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10.  MESLEK KOMİTESİ TOPLANTI SONUÇ RAPORU 

Borsamız 10. Meslek Komitesinde yer alan Kuruyemiş, Sebze, Baharat ve Gıda (Hasat sonrası 

bitkisel ürünleri ile ilgili diğer faaliyetler) tecimi ile uğraşan üyelerimizin sektörleriyle ilgili 

sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm yolları bulmak amacıyla 26.01.2017 

tarihinde Borsamızda istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri: 

1: Tüm meslek komitelerimiz tarafından konu edilen; son dönemde ortaya çıkan yabancı 

merkezli gerçek olmayan firmalar tarafından yapılan dolandırıcılık girişimleri üyelerimiz 

arasında özellikle ihracat ve ithalat yapan firmaları tedirgin etmektedir. Adı dolandırıcılık ve 

dolandırıcılık girişimlerine karışmış bu yabancı firmaların bilgilerinin üyelerimize ulaştırılması 

maddi kayıpların önüne geçecektir. Gerekli güncel bilgi akışının yapılması konusunda borsa 

çalışmaları beklenmektedir. 

Çözüm önerileri: 

Borsamıza ulaşan dolandırıcı şirket bilgileri hali hazırda üyelerimize duyurulmaktadır. Ancak 

farklı alanlara da dolandırıcılık yapan firma bilgilerine ulaşılması için kurum içi hazırlıklar ve 

araştırılmalar yapılmalı; gerekli bilgi talepleri üst ve paydaş kurumlara iletilmelidir. Bu şekilde 

daha genel, güncel ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlanacaktır. 

2: KOSGEB Müdürlüğünün almış olduğu karar doğrultusunda finansman sıkıntısı yaşayan 

KOBİ’lere sıfır faizli finansman desteği programı hakkında üyelerimizin gerekli ve yeterli 

bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Finansman sıkıntısı yaşayan Kuruyemiş, Sebze, 

Baharat ve Gıda komite üyelerimizin bu program dâhilinde bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Çözüm önerileri: 

KOSGEB Konya İl Müdürlüğü ve Konya Ticaret Borsası’nın ortak organize edeceği 

bilgilendirme toplantısı, yazılı bir sunum veya bir başvuru masası hazırlanması üyelere bilgi 

verilmesi adına yeterli olacaktır. Aynı zamanda kredi ve finansman konusu tüm komiteleri 

ilgilendirdiğinden ortak bir organizasyon daha verimli geçecektir. 

3: İŞKUR İl Müdürlüğü ve Konya Ticaret Borsası tarafından organize edilen İstihdam 

Seferberliği ile ilgili olarak; borsa binasında çalışma günlerinde bulunan İŞKUR personeli 

hakkında üyelerimize duyuru yapılması, başvuru yapacak üyelerimizin işlemlerini buradan 
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daha kolay yapabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri komitelerimiz adına faydalı 

olacaktır. 

Çözüm önerileri: 

Borsamız internet sayfası, üyelerimize bilgilendirme maili ve SMS’i gönderilmesi, İŞKUR 

personelinin hangi gün ve saatlerde borsa binasında hizmet verdiğinin iletilmesi talebe 

çözüm sağlayacaktır. 

 

 

 


