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1) Yönetim Kurulu Üyelerinin kendini kısaca tanıtması hakkında görüşme. 

 

Toplantıya iki Oda’nın Yönetim Kurulu Üyeleri katılmış olup, Kırşehir TSO’dan 

inşaat, taşımacılık, akaryakıt, mobilya, hayvancılık, hizmet; Körfez TO’dan ise  

inşaat, taşımacılık, akaryakıt, tekstil ve kuyumculuk sektöründen üyelerin  katıldığı 

görülmüştür. 

 

2) Ekonomik ve ticari hayatımızdaki salgın öncesi ve sonrasındaki beklentilerin 

değerlendirmesi hakkında görüşme. 

 

Kırşehir bölgesinde özellikle hayvancılık, lastik sanayi, lojistik, inşaat ve gıda 

sektörlerinin gelişmekte olduğu görülmüştür. Salgın öncesinde inşaat sektöründe 

başlayan yukarı yönlü ivmenin salgından etkilenmeyerek aynı hızla devam ettiği 

görülmüştür. Türkiye et üretiminin ortalama %20’sinin Kırşehir’den karşılanması ve 

hayvancılık sektörünün canlı olmasına rağmen sektörün kendi içinde kalifiye 

çalışan, hayvan verimi, karlılık, vb. gibi sorunlardan dolayı aslında tam da istenen 

konumda olmadığı ve salgın sürecinde daha da olumsuz etkilenerek devam edeceği 

ifade edilmiştir.    

 

Kırşehir’de üç büyük biyogaz enerji tesisinin yapımının devam etmekte olduğu 

bilgisi alınmış olup Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlaması beklenmektedir.  

 

Körfez İlçesi’nde ise özellikle enerji, lojistik ve gıda sektörlerinin salgın öncesinde 

kuvvetli olduğu, salgın sonrasında ise yine olumsuz etkilense bile başı çeken 

sektörler olduğu görülmüştür. İnşaat sektörünün 2018 yılındaki daralmadan sonra 

büyük bir daralma yaşadığı; son dönemlerde devlet bankaları tarafından sağlanan 

düşük maliyetli konut kredileri sayesinde geçici olarak iyileşme olduğunu ve tekrar 

kısa sürede sektörün daralmaya girdiği ve yeni krediler sağlanmadığı sürece bu 

daralmanın süreceği kanaatine varılmıştır. Gıda sektörü ise salgın süreci boyunca 

çok yukarı yönlü ivme kazanmasa bile insanların temel gıda ihtiyacını karşılama 

eğiliminden dolayı belli bir seviyede gideceği öngörülmektedir. Körfez İlçesi 

Türkiye’nin enerji potansiyelinin büyük bir kısmını karşılamakta olduğundan dolayı 

enerji sektöründe çok ciddi sağlık tedbirleri alındığı görülmüş olup enerji 

işletmelerinin sağlık tedbirlerini uygulamasından kaynaklı maliyetlerinin neredeyse 

iki katına çıktığı görülmüş olup bu da ülke çapında ülkemizde sağlanan yakıt 
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fiyatlarındaki artışın süreceğini göstermektedir. Enerji sektörünün yaşamaya 

devam etmesini sağlamak için en önemli ilişkili sektörün lojistik ayağı olduğu net 

olarak ifade edilmiş ve Körfez İlçesi’nde çok sayıda limanın oluşundan ötürü lojistik 

sektörünün diğer sektörlere nispeten düzenli bir şekilde çalışmakta olduğu 

değerlendirilmiştir.  

 

Hem Kırşehir hem de Körfez bölgesinde eğitim, sağlık, restoran, spor merkezleri 

gibi hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli ölçeklerdeki firmalar ve her 

sektörden küçük esnafın 2018&2019 daki ekonomik zorluklarını atlatamadan salgın 

sürecine girerek salgın tedbirleri sonucunda en ağır şekilde etkilendikleri 

değerlendirilmiş olup yeni gelecek muhtemel sıkı tedbirler karşısında oldukça 

büyük zorluklar yaşayacakları öngörülmüştür.  

 

3) Oda Yönetimleri olarak salgın sürecinin nasıl yönetildiği hakkında görüşme. 

Her iki Oda Yönetimlerinin de esnek çalışma sistemlerini kullandığı, Sağlık 

Bakanlığı’nca belirtilen her türlü hijyen tedbirleri, temizlik çalışmaları, sosyal 

mesafe ve maske kullanımı gibi konuları dikkatle uyguladıkları görüldü. Bu 

dönemde değişen ve gelişen dünya şartları göz önünde bulundurularak dijitalleşme 

süreçlerini hızlandırarak Bakanlık, TOBB, diğer Oda ve Borsalar ile çevrimiçi 

toplantıları katılım sağlandığı ve sağlık tedbirlerini en iyi şekilde uygulayarak 

faaliyetlerin devamını da bir yandan yürütebilmek için organ toplantıları, eğitimler, 

çalıştaylar, diğer birimler ile istişare toplantıları gibi aktiviteleri çevrimiçi olarak 

sürdürdükleri görüldü.   

4) Odalar arası yapılabilecek işbirliklerinin değerlendirilmesi hakkında görüşme. 

 

Salgın öncesi planlanan fiziki ziyaretler esnasında imzalanması planlanan “Kardeş 

Oda” protokolünün imzalanarak posta yolu ile iletilmesi uygun görülmüş olup iki 

Oda arasındaki işbirliğinin artması yaklaşımı Yönetim Kurulu Üyeleri açısından 

memnuniyet ile karşılanmıştır. 

 

Kırşehir’de bitmesi beklenen biyogaz enerji tesisleri için Körfez İlçesi’nde bulunan 

hayvancılık sektörü firmaları ile örtüştürmeler yapılması kararı alınmıştır.  

 

Kırşehir bölgesinde ihracat niteliği yüksek ürünlerin üretilmekte olması ve 

Türkiye’nin en canlı limanlarının Körfez İlçesi’nde bulunması itibari ile lojistik 

sektöründe bir üye eşleştirmesi yapılarak bu alanda ticaret doğması hedeflenmiştir. 

 

Ufak çaplı bir hayvansal üretim dahi olsa Körfez İlçesi’nde Körfez TO girişimleri ile 

hayvancılık ve tarımsal üretime yoğunlaşılmaktadır, Tarım İl ve İlçe müdürlükleri ile 

sıcak ilişkiler kurulmuş ve seracılık, yumurta üretimi, et üretimi gibi konularda 
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Körfez TO tarafından çiftçimiz pazar bulma noktasında desteklendiği görülmüştür. 

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda özellikle yerli tohum kalitesinin ve yerli hayvan 

ırklarının iyileştirilerek verimlerinin artması gibi konular Kırşehir TSO ile ortak 

payda olarak değerlendirilmiştir. Bu alanda ortak lobicilik faaliyetlerinin ve üyeler 

arası ticareti geliştirmek için örtüştürmelerin yapılması uygun görülmüştür. Dolayısı 

ile gıda alanında yoğunlaşmış Oda Meslek Komitelerinin daha sıcak ilişkiler kurması 

adına çevrimiçi olarak ortak komite toplantılarının düzenlenmesi memnuniyetle 

karşılanmıştır. Ayrıca Körfez İlçe’de et işleme ve paketleme firmaları var ise bu 

firmalar ile iş birlikteliklerinin kurulabileceği bilgisi alınmıştır. Gıda komiteleri 

haricinde aynı zamanda lojistik ile ilgili komitelerin de çevrimiçi olarak ortak komite 

toplantısı yapabileceği görüşülmüştür.  

 

İnşaat alanında ise Kırşehir’de bims tuğla üreticileri olduğu bilgisi alınmış ve Körfez 

İlçe’deki satın alma ihtiyaçı olan firmaları Kırşehir’deki firmalara yönlendirmek 

uygun bulunmuştur.   

 

Ahilik kültürünün beşiği olan Kırşehir’de Kırşehir TSO tarafından gerçekleştirilen 

kıymetli faaliyetler Körfez TO tarafından incelenmek istenmiş olup Kırşehir TSO 

tarafından memnuniyetle karşılanmıştır, Ahilik ruhunun yaşatılması için iki Oda 

beraber yapılacak çalışmalara sıcak bakmaktadırlar. 

 

Körfez TO’nun üyelerine dijitalleşmek ve e-ticarete başlangıcını sağlamak amaçlı 

yürütmekte olduğu globalpiyasa.com altyapısına üyelik çalışmaları kapsamında 

Kırşehir TSO’nun da üyelerini eklenmesi görüşülmüş ve Kırşehir TSO Yönetim 

Kurulu’nca olumlu görülmüştür. Burada amaç üyelerin hem yurtiçi ve yurtdışı satış 

ve satın alma ağlarını genişletmek, hem de Odalar arası iş birlikteliği kurabilecek 

üyelerin belirlenmesini daha kolay şekilde yapılabilmesi olduğu görüldü.   


