
5.  MESLEK KOMİTESİ TOPLANTI SONUÇ RAPORU 

Borsamız 5. Meslek Komitesinde yer alan Kasaplık (Canlı hayvanların ücret ve sözleşmeye 

dayalı olarak satışını yapanlar) tecimi ile uğraşan üyelerimizin sektörleriyle ilgili sorunlarını 

dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm yolları bulmak amacıyla 18.01.2016 tarihinde 

Borsamızda istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri: 

1: TKDK IPARD II döneminde uygulanacak destek kapsamları ve proje hazırlama süreçleri 

hususunda üyelerimizin bilgilendirilmesi, başvuru esnasında bilgi desteği sağlanması 

hususunda Borsamızdan planlama ve organizasyon talep edilmektedir. 

Çözüm önerileri: 

IPARD II hususunda web sayfaları ve yazılı açıklamaların dışında daha çok başvuru ve proje 

aşamasındaki sorunları aşmak adına çalışmalar yapılırsa üyelerimiz adına daha faydalı 

yatırımlar ortaya çıkarılacaktır. Böylece sektör çalışma standartları artırılabilir. 

2: Karatay Belediyesi tarafından talep edilen ölçü ve tartı aletleri bulunduranların beyanı 

hakkındaki yazının komite üyelerimize bildirilmesi talep edilmektedir. 

Çözüm önerileri: 

Komite üyelerine Karatay Belediyesi tarafından gönderilen yazı metninin SMS veya mail 

yoluyla ulaştırılması uygundur. 

3: Konya’da Kesimhanelerin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri konusunda 

hazırlanan çalışma dâhilinde komitemiz çalışma alanına iştigal eden konularda görüş 

bildirilmesi, kesimhanelerin çalışma standartlarının ve organizasyonlarının geliştirilmesi adına 

üyelerimizin görüş toplanması, bu görüşlerin de raporlaştırılarak çalışmaya eklenmesi talep 

edilmektedir. 

Çözüm önerileri: 

Kasaplık işiyle uğraşan üyelerimizi bir toplantı çatısı altında toplayarak görüşler alınmalı, aynı 

sorunların tekrar dile getirilmemesi adına da sonuç raporu şeklinde özetlenmelidir. Toplantı 

öncesi ve sonrası kahvaltı ve yemek programı düzenlenmesi üyelerimizin birlikteliklerini 

artırmak için önemlidir.  

http://www.kto.org.tr/d/file/meskom-17---tekstil-sektoru.20140430093904.pdf


4: Ticaretin daha güvenilir ve hızlı hale gelmesini sağlayan e-ticarette karşılaşılan engellerin 

TOBB aracılı ile ilgili bakanlığa bildirilmesi ve e-ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesi hususunda 

görüş alışverişi yapıldı. Üyelerin gerekli bilgilere ulaşacağı toplantı ve organizasyonların 

planlanması talep edildi. 

Çözüm önerileri: 

E-ticaret konusundaki firma ve çalışan eksikliklerinin giderilmesi için borsamız tarafından ortak 

bir e-ticaret eğitimi verilmesi ya da sadece Kasaplık Meslek komitesine e-ticaret eğitim faaliyeti 

oluşturulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca e-ticaret için engel teşkil eden durumların da firmalar 

tarafından yazılı olarak borsamıza sunulması kararlaştırılmıştır. 


