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5. ve 6. MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 5. ve 6. Meslek Komitelerinde yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair
sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 15 Aralık 2015 tarihinde
Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Meslek Komitesi İstişare Toplantımıza 5.
ve 6. komitelerden toplam 82 üye katılmıştır.
Bu toplantı ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinin 43.sü
yapılmış ve Konya Ticaret Odası’nda bulunan 70 Meslek Komitesinden 52’si ile görüşmeler
tamamlanmıştır.
5. Komite: Her Türlü Hayvan Yetiştiriciliği İle Toptan-Perakende Ticareti Ve Veterinerlik
Hizmetleri
6. Komite: Et Ve Tavuk Ürünleri İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Hacı Abdullak Kabak : 5. Komite



Adnan Eser

: 5. Komite



Ali Ölmez

: 6. Komite



Kazım Küçükçöğen

: 6. Komite

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri:


Ramazan Gürbüz

: 5. Komite Başkanı



Abdullah Sağır

: 5. Komite Üyesi



İsmail Saraçoğlu

: 6. Komite Başkanı



Mehmet Güllüoğlu

: 6. Komite Üyesi

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Soru/Sorun 1: Ülkemizin İçinde Bulunduğu Durum İtibarıyla Şirketler Olarak Büyüyelim
mi Küçülelim mi?
Çözüm Önerileri/Görüş: Son açıklanan büyüme rakamlarına da bakıldığı zaman
görülecektir ki, Türkiye her geçen gün daha iyiye doğru giden bir çizgide yol almaktadır.
Ekonomik veriler olumlu yönde seyrederken bir diğer taraftan da Suriye ve Rusya sorunları
ile de uğraşılmakta. Ancak özellikle mülteciler konusunda ciddi adımlar atılmış olup bu konu
bir zemine oturtuldu.
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Konya özeline bakıldığı zaman ise tüm parametrelerin Türkiye ortalamasından çok daha
iyi olduğu aşikârdır. Ticaret ve sanayi âleminin, Konya’mızın büyümesindeki bu ivmeyi
değerlendirmesi lazım. Netice olarak; işini hakkıyla yapan bir firmamızın verimli ve nitelikli
büyümesi, hem kendisi hem de ülkemiz için çok yararlı neticeler sunacaktır.
Soru/Sorun 2: Yenilenebilir Enerji Projemizdeki İzin Belgesi (Ruhsat), MEDAŞ’ın
Tutumundan Dolayı Çok Geç Verildi.
Çözüm Önerileri/Görüş: Farklı kurumlar ile yaşadıkları sorunlar hakkında üyelerimizden
Odamıza dönem dönem başvurular yapılıyor. Biz de üyelerimizi dinleyip, sorunu ve çözüm
yollarını araştırarak bir rapor hazırlıyor ve ilgili kurumlara müracaat ediyoruz. MEDAŞ ile
alakalı daha önce de çok yazışmalarımız, görüşmelerimiz oldu ve çok önemli mesafeler alındı.
Sektörünüzde yaşadığınız bu şekildeki hadiseleri Odamıza ulaştırabilirsiniz. Gerekli çalışmaları
yapar, sonucu sizlere bildiririz.
Soru/Sorun 3: Son Dönemde Hızla Yayılan Şap Hastalığı Hakkında Neler Yapılıyor?
Çözüm Önerileri/Görüş: (Veteriner Odası Temsilcisi) Şap hastalığı, ülkemizde son
dönemde Doğu bölgelerimizden başlayarak bütün ülkeye hızla yayılmaktadır. Bir günde 30
km’lik bir yayılım hızına ulaşmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 15 günde
aşı üretimi yapılmış, Konya’da da çok ciddi bir uygulama yapılarak 350 bin hayvanın
aşılanması sağlanmıştır.
Bunların dışında üyelerimiz, şu hususları ifade etmişlerdir:


Yenilenebilir enerjiye verilen desteklerin artırılması,



Süt, yumurta ve hayvancılık sektöründe verilen destek ve teşviklerinin artırılması, (Süt
ve süt ürünlerini işleme tesislerinin modernizasyonu için sektörel destekler verilmesi,
lojistikte yeni hatlar açılarak ihracat destekleri sağlanması vb.),



Süt sığırcılığının desteklenmesi ve besi danacılığının büyütülmesi,



TV, Gazete vb. iletişim kanalları ile “Beyaz Et ve Yumurta” karşıtlığı yapanlara karşı
ilgili hakların savunulması,



Valilik, Belediyeler, STK’lar vb. kurum kuruluşların yayınlarında “Yumurtacılık Sektörü”
hakkında daha fazla rapor, haber vb. yayınların yapılması, sektörün önemsenmesi,
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Komite temsilcilerinin firmalarımızı ara ara ziyaret etmesi ve komite çalışmalarından
haber vermesi,



Meslek Komitelerinin aylık toplantılarına diğer üyelerden katılım sağlanması,



Kırmızı et sektörü hakkında da (yumurta sektör raporu gibi) bir rapor hazırlanması,



Gübre vb. atıklardan biyogaz üretilmesi ve sonrasında kalan atıkların doğal gübre
olarak kullanılması konusunda esnafın bir araya gelmesi, ortak yatırım yapması,



Dış ülkelerde “Türk Pazarları” veya ortak bir antrepo kurulması (ihracat için),



Mera Islah Kanunu’nun TBMM Tarım Komisyonunda gözden geçirilerek meraların
daha aktif kullanılabilmesi yolunun açılması, daha ucuz ve doğal hammadde teminine
vesile olması,



Besi ırkının geliştirilmesi, ucuz dana teminin sağlanması, damızlık hayvanı üretiminin
teşvik edilmesi,



Proteini yüksek yağlı tohum vb. üretimin gelişmesi için “üretim teknolojileri”nin çiftçi
ve besicilere de öğretilmesi,



AB Mevzuatı çerçevesinde, tarım sektöründe yapılacak adımların dikkatli atılması,
açılan fasılların tatbikatının iyi takip edilmesi, uygulama noktasında “hakem heyeti”
kurulması,



GDO’lu maddeler konusunun TBMM Tarım Komisyonu’nda tekrar gözden geçirilmesi,



2012 yılında kasaplara tanınan, 2013 yılında ise geri alınan “Köfte ve Sucuk Yapma
Hakkının” tekrar verilmeli, özellikle “Gıda Katkısı” kullanılmamış sucuk talebi olan
tüketicilerin taleplerine çözüm bulunmalı,



Sektörün üretiminden ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi için bir yapı kurulması,



KOSGEB desteklerinden yararlanmak istiyoruz.



Kırmızı et ihtiyacının karşılanması için koyun, keçi ve besi danasına verilen teşviklerin
artırılması.



Çiftliklerin çatılarına güneş panelleri döşenme suretiyle çiftliğin elektrik ihtiyacının
karşılanması ve artan elektriğin satılabilmesi için kanunlardaki prosedürlerin
azaltılması.



Devletin besicilik yapmaktan vaz geçmesi, onun yerine damızlık hayvan yetiştirmesi.



Sektörde çalışacak personel bulmakta zorlanıyoruz.
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