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Yerel birimlerin en önemli ekonomik aktörlerinden birisi olan Ticaret ve Sanayi Odaları, içerisinde 
bulundukları ekonominin mevcut özel sektör yapısını ortaya koymaları bakımından belirleyici 
birimlerdir. Bu bağlamda, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ilimizin dinamik aktörlerinden birisi olarak 
ticaret ve sanayinin rekabet gücünü geliştirme sürecinde; hizmet, ticaret ve sanayi sektörlerinin yol 
haritalarının belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, çalışmalarına ara vermeden devam 
etmektedir. Bu çerçevede, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meslek komiteleri toplantıları ile 11 
Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan 29 
Meslek Komitesi'nin Başkan ve Komite Üyeleri, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizin katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı ile elde ettiğimiz sonuçları raporlaştırdık. 
Böylece 2. Meslek Komiteleri Sektör Analiz Raporu ile ŞUTSO Yayınları Yayın No 3'ü yayın 
portföyümüze dahil ederek, kurumsal hafızamızı güçlendirme yolunda attığımız adımlara bir yenisini 
daha eklemiş olduk. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 

İbrahim Halil PELTEK 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ŞUTSO Meslek Komiteleri ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla ortak akıl ile yürüttüğümüz 
çalışmalarda, sektörlerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkmıştır. Özellikle 2019 Küresel Pandemi 
sürecinde sektörlerin mevcut durumu, sorunlar ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, bünyesindeki tüm sektör temsilcileriyle birlikte, mevcut sorunların 
belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması için her türlü işbirliğine hazırdır.

Bu vesile ile, COVİD-19 sürecinde kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımıza rahmet diler, salgının sona 
erdiği ve hep birlikte çalışabileceğimiz üretebileceğimiz günlerde sağlıkla birlikte olmayı dileriz.    

ÖNSÖZ
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11 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 15.00'da 29 meslek grubu temsilcisinin katılımıyla 
pandemi şartlarında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen “Müşterek Meslek 
Komiteleri” toplantısı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkanı Ahmet 
ALTUN'un açış konuşmalarıyla başlamıştır. ALTUN, açış konuşmasına yaşanılan küresel 
pandemi nedeniyle öncelikle ŞUTSO Meclis Üyesi İbrahim TORU ve tüm hayatını kaybedenlere 
rahmet dileyerek başlamış ve salgının en kısa sürede sona ererek, normalleşme sürecine 

Müşterek meslek komite toplantıları il ekonomisinin genel olarak değerlendirilmesi ve 
mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantılardır. Her ilin kendine özgü 
ekonomik yapısı ve bunun ilin sektörel oluşumuna olan etkilerinin Ticaret ve Sanayi Odaları 
aracılığıyla ortaya konulması söz konusu odaların misyonunu göstermesi bakımından 
önemlidir. Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yıllık olarak gerçekleştirilen “Müşterek Meslek 
Komite Toplantıları” bu misyonun en önemli uygulama araçlarından biridir.            
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geçiş yapılabilmesinde taşınması gereken 
ortak  sorumluluk  duygusuna  vurgu 
yapmıştır.  

ALTUN konuşmasında, 11 bini aşkın üyenin 
desteği ve şehrin dinamikleri ile uyum 
içerisinde ortak akıl anlayışıyla çalışmalar 
yürüten Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından, Şanlıurfa'yı daha güçlü bir 
geleceğe taşımak adına son 2 yılda hayata 
geçirilen başta Şanlıurfa Eğitim Geliştirme 
Vakfı (ŞEGEV), Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme 
ve Eğitim Merkezi (ŞUTGEM) ve Gıda Analiz 
Laboratuvarı olmak üzere önemli projelerin 
gerçekleştirildiğinin üzerinde durmuştur. 
Pandemi  sürec inde üyelerle  i let iş im 
kanallarının güçlü tutulması amacıyla yoğun 
çalışma temposuna dikkat çekerek, online 
hizmet uygulaması ve esnek çalışma sistemi 
ile üyelerin ve personelin yaşayabileceği 
olumsuzlukların giderilmesi çabasına vurgu 
yapmıştır. Bu bağlamda, Oda, pandeminin 
başladığı Mart ayından sonra üyelerine 
y ö n e l i k  h i z m e t le r i n i  a k s a t m a d a n 
sürdürürken, Meslek Komiteleri de bu süreçte 
çalışmalarına ara vermemiş ve böylece 
faaliyetlerin tümünde süreklilik sağlanmıştır. 
ŞUTSO çatısı altında faaliyet gösteren 29 
Meslek Komitesi bu süreçte sektörlerde 
yaşanan gelişmelerin takipçisi olmuş ve  
çalışmalarıyla ŞUTSO'ya vizyon katan 
projelerin zeminini oluşturan söz konusu 
komiteler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de zor günlere yol açan küresel salgın 
sürec inde,  d i j i ta lleşmen in  sağ lad ığ ı 
o la na k la rd a n  ya ra r la na ra k  s a lg ı n ı n 

başlangıcını oluşturan Mart ayından ilgili 
toplantının gerçekleştirildiği sürece değin 
200'den fazla online toplantıyı başarıyla 
gerçekleştirmiştir.  

Sektör sorunlarının çözümünde Meslek 
Komitelerinin önemine dikkat çeken ALTUN, 
Komitelerin yönetime sunduğu her talebin 
büyük bir titizlik ve dikkatle ele alınarak çözümü 
için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade 
etmiştir. Odaya iletilen ticaret, turizm, eğitim 
ve diğer tüm sektörlerde yaşanan sorunların 
çözümü için devam eden çalışmalarla birlikte, 
ŞUTSO olarak Meslek Komitelerinden alınan 
güçle sektörlerin gelişiminin sağlanması ve 
sorunlara daha hızlı çözüm bulunmasının 
hedeflendiğine vurgu yapmıştır. ALTUN, Ulusal 
ve küresel düzeyde olduğu gibi yerel düzeyde 
Şanlıurfa iş dünyasının da olumsuz etkilendiği 
Pandemi sürecinde, İl'deki ekonomik yapı 
içerisinde başarılı bir duruş sergileyerek bu 
süreçle mücadele eden Meslek Komitelerine 
çalışmalarından ve çabalarından dolayı 
t e ş e k k ü r le r i n i  s u na ra k  ko n u ş ma s ı n ı 
tamamlamıştır.  

Kasım 2020 “Müşterek Meslek Komiteleri” 
toplantısı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Ahmet ALTUN'un konuşmasının 
ardından, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil PELTEK'in 
açış konuşması ile devam etmiştir. Bir önceki yıl 
gerçekleştirilen müşterek meslek komite 
toplantısından sonra geçen bir yıllık zaman 
zarfında gerçekleştirilen çalışmaların özeti ile 
sözlerine başlayan PELTEK, ŞUTSO 125. Yıl 
Etkinlikleri kapsamında yaklaşık 100 dönüm 
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· COVİD-19 hastalığının üyeleri üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla 
tüm üyelerin aidat borçlarının faiz ya da gecikme zammı olmaksızın Ekim ayına kadar 
ertelenmesi,

ŞUTSO, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2019 tarihinde “Pandemi” olarak ilan edilen 
Küresel Salgın sürecinde salgının ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmak amacıyla bazı 
önlemleri hayata geçirmiş ve çeşitli uygulamalarda bulunmuştur. Söz konusu önlem ve 
uygulama başlıkları aşağıda olduğu gibi özetlenebilir;

· Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin nefes kredisine erişiminin sağlanması 
amacıyla TOBB tarafından sağlanan kaynağa ek kaynak sağlanma kararının alınması.  

arazi üzerine 10 bin adet fidan dikilerek oluşturulan “ŞUTSO 125. Yıl Hatıra Ormanı” etkinliği ile 
gerçekleştirilen ilk faaliyeti özetlemiş ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından organize 
edilen ve pamuk üretiminin en etkin bölgelerinden gelen oda temsilcileri, Ulusal Pamuk 
Konseyi, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, WWF – Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, İSO 
Meclis üyeleri ve sektörden birçok temsilcinin katıldığı “Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı” 
nın Odakule'de gerçekleştirilmiş olduğu bilgisi ile devam etmiştir.  

· Pandemi sürecinde sosyal sorumluluk projesi olarak 1020 ihtiyaç sahibi aileye gıda 
yardımında bulunulması,

Yukarıdaki önlem ve uygulamalarla birlikte, 2019 Küresel Salgını bağlamında Türk 

TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU'nun, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen “İş 
Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı”nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi sorun, 
çözüm ve beklentilerin değerlendirildiği bir sürece dönüşmüş ve Bölge için önemli bir katkı 
sağlamıştır. 8 Mart 2020 tarihli Şanlıurfa “İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı” sonuç 
bildirgesi ve oturum raporunun TOBB İletişim birimi ile paylaşılmasıyla toplantı raporu kayda 
alınmıştır. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı PELTEK'in, Şanlıurfa'da faaliyet 
gösteren basın ve medya Temsilcileriyle, “2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Yılı Plan ve 
Projeleri” konulu basın toplantısında bir araya gelmesi gerçekleştirilen bir diğer faaliyete 
konu oluşturmuştur. Ayrıca mevcut süreçte; Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Şanlıurfa 
Ticaret Borsası tarafından tedarik edilen, battaniye ve gıda ürünlerinden oluşan bir -1- tır 
yardım malzemesinin, depremden zarar gören Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'ne 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönderilmesi ve Şanlıurfa'da düzenlenmesi planlanan 
ve pandemi dolayısıyla 2021 yılına ertelenen, “Bölgesel Kalkınma İşbirliği ve Yatırım İmkânları 
Konulu Forum ve Fuar” ile ilgili istişarede bulunmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU'yla bir araya gelinmesi atılan diğer adımları 
oluşturmuştur.   
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Kurumsal yönetimin en önemli unsurlarından birisi olan yönetişim anlayışı günümüz 
küresel süreci yönetsel anlayışının temel esasıdır. Bu bağlamda katılımcı anlayışla tabandan 
tavana doğru ilerleyen karar aşaması başarılı yönetim anlayışının da temelini 
oluşturmaktadır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının üye, meslek komiteleri ve meclis 
üyelerinden gelen talepleri başta TOBB olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile 
paylaşıyor olması katılımcı anlayışla yönetsel iş ve işlemlerini sürdürdüğünün önemli bir 
göstergesidir. “Sosyal Güvenlik Kurumu Maliye Yapılandırması” ile ilgili talebin olumlu gelişme 
ile sonuçlanması bu konuda verilebilecek önemli örneklerden biridir.          

Şanlıurfa coğrafi ve kültürel önem ve özellikleriyle birlikte aynı zamanda sahip olduğu 
jeopolitik konumuyla da önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın 
uluslararası giriş çıkışlara açık daimî hava hudut kapısı olarak ilan edilmesinin, Şanlıurfa 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı PELTEK tarafından “İlin bürokratları, 
siyasetçileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ortak çaba ve çalışmalarının sonucu” 
olarak değerlendirilmesi İl'in stratejik başlıklara katılımcı anlayışla yaklaşıldığının önemli bir 
göstergesidir. 

Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'na uluslararası 
niteliğe sahip “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi”nin verilmesi, Şanlıurfa'da Güvenli Hizmet 
Belgesi alan ilk kurum olarak önemli bir farkındalık ortaya koymuştur. 

Özellikle yerel kalkınmada ve Turizmde oldukça önemli bir rolü olan ve Türkiye'de tescil 
edilmiş 494 coğrafi işaret bulunmaktadır. 30 coğrafi işaretle en çok tescile sahip il 
konumunda olan Şanlıurfa'da coğrafi işaretlerin 26 adedi ŞUTSO tarafından alınmış 
işaretlerden oluşmaktadır. Başvuru sürecinin tamamlandığı “Şanlıurfa Saç Kavurması”nın 
tescili ile ilgili takip sürecinin devam etmesi bu konuya Oda'nın vermiş olduğu önemi 
göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim Şanlıurfa'nın gastronomi, kültürel değerler ve 
turizm konusunda sahip olduğu potansiyel üzerinde durulması gereken önemli niteliklerini 
ortaya koymaktadır.       

Şanlıurfa Avrupa Birliği Bilgi Ofisi'nin destekleri ve Avrupa Birliği projesi ile Şanlıurfa'nın 
turistik beldelerinden biri olan Halfeti Gölü'nün temizliği ve fidan dikimi etkinliği çevre boyutu 
ile Oda'nın önemli sosyal içerikli faaliyetlerinden birisi olarak gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin önemli başlıklarından birisini oluşturan ve işgücü piyasalarında nicelik ile birlikte 
nitelik artışını da hedefleyen “mesleki yeterlilik” uygulaması bağlamında Oda tarafından 
“Mesleki Yeterlilik Belgesi”nin verilmesi ülke ekonomisine önemli katkılardan birini 
oluşturmuştur. ŞUTGEM (Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi) bünyesinde 
oluşturulan ve dizaynı tamamlanan atölyelerin Üniversite ve Meslek Liseleri işbirliğiyle 
nitelikli ara eleman yetiştirme konusundaki desteği ülkemiz açısından önemli bir uygulamadır.           
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Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan 
bölgelerle karşılıklı ticaretin geliştirilebilmesi amacıyla sınır hattının Türkiye tarafına “Suriye 
Ticaret Merkezi” kurulması çalışmalarına başlamış olması da Şanlıurfa'nın jeopolitik 
konumunu avantaja dönüştüren önemli bir diğer adımı oluşturmuştur. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası İl'in en önemli ekonomik aktörlerinden oluşan çatı 
kuruluşu olmakla birlikte, yapmış olduğu faaliyet ve uygulamalarını başarıyla 
gerçekleştirirken, akademik içerikli çalışmalara da önem göstermektedir. Bu bağlamda, TRC2 
Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOBİ'lerin sorunlarının çözüm arayışları içerisinde yer almak 
bakımından Harran Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliğinde TÜBİTAK projesi başvurusunda bulunmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 
kabul edilen 3 projesinden biri olma özelliği taşıyan “TRC2 Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren 
KOBİ'lerin COVİD-19 Sürecine Uyum Kabiliyetlerinin Ölçülmesi ve Sanayi 4.0 Perspektifinden 
Rekabet Koşullarının İyileştirilmesi Analizi" projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş ve proje 
kapsamında gerçekleştirilen Çalıştaylar ve diğer saha uygulamalarıyla Bölge'de önemli bir 
farkındalık yaratmıştır. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ve tarım sektöründe sahip olduğu avantaj ve 
üstünlük nedeniyle tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'da bölgenin en 
büyük laboratuvarı olarak kurulan “Gıda Test Laboratuvarı” il için önemli girişimlerden birini 
oluşturmuştur. Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirilen Makarna Fizibilite 
çalışmasının nihai sonucunda nitelikli bir makarna fabrikası kurulması bağlamında 100 Milyon 
TL. yatırım hacmini karşılayabilecek bir yatırımcıya ulaşılması Bölge için önemli bir yatırım 
hamlesini oluşturmuştur. İlin imalat hacminin diğer sektörlere göre oldukça düşük kaldığı 
düşünüldüğünde, söz konusu yatır ımın Bölge için taşıdığı  önem net olarak 
gözlemlenebilmektedir.           

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, üye ve personeline yönelik gerçekleştirdiği sosyal 
sorumluluk projeleriyle de çalışmalarına güç katmaktadır. Bu kapsamda eğitim, sağlık, 
konaklama gibi çeşitli başlıklarda gerçekleştirilmiş olan indirimli hizmet uygulamaları üye ve 
çalışanların sosyal motivasyonu üzerinde de önemli etkiler yaratabilmektedir. İç 
paydaşlarıyla birlikte dış paydaşlarıyla da yakın iletişim içerisinde olan Şanlıurfa Ticaret ve 
Sanayi Odası, İl Mülki İdare Amiri, Belediye Başkanı ve Milletvekilleri ile birlikte Teknoloji ve 
Sanayi Bakanı Sayın Mustafa VARANK'a yapmış oldukları ziyaret kapsamında Şanlıurfa'nın 
temel ihtiyaçlarını iletmişlerdir. İşbirliği içerisinde atılan adımlar ile OSB ve Gıda OSB'ye ilişkin 
altyapı faaliyetlerinin önemli ölçüde tamamlanmış olması Şanlıurfa ekonomisi için önemli 
çıktıları oluşturmuştur.                 
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11.11.2020 tarihinde gerçekleştirilen “Müşterek Meslek Komite” toplantısında meslek 
komite başkan ve üyelerinden gelen sorular Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın İbrahim Halil PELTEK ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın 
Ahmet ALTUN tarafından cevaplandırılmıştır. Buna göre;      

ü  Turizm sektöründe pandemi nedeniyle yaşanan olumsuz etkilerin giderilmesinde kamu 
kesimi tarafından sağlanan nefes kredisi, Kredi Garanti Fonu gibi teşvik uygulama şartlarının 
gözden geçirilerek yararlanıcılara uygun hale getirilmesi ve küçük aile işletmelerinin ve 
desteklerden yararlan(a)mayan küçük işletmelerin (KOBİ'lerin) teşvik uygulamalarından 
daha kolay yararlanabilmeleri talebine; Oda'ya başvurulması durumunda doğrudan destek 
sağlanabileceği yönünde karşılık verilmiştir.  

ü  Halfeti ve Birecik ilçelerinin Gaziantep'e bağlanması yönündeki talepler nedeniyle, ilgili 
beldelere Oda yönetimi ve meclis üyeleriyle belde kamu kurum ve kuruluşları ve STK 
temsilcileri ziyaretinde bulunulması talebi; Halfeti Belediyesi'ne yönelik çeşitli etkinliklerin 
gerçekleştirildiği (göl temizliği ve fidan dikimi), proje temelli yakın temasların devam ettiği ve 
gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretler konusunda gerekli bilgilendirilmelerin sağlanacağı 
yönünde cevap bulmuştur. 

ü  Kredi Garanti Fonu'ndan 1-100 bin kredi kullanımı için koşul olarak 2019 yılı cirosunun en 
fazla 3 milyon TL. olan KOBİ tarafından kullanılabilme koşulunun kaldırılması, yatırım amaçlı 
kullanılacak kamu bankaları kredi faiz oranlarının düşürülmesi ve gıda imalatçılar sitesi 
iletişim altyapısının çözüme kavuşturulması taleplerinin takip sürecinde olduğu ifade 
edilmiştir.

2. KATILIMCILARIN SORULARINA YÖNELİK
VERİLEN CEVAPLARA

İLİŞKİN OTURUM RAPORU

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
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ü  Diyarbakır yolu üzerindeki mobilya mağazalarına yönelik yüksek kira bedellerinin 
sektörde ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmak amacıyla “Mobilyacılar ve Zücaciyeciler 
Sitesi”nin kurulması için gerekli girişimlerde bulunularak konuyla ilgili iş ve işlemlerin 
yapılması talebi, konu hakkında kurulan kooperatife vurgu yapılarak yer tahsisi konusunda 
Büyükşehir Belediyesi ile gerekli görüşmenin sağlanması konusunda birlikte girişimlerde 
bulunulması önerisi ile karşılık bulmuştur.

ü  KOBİ'lere yönelik kredi imkanlarına erişimin kolaylaştırılması amacıyla Oda ve Borsa 
öncülüğünde emlak ekspertiz firması kurulması talebine; kuruluş zamanının hızlandırılması 
amacıyla Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile gerekli girişimlerde bulunulduğu, ilgili iki 
odanın bir şirketi yürütmesi yönünde mutabık kalınarak Şanlıurfa'da şubenin açılacağı ve aynı 
zamanda vize uygulamalarının Oda'dan yapılmaya başlanacağı yönünde cevap 
oluşturulmuştur.  

ü    Züccaciye faaliyetinin içerisinde yer aldığı meslek komitesi üyelerinin büyük bir kısmının 
“Kapaklı Pasajı” esnafı olmaları dolayısıyla yer sıkıntısı yaşadıkları yönündeki talep, Kızılay 
meydanının alt kısmında yapılması planlanan 80 adet dükkan bilgisine yönelik oluşturulan 
cevap ile karşılık bulmuştur. Bununla birlikte ilgili pasajda yaşanan illegal oluşumlar (seyyar 
satıcı ve telefon ticareti gibi) nedeniyle rahatsızlık duyan esnafın içerisinde bulundukları 
sıkıntının giderilmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşları ile gerekli yazışmaların yapılması ve 
ziyareti karara bağlanmıştır.

ü  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası girişiminde ve/veya öncülüğünde Şanlıurfa'da 
Yükseköğretim Kurumuna bağlı bir vakıf üniversitesi kurulması talebi, yer tahsisi ile ilgili 
işlemlerin özetlenerek devam ettiği ve Üniversite kurulması planlanan alanın Şanlıurfa Eğitim 
Geliştirme Vakfı'na (ŞEGEV) devir işlemleri tamamlandığında gerekli bilgilendirmelerin 
yapılacağı yönünde karşılık bulmuştur.

ŞanlıurfaTicaret ve Sanayi Odası
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Meslek grupları aynı veya birbirine yakın işleri yapan firmaların yer aldığı ve firma sayısı arttıkça 
daha fazla sayıya bölünen gruplardır. Söz konusu sınıflandırma, faaliyette bulunulan meslek grupları 
itibariyle faaliyette bulunanların sayısı dikkate alınarak oluşturulduğundan, doğrudan doğruya Bölge 
yapısı ile uyumlu ve bu yapıyı yansıtan bir sınıflandırma olması bakımından yerel düzeyde önemli bir 
sınıflandırmadır (Bakınız: Tablo 1). Bu bağlamda, 29 adet Meslek Komitesinin katılımı ile gerçekleştirilen 
“11.11.2020 tarihli Müşterek Meslek Komite” toplantısının bitiminde gerçekleştirilen online 
değerlendirme ile katılımcıların; Pandemi sürecinde karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve talep ve 
beklentileri kısa/öz sorularla analiz edilmiştir. 

3.  11 KASIM 2020
MÜŞTEREK MESLEK KOMİTE TOPLANTISI

ONLİNE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
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MESLEK KOMİTE GRUBU BAŞLIĞI

1. Meslek Grubu; Giyim ürünleri satışı

2. Meslek Grubu; Mobilya, Halı ve Zücaciye ürünleri satışı

3. Meslek Grubu; Dayanıklı tüketim malları ve elektronik ürünler satışı, bakım ve onarımı

4. Meslek Grubu; Akaryakıt satışı 

5. Meslek Grubu; Turizm, taşımacılık

6. Meslek Grubu; Yük taşımacılığı, nakliyecilik

7. Meslek Grubu; Kuyumculuk, bankacılık

8. Meslek Grubu; Mimarlık, mühendislik

9. Meslek Grubu; İnşaat müteahhitliği (yap-sat)

10. Meslek Grubu; İnşaat müteahhitliği, ihale üzerine hafriyat işleri, bina işçiliği

11. Meslek Grubu; İnşaat malzemeleri satışı

12. Meslek Grubu; Hububat ürünleri satışı  

13. Meslek Grubu; Gıda ürünleri perakende satışı

14. Meslek Grubu; Gıda ürünleri toptan satışı

15. Meslek Grubu; Sebze, meyve ve gıda ürünleri imalatı

16. Meslek Grubu; Hayvancılık

17. Meslek Grubu; İthalat&ihracat

18. Meslek Grubu; Otomobil motorsiklet satışı ve yedek parça

19. Meslek Grubu; Makine imalatı 

20. Meslek Grubu; Madencilik kimyasal ürünlerin hazır beton ve mobilya imalatı

21. Meslek Grubu; Elektrik motorlarının ve aksamlarının imalatı, elektronik ürünlerin imalatı

22. Meslek Grubu; Eğitim, matbaacılık, radyo ve televizyonculuk 

23. Meslek Grubu; Sağlık hizmetleri

24. Meslek Grubu; Medikal eczacılık ve ıtriyat

25. Meslek Grubu; Tekstil ürünleri imalatı

26. Meslek Grubu; Çırçırlama faaliyeti

27. Meslek Grubu; Zirai ilaç ve gübre satışı 

28. Meslek Grubu; Sigorta hizmetleri 

29.Meslek Grubu; Temizlik ve sosyal hizmetler  

Tablo 1: Meslek Kom�te Grupları 
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“Pandemi sürecinde ve içerisinde bulunduğumuz süreçte kısa çalışma ödeneğinden yararlandınız 
mı?” sorusuna %63 oranında verilen hayır cevabı söz konusu ödenekten yararlanamama durumunun 
belirlenmesi bakımından önemlidir. Kuşkusuz söz konusu yararlanamama durumuna ilişkin sonuç İl'de 
KOBİ'lerin mevcut durumuna ilişkin bulguyu ortaya koyması bakımından önemlidir.

11 Kasım 2020 tarihli Müşterek Meslek Komite toplantısı katılımcılarına yönelik gerçekleştirilen 
online değerlendirme sorularından ilki olan “Faaliyette bulunduğunuz sektörde faaliyetlerinizi uzun 
süreçli devam ettirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %93'ünün evet cevabını 
vermiş olması sektörel memnuniyet ve devamlılığının sağlanması açısından önemli bir sonuçtur.   

“Pandemi sürecinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasına erişiminiz ve iletişiminiz kısıtlandı mı?” 
sorusuna katılımcıların %97 gibi tamamına yakın bir bölümünün kısıtlanmadığı yönünde cevap 
oluşturması, üyelerin Oda ile olan iletişim düzeylerini göstermesi açısından önemlidir. İletişimin önemli 
olduğu günümüz küresel sürecinde, yönetişimin temel esası da iletişime dayalıdır.    

“Firmanızın bu süreçte uzaktan eğitim yoluyla ihtiyaç duyduğu bir eğitim oldu mu?  (uzaktan 
çalışma olanakları, e-ticaret, devlet desteklerinden yararlanma kılavuzu, işyerinde sağlık ve hijyen, 
lojistik  vb. konularda)” sorusuna katılımcıların %42 oranında verdikleri “evet” cevabı üzerinde 
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“Pandemi sürecinde uygulanan kamu politikalarının ilimizde uygulanması sürecini başarılı buldunuz 
mu? ve/veya buluyor musunuz?” sorusuna verilen evet ve hayır cevaplarının %55 evet, %45 hayır ile 
yaklaşık yarı yarıya olması KOBİ'lerin karşılaştığı sorunları tespit etmek bakımından üzerinde 
durulması gereken bir sonuçtur.     

durulması gereken bir sonuçtur. Nitekim, Şanlıurfa kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmalarının 
önemli bir bölümünde sonuçlar eğitim talebini destekler niteliktedir. Pandemi sürecinde söz konusu 
talebin döneme ilişkin farklı başlıklarda da olsa devamlılık göstermesi, eğitim faaliyetlerine devam 
edilmesini gösteren önemli bir bulgudur.    




