teyidi Verenler

• Yüzde 49

Teyit Verip Katılan Üyeler

• Yüzde 45

En Çok Katılım (Yüzde 100)

• 18. Komite (Mobilyacılar)

En Az Katılım (Yüzde 14)

• 9. Komite (AVM'ler, Süpermarket)

“Alışveriş Merkezleri, Süpermarket, Bakkaliye, Pazar Yerlerinde ve İnternet, TV Yoluyla Yapılan
Perakende Ticareti” sektöründe yer alan 9. Komite üyelerinin sadece %14’ü toplantıya katılmış ve bu
veri ile en az katılım sağlayan komite olmuşlardır.

2.2. İstişare Toplantılarda Üyelerin Talepleri
70 komitenin tamamı ile gerçekleştirilen istişare toplantılarında üyelerle bir araya gelerek hem
Oda-Üye iletişimini artırma hem de üyelerin talep ve önerilerini değerlendirme imkânı yakalanmıştır.
Sektörlerin daha ileri seviyelere gelmeleri, işletmelerin standartlarını yükselterek daha büyük bir
ekonomik büyüklüğe ulaşmaları için birlik ve beraberlik içerisinde sorunlara çözüm üretme amacı,
istişare toplantılarının önemini daha fazla ortaya koymuştur.
Toplantı içeriklerine ve sonuç raporlarına bakıldığında; her sektör için ayrı ayrı olmak üzere çok
farklı başlıkta konuların gündeme getirildiği, sorunların muhatapları ile değerlendirildiği, Oda
bünyesinde çözüm bulunabileceklerin sıcağı sıcağına neticelendirildiği, Bakanlık, Belediye, kurum
ve/veya kuruluşları ilgilendiren konuların ilgili makamlara aktarıldığı görülmektedir.
Her toplantıdan sonra talepler, sıkıntılar, şikâyet ve memnuniyetler, çözüm önerileri hakkında
Başkanlık ve ilgili Meslek Komite temsilcileri başta olmak üzere yetkililer tarafından durum
değerlendirmesi yapılmış, atılacak adımların ivedilikle atılması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
İstişare toplantılarında gündeme gelen, Konya ticaret ve sanayi âleminin dile getirdiği bazı
başlıklar aşağıdaki maddeler halinde sıralanabilir:
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Alışveriş Merkezi Yasası



Araç Muayene İstasyonu Yetersizliği - TÜVTÜRK



Bazı Sektörlerde KDV İndirim Talebi (Mobilya)



Bedesten Çarşısı Sorunları (Otopark, Temizlik, Çalışma Saatleri, Restorasyon)



Çek Senet Kanunu



Destek Teşvik Hibe Hakkında Bilgi Alınması, KOSGEB



Havaalanı Sis Sorunu - ILS Cihazı



İstişare Toplantılarının Sanayilerde, İşyerlerinde Yapılması



İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)



Kalifiye Eleman Sıkıntısı



Kayıt Dışılığın Önlenmesi



KOBİ Sanayi Siteleri, Sanayi Bölgelerinde Arsa Fiyatlarının Yüksek Olması



Konya’da Farklı Fuar Talepleri (Turizm, Gayrimenkul, Mobilya)



KTO Karatay Üniversitesi’nde KTO üyelerine İndirim



Lojistik Merkez



Medaş, Gaznet, Belediye



Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu



NACE Kodu Değişikliği, Farklı Komite



Oda Faaliyetlerinden Haberdar Olabilmek



Odaların K Belgesi Vermemesi



Oda Belgelerinin İnternetten Alınabilmesi



Sanayi Çalışanları Toplu Konut Talebi



Sanayilere Ulaşım (Servis, Otobüs Hattı vb.)



Sektörlerdeki Haksız Rekabetin Önlenmesi



SGK, Maliye vd. Kurumların Vergi, İSG Gibi Konularda Rutin Dışı Denetimler



Suriyeli İşçilerin Çalıştırılabilmesi



Şehir İçi Servis Taşımacılığındaki Sorunlar (İlçelerden Alınan C Plakalar)



Tüketici Hakem Heyeti Sorunu - Sürekli İşverenin Mağdur Olması



TÜYAP Konya Fuarının Daha Fazla Tanıtımı



Üyelere Yönelik Kredi Talebi



Yurtdışı Direk Uçuş Talebi



Yurtdışı Gezi ve Fuar Talebi



Yüksek Vergi Sorunları - Vergi İndirim Talebi (Mobilya, Taşımacılık, Asansör

Yukarıda bahsi geçen konularla ilgili yapılan çalışmalar, atılan adımlar ve sonuçlardan bazıları
ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
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Oda Belgelerinin İnternetten Alınamaması
Odamız web sitesi aracılığıyla Oda Sicil ve Faaliyet Belgesi e-imzalı olarak üyelerimize online
ortamda verilebilmektedir. Diğer belgelerde ise oda ücreti haricinde Maliyeye yatırılan ücret de
bulunmaktadır. TOBB ile Maliye Bakanlığı’nın protokol imzalanma süreci devam etmekte olup, onay
durumunda e-imza ile bu belgeler de internet üzerinden verilebilecektir. Ayrıca Oda Sicil Müdürlüğü
tarafından verilen belgelerden bir kısmının (Faaliyet, Oda Sici Kayıt Sureti vb.) KTO Organize
Temsilciliği tarafından verilmesi sağlanmıştır.
Dış Ticaret Konusunda Bilgi Eksikliği
Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda belirlenen 8 farklı konuda “İhracatta Nasıl Başarılı
Olursunuz / İhracatın Püf Noktaları” başlığı adı altında ihracatı geliştirmeye yönelik dış ticaret ve
pazar araştırması eğitimleri, alanında uzman kişilerce verilmektedir. Geleneksel hale gelen bu
eğitimler yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemlerinde yapılmakta, eğitime katılan üyelerimize katılım
sertifikası verilmektedir.
Odaların K Belgesi Hizmetlerini Vermemesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında
yapılan protokol çerçevesinde; Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Odaların K Yetki Belgesi
verebilmesi mümkün olmuş ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü olmayan yerlerde tekrar Odalar
tarafından verilmeye başlanmıştır.
Oda Üyelerine İndirim Sağlayabilecek Kurumların Artırılması
Oda üyelerimize yönelik ticari avantaj sağlayan firmaların isimleri, Odamız web sayfasında il ve
kategorilere göre ayrılmış bir şekilde “Üyelerimize İndirim Sağlayan Kuruluşlar” başlığı altında
verilmektedir. Odamız üyelerinin indirimlerden yararlanabilmeleri için "Oda Üye Kimlik Kartları"nı
ibraz etmeleri, konaklama kategorisinde yer alan kuruluşlara önceden yazılı rezervasyon
yaptırılmaları gerekmektedir. "İndirim Sağlayan Kuruluşlar" modülünde yer almak isteyen firmalar
web sayfasındaki formu doldurarak katılabilirler.
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Sıkıntılar
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yaşanan teknik aksaklıklar ve
yasa hakkında bilgi eksikliğinin olması sıkıntılara yol açmaktadır. Bu konuda dönem dönem seminer,
panel, bilgilendirme toplantıları yapılmış, broşürler hazırlanıp dağıtılmıştır. İlave olarak KTO Karatay
Üniversitesi’nde ilgili akademisyenler tarafından üyelerimize akademik destek de verilmiştir.
Şehrimizde Serbest Bölge ve Lojistik Merkez Olmaması
Lojistik Merkez ve Serbest Bölge hakkında Odamız tarafından raporlar hazırlanarak, Bakanlıklar,
Konya Milletvekilleri ve konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlara sunulmuş, Konya iş âleminin ihtiyacı
makamlara iletilmiştir. Sürecin takibi ve gündemin sıcak tutulması çalışmaları devam etmektedir.
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Euro 1 ve Menşe Şahadetnamesi Belgesi
Dış ticaret yapan üyelerimiz tarafından bazı durumlarda EUR-1 ve Menşe Şahadetname Belgesi
birlikte istenmektedir. Akreditifli satışlarda, karşı taraftan talep edilen metinde Ticaret Odası onaylı iki
belgenin de ilgililer tarafından talep edildiği evraklar gösterilir ise Odamız tarafından iki belge de
onaylanmaktadır.
Çek Senet Kanunu İle İlgili Sıkıntılar
Çek ve senetlerde hapis cezasının kaldırılması, çek ve senetlerin tahsilatını güçleştirmiş ayrıca
çek ve senedin itibarsızlaşmasına neden olmuştu. Odamız ve diğer kurumların da çalışmaları ile
karşılıksız çeke hapis cezası, çek hesabı açtırmak isteyenlerin bankaya adli sicil kaydı vermesi gibi
konuları kapsayan çek düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.
Toptan Gıdada Kredi Kartına Taksit Uygulamasının Kaldırılması
Üyelerimizin de sürekli talep ettiği konuyla ilgili Bakanlıklar nezdinde birçok yazışma yapılmış
neticesinde de kredi kartlarındaki kuyum, akaryakıt, gıda ve yemek harcamalarında taksitlendirme
yasağı, şirket kredi kartlarından kaldırılmıştır.
Hava Ulaşımı ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar
Oda olarak İzmir–Konya–Güneydoğu, İzmir–Konya–Doğu Anadolu ve İzmir–Konya–Karadeniz
şeklinde aktarmalı uçak seferleri yapılması noktasında hava yolu işletmeciliği yapan bazı şirketlerle
görüşmeler sonucu Konya-İzmir seferleri başlamıştır. Ayrıca yurtdışı direk uçuşlarının konması, İran
seferlerinin başlaması, İstanbul sefer sayılarının artması ve hava kargo terminali yapılması
konusundaki çalışmalar devam etmektedir.
Suriyeli İşçilerin Çalışma Durumu
İstişare toplantılarında en çok gündeme gelen konulardan birisi de yabancı işçi çalıştırma
şartlarının kolaylaştırılmasıdır. Odamızca dile getirilen çözüm önerileri ile aynı içerikte ve mevcut
çalışan sayısının yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde bir düzenleme Bakanlık tarafından yapılmıştır.
Ancak işsizlik oranı düşük olan Konya gibi illerde ve özellikle bazı sektörlerde yüzde 10’luk seviye
yetersiz kalmıştır. Eksikliği gidermek adına; istihdam eksikliği fazla olan sektörler İŞKUR’dan eleman
talep edecekler, ihtiyacı karşılanamayan durumlar için o sektördeki yüzde 10 barajı yükseltilerek
yabancı işçi çalıştırabilmenin önü açılacaktır. Yönetmelikteki son düzenleme aşağıdaki gibi olmuştur:
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik [Resmi Gazete Tarihi:
15.1.2016 No: 29594 /İstihdam kotası MADDE 8- (3)]
“İşveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden,
çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi
yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası
uygulanmayabilir.”
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MEDAŞ İşlemlerinin Uzun Sürmesi
MEDAŞ’ın hizmet verdiği tüm sahada ortak mevzuat çıkarması konusunda Odamız üyelerinden
5 kişilik bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun, mevzuatın sadeleştirilip uygulama farklılığının
kaldırılması konusunda MEDAŞ Genel Müdür Yardımcıları ile ortak bir çalışma yapması fikri
benimsenmiştir. Çalışmalar sonucunda MEDAŞ ve MEPAŞ tarafından, müşterinin elektrik dağıtımıyla
ilgili abonelik safhasından başlayıp diğer konularda bilgilendirmek ve sistem üzerinden ilgili işletmeye
yönlendirmek, sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla Müşteri İlişkileri Merkezi açılmıştır.
Yurtdışı Pazarlarında Hedef Tespiti
İlimizde imalat ve ihracat yapan firmalarımıza yurt dışında kolay hedef pazar bulmaları
konusunda onların fikir ve önerileri alınarak başlatılan çalışma neticesinde; belirlenen 8 ana ve 48 alt
sektör için dünyadaki bütün ülkeler ayrı ayrı taranarak aktif ithalat yapan ülkeler ile potansiyel
ithalatçı ülkeler tespit edilmiştir. Yaklaşık bir buçuk yıl süren ‘Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği’
projesi kapsamında ‘Sektörlere Göre Hedef Ülke Tespit Raporu’ hazırlanmış ve ihracatçılarla
paylaşılmıştır.

Odamız Faaliyetlerinin Duyurulması
20 bine yakın üyemize en hızlı ulaşma yolumuz e-posta ve SMS göndermektir. Dolayısıyla
üyelerimiz, Odadaki iletişim bilgilerinin güncel olması sağlayarak, e-posta ve SMS yoluyla yaptığımız
bütün duyurulardan (Devlet destekleri ve teşvikleri, kongre, panel gibi programlar, güncel mevzuat
bilgilendirmeleri, yurt içi ve yurt dışı fuarları, ekonomik araştırma raporları vb.)

haberdar

olabilmektedir.
Dış Ülkelerden Gelen İhracat Talepleri
Konya

Ticaret

Odası

web

sayfasında

yer

alan

“İhracatçı

Firma

Rehberi”

(www.kto.org.tr/ihracatci-firma-rehberi/) aktif olarak üyelerimize hizmet vermektedir. 2016 Aralık
ayı itibarıyla 327 firmamız, kendilerini ve ürettikleri ürünleri tanıtabildikleri, iletişim bilgilerini
ekleyebildikleri ilgili rehberi kullanmaktadırlar. İhracatçı firmalarımızı ilgili kurum/kuruluşlarla
buluşturma amacıyla Konya Ticaret Odası tarafından hazırlanan bu online rehbere üyelerimiz kayıt
yaptırabilirler.
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Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
İnşaatına başlanılan Mesleki Eğitim Merkezi ile KTO Karatay Üniversitesi’nin bünyesinde yer
alan KARSEM’de mesleki eğitim konusunda belgelendirme hizmeti verilecektir. KARSEM’in TSE
başvuru aşaması ve TÜRKAK ile akredite olma süreci devam etmektedir. Bir sene içerisinde belgeler
tamamlanarak üyelerimize hizmet vermeye başlanacaktır.
Kalifiye Eleman Sıkıntısı
Konya ticaret ve sanayi âleminin istişare toplantılarında en çok dile getirdiği konu nitelikli
eleman sıkıntısıdır. KTO tarafından Uluslararası Fuar Merkezi arazisinde yapımına başlanan Mesleki
Eğitim Merkezinde hem sanayi hem de hizmet sektörüne yönelik belirlenen alanlarda kurslar
açılacaktır. Kursiyerlerin donanımlı bir şekilde sahaya inmesi hedeflenen merkezde 14 farklı dalda
hizmet verilecek, talep durumunda diğer alanlarda da eğitim sunulacaktır.
Mesleki eğitim merkezi toplamda 8.000 m² eğitim merkezi olarak inşa edilecek, 28 derslik,
Toplam 1.500 m² atölye alanı ve 5 bilgisayar laboratuvarı bulunacaktır. Merkezde yılda 1.500 kursiyer
50.000 saat eğitim alacaktır. Merkezimizin en önemli özelliği kursiyerlerimizin yatılı olarak eğitim
görebilmesidir.
KTO Karatay Üniversitesi Öğrenim Ücretlerinde Üyelere İndirim
KTO Karatay Üniversitesi öğrenim ücretlerinde “Ticaret Odası Üyesi Destek Bursu” adı altında,
başta Odamız üyeleri olmak üzere Üniversite ile protokol yapılan oda ve borsa üyelerine yüzde 5
oranında tercih bursu (indirimi) sağlanmıştır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Konusunda KTO Karatay Üniversitesi’nin Çalışmaları
KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde, özellikle üniversitenin kamu sektörü, özel sektör ve
uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla KARSEM (KTO Karatay
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi) kurulmuştur. KARSEM; danışmanlık ve
eğitim hizmetleri veren, laboratuvar ve atölyeleri ile akreditesini tamamlamış ve sanayicilerimizin
belge ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir merkez olarak sizlerin hizmetinde olacaktır.
Komitelerdeki Farklı Sektörlerin Durumu NACE KODU
Komite içeriğini tam bilememe, yanlış sektör tanımı, dikkatsizlik gibi sebepler ile üyelerimizin
farklı komite içerisinde olduğu görülmektedir. TOBB ve ilgili Bakanlıklar tarafından getirilen sistem ile
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firmalar NACE kodlarını kendileri belirlemektedirler. Maliye’den alınacak Mükellefiyet Belgesi ekli
olarak Odamıza dilekçe ile müracaat edilmesi halinde, Yönetim Kurulunun da tasdikiyle üyelerimiz
kendi sektörlerini ilgilendiren komiteye geçebileceklerdir.
Düzenli Ödemelerde Sigorta ve Bağ-Kur Prim İndirimi
Asgari ücrette yapılan artıştan sonra vergi yükünün azalması amacıyla düzenli prim ödemesi
yapanlara indirim sağlanması konusunda Oda olarak girişimlerde bulunulmuştur. Sonuç olarak 7 Eylül
2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Kanunla 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarına 5 puanlık
prim indirimi imkânı getirilmiştir.
Konut Tesliminde KDV Muafiyeti İstisnası
Sektör temsilcileri ve Odamız tarafından ilgili Bakanlıklar ile yapılan görüşmeler neticesinde
konut teslimlerinde KDV oranlarında yeni düzenleme yapılmıştır. Buna göre; Bakanlar Kurulu
tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2016 tarihli düzenleme ile 150 m2’den büyük konut teslimleri ile
150 m2’ye kadar olanlarda ve Büyükşehir sınırları içerisinde arsa m2 birim fiyatı 1.000 TL üstü olan
konut teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüştür.
Taşımacılık Sektöründeki Yeni Araç Teşviki
Taşıma sektöründe faaliyet gösteren firmaların araç yenilemedeki vergi indirimi taleplerine
istinaden yapılan çalışmalar neticesinde ticari taşıtların yenilenmesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
alınmamasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şehir içi taksi,
dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığında kullanılan taşıtlar yenilenirken, 30 Haziran
2019 tarihine kadar ilk edinimde ÖTV alınmayacaktır.

2.3. İstişare Toplantıları Neticesinde Yapılan Programlar
İstişare Toplantıları neticesinde, gerek üyelerden gelen talepler gerekse ortaya çıkan sorunların
giderilmesi amacıyla ilgili konu başlıklarında Odamızda seminer, panel, proje ve sektörel toplantılar
yapılmıştır. Yapılan bu programlar aşağıda verilmektedir:
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Devlet Destekleri Seminer Dizisi
Ar-Ge ve
Tübitak
Tarım

KOSGEB

Destekler
Seminerleri
AB

Yatırım

İhracat

Kalkınma
Bankası

Panel ve Diğer Seminerler
Çalışma Hayatından İş Teftişi ve Arabuluculuk
İş Kazalarından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluklar
Çalışma Hayatı ve SGK Yabancı İşçi İstihdamı
İSG ve Tehlike Sınıfları Mevzuatı
Kamu İhale Kanunu Bilgilendirme
Alacakların Yeniden Yapılandırılması
Torba Kanun Çerçevesinde Çalışma Mevzuatı
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İhtiyaca Binaen Yapılan Toplantılar
• Perakende Sektörü İstişare Toplantısı
• Özel Okulların Geleceği İstişare Toplantısı
• Reklam ve Tabelacılar Kent Estetiği Toplantısı
• Yapı Kooperatifi ve Elektrik Sektörleri ile Medaş Toplantısı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Firmalar İstişare Toplantısı
• Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Bilgilendirme Toplantısı
• Banka ve Finans Sektörü İstişare Toplantısı
• Gayrimenkul Sektörü ile Gayrimenkul Fuarı İstişare Toplantısı

2.4. Toplantılara Dışarıdan Katılan Kurum Ve Kuruluşlar
Konya Ticaret Odası tarafından organize edilen ve 70 farklı komitedeki üyeler ile istişare
yapıldığı toplantılara; sektörleri ilgilendiren kurum ve kuruluş müdürleri, başkanları, temsilcileri de
davet edilmiş ve her iki tarafın birbiri ile iletişime geçerek sorunlarına çözüm bulunması ve taleplerin
aktarılması amaçlanmıştır.
İstişare toplantılarına katılan kurum ve kuruluşlardan bazıları şunlardır:
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

 Koski

 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

 Makine Mühendisleri Odası

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 Medaş

 Enerya

 Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 Gaznet

 Mevka

 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

 Mobilyacılar Odası

 İl Emniyet Müdürlüğü

 Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 SGK İl Müdürlüğü

 Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 Tarmakbir

 Komek

 Teknokent

 Kontarküm

 TSE İl Koordinatörlüğü

 Konya Büyükşehir Belediyesi

 TüvTürk

 KOP

 Ukome
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3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Konya Ticaret Odası tarafından 2014 yılında başlanan ve iş âleminin sorunlarını, şikâyetlerin ve
diğer bütün taleplerini birebir aktarma imkânı bulduğu “Meslek Komitesi İstişare Toplantıları”, 2016
yılsonu itibarıyla komitelerin tamamının iştirakiyle neticelenmiştir.
Türkiye’de gerek üye sayısı gerekse komite adedi anlamında ticaret ve sanayi odaları mukayese
edildiği zaman bu çapta bir toplantı zincirinin ilk defa yapıldığı görülmektedir. Toplantılara iştirak
eden üyelerin aktardıkları ve yapılan memnuniyet anketlerinde ifade edildiği üzere; yıllardır odalara
aidat ödeyen iş âlemi temsilcileri, istişarelerin çok verimli geçtiğini, sıkıntılarını birinci el yoluyla ilgili
kişilere direk aktardıklarını ifade etmişlerdir.
Türkiye'nin yakın, orta ve uzun vadeli gelecek hedeflerine sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi
açısından sektörel sorunların çözümünü içeren istişare toplantıları, Konya Ticaret Odası’nın faaliyet,
organizasyon, eğitim, araştırma raporlarına da bir altlık hazırlamış, üye iletişim bilgileri noktasında
verilerin güncellenmesi için de büyük bir kaynak olmuştur.
Konya Ticaret Odası, ülke ekonomisini (içten ve dıştan zedelemeye çalışan her türlü faktörlere
karşı) daha güçlü hale getirmek için üyeleri ile istişarelere devam edecek, reel sektörün
destekleneceği politikalarda ticaret ve sanayi âlemi ile devlet arasında nitelikli bir köprü vazifesini
azim ve gayretle sürdürecektir.
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