
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 26.07.2016 tarihinde 

Borsamızda istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri: 

1: Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu kurs talebi olması halinde 

düzenlenecek meslek kursları hakkında üyelerimizin bilgi eksikliklerinin giderilmesi gereklidir. 

Ayrıca nitelikli personel eksikliğinin giderilmesi için eğitim talebi toplanması ve kurs 

başvurusunda bulunulması ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 

Çözüm önerileri 

İŞKUR İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak meslek kursları için gerekli bilgilerin üyelere 

aktarılması, tüm komitelerin katılacağı bir toplantı ve sunum organize edilmesi, borsa 

tarafından komite üyelerinden gelecek talepler doğrultusunda İŞKUR il müdürlüğüne kurs 

talebinde bulunulması sağlanmalıdır. 

2: 2016 yılı hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü, göçer hayvan 

hareketleri, gebe ve damızlık dişi hayvan kesim yasağı ile ilgili yayınlanan kararın uygulanması 

konusunda hassasiyet gösterilmesi ve denetimlerin artırılması için borsamızdan destek talep 

edilmektedir. Ayrıca denetimlerin gerçekleşme oranları ile ilgili de borsa tarafından çalışma 

yapılması hayvan varlığı ve hayvancılık sektörü adına gelecek taşımaktadır.  

Çözüm önerileri 

Talep edilen destek ve kontrol takipleri için İl Hayvan Zabıtası, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, belediyeler gibi kurumlarla iletişim ve koordinasyon sağlanarak hareketler kontrol 

altında tutulabilir. Kesim yasağı için de yasal düzenlemeler yapılması için bürokratik 

girişimlerde bulunulmalıdır. 

3: TOBB tarafından düzenlenen 9. Ticaret ve Sanayi Şurasında Canlı Hayvan sektörünün 

sorunlarını, ticari olarak yapılması gereken düzenlemeler dile getirilmek istenilmektedir. Ancak 

komite olarak üyelerin taleplerini toplamak ve uygun bir biçimde yazılı hale getirmek için 

Borsamızdan destek beklemektedir. 

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


Çözüm önerileri 

Şura öncesinde talepler Kasaplık komite üyelerimizden toplanarak ortak başlıklar halinde 

raporlaştırılmalı veya başlıklar belirlenerek üyelerin bu başlıkların altını doldurmaları 

sağlanmalıdır. Aynı anda farklı komiteleri de ilgilendiren sorunların tekrar edilmemesi adına 

tek bir merkezden bu işin yürütülmesi uygundur. 

 


