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ÖNSÖZ
Türkiye Ticaret ve Sanayi Şuraları 2003 yılında Başbakan Abdullah Gül ile başlamış,
2004-2014 arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6 toplantı ile devam
ettirilmiştir. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şuralarının sekizincisi Başbakan Ahmet Davutoğlu
başkanlığında 8 Nisan 2015’de Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
81 İl ve 160 İlçe’de kurulu bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları, şehirlerinin
ekonomik yapılarını en iyi bilen, sorunları takip eden, bunlara çözüm üreten meslek
örgütleri olarak İl ve İlçelerde ekonominin kanaat önderleri konumundadırlar. Bu sayede
müteşebbislerin ve ekonominin durumunu yakından takip edebilmektedirler.
Önceki Şura toplantılarında olduğu gibi, bu Şura öncesinde de Ticaret ve Sanayi Odaları
ile Ticaret Borsaları kapsamlı çalışmalar yaparak kendi şehirleriyle ilgili öne çıkan 5 iktisadi
sorunu ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini hazırlamışlardır. Şuralarda bu sorunlar ve öneriler
Başbakana, ilgili Bakanlara ve Bürokratlara sunulmuştur.
Tüm bu sorunlar ve öneriler, ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumları bazında da ayrıca tasnif
edilerek bu kitap hazırlanmıştır. Böylece tüm Türkiye’de şehirler bazında öne çıkan sorunlar
ve çözüm önerileri tek bir çalışmada bir araya getirilmiş ve ilgililerin bunlara kolayca ulaşması
sağlanmıştır.
Bu kapsamlı çalışmanın hayata geçirilmesinde Odalarımız ve Borsalarımız, büyük bir gayret
ve emek sarf ederek çalıştılar. Her bir Odamızı, Borsamızı ve akademik danışmanlarımızı
gösterdikleri bu özverili çalışmalar için tebrik ediyorum.
Şuralarda bizlerle birlikte çalışan, istişare eden, derdimizi paylaşan, çözüm adımlarını birlikte
atmamızı sağlayan başta Başbakanımız olmak üzere, Bakanlarımıza ve Bürokratlarımıza da
camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasının ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı sonuçlar
getirmesini diliyorum.

								
								

M. Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı
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Sorun 1
Çözüm süreci.
Çözüm Önerisi
Çözüm sürecinin devam etmesi ve bölgemizde yaşananların bir daha yaşanmaması.
Bildiren Oda / Borsa
BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Demokratikleşme ülkemizin en zorlu ve zahmetli sınavıdır. Bir an önce tesis edilmesi
gerekmektedir. Bu tesis edildiği anda ülkemizde oluşacak huzur ve güven ortamı, diğer tüm
konularla çok daha etkin ve kararlı mücadele etmek için, maddi ve manevi kaynak oluşturarak
hızlı ve etkin çözüm üretilecektir.
Çözüm Önerisi
1-Hızla ve öncelikli olarak darbe anayasasının bir an önce değiştirilmesi ve ülkemizin yapısına
uygun ve herkesin kendi yaşam hakkını, eğitim hakkını, sağlık hakkını, ticaret hakkını yasalar
ile koruma altına alınmış hissedeceği bir sivil anayasa yapılmalıdır.
2-Sivil anayasa sonrası gerekli uyum yasaları hızla çıkarılmalıdır.
3-Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet gösteren tüm Siyasi Partilerin de bu
konudaki sorumluluğu ve beraberliği sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TATVAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 3
İstatistiklere göre Türkiye’nin en güvenli ili olmasına rağmen görsel ve yazılı basında
oluşturulan bölge imajı nedeniyle önemli bir güvenlik sorunu varmış gibi algı oluşturulmuştur.
Bu algı ekonomik kalkınma önünde önemli bir engeldir.

Aslında ilimizin ve bölgemizin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü bu algının ortadan
kaldırılması ile olacaktır. Çözüm süreci ile bu algı giderilmeye başlanmıştır. Ancak bu algının
tamamen ortadan kaldırılması çözüm sürecinin devamı ve olumlu sonuçlanması ile mümkün
hale gelecektir. Çözüm sürecinin olumlu sonuçlanması halinde göç önlenmiş olacak ve
hatta tersine göç hareketi başlayacaktır. Sosyo-ekonomik kalkınmanın temelinde çözüm
süreci önemli bir rol üstlenmektedir. Tarafların çözüm sürecine daha samimi yaklaşmaları
sürecin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Özet olarak bölgeler arası gelişmişlik farkının
giderilmesinde de önemli bir katalizör görevi görecektir.
Bildiren Oda / Borsa
MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 4
Tunceli’nin köylerinin boş olmasından dolayı tarım ve hayvancılığın yapılmaması.
Çözüm Önerisi
Tunceli coğrafyası yaklaşık 500 bin insanı barındıracak kaynağa sahiptir. Yaklaşık 40 yıl
önce 165 bin nüfusa sahip olan Tunceli’ye eski niteliği kazandırılmalıdır. Köye geriye dönüş
süreci için daha fazla devlet desteği sağlanmalıdır. Bütün meralara ulaşım serbest olmalı
ve dönüşler için nakdi destek yerine ayni destek verilmelidir. Köyler yeniden inşa edilmeli,
alt yapıları yenilenmeli, tarım yatırımlarına, hayvancılığa, arıcılığa ve balıkçılığa destek
verilmelidir. Yatırımları yarım kalan Köy Kooperatiflerine gerekli devlet desteği sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 5
Çözüm süreci bölgemizde iş dünyası ve halkın beklentilerini artırmıştır. İstihdam ve yatırım
alanlarının eksikliği ile beraber sosyo-ekonomik projelerin azlığı, geri dönüşlerde yaşanacak
olası toplumsal sıkıntıların (işsizlik, eğitim, ekonomi vs) göz önüne alınması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
2023 vizyonu çerçevesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin
artırılması gerekmektedir. Teşvik ve destekler; mevcut şartlar yeniden gözetilerek revize
edilmelidir. Bölgeye ait belli başlı üretim kanallarının (tarım, hayvancılık, vs.) projelerle
halkın istifade edebileceği şekilde aktarılması, yeni istihdam ortamının oluşturulması, göç ve
işsizliğin yarattığı sürecin bertaraf edilmesi gerekmektedir. Geri dönüşler ve rehabilitasyon
süreçleri doğrultusunda geniş kapsamlı yatırım ve iş alanları, sosyal-toplumsal projelere
ağırlık verilmelidir. Yatırımcıların bölgeye gelmesini cezp edecek teşvik ve destekler devlet
eliyle oluşturulmalı ve yeniden düzenlenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
VAN TİCARET BORSASI

Sorun 6
Erciş’in en büyük sorunlarından biri işsizliktir.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde yaşanan işsizlik sorunu her geçen gün daha da büyümekte olup bunun önüne
geçilebilmesi için çalışanı olmayan ailelerin tespit edilerek devlet tarafından sosyal amaçlı
olarak iş verilmesi, işsizlik sorununu ortadan kaldıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ERCİŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 7
Barış sürecinin devamı sağlanmalıdır.

Başlatılan barış sürecinin bölgenin refahının yükselmesi ve ekonomisinin gelişmesi için
olumlu sonuçlanması kaçınılmazdır. Bu hususta barış sürecinin sonuçlanması konusunda
gerekli hassasiyetin özen gösterilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 8
Huzur ve istikrar ortamı, şehrin ekonomisi için önemlidir.
Çözüm Önerisi
Çözüm süreci bir an önce sonlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 9
Ekonomide durgunluk
Çözüm Önerisi
Yapısal reformlar devam ettirilerek ekonomideki durgunluk aşılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ TİCARET ODASI
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Sorun 10
Başbakanlık 2012/15 sayılı genelgesi yaklaşık üç yıldır uygulanmaktadır. Bu uygulamadan
ülkemiz ve milletimiz zarar görmektedir.
Çözüm Önerisi
Aynı şartları taşıyan kişiler ve kurumlar arasında farklı uygulamalar yapılarak hukuksuzluğa
sebep olmaktadır. Madencilik faaliyetleri bu genelgenin kapsamı dışında tutulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YAHYALI TİCARET ODASI

Sorun 11
İlimiz ekonomisinde önemli bir yeri olan mermer ocakları ile ilgili orman izinlerinin Başbakanlık
iznine tabi olması.
Çözüm Önerisi
İzinlerin tekrar Bakanlık aracılığı ile alınması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BİLECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 12
Atıl durumda bekleyen fabrikaların işlevsel hale getirilmesi
Çözüm Önerisi
Gerede ilçesinde 1974 yılında KİT olarak Çelik konstrüksiyon üretimi için kurulan ve daha
sonra özelleşen GERKONSAN A.Ş. fabrikasının 5 yıldır atıl bekleyen 852 bin m2 toplam alan
ve 170.000 m2 kapalı alan olmak üzere üretim tesis ve makineleri acilen ekonomiye tekrar
kazandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 13
6330 Sayılı Kanun ile 30.03.2014 tarihi itibariyle İnegöl merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir
Belediyesine bağlanmıştır. Gelir getirici faaliyetleri Büyükşehir’e devredilen, bütçeleri
kısıtlanan ilçe belediyeleri hizmetlerini yerine getirmede ve daimi personeline maaş ödemede
zorluk yaşamaktadır.

İnegöl ve İnegöl gibi üretimi, ihracatı, ekonomik hareketliliği yüksek olan çok nüfuslu ilçelere
“özel statü” verilerek gelir getirici faaliyetleri ile birlikte bütçelerinin büyükşehir belediyelerinden
alınarak ilçe belediyelerine geri verilmesi.
Bildiren Oda / Borsa
İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 14
İlimizin gelişmesinin yanında nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi ve öğrenci talebinin
yüksek artışı ile birlikte Sakarya’da ikinci bir üniversite ihtiyacı doğmuştur.
Çözüm Önerisi
Sakarya’mızın sosyo-ekonomik gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız,
bacasız sanayi olarak nitelenen yeni bir üniversitenin ilimizde kurulmasını talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 15
6360 sayılı büyükşehir yasasından dolayı Hatay-Erzin gibi merkeze uzak ilçeler gerekli
yatırım ve hizmeti alamamaktadır.
Çözüm Önerisi
6360 sayılı büyükşehir yasası kapsamında olan Hatay’da merkeze 100 km’nin üzerinde
uzaklıkta olan Erzin gibi ilçeler gerek politik gerekse de fiziki imkânsızlıklar sebebiyle
bütçeden gerekli hizmet ve yatırımı alamamaktadır. Bu yüzden 6360 sayılı büyükşehir
yasasının yeniden gözden geçirilerek bu durum ortadan kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 16
İlçemizde Suriye’de yaşanmakta olan savaş nedeniyle bulunan Suriye vatandaşlarının
durumu ve yapmakta oldukları ticaret nedeni ile yapılan haksız rekabet.
Çözüm Önerisi
Suriye’de yaşanmakta olan savaş nedeni ile ilçemiz mülteci akınına uğramış olup, ilçe
nüfusu iki katından fazla olmuştur. Suriye vatandaşlarının kayıt dışı açmış oldukları işyerleri
ile haksız bir rekabet ortamı oluşmuş vergisini düzenli ödeyen esnaf ve tüccarımız zarar
etme noktasına getirilmiştir. Sınır güvenliği ihlalleri ile birlikte şehir içerisinde ne olduğu belli
olmayan insanlar kol gezer duruma gelmiştir. Bu da ilçemiz insanlarını rahatsız edecek bir
hal almıştır. Bu nedenle Hükümetimiz tarafından bu soruna çözüm olma noktasında haksız
rekabeti ve başıboşluğu kayıt altına almak ve sınır güvenliği için caydırıcı önlemler alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 17
İlçemizde işsizlik çok fazladır.
Çözüm Önerisi
Ankara’daki bazı kamu kurumları ilçemize kaydırılabilir. Ekonomik aktivite böylece artacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
HAYMANA TİCARET ODASI
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Sorun 1
Ülkemizde 2008’den bu yana kullanılan Arabuluculuk sistemi son derece etkili bir araç
olmasına karşın, özellikle Anadolu’da etkin biçimde kullanılmamaktadır.
Çözüm Önerisi
Arabuluculuk sisteminin tüccar ve sanayiciler tarafından daha etkin kullanılması için, sistemin
Oda/Borsalar tarafından temsil edilmesi ve Oda/Borsalarca yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
Buna ek olarak doğru bir çalışmayla tanıtımı yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Sorun 2
İşçi-işveren davaları, işveren yasal olarak haklı olsa dahi işveren aleyhine sonuçlanmaktadır.
Çözüm Önerisi
İş kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tarafların hak ve yükümlülüklerinin daha açık şekilde
tanımlanması ve bunların mahkemeler tarafından yanlış ve eksik yorumlanmasının önüne
geçilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
İlçemizdeki faaliyet gösteren tek noter çok yoğun olması nedeniyle üyelerimizin büyük zaman
kaybı yaşamaları ve başka ilçe noterine gitmek zorunda kalmaları
Çözüm Önerisi
İlçemizde acilen ikinci bir noterlik kurumunun açılması
Bildiren Oda / Borsa
MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI

16

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 4

Çözüm Önerisi
Mülkiyet hakkı, işletme hakkı, yatırım ve teşvik hakkı gibi kazanımları koruyacak hukuki
düzenlemeler yapılmalıdır. AR-GE ve yenilikçiliğin desteklenmesi, araştırma ve yenilikçilik
ürünlerinin fikri mülkiyet haklarının özellikle uygulamada uluslararası standartlarda
korunması, bu konuda ihtisas mahkemelerinin kurulması ve hâkimlere gerekli eğitimlerin
verilmesi sağlanmalıdır. Ticaretin küreselleşmesi, ticari uyuşmazlıkların çözümünde yerel
mahkemelerin yetersiz kalmasına sebep olmakta; bunun sebep olduğu maliyet ve zaman
kayıpları işletmeleri zorlamaktadır. Bu ihtiyacın, dünya uygulamalarında da görüldüğü üzere
“tahkim yargılaması” ve “uzlaşma” yöntemleri ile doldurulması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI
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Adalet Bakanlığı

KOBİ’ler fikri, sınaî ve mülki haklar noktasında çeşitli sıkıntılar yaşamaktadırlar. KOBİ’lerin
mevcut ölçekleri bu alanlarda yeteri kadar destek alamamaları ile birleşmekte, yeni pazarlar ve
müşteri bulma noktasında hukuki anlamda kendilerini yeteri kadar güvende hissetmemelerine
neden olmaktadır.

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI
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Sorun 1
Kreşlere yönelik “Özel Okul Teşviki”nin kurumların bağlı bulundukları bakanlığa göre
uygulanması haksız rekabet yaratmaktadır.
Çözüm Önerisi
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel okulların anaokulu ve kreş
bölümlerinde 2014 yılı içerisinde uygulanmaya başlanan “Özel Okul Teşviki”nden
faydalanılarak eğitim verilmektedir. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak
hizmet veren okul öncesi eğitim kurumları söz konusu teşvik kapsamı dışında bırakılmıştır.
Bu durum velilerin teşvik kapsamında olan kurumları tercih etmesine neden olup “Özel Okul
Teşviki” kapsamı dışında bırakılmasıyla sektör temsilcilerini zor durumda bırakmıştır. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren okul öncesi eğitim kurumlarının da
“Özel Okul Teşviki” kapsamına alınması haksız rekabeti ortadan kaldıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP TİCARET ODASI

Sorun 2
Fazla yapılan sosyal yardımların sanayide istihdamın önüne geçmesi ve bu sebepten eleman
bulunamaması.
Çözüm Önerisi
Sosyal yardımların daha seçici davranılarak gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmesi, çalışacak
durumda olan gençlere yardımların istihdamın önüne geçmeyecek şekilde bir uygulama
yapılması.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 3

Çözüm Önerisi
Gençlere yönelik hem eğitim (kurslar, tiyatro faaliyetleri vb.), hem de sportif faaliyetlerin
gerçekleştirilebileceği Gençlik Merkezi kurulmalıdır. Uyuşturucu maddeler ile ilgili gençler
ve aileler bilgilendirilmelidir. Bu konuda emniyet tedbirleri ise acilen ve sürekli uygulanmalı,
uyuşturucu temin edenlerin engellenmesi gerekmektir. Ilgın ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde
narkotik şube birimi kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ILGIN TİCARET ODASI
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İlçemizde uyuşturucu madde kullanımının özellikle gençler arasında gün geçtikçe
yaygınlaşması.
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Sorun 1
TIR şoförü vizesi ve TIR kotalarında yaşanan sıkıntılardan dolayı hem ihracatçımız hem
lojistik sektörümüz taahhütlerini yerine getirmekte sıkıntılar yaşamaktadır. Buna bağlı olarak
ihracatçılar mecburen yabancı plakalı TIR kullanma yoluna gitmektedirler.
Çözüm Önerisi
AB nezdinde yapılacak girişimlerle şoförlere aynı gemi adamı belgesi gibi düzenlenecek
belgelerle vize kolaylıkları veya muafiyetleri sağlanmalı ve geçiş kotaları Gümrük Birliği’nin
ayrılmaz parçası görülerek hizmet sektörlerinden ayrı değerlendirilmeli ve kotalar
kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 1
Ağrı’da Organize Sanayi Serbest Bölgesinin kurulmasının hızlandırılması, alt yapısı biten
OSB’ye yatırımcıyı cezp edecek teşviklerin uygulanması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Doğubayazıt Organize Sanayi Bölgesi kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Altyapı problemi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu yeni çevre düzeni
planına göre Bingöl için ilan edilen sanayi bölgesi dışında hiçbir sanayi yatırımının altyapı
eksikliğinden ötürü yapılamaması.
Çözüm Önerisi
Bingöl için sanayi alanı olarak ilan edilen yerlerin bir an önce altyapı çalışmalarının bitirilerek,
yatırım yapılabilir hale getirilmesi gerekiyor. İlgili Kamu kuruluşlarından gerekli çalışmalar
biran önce başlatılmalı ve sonuçlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
Bingöl OSB ve KSS’nin yeterli olmaması: Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nin ve Bingöl Küçük
Sanayi Sitesi’nin şehrin ihtiyacına cevap verememesi. Mevcut OSB’de genişleme çalışmaları
yapılarak, yeni yatırımcılara yer açılması gerekiyor.
Çözüm Önerisi
Mevcut Bingöl OSB’nin altyapı ve hizmetlerinin eksiklerinin giderilmesi ve OSB genişleme
çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor. Yeni OSB parsellerinin yatırımcılara açılması
gerekiyor. Hali hazırda OSB’de yer talebinde bulunan yatırımcı firmalar olup, yer
verilememektedir. Bingöl KSS ise Bingöl’ün ihtiyaçlarına cevap verememektedir. KSS içinde
yeni yer tahsis edilmesi, mevcut yerin tekrar organize edilmesi veya başka bir yere taşınması
sağlanabilir.
Bildiren Oda / Borsa
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4
OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çözüm Önerisi
Yeni kurulan OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi yapılması
Bildiren Oda / Borsa
BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
Endüstriyel Tasarım Merkezi İhtiyacı
Çözüm Önerisi
İlimizde ve bölgemizde ağırlıklı olarak katma değeri düşük ürünler üretilmektedir. Kurulacak
bir tasarım merkezi ile mermer, mobilya, gıda ve diğer sektörlerdeki ürünlerin son kullanıcının
beğeni seviyesine göre üretilmesi sağlanabilecek olup, pazarda aranan ürünler arz ve talebe
göre üretilecektir. Merkezin kurulumu için IPA projelerinden faydalanılabilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 6
Bölge esnaf, tüccar ve KOBİ’lerinin geçmişte olduğu gibi KOSGEB’in nakdi kredilerinden
faydalandırılması. Bölgedeki işletmelerin vergi yükünün azaltılması.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde karşılıksız çek ve protestolu senetlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Ekonomide yaşanan durgunluk bölgedeki esnaf, tüccar ve KOBİ’leri bankaların faiz yüklü
kredilerine muhtaç bırakmıştır. Geçmişte olduğu gibi yıl içerisinde KOSGEB’in düşük hatta
faizsiz kredi desteklerinin tekrar işletmelere sağlanması acil olarak beklenmektedir. İlimiz
gibi sanayi olmayan yerlere acilen sıcak nakdi bir girdinin sağlanması gerekmektedir.
Vergi oranları bölgelerarası gelişmişlik farkları gözetilerek ayarlanmalı, gözden geçirilerek,
bölgemizdeki işletmelerin vergi yükü azaltılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
HAKKARİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

29

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 7
Kars Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı sorunu uzun yıllardır çözülemiyor. 1976 yılında
kurulan ve 93 parselden oluşan Kars OSB, halen düzgün bir yol altyapısına ve modern bir
sanayi alanının gerektirdiği banka şubelerine ve destekleyici hizmet sunan diğer tesislere
sahip değildir.
Çözüm Önerisi
Bakü-Tiflis-Kars gibi dev bir projeyle ve lojistik merkeziyle bölgesinin ulaşım üssü olması
beklenen Kars, ekonomisini güçlendirmek ve ortaya çıkacak yatırım fırsatlarını kaçırmamak
için her türlü sorunu çözülmüş bir sanayi alanına ihtiyaç duymaktadır. Bu paralelde Kars
OSB’nin altyapı sorunu en kısa zamanda çözülmeli ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile
imzalanacak bir protokol ile OSB’yi şehir merkezine bağlayan yol sıcak asfalt ile kaplanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 8
Muş Organize Sanayi Bölgesi’nin İl merkezine olan uzaklığı nedeni ile yatırımcı açısından
önemli bir sorun teşkil etmektedir. Muş OSB’de cazibeli suyumuz, elektrik alt yapımız ve
yolumuz olmasına rağmen yeterli yatırımcıya ulaşamadığından kaderine terk edilmiş
durumdadır.
Çözüm Önerisi
İlimizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olduğundan, mevcut OSB’nin uzaklığı nedeni
ile dezavantajlı bir konumda olmasını da dikkate aldığımızda yeni bir OSB kurulması ve
bu OSB’nin tarım ve hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi olması ilimizde tarımsal sanayi
yatırımlarını arttıracaktır. Mevcut OSB’nin ise çevre ihata duvarının yapılarak daha güvenli
bir hale getirilmesi ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için merkezi yönetimden ve Kalkınma
Ajansları fonlarından kaynak aktarılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Diyarbakır ilinde genel olarak yaşanan ve 2014 yılının son çeyreğinde yoğunlaşan siyasal
ortam ilin ekonomisini de olumsuz etkilemiş, özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmeleri
finansal açıdan zorlamıştır. KOBİ’lerin sürekliliğinin sağlanması için finansal desteğe ihtiyaç
duyulmaktadır.
Çözüm Önerisi
Diyarbakır ilinde yaklaşık 3 yıldır gelişen çözüm süreci ekonomiyi de olumlu etkilemiştir.
Geçmiş yıllara göre daha fazla turist girişi sağlanmış, daha fazla yatırımcı farklı sektörlerde
yatırım yapılmıştır. Ancak 2014 yılında komşumuz Irak ve Suriye’de yaşanan çatışmalı ortam
ilimiz ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. İlimiz ekonomisi yüzde 69 mikro ölçekli işletmelere
dayanmaktadır. KOBİ’lerin yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi için finansman
ihtiyaçları bulunmakta olup, özellikle mikro ve küçük ölçekli firmalara yönelik KOSGEB’in
faizsiz kredi desteğinin sunulması önerilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 10
İl, ilçelerin sosyo-ekonomik durumları dikkate alınarak, OSB’lerdeki parsellerin tamamen
veya kısmen bedelsiz tahsisleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının süresi 12.04.2015 tarihinde
bitiyor. Mevcut OSB ve yeni planlanan tekstil ihtisas OSB’de yatırımların çekilebilmesi için
uzatılması önemlidir.
Çözüm Önerisi
12 Nisan 2011 tarih ve 27903 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik durumları
dikkate alınarak, OSB’lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsislerinin,
Bakanlar Kurulu kararı ile yapılması karara bağlanmıştır. Diyarbakır içinde geçerli olan
bu uygulamanın süresi 12 Nisan 2015 tarihinde dolmakta olup, 2 yıl süre ile uzatılması
mümkündür. Diyarbakır’da mevcut OSB’de genişletme çalışmaları ve tekstil ihtisas OSB
kuruluş süreci devam etmekte olup, bedelsiz tahsis OSB’lere yatırımcıların çekilmesi
açısından oldukça önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 11
Bölgemizde Organize Sanayi Bölgelerinin alt yapı sorunları çözülmeli ve yer tahsisinde
yaşanan sorunlar giderilmelidir.
Çözüm Önerisi
İlimizde işsizlik oranı yüzde 25 civarında olup halen nüfusun yüzde 45’i tarımda istihdam
edilmektedir. Ancak gelişmenin ana unsuru sanayileşmedir. Bu sebeple bölgemizde altyapısı
tamamlanmış yeni OSB’lerin açılması ve mevcut OSB’lerin alt yapı sorunlarının giderilmesine
ihtiyaç vardır. Alt yapı sorunlarının çözülmesi, yer tahsisi ve gerçekleşme konusunda yaşanan
sorunların giderilmesi yeni yatırımcıları teşvik edecek ve bölgede sanayinin gelişmesine katkı
sunacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
DİYARBAKIR TİCARET BORSASI

Sorun 12
Sanayi Envanterinin çıkarılması.
Çözüm Önerisi
Sanayinin planlı gelişimi ve yeni yatırımların doğru yönlendirilebilmesi için sanayi envanteri
çalışması bir an önce tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Sorun 13
İlçemizde yeni kurulacak olan OSB ilçemize yeterli gelmemektedir.
Çözüm Önerisi
İlçemiz için talep edilen OSB ihtiyacının giderilmesi için bir an önce 2. OSB çalışmalarının
başlaması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ISLAHİYE TİCARET ODASI
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Sorun 14

Çözüm Önerisi
Nizip, Gaziantep bölgesinde üretilen Antep Fıstığının yaklaşık yüzde 70’ini tek başına
karşılamaktadır. Yıllık yaklaşık 21 bin ton rekolte elde edilmektedir. Nizip Antep fıstığı üretim,
ticaret ve ihracat merkezi haline gelmiştir. Verimli topraklar yanında tecrübeli elemana da
sahip olan Nizip tarıma dayalı ihtisas ve organize sanayi bölgesi kurulması için uygundur.
Nizip’te faaliyet gösteren 194 adet fıstık işleme tesisinde ortaya çıkan binlerce ton atık
yetersiz artıma koşulları nedeniyle çevre kirliliğine neden olmaktadır. İşletmelerin dağınık
olması nedeniyle ortak bir arıtma tesisi kurmakta imkânsız hale gelmiştir. Organize sanayi
bölgesinin kurulması ile büyük bir çevre sorunun da önüne geçilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
NİZİP TİCARET BORSASI

Sorun 15
Mardin’de yatırım ortamı negatif bir görünümdedir. Yatırımcı çekme hususunda ciddi
eksiklikler vardır. Özelikle son dönemdeki siyasi ve sosyo-kültürel gelişmeler, yatırım ortamını
olumsuz yönde etkilemiştir.
Çözüm Önerisi
Mardin’de yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 2. OSB’nin altyapı
çalışmalarında hızlandırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 16
I. ve II. OSB’nin altyapı sorunları vardır.
Çözüm Önerisi
I. OSB’nin mevcut altyapı sorunlarının giderilmesi ve özellikle II. OSB’nin altyapı ihalesinin
bir an evvel yapılıp bu konudaki çalışmaların tamamlanması ve sanayicilerimizin çalışma
alanlarının açılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 17
Mardin’de merkeze bağlı 2 adet OSB bulunmaktadır. Bunlar Nusaybin’e yaklaşık 70 km
uzaklıktadır. Nusaybin’de OSB ihtiyacı vardır.
Çözüm Önerisi
Nitekim büyük bir yatırımcı kitlesi kurulacak OSB için şimdiden İlçe Kaymakamlığı’na
başvurmuş bulunmaktadır. Kaymakamlıktan 1.300 Dönüm arazi tahsis edildiği halde yüzde
75 doluluk oranı engeli dolayısıyla III. OSB kurulamamaktadır. Bu yüzde 75 doluluk oranı
şartının esnetilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NUSAYBİN TİCARET BORSASI

Sorun 18
KOSGEB’in 4 yıldır desteği vermemesi. Maden ruhsat başvurularının aylarca sonuçlanmaması.
Çözüm Önerisi
KOSGEB 4 yıldır KOBİ’lere kredi faiz desteği programı açmamaktadır. İlimizdeki küçük
işletmelerin yaşadığı finansal sorunlar bu işletmelerin finansa erişiminde devlet imkânları
ile karşılanmadığında daha büyük ekonomik ve sosyal problem doğuran tefecilik sorununu
doğurmaktadır. Bu sorunun önüne geçilmesi için özellikle işletme sahibi KOBİ’lere uygun
oranlarda işletme kredi desteklerinin bir an önce açılması talep edilemktedir. Maden ruhsat
başvuruları ile ilgili bürokrasi acilen azaltılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 19
İldeki Organize Sanayi Bölgelerinin altyapı sorunları.
Çözüm Önerisi
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 2. ve 3. kısmın, Birecik OSB’nin, Siverek OSB’nin
ve Viranşehir OSB’nin altyapı sorunları acilen giderilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 20

Çözüm Önerisi
Yatırımcıların gelmesi için OSB kuruluş protokolü tamamlanarak, kuruluş çalışmalarına
başlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 21
İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nin yer tespiti ve kullanıma açılması ile gelecek yatırımlar için
önemlidir.
Çözüm Önerisi
Batman Üniversitesi yerleşkesine yakın alanda 300 dönümlük yerin tahsisi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 22
Organize Sanayi Bölgesi mevcut arazilerinde ipotek bulunması.
Çözüm Önerisi
Batman Organize Sanayi Bölgesi tapularında bulunan Organize Sanayi Müdürlüğü ipoteğinin
kaldırılması ve gerekli taahhütleri yerine getiren sanayicilere tapularının verilmesi talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BATMAN TİCARET BORSASI
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Sorun 23
Batman 2. Organize Sanayi Bölgesi için yatırım bekleyen yüz elli firmanın yatırıma
başlayabilmesi için Organize Sanayi tahsislerinin yapılması ve gerekli alt yapı çalışmalarının
sonlandırılması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Batman Valiliği’nin ve diğer kamu kurumlarının biran önce gerekli bürokratik sorunları
çözülmesini sağlamalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BATMAN TİCARET BORSASI

Sorun 24
Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yeterince yapılmamaktadır. İşletmelerde kurumsallaşma,
patent ve markalaşma konularında sıkıntılar vardır. Destek faaliyetleri tam olarak hedeflenen
kitleye ulaşamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Sektörlerdeki inovatif değişimler için seminer ve konferanslar düzenlenmeli, eğitimler
verilmelidir. Orta-düşük teknolojili sektörlerden, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlere
geçişlerin sağlanması için kurumsallaşma, kalite belgesi alma, markalaşma, patent ve faydalı
model alma konularında öncelikle bilinç geliştirilmesine ve üniversite-sanayi işbirliğine önem
verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANKIRI TİCARET BORSASI

Sorun 25
Tarıma dayalı sanayi ilimizde yeterince gelişmemiştir.
Çözüm Önerisi
Çorum Tarım Organize Sanayi Bölgesi’nin oluşturulması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORUM TİCARET BORSASI
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Sorun 26

Çözüm Önerisi
Günümüzde Türkiye gibi gelişen ekonomilerde önemli hale gelen KOBİ’ler, devleşmiş
endüstrilerin yerine, hızlı karar verme yeteneğine sahip daha az sermayeye karşın daha
yoğun emek kullanımı ile çalışan, yönetim giderleri düşük olan ve böylece ucuz bir üretim
gerçekleştiren iktisadi teşebbüsler olmaları ile tercih sebebi haline gelmişlerdir. Ürettikleri
değerin ön plana çıkması ile birlikte KOBİ’ler finans kurumlarının başlıca çalışma alanlarından
biri haline gelmişlerdir. Ancak ne var ki dünya piyasalarındaki dalgalanmalar ve faiz
rakamlarındaki değişmeler KOBİ’lerimizi olumsuz etkilemiş ve likidite sıkıntısına sokmuştur.
KOSGEB destekli faizsiz kredi sisteminin tekrar sisteme dahil edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 27
1997 yılında yapımına başladığımız ve 1. etabı tamamlanarak 84 parsel olarak yatırımcıların
hizmetine sunduğumuz Organize Sanayi Bölgemizde şu ana kadar 3 işletme faaliyetine
başlamış ancak 77 arsamız yatırımcı beklemektedir.
Çözüm Önerisi
Organize Sanayi Bölgemiz yatırımcı beklemektedir. İlçemizde 77 parsel yatırımcısını
beklemektedir. Bakanlık tarafından Organize Sanayi Bölgeleri cazibe merkezleri haline
getirilmeli ve yatırımcılarımıza ekstra kolaylıklar sağlanmalıdır. Kredilendirmelerde olsun
teşviklerde olsun mevcut desteklerden daha fazla destek verilmelidir. Faiz destekleme
kredileri sembolik bir rakama çekilmelidir. Bakanlıkta oluşturulacak fondan yatırımcı bekleyen
OSB ulusal ve yerel medyada basın ve TV yoluyla tanıtımının sağlanması gerektiğine
inanmaktayız.
Bildiren Oda / Borsa
SUNGURLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 28
Sungurlu ilçesinde köy ve ilçe merkezinden göç edenlerin sayısının her geçen yıl giderek
artması
Çözüm Önerisi
Sungurlu ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi’nin yerli ve yabancı yatırımcılar açısından cazip
kılacak ve Sungurlu sanayisinin gelişmesine katkıda bulunabilecek imkân ve teşviklerin
sağlanması, böylece istihdam imkânları yaratılarak ilçeden göçün azaltılması.
Bildiren Oda / Borsa
SUNGURLU TİCARET BORSASI

Sorun 29
İhtisas OSB’lerin yaygınlaşmaması, sanayide uzmanlaşma ve ölçek avantajı oluşturulması
konularında ciddi bir dezavantaj oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
OSB’ler ilk kurulduğundan bu yana ülkemizin sanayileşmesine sağladığı katkıdan hareketle,
uzmanlaşmayı teşvik etmek ve ölçek avantajı oluşturulması amacıyla bölgesel öncelikler
doğrultusunda ihtisas OSB’ler kurulması sağlanmalı ve tüccar ve sanayicinin sisteme dahil
olması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Sorun 30
Ar-Ge Merkezi Kurulabilmesi İçin Gereken Ar-Ge Personel Sayısı yeniden düzenlenmelidir.
Çözüm Önerisi
Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6400 sayılı Karar ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam
edilebilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 2014 yılında 50’den 30’a
indirilmiştir. Halen uygulamadaki bu sayı oldukça yüksektir. Ülkemizdeki şirketlerin ölçekleri
düşünüldüğünde bu ölçüde Ar-Ge çalışanını sadece bu iş için istihdam etmesi oldukça
zordur ve bu türdeki şirket sayısı oldukça azdır. Bu nedenle 30 olan bu sayı en fazla 10 veya
5 kişiye indirilmelidir. Böylece bu destekten yararlanan firma sayısı önemli ölçüde artacak ve
Ar-Ge’ye verilen destekler tüm firmalara daha da yaygınlaşmış olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
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Sorun 31

Çözüm Önerisi
Üretim maliyetlerini yükselten vergi, SGK ve enerji girdi fiyatlarının düşürülmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ TİCARET ODASI

Sorun 32
Kırşehir’de OSB’ler etkin değildir. Kaman ve Mucur’da OSB’de henüz ilerleme
kaydedilememiştir.
Çözüm Önerisi
Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin teşviklerin artırılarak, özellikle bu bölgelerdeki atıl
parsellerin üretime geçirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Kaman
ve Mucur OSB’lerine yönelik çalışmaların hızlandırılması ve bu bölgelerin hızlı bir biçimde
faaliyete geçirilmesi de oldukça önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 33
Kırşehir OSB’de elektrik dağıtım şirketi MEDAŞ’ın yeterli altyapı çalışması yapmaması ve
enerji akım düzensizliklerinin görülmesi.
Çözüm Önerisi
Kırşehir OSB’de MEDAŞ’a yatırım yapma şartı konulmalı ve ilgili kamu kurumlarının bu
yatırımları düzenli olarak denetlemesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI
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Sorun 34
Konya’da sektörlerin mevcut durumunu ve yatırım kapasitelerini ortaya koyan nitelikli
bir sanayi ve ticaret envanteri bulunmamaktadır. Bu verinin olmaması bir yandan Konya
sanayisinin öngörülebilirliğini azaltmakta ve yabancı yatırımcıların Konya’ya gelmesini
zorlaştırmaktadır.
Çözüm Önerisi
Konya Ticaret ve Sanayi Envanterini ortaya koymak amacıyla KOP İdaresi ve Mevlana
Kalkınma Ajansı’nın maddi desteği ile Konya’daki sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren
tüm kurum ve kuruluşların katılacağı kapsamlı bir çalışma yürütülmelidir. Bu çalışma
Konya’da bulunan tüm OSB’leri ve Küçük Sanayi Sitelerini kapsayacak şekilde olmalıdır.
Konya Merkezdeki çalışmanın tamamlanmasının ardından bu çalışma Konya’nın ilçelerine
de genişletilmelidir. Böylece Konya’da firmaların sektörel dağılımı, ihracat kapasiteleri,
istihdam durumları ve yatırım planları belirlenecek ve Konya sanayisinin geleceğine ilişkin
planlar daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA TİCARET ODASI

Sorun 35
Av tüfeği sektörümüz yasal mevzuatların ağır olmasından dolayı kendini geliştirememekte ve
uluslararası bir marka oluşturulamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Av tüfeği sektöründe üretimi destekleyecek şekilde yasal düzenlemelerin yapılması ve MKE
tarafından bölgemizdeki av tüfeği ve savunma sanayi sektörlerine lokomotif olabilecek kamu
yatırımının yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BEYŞEHİR TİCARET ODASI
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Sorun 36

Çözüm Önerisi
Çumra II. Organize Sanayi Bölgemizin yapımı ve tüzel kişiliği oluşması çalışmaları
hızlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇUMRA TİCARET ODASI

Sorun 37
KOSGEB’in faiz desteğini sonlandırması.
Çözüm Önerisi
En son 2012 yılında halk arasında can suyu kredisi olarak bilinen sıfır faizli kredi desteğinin
yeniden verilmesi tüccarı rahatlatacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
EREĞLİ (KONYA) TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 38
İlçemizde Organize Sanayi Bölgesi bulunmamakta, ilçemiz topraklarının büyük bir çoğunluğu
1. ve 2. sınıf tarım arazisi olduğundan yatırım yapmak isteyenler yer bulamamakta, bir kısmı
şehir içinde uygun olmayan yerlerde üretim yapmakta, bir kısmı da üretimden vazgeçmektedir.
Çözüm Önerisi
İlçemizde Organize Sanayi Bölgesi kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ILGIN TİCARET ODASI
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Sorun 39
2012 yılında 6 milyon m2 alanlı Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilen bölge de henüz
yatırımların yapılmaması.
Çözüm Önerisi
Bölgede yatırımların yapılabilmesi için bürokratik işlemler hızlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 40
Nevşehir topraklarının büyük bir çoğunluğunun 1. sınıf tarım arazisi olarak görünmesi sebebi
ile fabrika kurulma ve büyüme alanları sınırlandırılmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bu planların tekrar değerlendirilmesi ve Organize Sanayi Alanlarının ve tarım arazisi niteliğini
yitirmiş olanların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 41
Ürgüp’te sanayi için yeterli işyeri alanının bulunmaması.
Çözüm Önerisi
Ürgüp’te kurulan Kapadokya Küçük Sanayi Sitesinin ikinci etabının yapılması için gerekli
kolaylığın Bakanlıkça sağlanarak yeni tesisler için işyerleri oluşturulması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÜRGÜP TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 42

Çözüm Önerisi
Yozgat’ta kümelenme potansiyeli mevcut olan ısı kazan sanayi konusunda faaliyet gösteren
firmalara Ar-Ge konusunda destek verilmesi, bölgeler arası uygulanan teşvikin iller bazında
kümelenme politikaları ile revize edilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 43
Yozgat’taki mevcut Organize Sanayi Bölgesi’nin yerinin geçmişte yanlış tespit edilmesi Yozgat
merkez ve 9 ilçesine uzak olması mevcut OSB’nin yeterince doluluk oranı yakalayamaması.
Çözüm Önerisi
Yozgat’ın doğu istikametinde bütün ilçelere eşit mesafede olan Sorgun ve Yozgat arasında
kurulması düşünülen ikinci bir organize sanayinin bir an önce kurulması kuruluş aşamasında
yer tespiti konusunda bürokratlar değil de bölgedeki sivil toplum örgütleri ve bölgeye yatırım
yapacak olan yatırımcıların görüşlerinin alınması.
Bildiren Oda / Borsa
SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 44
TÜPRAŞ ve çevresindeki arsaların maliyetinin yüksek olması
Çözüm Önerisi
Bu bölgenin Serbest Bölge ilan edilmesi veya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmasının
sağlanması ve böylelikle mevcut ve yeni yatırımcılar için cazip hale getirilmesi gerekir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 45
Bölgemiz Kapıdağ’ın en zengin florasına sahip olmasına ve verimli topraklarla bezenmiş
olmasına rağmen, plansız sanayi yüzünden verim sağlanamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölgede yaratılacak sanayi dumansız olarak düşünülüp mevcut değerleri (deniz-doğaoksijen-tarihi miras) göz önünde bulunarak düzenlenmeli bu kıymetli topraklarda daha çok
üretim ve daha çok kalkınmanın önü açılmalıdır
Bildiren Oda / Borsa
ERDEK TİCARET ODASI

Sorun 46
Hali hazırda Yeni Tabakhaneler bölgesinde deri imalatı yapan 900 yıllık geçmişe sahip
sanayinin, Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınması sorunları
Çözüm Önerisi
Ülke Büyükbaş Deri Üretiminin yüzde 40 imalatını yapan Gerede dericilerinin 2015 ortalarında
taşınma süreci başlamaktadır. Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınması
gereken 127 deri fabrikasının sektöre veda etmeden taşınması esnasında firmaların öz
sermayelerini kaybetmemesi topyekûn geçişlerini sağlamak amacıyla hibe başta olmak
üzere uzun vadeli fabrika yapımı ve taşınma kredi desteklerinin sağlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Mevcut OSB’lerin gelişen teknolojilere uyum sağlayamaması, büyük yatırımlar için
OSB’lerde yer bulunamaması nedeniyle yerli ve uluslararası sermayenin bu şartlarda yatırım
yapamaması. OSB’lerin ulaşım hatlarının liman ve demiryollarıyla bağlantılı olmayışı, bu
yüzden navlun fiyatlarının yüksek olması
Çözüm Önerisi
Günümüzün şartlarına uygun 1. bölgede içinde teknoloji geliştirme merkezleri, Teknoloji
Transfer Ofisleri, araştırma merkezleri olan, kümelenme ve Ar-Ge çalışmalarını teşvik
edecek bu yapıyı sağlayacak ekosistemleri oluşturulacak yeni Yüksek Teknoloji OSB
kurulması, alanlarında uzmanlaşmaların sağlanacağı ihtisas OSB’lerin oluşturulması,
OSB’nin bünyesinde tüm ulaşım sistemlerinin entegre kullanılabileceği lojistik merkezi
kurulması, istihdam ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi bu kapsamda da Bursa’ya yeni bir
liman kazandırılması, Bursa’nın yanı sıra Kocaeli ve Eskişehir bölgesinin de lojistik ihtiyacını
karşılayacak kapasitede olması böylelikle navlun giderlerinin düşürülmesi
Bildiren Oda / Borsa
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 48
Gemlik’te sanayi yatırımlarını artıracak, dış yatırımcıyı ülkemize çekecek bir Karma Organize
Sanayi Bölgesine ihtiyaç vardır.
Çözüm Önerisi
Gemlik ekonomik dinamikleri ile ülkemizin belli başlı kentlerinden biri konumuna gelmiştir.
İhracat hacmi ile gümrükler sıralamasında Türkiye’de 3. sıradadır. Büyük sanayi tesisleri,
limanları, serbest bölgesi, zeytini, turizm değerleri ile her geçen gün büyümektedir. Tüm bu
ekonomik dinamikleri daha sistematik hale getirmek, limanlar ve lojistik köyü ile bütünleşmiş
bir Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması hem dış yatırımcıyı, hem de iç yatırımcıyı
bölgemize getirecek, ülke ekonomimize, ihracatımıza büyük katkılar sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 49
KOSGEB, kalkınma ajansları, TKDK gibi kurumların destekleri hakkında.
Çözüm Önerisi
Kurumun sağladığı desteklerin evrak yükü çok fazla olduğundan, firmalar başvuru yapmak
istemiyorlar. Prosedürün azaltılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İZNİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 50
Organize Sanayi Bölgelerinin doluluk oranları
Çözüm Önerisi
İlçemiz Organize Sanayi Bölgesindeki doluluk oranı ve bölgemizdeki doluluk oranlarının
araştırılmadan ve kapasitelerinin tespit edilmeden yeni Organize Sanayi Bölgeleri
kurulmaması
Bildiren Oda / Borsa
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 51
Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin daha faal hala getirilebilmesi
Çözüm Önerisi
Mevcut kapasitenin belirli teşvik veya sübvansiyonlarla desteklenerek faal yatırımların
artırılması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
YENİŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 52

Çözüm Önerisi
Mevcut bulunan Organize Sanayi Bölgesinin tek çeşit sanayiye hitap etmesi iş imkânını
azaltması nedeniyle mevcut bölgenin genişletilmesi. Diğer sektörlere de hitap edebilir hale
getirilmesi.
Bildiren Oda / Borsa
YENİŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 53
Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinin yapılması
Çözüm Önerisi
İlçemiz tarım kenti olması nedeniyle Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinin kurulması.
Bildiren Oda / Borsa
YENİŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 54
Çanakkale’de tarıma dayalı sanayinin gelişmemesi, üretimin olmaması, sanayinin teşvik
edilmemesi
Çözüm Önerisi
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bilgilendirme dosyası hazırlanarak Çanakkale
Valiliğine ve İl Özel İdaresi’ne sunulan Gıda İhtisas OSB ve Çan Karma OSB hayata
geçirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 55
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, İpsala Ticaret Borsası ve Keşan Ticaret Borsası hizmet
sınırları içinde yer alan Hamzadere Bölgesi’ne Organize Sanayi Bölgesi kurulması için
başlatılan çalışmaların hızlandırılması.
Çözüm Önerisi
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, İpsala Ticaret Borsası ve Keşan Ticaret Borsası hizmet
sınırları içinde yer alan Hamzadere Bölgesi’ne Organize Sanayi Bölgesi kurulması için
çalışmalar başladı. Çalışmaların hızlandırılması ve takibi konusunda ilgili Bakanlığımızın
desteklerini bekliyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 56
Keşan’a Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi kurulması
Çözüm Önerisi
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, İpsala Ticaret Borsası ve Keşan Ticaret Borsası hizmet
sınırları içinde yer alan Hamzadere Bölgesi’ne (Keşan, İpsala ve Enez) Organize Sanayi
Bölgesi kurulması için çalışmalar başladı. Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi için şuanda arazi
çalışmaları sonlanmıştır. Keşan’ın kuzey bölgesinde Paşayiğit Mahallesi civarında kurulacak
olan Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi için Valiliğimiz başta olmak üzere Kaymakamlığımız,
Belediyemiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız çalışmalarını hız kesmeden devam ettirmektedir.
Trakya’nın GAP’ı olarak anılan Hamzadere Barajı’nı doğru kullanmak ve ülkenin tarım ve
hayvancılık sektörü için örnek teşkil edecek bir proje yaratmak
Bildiren Oda / Borsa
KEŞAN TİCARET BORSASI
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Sorun 57

Çözüm Önerisi
Bölgede Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması için Keşan tarafından çalışma
başlatılmıştır. Başlatılan bu projenin başarıya ulaşması için Keşan ve Uzunköprü orta noktası
olan Alıç’ta yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 58
Sanayi yatırımcılarının arsa ihtiyaçları ve bölgesel Organize İhtisas Sanayi Bölgeleri
Çözüm Önerisi
Sanayi yatırımcılarının arsa ihtiyaçlarını karşılamaya dönük bölgesel Organize İhtisas
Sanayi Bölgelerinin oluşturulması ve yöresel, sektörel bazda teşvik kapsamına alınması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

Sorun 59
İlimize yeteri kadar destek ve hibe verilmemesi.
Çözüm Önerisi
İlimize gerek tarım, gerek ticaret gerek bu yönde sanayi yatırımları açısında hibe, sübvansiyon
ve desteklerin artırılması ve bölgesel kalkınmanın önünün açılması.
Bildiren Oda / Borsa
LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 60
Yerli Malı Belgesinde yerli katkı oranı şartının en az yüzde 51 olması bazı sektörlerde
sorunlara neden olmaktadır. Yerli katkı oranı, üretilen ürünün özelliğine göre sektörden
sektöre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu oranlar; bazı ithal girdilerin döviz fiyatlarındaki
oynamalarla değişebilmektedir.
Çözüm Önerisi
Yerli katkı oranının tüm kavramları ile yeniden tariflenmesi gerekmektedir. İthal hammaddenin
mamule dönüşme prosesinde gümrük tarife pozisyonu değişiyorsa, bu ürünün yerli ürün
olarak kabul edilmesini istiyoruz. Bunun yanında yerli katkı oranının; nihai ürünün maliyeti
üzerinden değil, satış fiyatı baz alınarak hesaplanmasını öneriyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
KOCAELI SANAYİ ODASI

Sorun 61
Bölgemizdeki sanayi kuruluşları için üretim yapan KOBİ’lerimizin büyük bir kısmı dağınık
halde faaliyet göstermekte olup, hali hazırda bulunan 4 adet küçük sanayi sitesi faaliyet
alanları açısından KOBİ’lerimize yetersiz kalmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bu noktada, TOKİ önderliğinde kurulacak bir Organize Sanayi Bölgesinin KOBİ’lere
tahsis edilmesi halinde, çevre düzeni ve çalışma alanları açısından bölgemize, istihdam
ve finansman desteği açısından da KOBİ’lerimize katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu
yapılanma neticesinde KOBİ’ler giderlerini minimize ederek ticari hayata daha kolay adapte
olabilecek, buna paralel olarak da rekabet güçlerini artıracakları için ülke ekonomisine de
maksimum katkı sağlayabileceklerdir.
Bildiren Oda / Borsa
GEBZE TİCARET ODASI
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Kent dokusunun bozulmaması ve tarım arazilerimizin heba olmaması için Sakarya’da çarpık
kentleşme ve sanayileşmenin önlenmesi gerekmektedir. Ayrıca OSB’lerin kuruluş sürecinin
uzaması ve bürokrasinin artması bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
Sanayileşirken tarım alanlarının korunması ve göç ile gelen nüfus artışının ihtiyacı olan konut
ve sosyal yaşam alanları ile ilgili uygulanacak doğru imar planları ve bilinçli sanayileşme
stratejisinin hızla büyüyen ve gelişen Sakarya için hayati önem taşımaktadır. Organize
Sanayi Bölgeleri dışında sanayi kuruluşu kurulmasına izin verilmemelidir. OSB’lerin kuruluşu
sırasında, yatırımcıları bir araya getirme hususunda başarılı olan Ticaret ve Sanayi Odaları
üzerinden hareket edilebilir ise OSB kuruluşundaki bürokrasinin azalacağı bir gerçektir.
Bildiren Oda / Borsa
SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 63
Ticaret Borsaları yeri için arazi temin etme, tesis yapma konusunda imkânlar sınırlıdır. İhtisas
Organize Sanayi Bölgesinin kurulması hızlanması gerekliliktir.
Çözüm Önerisi
Birçok Borsa yeni hizmet binalarını hizmet çalışma alanlarına uygun arazi yokluğu nedeniyle
inşa etmemektedir. Bu Borsalar esas değer üzerinde Hazine arazisi tahsisi yapılmalıdır.
Ticaret Borsalarının yeri, niteliğindeki tesisler kurabilmeleri için kamu arazilerinin bedelsiz
veya harcırah esas değer üzerinde Borsalara verilmesi gerekir. OSB yönetiminde Borsa
temsilcisinin bulunması gerekmektedir. OSB yönetimlerin de yer alması ile birlikte tarım
arazilerinin korunması ve İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin oluşturulmasında önemli rol
oynayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SAKARYA TİCARET BORSASI
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Sorun 64
OSB kurulması.
Çözüm Önerisi
İlçemiz özellikle İstanbul ve çevre illerin sanayicileri için birer cazibe merkezi konumundadır.
Bu sebepten dolayı sanayiciler tarafından aşırı derecede yatırım yapmak için yer talebi
bulunmaktadır. 1990’lı yılların ortalarında başlayan sanayi yatırım kuşağı nedeniyle ilçemizde
OSB kurulamadığından çarpık sanayileşme artmakta olup önüne geçilemez hale gelmiştir.
OSB kurulması ve çarpık sanayileşmenin önüne geçilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 65
OSB çalışmalarının tamamlanmamış olması.
Çözüm Önerisi
Çalışmaları yapılmış ve bakanlık düzeyinde sonuçları beklenilen Organize Sanayi Bölgesinin
hızla sonuçlandırılarak Organize Sanayi Bölgesinin kurulması aciliyet taşımaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
AKCAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 66
Amasya bağlantı yollarındaki 1. sınıf tarım arazilerinin sanayi parseli olarak değerlendirilerek
ticarete açılması
Çözüm Önerisi
Amasya Küçük Sanayi Sitesi ve Suluova bağlantı yollarındaki 1. sınıf tarım arazilerinin sanayi
parseli olarak değerlendirilerek ticarete açılması talep edilmektedir. Böylece ilin ekonomik
gelişimine önemli katkılar sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 67

Çözüm Önerisi
Amasya Organize Sanayi Bölgesi’ne komşu TİGEM’e tahsisli 3. sınıf tarım arazisi vasfı
taşıyan arazilerin sanayi parseli olarak düzenlenmesi talep edilmektedir. Yeni bölgeye
altyapı hizmetleri çabuk ve ekonomik bir şekilde getirilebilecek olup, bölge bütünlüğü
bozulmayacaktır. Böylece, boş arazi ihtiyacımızın önemli bir kısmı buradan karşılanmış
olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 68
Sanayi üretiminin tarım, hizmet, eğitim ve lojistik gibi diğer sektörlerden yeterince
beslenemiyor olması, kalifiye işgücü için geliştirici sektörlerin bulunmaması, ekonomik
sektörlerin ittifaklarının eksikliği ve çeşitlenememesi
Çözüm Önerisi
Sektörler arası işbirliğinin oluşturulması, sektörel çeşitlemenin oluşturulması (Eğitim-Sağlık,
Turizm-Sanayi, Lojistik-Taşımacılık) ve ekonomik üçgen işbirliği alanlarının saptaması ve
oluşumu
Bildiren Oda / Borsa
GÜMÜŞHACIKOY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Amasya Organize Sanayi Bölgesi’nin çevresinde yer alan arazinin tarım arazisi olması
nedeniyle genişleme sahası olmayan OSB yeni yer tahsisi taleplerine cevap verememektedir.
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Sorun 69
İlçede günlük 20 bin aracın geçtiği İstanbul Karayolunun etkin bir şekilde kullanılamaması
ve bunun sonucunda, yolun ilçe esnafına yeterli katkıyı sağlayamaması ve bölge içindeki
stratejik konumun kullanılamaması
Çözüm Önerisi
İlçe esnafının ve diğer yatırımcıların ve işletmelerinin bulunabileceği yol üzeri güzergâh
çarşısı tesisi (İş Merkezi-Konaklama-Toplantı ve Kültür Merkezi Şeklinde) ve tarım arazisi
olmayan yerlerin yatırımcı talebine göre mikro ölçekli sanayi parseli olarak işaretlenmesi
Bildiren Oda / Borsa
GÜMÜŞHACIKOY TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 70
Ülkemizde Organize Sanayi Bölgesine sahip olmayan iki ilinden biri Artvin’dir. Bu durum
Artvin ilinde sanayi üretiminin maliyetinin yüksek olmasına ve dolayısıyla ilin sanayi ürünleri
üretim hacminin çok düşük olmasına sebep olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerden yer seçimi yapılması halinde,
bu araziler 492 sayılı Harçlar Kanununun 63. maddesinde yer alan harca esas değerleri
üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarlık usulüyle OSB’lere satılabilir hükmünün
tek OSB olmayan Artvin ili için geçerli olmaması.
Bildiren Oda / Borsa
HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 71

Çözüm Önerisi
Türk fındığının kavrulmuş fındık olarak ihracatının en az yarı yarıya önüne geçilmesi için
projeler oluşturulmalıdır. Devletimizin desteğiyle Ordu ve Giresun bölgesinde fındık mamul
tesislerinin kurulması ve markalaşma yolunda desteklenmesi gerekmektedir. Bunun için
fındıktan mamul madde üreten firmalara artı bedelsiz arsa tahsisleri ile yatırımda KDV
muafiyeti getirilmelidir. Ayrıca yöresel mamul madde işletmelerinin marka ve işletme ağı
noktasında desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GİRESUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 72
1984 yılında faaliyete geçen Giresun Küçük Sanayi Sitesi’nin kapasitesinin üstünde işletme
barındırması altyapısı sorunlarını beraberinde getirmektedir. Kanalizasyon, elektrik, yeni
dükkân açma sorunları Giresun ekonomisini ve sanayisini olumsuz etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Giresun Merkez Küçük Sanayi Sitesi 1984 yılında faaliyete geçmiştir. 136.000 m2 alan
içerisinde bulunan küçük sanayi sitesinde yaklaşık 465 dolu işyerinde 1750 kişi çalışmaktadır.
Sitenin teknik altyapısı ihtiyaçlara cevap vermek için zamanla yetersiz kalmıştır. Elektrikte
trafo yetersizliği ve üstyapıda yer alan şebeke kesintilere neden olmaktadır. Ayrıca
kanalizasyon altyapısının yetersiz olması, yağmursuyu ve içme suyu kanallarının zaman
zaman bir birlerine karışmasına neden olmaktadır. Çözüm, bölgenin yeniden imarıdır ya da
başka bir araziye taşınması için TOKİ kanalıyla proje yapılmasıdır. Bu alan için geçici SEKA
arazisi kullanılabilir.
Bildiren Oda / Borsa
GİRESUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Bölgenin fındık tarımında söz sahibi olması ancak bu potansiyelin ihracata pek yansıtılamaması
hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine girdi kaybına neden olmaktadır.
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Sorun 73
Hayvansal ürünlerin değerlendirilmemesi sonucu oluşan göç ve hayvan yetiştiriciliğindeki
düşüş
Çözüm Önerisi
İlçemiz coğrafi olarak hayvancılık için ideal bir yapıya sahiptir ancak hayvansal ürünlerin
pazara ulaşım zorluğundan dolayı hayvancılık her geçen gün azalmakta ve göçü
tetiklemektedir. İlçemize yapılacak Organize Hayvancılık Bölgesi ile hayvansal ürünler daha
iyi değerlendirilecek, OSB ile yeni istihdam alanları yaratılacak ve göç engellenmiş olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KELKİT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 74
KOBİ ölçekli imalat sektörünün yatırım talebini karşılayacak, alt yapı sorunu çözülmüş ve
uygun maliyetli arsa bulunmamaktadır. Altınordu OSB Bölgesi küçük olup tamamen doludur.
Fatsa OSB aynı konumda olup, Ünye OSB hayata geçirilememiştir.
Çözüm Önerisi
Altınordu yeni OSB Bölgesi arazi temini ve alt yapı yatırımı ile Ünye OSB arazi temini, altyapı
yatırımı acilen sağlanmalıdır. Fatsa OSB’nin genişleme revizyon çalışmaları desteklenmesi
ve gerekli finansman sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 75
Fatsa OSB 2. etap çalışmaları son derece yavaş yürümektedir.
Çözüm Önerisi
Fatsa OSB’nin 2. etap çalışmalarının hızlandırılması gerekmektedir. Kamulaştırma ve içme
suyu kuyularında var olan sorunlar için ilgili Bakanlıklar çalışma yapmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 76

Çözüm Önerisi
1991 yılından bu yana çalışmaları devam eden Ünye OSB’nin kurulamama sebebi bütçe
yetersizliği gösterilmiştir. Ülke genelinde birçok yerde daha yüksek maliyetlerle OSB’ler
kurulmuştur. Bu kapsamda Ünye OSB’ye yeterli desteğin sağlanmasını istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 77
İşletmelere AR-GE desteği sağlanması.
Çözüm Önerisi
Ciddi sorunlarla boğuşan ve önemli yatırım yapmaya çalışan işletmeler çağa ayak
uydurabilmek için AR-GE çalışmalarında bulunmak isteseler de ayıracakları kaynak ya sınırlı
olmakta ya da olmamaktadır. Mevcut altyapılarını yenilemekten ya da yeni aletler almaya
çalışmaktan bu konuya yeteri kadar eğilemeyen ve kaynak aktaramayan bu kurumlara
mutlaka devlet eli ile destek sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÜNYE TİCARET BORSASI

Sorun 78
İlçemizde OSB’nin hala hayata geçirilememesi.
Çözüm Önerisi
Yaklaşık 20 yıldır OSB kurma çalışmalara ilçemizde devam etmekte ve kangren hala
gelmektedir. Yapılan tüm çalışmalar yeterli ödenek sağlanamadığından yarım kalmıştır. İş
adamları için ciddi yatırım imkânlarına sahip olacakları ve imkânlardan faydalanacakları bu
bölgenin mutlaka oluşturulması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÜNYE TİCARET BORSASI
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Ünye OSB’nin 20 yıldır kurulamaması.
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Sorun 79
Ardeşen Organize Sanayi Bölgesi’nin 1998 yılından beri yer tespiti yapılmış kamulaştırılma
çalışmaları başlatılmış ama bu güne kadar aktif hale gelememiştir
Çözüm Önerisi
Kaynak ayrılarak Ardeşen OSB’nin kurulması tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ARDEŞEN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 80
Samsun-Merkez OSB yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır. Ancak halen Samsun yeni yatırım
yapmak isteyen çok sayıda yatırımcı başvuruda bulunmaktadır. Hâlihazırda bu ihtiyaca
cevap verecek sanayi yatırım alanı bulunmamakta, sanayi parselleri oluşturulamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Limanların ve ulaşım akslarının konumu gereği, Samsun Merkezde yeni sanayi yatırım alanı
oluşturulmalıdır. Sanayi altyapısının geliştirilmesi ve düzenli bir sanayileşmenin sağlanması
için, havaalanından sonra Yeşilırmak’a kadar olan bölgenin sanayi alanı olarak ilan edilmesi
gerekmektedir. Ancak bu bölge sulak alan olarak ilan edilmiş bir bölgedir. Bölgenin yeniden
değerlendirilerek yatırımların önünün açılması için alanın sanayi alanı olarak ilan edilmesi
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Samsun’un en önemli sorunu, “2023 Ekonomik Hedeflerine” ulaşmamızı sağlayacak, yerel
sanayicinin başka yerlere yatırım yapmasını önleyecek veya sanayiciyi ilimize çekecek büyük
ölçekli yatırım alanlarının bulunmamasıdır.
Çözüm Önerisi
Kısa vadeli çözüm önerimiz, Samsun tersane alanın atıl durumdan çıkarılarak Organize
Sanayi Bölgesi olarak müteşebbisin hizmetine açılmasıdır. Ek olarak, Gelemen Tarım
İşletmesi’nin Tersane Alanı’nın güney sınırından itibaren 2 milyon m2’sinin tersane alanına
ek olarak OSB’ye devredilmesidir. Orta ve Uzun vadeli çözüm önerimiz, Samsun-Çarşamba
Havaalanı, Terme İlçesi arasındaki sulak alan ve tampon bölgenin yeniden değerlendirilerek,
Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanmasıdır. Samsun Merkez OSB’nin doluluk oranı
yüzde 96,4’tür. İl genelindeki doluluk oranından bahisle (yüzde 45,51) yatırımcının liman ve
havalananından uzak iç bölgelere yönlendirilmesi gibi bir durum gerçekçi olamamaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
SAMSUN TİCARET BORSASI

Sorun 82
Çarşamba Ovamızın Sebze-Meyve üretiminde hatırı sayılır bir üretimi olmasına rağmen
Tarıma Dayalı Sanayimizin olmayışı (Konserve, Sebze-Meyve Paketleme, Salça Fabrikası,
Soğuk Hava deposu) emek verilerek yetiştirilen ürünlerimizin yeşil ırmağa dökülmesine
sebep olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Tarıma Dayalı Sanayinin getirilebilmesi için Çarşamba’da yapılması düşünülen ve çalışmaları
başlayan OSB’nin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvurusunun gerekli izni
verilerek bir an önce kurulması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI
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Sorun 83
TSE belge kullanım ücretlerinde yapılan yeni kodlama, sınıflandırma ve tarife nedeniyle
üyelerimiz, fahiş bir fiyatla (yaklaşık yüzde 500’lük bir artışla) karşı karşıya kalmaktadırlar.
Çözüm Önerisi
Ciroya göre belge kullanım ücreti tarifesi uygulanmalıdır. Üretilen ürünlerin niteliğine göre
(yanıcı, patlayıcı ve insan sağlığına ve can güvenliğine karşı riskli ürünler ile bu nitelikte
olmayan ürünler arasında) fiyat ayrımı yapılarak yeni bir tarife belirlenmelidir. Birbirine
benzeyen ve bir birini tamamlayan ürünlerin her biri için ayrı ayrı ücret alınmalıdır. (örneğin,
beton bordür ile beton su oluğu gibi)
Bildiren Oda / Borsa
ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 84
Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanması.
Çözüm Önerisi
İlçemiz Havza’da, alt yapısına başlanmış olan Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım
Makineleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin en kısa sürede bitirilmesi faaliyete geçmesi
ile buralarda kurulacak fabrikalar işletmeler, gençlerimize Havza’ya iş ve ekmek kapısı
olacak işsizlik sorunu ortadan kalkacaktır. Yalnız OSB’nin karma OSB’ye dönüştürülmesi
yatırımcının daha da ilgisini çekecektir.
Bildiren Oda / Borsa
HAVZA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Terme tarıma dayalı ekonomiye sahip bir ilçe olmakla birlikte, tarımsal sanayi ürünlerini
işleyecek modern entegre tesisler olmadığından tarımsal üretimimiz hak ettiği değeri
görmemektedir. Tarıma dayalı gıda sanayinin gelişmesinin önündeki en büyük engel ise
Gıda İhtisas OSB’nin olmamasıdır.
Çözüm Önerisi
Terme’ye tarımsal sanayi yatırımcısının çekilmesindeki en önemli sorun olan sanayi arazisi
sıkıntısının çözülmesi gerekmektedir. Öncelikle Gıda İhtisas OSB kurulması için Büyükşehir
ve Terme Belediyesinin Milli Emlak Müdürlüğü ile birlikte çalışarak sanayi bölgesi için
kamulaştırma veya satın alma yolu ile yer tahsis edilmesi yoluna gidilmelidir. Ardından bu
arazinin uygun altyapı ve teşvik çalışmaları ile yatırımcı açısından avantajlı hale getirilmesi
gerekmektedir. Bu sayede gerek kendi öz finansmanı ile gerekse IPARD ve Kırsal Kalkınma
gibi proje destekleri ile yatırım yapmak isteyen yatırımcıyı Terme’ye çekmek mümkün
olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TERME TİCARET BORSASI

Sorun 86
İmalat ve sanayi sektöründeki firmaların özel trafo ihtiyacı bulunmaktadır. Özel trafosu olan
firmalarda mühendis bulundurma zorunluluğu firmalar üzerinde büyük yüktür.
Çözüm Önerisi
İmalat ve sanayi sektöründe iş yapan firmalar özel trafoya sahip oldukları için trafo ücreti
ödemekteler. Bu masraflara katlanırken birde mühendis bulundurma zorunluluğu olması
gereksiz bir masraftan ibarettir. Belli bir kw altında harcama yapan firmalara mühendis
zorunluluğunun kaldırılması gerekli görülmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TERME TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 87
Trabzon’a son dönemde artan yatırımcı ilgisine karşın şehirde yatırım arazisi sorunu ile
karşılaşılmaktadır. İlimizde mevcut organize sanayi bölgelerinde doluluk oranları yüzde
100’e ulaşmış durumdadır.
Çözüm Önerisi
Trabzon’da alternatif bir yatırım alnının oluşturulması, endüstriyel yatırımların teşviki,
arttırılması ve uygulanması için Yatırım Adası projesinin hayta geçirilmesi gerekmektedir.
Arsin OSB önündeki alanının deniz doldurularak kazanılması ve yatırım adası haline
getirilmelidir. Yaklaşık 2000 dönümlük alanın ivedilikle doldurularak hazır hale getirilmesi ve
projenin liman ve demiryolu bağlantıları ile güçlendirilmesi gerekmektedir. DOKAP Eylem
planında yer alan projenin gerekli yasal düzenlemeler yapılarak ivedilikle yatırım programına
alınması bölge ekonomisi için önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 88
Sanayinin ihtiyacı olan organize sanayi bölgelerinin eksikliği. Bölge yeni yatırımlar ile
gelişme potansiyeli yüksek bir bölgedir. Ancak yeni yatırımların kanalize edileceği alt yapısı
tamamlanmış bir Organize Sanayi Bölgesi bulunmamaktadır.
Çözüm Önerisi
Devrek ve Gökçebey ilçeleri Organize Sanayi Bölgesine sahip değildir. Zonguldak ili
içerisinde aktif olarak biri Ereğli diğeri Çaycuma’da olmak üzere iki OSB vardır. Mevcut
OSB’ler altyapı anlamında sanayiciye önemli avantajlar sağlamaktadır. OSB’lerin doluluk
oranları yüksek olup, arazi sorunu mevcuttur. Batı Karadeniz Bölgesinde sektörel anlamda bir
OSB bulunmamaktadır. Devrek, Gökçebey ve Yenice ilçeleri bölge içerisinde ağaç ve ağaç
işleri ve mobilya sektörünün güçlü olduğu kısımdır. Sektörel anlamda altyapı eksikliklerinin
giderileceği bir OSB için arazi tespit edilmiştir. Bu amaçla gerekli girişimler yapılarak sürecin
hızlandırılması bölge ve sanayi açısından önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Erdemir’in satış, satın alma, nakliye ve personel politikasına yönelik tutumu. Satışa yönelik
standart fiyat politikası olmayışı ve ekonomik anlayışa uygun olmayan rekabet dışı fiyat
politikaları nedeniyle ilçede Erdemir ile iş yapan kuruluşlar yüksek vergiye katlanarak ithalata
yönelmektedir.
Çözüm Önerisi
Konuya ilişkin iki temel çözüm önerisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ithalat’ın önündeki
engellerin kaldırılmasıdır. Böylece yerel üretici Erdemir’den kaçarak çözüm için gördüğü
ithalatı daha düşük bir maliyet ile karşılayabilecektir. Ancak bu durum dışa bağımlığı ve cari
açık sorununu tetikleyici bir unsurdur. Bu nedenle ikincisi ve rasyonel olan çözüm önerisi
Erdemir’in yerel üreticilere yönelik tutumunu değiştirmesidir. Erdemir’in satış, satın alma ve
nakliye konularındaki tekelci eğilimleri ortadan kaldırıldığında, bölgesel gelişmeye ve ülke
ekonomisine mevcudundan daha fazla katkı sağlanabileceğine inancımız tamdır.
Bildiren Oda / Borsa
EREGLİ/KARADENİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 90
Organize Sanayi Bölgemizin altyapı yetersizliği nedeniyle bu bölgede arzu edilen yatırım
artışı sağlanamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nin dağlık bir arazi üzerinde, engebeli bir zemine kurulmuş
olması yeni yatırımcılar açısından ilk yatırım maliyetini azımsanamayacak derecede
artırmakta ve yeni yatırımları güçleştirmektedir. Bunun yanı sıra parsel bağlantı yolları ve atık
su arıtma sistemi başta olmak üzere mevcut altyapı eksiklerinin giderilmesi için Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgemize kaynak aktarımı sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 91
Filyos Vadi Projesinin hayata geçirilmesi.
Çözüm Önerisi
Bartın ve bölge illerimizin önemli bir sanayi ve lojistik üssü haline getirecek ekonomik
kalkınmayı tetikleyerek bölgenin ekonomik yapısında önemli gelişmeler yaşatacağı, işsizlik
ve göç sorunu ortadan kaldırarak ve yeni iş kolları açılmasına vesile olacak Türkiye’nin en
büyük projelerinden biri olan Filyos Vadi Projesi’nin hayata bir an önce geçirilerek çalışmalara
başlanılması gerekmektedir. Filyos Vadisi projesi bölgede muhtemel sanayi gelişimine ve
yaratacağı lojistik imkânlar düşünüldüğünde bölge ve bölge çevresi açısından kritik önem
taşıyan bir projedir.
Bildiren Oda / Borsa
BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 92
Karabük Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
kurulması: İlimiz demir çelik sanayinin yoğun olduğu bir kenttir. Bu alanda ihtisaslaşmaya
odaklanan ilimizde sanayi alanlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Karabük Eskipazar İlçesi İsmetpaşa mevkiinde bulunan ve toplam büyüklüğü 20 milyon m2
bulan sanayi alanında metal ve metal ürünleri yan sanayi sektörlerinin yer alacağı İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmaları son aşamaya gelmiştir. İstanbul-Ankara
otobanına 30 km, Bartın Limanına 138 km ve Filyos Limanına 100 km uzaklıktadır. Bölgenin
kabul işlemlerinin ve yasal sürecin hızlı bir şekilde yapılması bölgenin kısa zamanda faaliyete
geçirilebilmesi açısından önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 93

Çözüm Önerisi
Adana şehir merkezine yaklaşık 80 km mesafede bulunan ve Türkiye’nin en büyük
yatırımlarının yapılması beklenen Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin kamulaştırma
çalışmalarının devam ettiği bilinmektedir. Kuzey Irak petrolü ile gelecekte Kafkas petrolünün
bölge üzerinden dağıtımı yapılması ile Ceyhan-Yumurtalık bölgesinin stratejik bir enerji alanına
dönüşeceği ve önemli bir iş merkezi haline geleceği değerlendirildiğinde; kamulaştırma
çalışmalarının ivedilikle sonuçlandırılması ve bölgenin bir an önce yatırıma açılması ilimiz,
bölgemiz ve hatta ülkemiz açısından hayati önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA TİCARET ODASI

Sorun 94
İlimizde gerçekleştirilmesi
bulunmamaktadır.

planlanan

sanayi

yatırımları

için

yeterli

yatırım

alanı

Çözüm Önerisi
Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi en kısa sürede faaliyete geçirilmelidir. Süresi biten Islah
Organize Sanayi Bölgesi uygulamasına ilişkin yasal düzenleme faydalanamayan iller için
yeniden uygulamaya alınmalı, Zeytin Kanununda sanayi bölgelerinin gelişimine izin verecek
şekilde yeni düzenlemeler yapılmalı,
Bildiren Oda / Borsa
ADANA SANAYİ ODASI
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Bakanlar Kurulu’nun 19.09.2007 tarihli kararıyla, sınırları ve koordinatları tespit edilmiş
bulunan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin halen yatırıma açılmamış olması.
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Sorun 95
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi
Çözüm Önerisi
Mevzuat ve İşletme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bölge yatırımcılarına tahsis kolay bir
hal almalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
CEYHAN TİCARET ODASI

Sorun 96
Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinin Acilen Kurulması
Çözüm Önerisi
Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi için ilgili kurumlardan uygunluk yazısı alınmıştır. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dosya sunulmuştur. Son uygunluk yazısı olan İl Tarım
Müdürlüğünden yazı istenmiş, bu çalışma devam etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
CEYHAN TİCARET ODASI

Sorun 97
Ceyhan’da Petrol Borsası ve Petrol Ürünleri Borsası kurulması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Dünyanın kilit noktasında bulunan ve ülkemizde ciddi enerji koridoru merkezi halindeki
Ceyhan’da Petrol Borsası kurulması gerekmektedir. Zira dünya petrolünün yüzde 7’sinin
geçtiği gerçeği göz önünde bulundurularak Ceyhan Petrol Endüstri Bölgesinin Planlanarak
açılması bölge ve ülkemizin cari açığının kapanmasına katkı sağlayarak katma değer
yaratacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
CEYHAN TİCARET BORSASI
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Yerli ürün ve hizmet desteği bölgesel gelişme farkları artmakta ve nispeten küçük illerde
faaliyet gösteren şirketler ölçek ekonomisi avantajına sahip şirketlerle rekabet edememektedir.
Kamu ihalelerinde yerli ürünlere fiyat farkı uygulamasında sanayi sicil belgesi zorunluluğu
sınırlayıcı olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Yerli ürün desteğini kapsamı bölgesel bazda da tanımlanarak, küçük illerde üretim ve
istihdam desteklenmelidir. Bu amaçla kamu kurumları ve yerel yönetim ihalelerinde ilde
kurulan şirketlere yüzde 15 fiyat farkı uygulanması sağlanmalıdır. Yazılım, tasarım, diğer
hizmet alanlarında yerel ürün desteğinden yararlanmak için sanayi sicil belgesi alınması
zorunluluğu değiştirilerek yeni bir düzenleme yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 99
Mevcut OSB’miz dolu. Yeni yatırımcıya yer veremiyoruz. OSB dışında çok sayıda kümelenmiş
fabrika var.
Çözüm Önerisi
Mevcut OSB dışında kurulan fabrikaların olduğu alanın Islah OSB statüsünde çözüme
kavuşması
Bildiren Oda / Borsa
BUCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 100
İlimizdeki yatırımcılar, sanayi arazisi bulmakta sıkıntı yaşamaktadır. Hatay’da kurulu bulunan
4 adet Organize Sanayi Bölgesinin tamamı doludur. Bugün, İskenderun’daki yatırımcıların
birçoğu Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ne kaymış durumdadır. Yatırımcılar için yeni
sanayi alanları yaratılmalıdır.
Çözüm Önerisi
Hassa’da bulunan yaklaşık 7000 hektarlık hazine arazisinin sanayi alanı olarak yatırıma
açılarak, Organize Sanayi Bölgesi kurulması için tahsis edilmesi. Amanos Tünel Projesi ile İç
Anadolu Bölgesi’nin İskenderun Körfezi’ne bağlantısını sağlayacak Otoyol Projesinin bir an
önce tamamlanması için gerekli çalışmaların ivedilikle bitirilmesi. Kırıkhan ve Erzin Organize
Sanayi Bölgesi’nin kurulma çalışmalarının hızlandırılması.
Bildiren Oda / Borsa
ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 101
İlimiz Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunlarının ivedilikle çözülerek sanayinin geliştirilmesi,
teşvik kapsamına alınması için gerekli girişimlerin hızla yapılarak istihdamının arttırılması
sağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nin Körfez ile demiryolu bağlantısının sağlanması, yeterli
parsele sahip olmamasından genişletilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTAKYA TİCARET BORSASI
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Sorun 102

Çözüm Önerisi
Bölge ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlaması düşünülen Hatay-Erzin Organize
Sanayi Bölgesi’nin önündeki tüm engeller kaldırılarak bir an önce faaliyete geçmesi
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 103
İskenderun’daki küçük sanayi sitesinin otoban bağlantısının olmayışı KOBİ ve sanayicilerin
işyeri sıkıntısı
Çözüm Önerisi
İskenderun’da bulunan Küçük Sanayi Sitesi, gelişebilmesi açısından bölge halkına yeterli
derecede hizmet edecek potansiyele sahip değildir. Ayrıca Küçük Sanayi Sitesi’nin otoban
bağlantısının olmayışı, zaman kaybına ve nakliye maliyetinin artmasına yol açmaktadır.
Dolayısıyla İskenderun Küçük Sanayi sitesi bulunduğu yerden taşınmak suretiyle; Küçük
Sanayi Sitesi esnafının, KOBİ’lerin ve yatırım yapmak isteyen yatırımcıların arsa sıkıntısı
minimize edilmeli ve imalat sanayi teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 104
Kırıkhan ilçesinin tarımla birlikte sanayinin de gelişmesi gerekmektedir. Bu nedenle Karma
Sanayi Sitesi veya İhtisas Sanayi Sitelerinin kurulması şarttır.
Çözüm Önerisi
Esnaf ve tacirlere kooperatifleşme konusunda gerekli bilgilerin verilmesi yerel yönetimlerin
Esnaf ve tacirlere Sanayi Sitesi kurulması için yer tahsis etmeleri gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 105
Kırıkhan‘a OSB Kurulması: Hatay İlinin en büyük 4. ilçesi olan Kırıkhan’ımızın sanayisi yok
denecek kadar azdır. OSB’nin ilçemize kurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 2012
yılı içerisinde müracaat edilmiş olup, proje hazırlanmış ve Bakanlığı’na sunulmuştur.
Çözüm Önerisi
OSB’nin yeri belirlenmiş olup, 1.600 dönümlük alanda kurulacaktır. Hatay İl Özel İdaresi
yüzde 50, Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası yüzde 20 ve Kırıkhan Belediyesi yüzde 30 oran
ile müteşebbis heyet ortaklık payı belirlenmiştir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 106
2005 yılından bu yana yatırım planına alınan Yalvaç OSB’nin tamamlanması gerekmektedir.
İlçemizin avantajlı sektörlerinin yanı sıra bölgemizdeki küçük imalatçılarımızın günümüz
teknolojisi ile büyüme imkânı ile yeni yatırımların önü bu OSB ile açılmış olacaktır.
Çözüm Önerisi
İlimiz ve ilçemizin kalkınmada öncelikli iller arasına alınması. Nüfus kaybeden-göç veren il
ve ilçelerdeki yatırımcı talebi bulunan OSB’lere arazi kamulaştırma ödeneğinin verilmesi.
Bölgemizdeki orman, tarım ve sit alanlarının dışında yeni yatırım alanlarının oluşturulması
ile çözülebileceği.
Bildiren Oda / Borsa
YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI

70

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 107

Çözüm Önerisi
2007 yılında Mersin’de büyük kapsamlı bir lojistik merkez kurulmasına yönelik olarak kamu
ve özel sektör temsilcilerinden oluşan “Mersin Lojistik Platformu” tesis edilmiştir. Mersin
Valiliği (özel idare), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,
Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin-Tarsus OSB’nin katılımı ile oluşan müteşebbis heyet
tarafından 2. OSB’nin güneyinde 1700 dönümlük bir arazinin 1/100.000 çevre düzeni planına
işaretlenmesi sağlanmış ve 2014 yılında İl Toprak Kurulundan da olumlu şekilde geçmiştir.
İlgili rapor Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayına sunulmuş ancak Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı’na gönderilmesi istenmiştir.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN DENİZ TİCARET ODASI

Sorun 108
Türkiye’de istihdama en önemli katkı sağlayan KOBİ’lerin en önemli sorunlarından biri düşük
maliyetli finansman kaynaklarına yeterince erişememeleridir. Ekonomide büyüme oranlarının
düşük seyrettiği dönemlerde KOBİ’lerin finansman ihtiyacı hat safhaya ulaşmaktadır.
Çözüm Önerisi
KOBİ’lerin kredi pazarından aldığı pay hala yeterli seviyede değildir. Küçük ve büyük ölçekli
işletmelerin finansman maliyetleri arasında önemli farklılıklar vardır. Finansal sisteminin
yeterince derinlik kazanarak alternatif finansman araçlarının gelişmesi yaygınlık kazanması
ve KOBİ’lerin kullanımına sunulması zaman almaktadır. Bu süreçte KOBİ’lerin yatırım
ihtiyaçlarına düşük maliyetle katkı sağlayacak nitelikli krediler sağlanarak büyümenin yavaş
seyrettiği sürece kolayca atlatmalarına destek olunmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERDEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 109
3. Derecede Gelişmiş Bölgeler içinde yer alan Silifke Organize Sanayi Bölgesi’nin, teşviklerden
daha fazla yararlanabilmesi için gerekirse derece değişikliği yapılması
Çözüm Önerisi
Şahıs parsellerinin kamulaştırılması ile oluşturulan Silifke OSB’de parsel fiyatlarının yüksekliği
söz konusu olmuştur. Bunun yanında 3. derece gelişmiş bölgelerde yer alması ile de yeterli
teşviklerden faydalanamamıştır. İlçemiz sanayicilerinin bu teşviklerden faydalanabilmesinin
sağlanması için gerekli teşvik adımlarının atılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 110
Tarsus’a OSB kurulması
Çözüm Önerisi
Tarsus olarak OSB’ye ihtiyaç duyulmakta olup, sanayicileri bir araya toplayacak ve verimli
tarım arazilerinin yok olmasını engelleyecek şekilde, uygun bir bölgede Organize Sanayi
Bölgesi kurulmasını istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Tarsus’un tarıma dayalı ekonomik yapısı Mersin’in diğer ilçeleriyle ölçülemeyecek derecede
farklılığa sahiptir. Bölgenin tarımsal üretiminin en fazla olduğu Tarsus’a tarımsal sanayinin
olmayışı ekonomisini olumsuz etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Tarsus’ta kurulacak Tarsus Gıda İhtisas OSB ile tarıma dayalı sanayinin gelişmesi
sağlanacaktır. Arazi toplulaştırma ve arazilerin ihtisas OSB’lerine aktarılması kolaylaştırılması
için mevcut yasal alt yapının bu anlamada geliştirilmesi, yatırımcıların önündeki bürokratik
engeller ile değerlendirme süreçlerindeki zaman israfının azaltılması ve yatırımcılara uzun
vadeli kredi imkânları sunulmalıdır. Mevcut teşvikler dışında yüksek katma değerli sektörler
belirlenerek bunlara yönelik ek teşvikler hayata geçirilmelidir. Hali hazırda faaliyet gösteren
sektörlerin İhtisas OSB’lerine taşınmalarına yeni teşvik modeli geliştirilerek firmaların öz
sermayelerini üretim ve pazarlamaya ayırmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TARSUS TİCARET BORSASI

Sorun 112
KOSGEB destekleri yavaşlamıştır.
Çözüm Önerisi
KOSGEB tarafından desteklemeler yapılandırılarak hızla sektöre verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 113
OSB doluluk oranları. Ruhsat alma, denetim ve yaptırımda karşılaşılan sorunlar. Doğalgazın
henüz tüm il ve ilçe OSB’lere ulaşamamış olması. OSB’ler ile üniversite arasındaki işbirliği
artmalıdır. OSB’de indirimli enerji tarifesi. Arsa teşvik oranlarının süresinin 12 Nisan’da
bitecek olup uzatılmalıdır.
Çözüm Önerisi
İlçelerdeki atıl OSB iptal edilmeli, yeni Karma OSB için yüzde 75 doluluk aranması, il/ilçe
merkezi dikkate alınarak yapılmalıdır. OSB yetkili personelleri aracılığıyla yapılabileceği
denetim ve kontroller yetkisi OSB’de olmalıdır. Arsa temininde kolaylık sağlanmalıdır.
OSB’lerde lojistik merkez oluşturma ve anayola bağlanmada destek sağlanmalıdır. OSB’ler
kamu niteliğinde meslek örgütü olmalı, yönetimi 4 yıllık seçilmelidir. OSB’lerde doğalgaz ve
alt yapı yatırımları tamamlanmalı, kamu tarafından desteklenmelidir. OSB üniversite işbirliği
teknoparklar üzerinden kurgulanmalıdır. Elektrik tüketimine bağlı olarak alınan enerji fon
bedelleri sanayi üretiminde ve OSB’lerde uygulanmamalı enerji desteği olmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 114
Bölgemizde bulunan OSB’deki yatırımların yetersizliği istihdam sorunu oluşturuyor.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde bulunan OSB’ye yatırımcıların yönlendirilmesi, OSB’lerde uygulanan teşviklerin
artırılması gerekmektedir. Yatırımlar istihdama ve bölge ekonomisine katkıda bulunacağından
bölgenin gelişmesi sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BOLVADİN TİCARET BORSASI
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Sorun 115

Çözüm Önerisi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan OSB’lerin arsa teşvik sürelerinin Bakanlar
Kurulu Kararı ile uzatılmasının sağlanması
Bildiren Oda / Borsa
DİNAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 116
Organize Sanayi Bölgeleri’nin gelirleri elektrik dağıtımından sağlanmakta ve bu gelirler
başka bir kalemde harcanamamaktadır. Bu husus yapılacak iş ve hizmetlerin niteliğini
etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Elektrik gelirlerinin diğer iş ve hizmetlerde kullanılabilmesi ve yeteri kadar açık olmayan
mevzuatın daha anlaşılabilir bir mevzuat yapılması hususu.
Bildiren Oda / Borsa
EMİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 117
Organize Sanayi Bölgelerinde genel kurulun oluşum süreci başlaması için, 4562 sayılı OSB
Kanunun 25. ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 18. Maddesindeki “OSB’deki kurulacak
toplam işletme sayısının 2/3’ünün yapı kullanma izni alması” hükmünün OSB’lerin işleyişini
yavaşlatmaktadır.
Çözüm Önerisi
Çünkü Organize Sanayi Bölgelerindeki işletmelerin yüzde 50’sinin yapı kullanma iznini almış
olması, OSB’nin altyapı çalışmalarının tamamlandığı, bundan sonra da OSB yönetimlerinin en
önemli görevi; en kısa zamanda OSB’ye yatırımcı getirmek üzere faaliyetlerde bulunmasıdır.
Bu dönemi OSB’deki işletme sahibi sanayicilerin yönetmesi süreci daha da hızlandıracaktır.
Bu süreç itibariyle OSB Müteşebbis Heyetlerinin görevlerini genel kurula devretmeleri için
ilgili maddenin, “OSB’de kurulacak toplam işletme sayısının yüzde 50’sinin yapı kullanma izni
alması” şeklinde düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN SANAYİ ODASI

Sorun 118
Ülkemizde planlı ve çevreye duyarlı bir sanayileşmenin gerçekleşmesi, mevcut durumda
boş görünen OSB’lerin dolması için; yatırımların OSB’lerde toplanmasının teşvik edilmesi
ve OSB’lerde yapılacak yatırımların “Öncelikli Yatırım” kapsamında değerlendirilmesi büyük
önem arz etmektedir.
Çözüm Önerisi
OSB’lerin bir an evvel dolması için; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2012/3305) 19 Haziran 2012 Resmî Gazete / Sayı: 28328 kapsamında; “Öncelikli
Yatırım Konuları” başlığı altında Madde 17‘ye “Öncelikli yatırım yerleri” adı altında “Organize
Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımların da öncelikli yatırımlar olarak değerlendirilmesinin
maddeye eklenmesini talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN SANAYİ ODASI
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2010 yılında yapılan kanun değişikliği ile KOSGEB’in hedef kitlesi genişletilmiş ancak bu
durum beklenenin aksine KOSGEB’i mali yönden zayıflatmış ve neredeyse hizmet/destek
verememe noktasına getirmiştir.
Çözüm Önerisi
KOSGEB’in esas kuruluş amacı üretim ve imalat yapan işletmeleri desteklemek olmasına
karşın 2010 yılında yapılan kanun değişikliği ile ticaret ve hizmet sektörlerinin de kurumun
hedef kitlesine dahil edilmesi KOSGEB’in zaten kısıtlı olan bütçesini daha da kullanılmaz
hale getirmiştir. Bu yasa değişikliği KOSGEB’in kredi veren bir kurum olarak algılanmasına
yol açmış ve kısıtlı kaynaklar nedeniyle hiçbir sektöre yeterli destek verilememiştir.
Önerimiz KOSGEB yasasının eski haline getirilmesi veya kurumun ihtiyacı olan bütçeye
kavuşturulmasıdır. KOSGEB’in mevcut durumuyla KOBİ’lere fayda sağlaması mümkün
görülmemektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NAZİLLİ TİCARET ODASI

Sorun 120
Söke Organize Sanayi Bölgesi’ne ait arsaların kamu arsası olmaması nedeniyle
kamulaştırılması ve kamulaştırma yapılan alanların altyapı çalışmaları da bitirilememektedir.
Çözüm Önerisi
Bu nedenle, Aydın ilindeki OSB’lerin 4, 5. ve 6. bölgedeki Organize Sanayi Bölgelerine
tanınan vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği saplamak ve yatırımlara
bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmak, kredi
destekleri gibi imkânların sağlanması gerekmektedir. Bu desteklerin olmaması nedeniyle,
birçok OSB ile rekabet şansı ortadan kalkmaktadır. Ayrıca OSB Kanunu 5. maddesi birinci
fıkrasındaki “kamulaştırma yapabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir” hakkının tekrar OSB’lere
verilmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SÖKE TİCARET ODASI
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Sorun 121
Sadece konut sektörü ile gelişen bir ekonomik model olamaz. Sanayi ve tarım son yıllarda
genel bütçe içerisinde küçülmüştür. Bu da gelecekte büyük bir sorun teşkil edecektir.
Çözüm Önerisi
Bu nedenle yerli malı sanayi ürünleri teşvik edilmeli, tarım ürünleri ithalatı durdurulmalı, sanayi
işletmelerine teşvik amaçlı son yıl bilançolarındaki KDV hariç satışlarının maksimum yüzde
20’si kadar 18 ay vadeli kredi kaynak kullanımında yüzde 50 devlet desteği sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SÖKE TİCARET ODASI

Sorun 122
Fiziki ve hukuki altyapıları tamamlanmış İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin canlandırılması,
Mermer İhtisas OSB, Deri OSB, Tarıma Dayalı (Seracılık) İhtisas OSB ve Denizli Serbest
Bölgesi alt yapısı hazır olmasına rağmen birçok firmanın hala buralara taşınamadığı bir
gerçektir.
Çözüm Önerisi
Firmaların ilgili bölgelere taşınması teşvik edilmelidir. Bunda kredi sağlanması, vergi kolaylığı
vb. özendirici lokal teşvik mekanizmaları etkili olacaktır. Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan
bina yatırımları mortgage kapsamında kredilendirilmesi önemli yatırım artışı sağlayacaktır.
Sektörel dış ticaret şirketleri kurulması alan olarak genişletilmelidir. Tarım ürünleri ihracatı
yapan sektörel dış ticaret şirketlerinin kurulması sağlanmalıdır. İhtisas Organize Sanayi
bölgelerindeki firmaların sektörel dış ticaret şirketleri olarak kurulması teşvik edilerek dış
pazarlara açılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ TİCARET ODASI
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Gerek ülkemizde gerekse bölgemizde imalat sanayisine yapılan yatırımlar durma noktasında
gelmiştir. Bölgemize 10 yıldır sıfırdan yatırım gelmemiştir. Yapılan yatırımlar modernizasyon
yatırımıyla sınırlı kalmaktadır.
Çözüm Önerisi
Gerek o bölgenin ihtiyacı olan istihdamı ve gerekse Denizli’nin durmuş yatırımlarının
hareketlenmesini sağlamak için Çardak Organize Sanayi Bölgemize entegre bir tesisin
yatırım yapması gerekmektedir. Yapılacak yatırım yabancı kaynaklı olabileceği gibi yerli bir
yatırımcıdan da sağlanabilir.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ SANAYİ ODASI

Sorun 124
Acıpayam’da Sanayi Bölgesi Kurulması
Çözüm Önerisi
Yassıhöyük mahallemizde tarıma elverişli olmayan arazi üzerinde sanayi bölgesi kurulması
Bildiren Oda / Borsa
ACIPAYAM TİCARET ODASI

Sorun 125
Organize Sanayi Bölgelerinin dışında kalan sanayi kuruluşlarının hem disiplin altına alınması
hem de sorunlarının giderilmesi için Islah OSB’lerin kurulması ve bu uygulamanın süresinin
uzatılması.
Çözüm Önerisi
Yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
Bildiren Oda / Borsa
KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 126
Organize Sanayi Bölgelerinin müteşebbis heyetlerinde ve yönetimlerinde kamu ağırlığı
olması nedeniyle sorun yaşanıyor. Yönetimde devlet düzeni anlayışı egemen olduğu için her
sorun çözüm beklerken yeni sorunların gerekçesi oluyor.
Çözüm Önerisi
OSB müteşebbis heyetlerinde ve yönetim kurullarında kamu temsilcisi olmamalı, Ticaret ve/
veya Sanayi Odaları önderliğinde, yatırımcıların da içinde bulunacağı organlar tarafından
yönetilmeli, TOBB’un tepe kuruluş olarak tam yetki ile denetlemesi için yasal düzenleme
yapılmalı, aynı zamanda özel OSB kurulması yasası çıkarılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 127
İlçemiz küçük sanayi sitesinin ilçemiz meskûn mahal içinde kalmış ve yeterli hizmet
verilememektedir.
Çözüm Önerisi
Küçük sanayicimizin gelişmesine müsait alanların araştırılarak KOBİ Sanayi Sitesi kurulması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SİMAV TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Marka yaratmanın temelinde tasarım ve patent zenginliği olması gerekiyor. Ancak,
ülkemizdeki kanunlar tasarım ve patent sahibini korumuyor. Taklitçilik aldı başını gidiyor.
Zaten yetersiz olan yasalar, yasayı uygulamakla görevlendirilenlerin elinde daha da zarar
veren duruma getiriliyor.
Çözüm Önerisi
Tasarım ve patent haklarının korunması için yasalar yeniden düzenlenmeli, yasayı
uygulamakla sorumlu görevlilere, adil çözüm bulacakları açıklıkta yetki ve sorumluluklar
verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TAVŞANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 129
OSB’lerin müteşebbis heyetlerinde ve yönetimlerinde kamu ağırlığı olması nedeniyle sorun
yaşanıyor. Yönetimde devlet düzeni anlayışı egemen olduğu için her sorun çözüm beklerken
yeni sorunların gerekçesi oluyor.
Çözüm Önerisi
OSB müteşebbis heyetlerinde ve yönetim kurullarında kamu temsilcisi olmamalı, Ticaret ve/
veya Sanayi Odaları önderliğinde, yatırımcıların da içinde bulunacağı organlar tarafından
yönetilmeli, TOBB’un tepe kuruluş olarak tam yetki ile denetlemesi için yasal düzenleme
yapılmalı. Aynı zamanda özel OSB kurulması yasası çıkarılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TAVŞANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 130
Sanayiye dayalı sektörlerin bir arada hareket edememesinden dolayı sorunların çözümünde
yetersiz kalındığı ve küresel rekabette geride kaldıkları gözlenmektedir.
Çözüm Önerisi
Beyaz eşya, makine, kalıpçılık, tarım makineleri, plastik, elektronik gibi ana sektörlerin yan
sanayileri ile birlikte kümelenmeye gitmesi ürün kalitesinin iyileştirilmesinden maliyetlerin
düşürülmesine kadar insan gücü kaynağının kalifiye iş gücü oluşturulmasından pazarlamaya
kadar birçok alanda katma değer oluşturmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 131
KOSGEB İş Birliği Güç Birliği Projesi’ndeki en az 3 işletmenin aynı sektörden olma zorunluluğu
desteğin kullanılmasında zorluklara neden olmaktadır. Bu gereklilik ortaklıkları ve farklı
sektörden firmaların yeni iş alanlarında yatırım yapmalarının önünü kapatıyor.
Çözüm Önerisi
Düzenleme tekrar gözden geçirilerek, bu zorunluluk kaldırılmalı veya farklı alternatiflere göre
yumuşatılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 132
OSB’ler için kamulaştırma desteği verilmesi ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
2023 yılında 500 milyar $ ihracat hedefi için OSB’lere destekler artırılmalıdır. OSB’lerin
kurulma aşamasında kamulaştırma ihtiyacı olduğunda özellikle desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 133

Çözüm Önerisi
Bölgemizde Tarım Organize Sanayi Bölgesinin kurulması teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TURGUTLU TİCARET BORSASI

Sorun 134
Kaçak alkol üretiminde ki denetimsizlik, maalesef turizm sektöründe kaçak içkiyi, merdiven
altı üretilmiş içkiyi davet etmektedir. İşletmeler bu yolla maliyetlerini düşürüp karlılık oranlarını
artırmak istemektedirler. Fakat insan sağlığı ciddi şekilde tehlikeye girmektedir.
Çözüm Önerisi
İnsan sağlığı hiçe sayarak tamamen kar ve yasadışı gelir elde etmek için merdiven altında
damacana şişelerine doldurularak, haksız rekabetin yanı sıra Marmaris gibi turizm sektörünün
önemli destinasyonlarına telafisi imkânsız olan kötü bir imaj bırakmaktadır. Ne yazık ki yakın
zamanda yaşanan ve ölüm ile sonuçlanan Bodrum‘daki hadise bunun en vahim örneğidir.
Bu konuda Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun daha fazla denetim yapması,
caydırıcı cezaların uygulanması kaçak alkol üretiminin ve pazarlamasının önüne geçeceğine
inanıyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
MARMARİS TİCARET ODASI
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Sorun 135
İstanbul, ülkemizin en gelişmiş sanayi şehridir. Sanayisiz İstanbul düşünülemez. İstanbul
sanayicisinin en önemli sorunlarından biri tesislerin yerleşimindeki belirsizliktir. Şehrin hızla
gelişmesi ve planların uygulanmasındaki sorunlar İstanbul sanayicisine yerleşim sorunları
yaşatmaktadır
Çözüm Önerisi
İstanbul’un yakın çevresinde yer alan OSB’lerin sayısı ve alanı artırılmalıdır. İstanbul’un
çevresindeki OSB’lerin merkezle ucuz ve hızlı ulaşım imkânı sağlanmalıdır. Yeni kurulacak
olan OSB’ler birbirlerinin tedarik zincirinde yer alan firmaların kümelenme oluşturabileceği
ihtisaslaşmaya uygun olarak kurulmalıdır. İstanbul ve yakın çevresinde yer alan OSB’lerin
arazi kullanım verimliliğinin artırılması için yatırım yapmayan arazi sahiplerinin hızla arazilerini
kullanmaya teşvik edici düzenlemeler yapılmalıdır. İstanbul içerisinde kalması uygun olan
Ar-Ge ve tasarım odaklı firmalar fiziksel iyileştirme yapabilmelidir. Sanayi arazilerinin uzun
dönemli kiralanabileceği bir model oluşturulmalıdır
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL SANAYİ ODASI

Sorun 136
Yerli malı üretimin cazip halden çıkmış olması
Çözüm Önerisi
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63. maddesinde değişiklik yapılarak; “yerli malı olarak
belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, yüzde 15 olan oranın yüzde 25’e çıkartılarak,
konulabilir ifadesinin konulacaktır” şeklinde düzeltilmesi ve teknolojik ürünleri kapsayan
son düzenlemenin kapsamının genişletilmesi. Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi için Yerli
Katkı Oranı’nın en az yüzde 51 olma şartının kaldırılarak, kademeli olarak yüzde 51’e
ulaşılmasının sağlanması. Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) alanındaki yatırımların
özendirilmesi amacıyla, muhtelif YEK teçhizatının yerli imalatının, tüm OSB’lerde 5. ve 6.
Bölge teşviklerinden faydalandırılması
Bildiren Oda / Borsa
EGE BÖLGESI SANAYİ ODASI
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Sorun 137

Çözüm Önerisi
Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi kurulması istihdam sorununun bir kısmını ortadan
kaldıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MENEMEN TİCARET ODASI

Sorun 138
Finansmana erişim
Çözüm Önerisi
KOSGEB kredilerinin tekrar açılması, KOSGEB destekleri arasında olmasına rağmen
uygulanmayan desteklerin açılması
Bildiren Oda / Borsa
ÖDEMIS TİCARET ODASI

Sorun 139
Ödemiş OSB
Çözüm Önerisi
Ödemiş OSB’nin tamamlanması ve faaliyete geçmesi
Bildiren Oda / Borsa
ÖDEMIS TİCARET ODASI
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Sorun 1
Erzurum’da yeteri kadar nitelikli eleman bulunmamaktadır.
Çözüm Önerisi
İŞKUR, Halk Eğitim Merkezleri ve KOSGEB ve meslek kuruluşları iş birliği ile bölgede ihtiyaç
duyulan mesleklere yönelik eğitimler düzenlenerek Erzurum için ihtiyaç duyulan nitelikte ve
sayıda eleman yetiştirilmelidir. Eğitimler için ayrılan mevcut finansal kaynaklar artırılmalı ve
eğitim kalitesi yüksek tutulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 2
İstihdam üzerindeki SGK ve vergi yükünün fazla olması
Çözüm Önerisi
Günümüz şartlarında asgari ücret ile çalışan bulmakta güçlük çekerken daha yüksek ücretle
yapılan istihdamlarda vergi ve SGK primlerinin ücret bazında değil de daha düşük seviyelerde
tutulması, vergi ve SGK prim yükünün azaltılması işvereni pozitif yönde etkileyecektir.
İlçemizin mahrumiyet bölgesi olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda pozitif ayrımcılık
beklemekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
OLTU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 3
Suriyeli mültecilere çalışma izni verilmemesi işgücü piyasasında hem çalışan hem işveren
hem de kayıt dışılıktan dolayı devlet açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Çözüm Önerisi
Gaziantep Ticaret Odası önderliğinde 12 STK ve 3 üniversitenin katılımıyla hazırlanan
“Suriyeli Misafirler Gaziantep Ortak Akıl Raporu”nda yer alan “Suriyelilere çalışma izni
verilmeli” ve çalışma barışını bozma tehlikesine karşı firmalarda çalışacak Suriyelilere yönelik
toplam çalışanların belli bir oranında olması yönündeki önerimiz karar vericiler tarafınca
olumlu karşılanmıştır. 22 Ekim 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Geçici Koruma
Yönetmeliğinin” 29.Maddesinde geçici korunanların çalışmalarına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi Çalışma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirlenir denmiş, ancak
hayata geçmesi adına gerekli adımlar atılmamıştır. Gerekli çalışmanın ivedilikle yapılmasını
rica ederiz.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP TİCARET ODASI
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İlçemiz nüfusu 137 bine ulaşmış olup, ayrıca yaklaşık 45 bin Suriyeli bulunmaktadır. Sınıra
yakın olmamızdan dolayı bu sayı artmaktadır. Bu nedenle temel ihtiyaçların karşılanmasındaki
zorluklar, yaşam standardı, çalışma izni, trafik, güvenlik, haksız rekabet, işsizlik ve sosyal
sorunlar önem arz etmektir.
Çözüm Önerisi
Suriyeli misafirler için geçici çalışma izni verilmesi kolaylaştırılmalı ve kayıt altına alınmaları
sağlanmalıdır. Böylece en az ücretle, sağlıksız, güvencesiz, sigortasız olarak çalıştırılmaları
önlenebilir. Bununla birlikte işyeri açtıklarında da kayıt altına alınmaları ve vatandaşlarımızla
eşit şartlarla ticaret yapmaları sağlanmalı ve haksız rekabet önlenmeli ve böylelikle halkın
sempatisi kazanılmalıdır. Trafiğe çıkan Suriye plakalı araçlara geçici bir plaka verilmesi
sağlanmalıdır. Suriyeli misafirlerin topluma adapte edilmesi ve entegrasyonu konusunda
yapılacak projelere daha çok destek verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
NİZİP TİCARET ODASI

Sorun 5
İstihdam üzerinde var olan prim ve vergi yükleri yüksektir. TCMB tarafından yapılan bir
araştırmada Türkiye’deki işletmelerde personel gideri hammadde giderlerinden sonra
ikinci sırada gelmektedir. Prim ve vergi yükü nedeniyle personel giderlerini azaltamayan
işletmelerin rekabetçi fiyat yapısı bozulmaktadır.
Çözüm Önerisi
İstihdam üzerindeki yüklerin düşürülmesi, özellikle Türkiye’nin rekabet ettiği ülkeler
ortalamasına getirilmesi gerekmektedir. Özellikle, nasıl ki ihracatta KDV iadesi uygulaması
yapılıyorsa ihracat yapan firmalara işveren primi iadesi yapılabilir. SGK primlerinin kaldırılması
(işçi ve işveren payı) Malatya’da istihdamı arttıracak, kayıtdışılığı önleyecektir.
Bildiren Oda / Borsa
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 6
İşçi kıdem tazminatı işveren üzerinde ağır bir yük olmaya devam etmektedir.
Çözüm Önerisi
Kıdem tazminatı ile ilgili yeni düzenleme vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 7
Bölgedeki genç nüfusun bölgedeki mevcut istihdam pozisyonlarına uygun nitelikte olmaması.
Dolayısıyla işsizlik rakamlarının yüksek olması yanında işin gerekliliklerine uygun nitelikte
işgücünün bulunmaması.
Çözüm Önerisi
Genç ve işsiz nüfusun bölgedeki açık pozisyonlardaki işin niteliğine uygun hale getirilmesi
için üniversite ile ortak eğitim programlarının sektörler bazında düzenlenmesi sağlanmalıdır.
Bölgeler arasında bilgi ve beceri transferinin işgücü aracılığıyla yapılabilmesi için bölgedeki
işçilerin geçici süre ile diğer illerdeki aynı sektörlerde staja gönderilmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Sorun 8
Suriye’de yaşanan iç savaş nedeni ile ülkemiz büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya
kalmıştır. Durum böyle iken “Suriyeli sığınmacılara çalışma izni verilmesi, onlara iş ve sosyal
güvence imkânı tanınması” gibi talepler gelmektedir. Bu talepler ülkemizin geleceği açısından
sakıncalıdır.
Çözüm Önerisi
Suriyeli sığınmacılara çalışma izni verilip verilmeyeceği savaş ve göç dalgası kontrol altına
alınıp, sınır hareketliliği normalleşince düşünülmelidir. Suriyeli sığınmacılara çalışma izni
verilmesi yaşanan göçü daha da teşvik edecek ve ülkemizde yalanan yaşanan işsizliği daha
da arttıracak, en önemlisi çalışma barışını bozacaktır. Bu yüzden bugün içinde bulunduğumuz
şartlarda Suriyeli sığınmacılara çalışma izni verilmemeli, Suriyeli sığınmacılar devletimizin
bakım, gözetim ve denetiminde “kamplarda” koruma altına alınarak misafir edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KİLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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İmalat sektöründe nitelikli, yarı nitelikli ya da niteliksiz eleman bulma sorununun yaşanması. İl
genelinde sanayi kurum ve kuruluşlarının imalat sektöründe bulunması bu bağlamda en çok
bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların işçi-çalışan talebinde bulunması bu sektörlerde
çalışmak isteyenler için bir alternatif olarak görülmektedir.
Çözüm Önerisi
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin imkânlarının geliştirilmesi ve özellikle üniversitenin İİBF
ve TOBB ile beraber sanayi-üniversite işbirliği platformları oluşturularak gerekli araştırma ve
altyapı çalışmaları yapılmalıdır. Türkiye’de Meslek Liseleri’nin gün geçtikçe daha niteliksiz
eleman yetiştirmesi ve sanayinin istihdamına cevap veremediği görülmektedir. Bu da liselerin
kurgu ve işleyişinde radikal kararlar alınması gerektiğini göstermektedir. Meslek Liselerinin
TOBB’a bağlanması böylece Oda-Borsa, TOBB ve üniversitesinin yönetim kurulları ve
danışman kurulları ile bu liselerin gerçek amacına ulaşması sağlanabilir. Bu noktada
imalat sektöründe çalışan ve işçi statüsünde çalışmanın avantajlarının ortaya çıkarılması
sağlanabilir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANKIRI TİCARET BORSASI

Sorun 10
Bir işçi, kendi rızasıyla işten ayrılsa dahi, bazı avukatlar, işçiyi işten çıkartılmış olarak göstermek
suretiyle tazminat davaları açmaktadır. Açılan davada ise işletme ile çalışan arasında
imzalanan evraklar ikinci plana itilmekte, tamamen şahitlerin beyanları doğrultusunda karar
verilmektedir.
Çözüm Önerisi
İşten çıkarılma, çalıştığı dönemde tatil günlerinde de çalışma, mesai alamama gibi konularda
açılan tazminat davalarında, çalışanın imzaladığı resmi evraklar, mahkeme tarafından
dikkate alınmalıdır. Daha çok tanıkların beyanlarına itibar edilmektedir. Ayrıca avukatlar
da bu uygulamayı, ticari bir kazanç yolu olarak görmektedir. İşletmelerin mağduriyetinin
giderilmesi için evraklara riayet edilmesinin sağlanması önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 11
Tarımsal ürünlerde müstahsil makbuzu ile üreticilerimizden kesilen Bağ-Kur kesintisinin
kaldırılması.
Çözüm Önerisi
Alaca Ticaret Borsası üyeleri olan gerçek ve tüzel kişilerin, üretici çiftçilerden satın aldıkları
ürün bedellerinden bunların prim borçlarına mahsuben tebliğdeki esaslar çerçevesinde yüzde
2 oranında tevkifat yapmaları gerektiğinden, üyelerimiz bu tevkifatı yapmakta çok zorlamakta,
üyelerimiz ile üreticiler arasında sorunlar yaşanmaktadır. Tevkifat zorunluluğunun üyelerimiz
kaldırılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.
Bildiren Oda / Borsa
ALACA TİCARET BORSASI
Sorun 12
Sanayicimizin veya tüccarımızın yanında çalışan işçilerinin işten ayrıldığı zaman kıdem
tazminatının ödenmesi konusunda zorlukların giderilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Yıllarca işçi çalıştıran firmalarımız, sanayicimiz, tüccarımız emekli veya başka sebeplerden
dolayı çalışanı ayrıldığı zaman kıdem tazminatı ödenmesi konusunda genellikle zorlukla
karşılaşıp bazen mahkemelik durumlar doğmaktadır. Bunun kanunla yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir. Aynı işsizlik sigortası öder gibi bankada hesap açtırılarak aylık belli bir yüzde
yatırılması ve bu hesabın üzerine hiçbir şekilde haciz ve temlik konulmamasının sağlanması
işverenin bu hesabı başka ödemelerde kullanmamasının sağlanarak sırf tazminat hesabı
olarak emekli veya işten ayrılmalarda bu hesaptan ödeme yapılarak işçi ve işverenin sıkıntıya
düşürmeden sorunun çözüleceğine inanıyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
SUNGURLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 13
Bugün 100 TL kazanan her çalışan için işverenin katlandığı yaklaşık maliyet 159 TL’dir. Ağır
vergi yükü hem kayıt dışı istihdamı özendirmekte, hem de çalışanın özlük haklarında kayıplar
yaşamasına neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
İstihdamda işverenin üzerindeki ağır vergi yükünün azaltılması hem kayıtlı istihdamı
arttıracak, hem de istihdam artışı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
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Ülkemize son yıllarda gerek savaşlar gerekse başka sebeplerle komşu ülkelerden ya da
başka ülkelerden çok sayıda yabancı ülkemize gelmiştir. Bu yabancılara çalışma kolaylığı
sağlanarak, iş hayatına yasal bir şekilde dahil olmaları sağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Ülkemizde sayıları milyonları geçen yabancıların sanayi veya hizmet sektöründe yasal
bir şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla yabancı kişilerin ülkemizde çalışmalarını
sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması yararlı olacaktır. Bu şekilde yabancıların hem kayıt
altına alınması sağlanırken, hem bu kişilerin ara eleman olarak kullanılma imkânı sağlanacak
ve düzenli bir gelire kavuşmuş olacaklar, hem de bu kişilerin asayiş olaylarına karışmasının
önüne geçilmiş olacaktır. Bu sebeple yabancıların çalışma izinlerinde kolaylaştırıcı tedbirler
alınmalıdır. Nitelikli yabancıların ekonomimize kazandırılması sağlanmış olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

Sorun 15
Sanayi kesiminde çalışan işgücüne pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır. Son yıllarda sanayiden,
hizmet sektörüne kaymaya başlayan işgücünü, sanayi kesiminde tutmak için yeni teşvik ve
destek önlemleri uygulamaya konmalıdır. İstihdamın üzerindeki çok yüksek olan vergi ve fon
yükleri azaltılmalıdır.
Çözüm Önerisi
Son yıllarda özellikle sanayi kesiminden hizmet sektörüne ciddi bir işgücü kayması
yaşanmaktadır. Bunun önüne geçmek ve insanların sanayide üretimde çalışmasını sağlamak
amacıyla devlet tarafından işverenden alınan vergi ve primlerin bir bölümü sadece sanayi
sektöründe çalışanlarına ödenerek, sanayi kesiminde çalışma özendirilmelidir. Türkiye,
2012’de 46 ülke içinde dolar bazında birim işgücü maliyetinin en hızlı arttığı 12. ülkedir. OECD
verilerine göre ise Türkiye, 1996-2012 döneminde dolar cinsinden birim işgücü maliyetinin
en fazla arttığı ülkeler arasındadır. Bu veriler ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünün işgücü
maliyeti açısından hızla azaldığını göstermektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
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Sorun 16
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda gerçekleştirilen firma denetimlerinde denetçilerin ve
denetlenen unsurların standardının belli olmaması işletmeleri zor durumda bırakmaktadır.
Çözüm Önerisi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda gerçekleştirilen firma denetimlerinde denetçilerin
ve denetlenen unsurların standart hale getirilmesi halinde keyfi uygulamaların önüne
geçilebileceğini düşünüyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ SANAYİ ODASI

Sorun 17
İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanun ve yönetmelikleri cezai sorumlulukları ağır olması küçük
ölçekli işletmeleri olumsuz etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
10 kişi altında çalışanı bulunan işletmelerin ceza ve sorumluluklarının hafifletilmesi
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ TİCARET BORSASI

Sorun 18
Yatırım planlamaları, teşvik ve destekler yeterli olmadığından ilçemizde gerekli yatırım
yapılmamaktadır. Yeterli iş potansiyelinin olmaması nedeni ile işsizlikten kaynaklanan
sebeplerle ilçe nüfusu devamlı göç vermektedir.
Çözüm Önerisi
Civar il ve ilçelere göre nüfus ve gelir bakımından iyi konumda bulunan ilçemizde işsizliğin
önlenmesi için istihdamın önündeki engellerin kaldırılması yeterli olacaktır. İşverenin
üzerindeki stopaj ve sigorta primi yükü yeni işyerlerinin açılmasını engellediği gibi mevcutları
da işyerlerini küçültmeye, hatta kapatmaya zorlamaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
DEVELİ TİCARET ODASI
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İş müfettişleri tarafından denetlenen firmalar arasında (sektörleri aynı olmasına rağmen)
denetleyen uzmana göre tedbirlerle ilgili farklılık görülmektedir. Bir uzmanın kabul ettiği
bir güvenlik önlemi başka bir uzman tarafından yeterli görülmeyerek güvenlik eksiği olarak
firmaya bildirilmektedir.
Çözüm Önerisi
İş güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belli bir standarda oturtulması, sektör
sektör alınması gereken güvenlik tedbirlerinin yoruma ihtiyaç duymayacak şekilde daha
önceden belirlenmesi ve denetleme memurlarının denetleyeceği sektörde uzman olmaları
sağlanmalıdır. İlk teftişlerin ceza uygulaması yerine uyarı niteliğinde olması ve eksikliklerin
tamamlanması için makul süreler verilmesi işletmeler açısından yararlı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA SANAYİ ODASI

Sorun 20
Kıdem tazminatı sorunu sanayici ve işadamlarımız için büyük bir sorun olarak devam
etmektedir. Yine bu kapsamda, 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini tamamlamış bir çalışan
kıdem tazminatı hak etmektedir. Bu durum işin devamı açısından sıkıntı yaratmakta,
işyerlerine ciddi yük getirmektedir.
Çözüm Önerisi
Sorun işsizlik fonundan çözülmeli olmaz ise, işsizlik fonunda olduğu gibi kıdem tazminatı
fonu oluşturulmalı ve işverenden makul miktarda kesilen meblağ bu fonda toplanmalıdır.
İşsizlik fonunda toplanan miktar çok fazla olduğundan sarf edilecek yeni alanlar aranmamalı,
kıdem tazminatında kullanılmalı ve kesinti oranları düşürülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA SANAYİ ODASI
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Sorun 21
Karaman sanayisinin ihtiyacı olan nitelikli eleman sıkıntısı.
Çözüm Önerisi
Karaman sanayisinin ihtiyacı olan nitelikli eleman sıkıntısını gidermek amacıyla, İŞKURÜniversite işbirliği ile işyerinde stajyer öğrenci çalıştırılması ve bunun bir yasal zorunluluk
haline getirilmesi, büyük fayda sağlayacaktır. Hem üniversite öğrencileri bu zorunluluk ile staj
yapacak işyeri bulma sıkıntısından kurtulacak, hem de stajyer olarak öğrencilerin SGK’ları
İŞKUR tarafından karşılanarak işyerlerine yük getirmesinin önüne geçilecektir. Bu sayede
öğrenci işi işte öğrenme şansını yakalayacak, işveren ise nitelikli personeli kendi istediği gibi
yetiştirebilecektir. Bu amaçla uygulanacak çalışmada Karaman pilot bölge olamaya adaydır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 22
Kalifiye personel ihtiyacı
Çözüm Önerisi
Firmaların ihtiyaçlarına yönelik işçi, ara eleman ve mühendis ihtiyaçlarını karşılanmasına
yönelik olarak mesleki eğitim programları meslek liseleri, üniversitelerin önlisans ve lisans
programlarında düzenleme ve iyileştirmeler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESIR TİCARET ODASI
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İlçemizin genç nüfusu arasında yaygın olan işsizlik gençlerimizi iş bulma şanslarının
daha fazla olduğu büyük şehirlere yönlendirmektedir. Bunun sonucu olarak gerek küçük
sanayicimiz gerekse turizm sektörümüz ihtiyaç duyduğu kalifiye ve yarı kalifiye işgücünden
mahrum kalmaktadır.
Çözüm Önerisi
Sanayi ve turizm sektörünü eğitim kurumları ile bir araya getirerek koordineli çalışmalarını
sağlamak gerek ilçemizdeki işsiz gençlerin iş piyasasında ihtiyaç duyulan konularda kısa
ve pratik eğitimler almalarını sağlayacak hem de yatırımcıların her zaman ihtiyaç duyacağı
yetişmiş işgücüne ulaşmalarını mümkün kılacaktır. Bu konuda şu ana kadar yaptığımız
çalışmalar konunun gerek halk arasında gerekse iş piyasasında az biliniyor olması nedeniyle
beklediğimiz ilgiyi görmemiştir. Konu ile ilgili görsel medyada yayınlanacak kamu spotu
benzeri çalışmalar dikkat çekecek ve yalnızca yöremizde değil ülke genelinde farkındalık
yaratacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AYVALIK TİCARET ODASI

Sorun 24
Müstahsil alımlarında tüccara SGK kesinti görevi verilmesi
Çözüm Önerisi
Zeytin ticaretinde müstahsil stopaj vergisini bile kabul etmemektedir. SGK kesintilerini de
kabul etmeyecektir. Dolayısıyla tüccara ek bir maliyet teşkil edecektir. Bu uygulamadan
derhal vazgeçilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GEMLİK TİCARET BORSASI
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Sorun 25
Kıdem tazminatı
Çözüm Önerisi
İşveren kıdem tazminatının toplu ödenmesi esnasında ekonomik olarak zorluklar yaşamakta
ve kıdem tazminatının tek kalemde ödenmesi yerine çalışma süresi içinde aylık veya yıllık
olarak bir fon altında işverenden tahsil edilmesi ya da herhangi bir hak kaybı olmaksızın
ortadan kaldırılması.
Bildiren Oda / Borsa
EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 26
KOBİ’lerin dış ticaret için uluslararası öğrencilerin sağladığı avantajlardan yeterince
faydalanılamaması.
Çözüm Önerisi
Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ’lerden meydana gelmektedir. KOBİ’lerin
uluslararası pazarlara açılması için kullanacağı geleneksel yöntemler (Yabancı dil bilen
personel istihdamı, danışmanlık hizmeti, pazar araştırması ve müşteri bulma) KOBİ nitelikleri
için oldukça maliyetlidir. Bu yüzden hedef pazarları tanıyan, yabancı dil sorunu olmayan
ve bölgedeki muhtemel ithalatçılarla etkileşim içinde olan uluslararası öğrencilerin KOBİ’ler
bünyesinde istihdam edilmesi firmaların maliyetlerini düşürecek bir uluslararası pazarlama
yöntemi olarak kullanılabilir.
Bildiren Oda / Borsa
KOCAELİ TİCARET ODASI
Sorun 27
Düzce ilindeki KOBİ’ler kalifiye eleman ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamıyorlar.
Çözüm Önerisi
Özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak meslek lisesi, önlisans, lisans öğretimi ve
sertifika eğitimleri konularında ihtiyaca yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca il özelinde
meslek haritalarının oluşturulması ve istihdam politikalarının belirlenmesi, nitelikli eleman
yetiştirilmesine yönelik olarak eğitim alanında özel sektörün yatırımlar yapmasının teşvik
edilmesi, işbaşında eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması, meslek eğitiminde ve insan
kaynaklarının geliştirilmesinde meslek odalarının, meslek derneklerinin ve OSB’lerin aktif
olarak yer alması, üniversitelerin ve akademik kriterlerinin sanayiyi destekleyecek ve
özendirecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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İlçenin en önemli sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. Diğer taraftan da işverenlerin
önemli bir sorunu kalifiye eleman problemidir. Bu sorunun üstesinden gelmek için geliştirilen
UMEM Beceri’10 Projesinin Amasya’da beklenilen verimlilikte çalışmaması önemli bir sorun
olarak görülmektedir.
Çözüm Önerisi
UMEM Beceri’10 Projesinin il bazındaki eksikliklerinin ilgili paydaşların katılımları sağlanarak
profesyonel bir şekilde incelenerek gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SULUOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 29
Sanayici için istihdam üzerindeki yükler önemli bir maliyet artırıcı unsurdur ve rekabette
dezavantaj yaratmaktadır.
Çözüm Önerisi
İstihdam üzerindeki sigorta ve vergi yükünün hafifletilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SULUOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 30
İşletmelerdeki yüksek SGK primlerinin getirdiği maliyetler.
Çözüm Önerisi
Yüksek maliyetler işveren ve yatırımcılar önünde en büyük engeldir. Bu nedenle mutlaka
düşürülmeli ya da teşvikler uygulanarak makul oranlara getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÜNYE TİCARET BORSASI
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Sorun 31
SGK primleri ve kıdem tazminatı yükü
Çözüm Önerisi
SGK ve kıdem tazminatı işveren üzerinde ciddi bir yük oluşturduğundan işverenin üzerindeki
yükün azaltılması için uluslararası standartların dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 32
İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükleri
Çözüm Önerisi
İstihdam üzerindeki yükler kesinlikle azaltılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
HAVZA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 33
İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükleri.
Çözüm Önerisi
Birçok işveren yaptığı işleri genişletmeyi ve daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflemektedir.
Bununla paralel olarak işçi sayısını da artırmak da temel hedeftir. Ancak asgari ücretle çalışan
bir işçinin, verilen ücret hariç işverene maliyeti yaklaşık 450 TL’dir. İstihdam üzerindeki bu
yük azaltılırsa istihdam artışına olumlu yansıyacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 34

Çözüm Önerisi
SGK primlerinin belirli bir oranda aşağı çekilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Bildiren Oda / Borsa
ZİLE TİCARET BORSASI
Sorun 35
Çalışma hayatı ve barışına yönelik sorunlar
Çözüm Önerisi
İş güvencesi yasasında işe iade şartlarında mahkemelerce daha objektif bir değerlendirme
yapılmasının sağlanması için yasal alt yapı oluşturulmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında
hayati risk taşıdığı gerekçesiyle alınan kapatılma kararının sadece ilgili müfettişlerden kurulu
bir heyet kararıyla değil işçi ve işverenlerinde yer aldığı bir komisyonca alınması sağlanmalıdır.
Sendika üyeliği ve üyelikten çekilme işlemlerinin e-devlet kapısı üzerinden yapılmasının
sakıncaları nedeniyle kaldırılmalı, bu işlemlerin eski uygulamadaki gibi noterden yapılması
sağlanmalıdır. Kıdem tazminatı fonu düzenlenmesi hayata geçirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA SANAYİ ODASI
Sorun 36
Turistik tesis işletmelerinin kapalı oldukları kış dönemlerinde kalifiye personellerini bir sonraki
sezon için ellerinde tutamamaları turistik işletmelerinin yaşadıkları en büyük sorunlardan bir
tanesidir.
Çözüm Önerisi
Alanya ekonomisinin ana argümanını oluşturan sektör bilindiği gibi turizmdir. Bölgemiz
ülkemizin en yoğun yatak kapasitesine sahip turizm merkezidir. Turistik işletme tesislerinin
en az 3/4 ü sezonun 12 ay olmaması nedeniyle kış döneminde işletmelerini kapatmaktadır
ve sigorta prim yükünü hafifletmek için personel çıkışı yapmaktadır. Bu işletmelerin kalifiye
personellerini bu dönemlerde elde tutabilmeleri için personellerin sosyal güvenlik primleri için
işletmelere yeni teşvikler sunulması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Bölgemizde müthiş bir göç sorunu yaşanmaktadır. İşveren tarafından ödenen işçi sigorta
primleri, işverene ağır bir yük olarak görülmektedir.
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Sorun 37
Nitelikli işgücü piyasasının oluşmaması ile düşük vasıflı insan kaynağı stoklarının azalması
Çözüm Önerisi
İlimiz Karacasu bölgesinde yer alan Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu’nun Teknik
Üniversite olarak statüsünün yenilenmesi ve donanımının sağlanması, Kahramanmaraş’ın
ekonomik ve sosyal kalkınması açısından çok önemli bir itici güç olacaktır. Ülkemize “geçici
koruma” statüsü altında 229 bini çadır kent ve barınma merkezinde olmak üzere 1,8 milyon
Suriye vatandaşı gelmiştir. Çadırkent bulunan şehirlerde, işletmelerde yüzde 10 oranında
Suriyeli personel bulundurulmasının önünün açılması, bir yandan Türk özel sektörünün
işgücü açığına çözüm olurken bir yandan da atıl durumda olan bu kitlenin ekonomiye
kazandırılmasıyla sosyal sorunların önlenmesi bakımından çok önemli katkıları olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 38
Yaklaşık üç yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmalar nedeniyle Ülkemize “geçici koruma”
statüsü altında 229 bini barınma merkezinde olmak üzere 1,8 milyon Suriye vatandaşı
gelmiştir. Güvenlik, ekonomi, eğitim, sağlıkta yaşanan sıkıntıların başında Suriyelilerin
çalışma izinleri gelmektedir.
Çözüm Önerisi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
nezdinde ikamet izni ve çalışma izni alanlarında çalışmaların yürütüldüğüne dair bilgiler
alınmakta olup, bu çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması hayati önem taşımaktadır.
Suriyelilere çalışma izni tanınması bir yandan Türk özel sektörünün işgücü açığına çözüm
olurken bir yandan da atıl durumda olan bu kitlenin ekonomiye kazandırılmasıyla sosyal
sorunların önlenmesi bakımından çok önemli katkıları olacak, Kahramanmaraş, Hatay,
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye gibi gelişmekte olan şehirlerdeki işgücü
piyasasının genişlediği düşünülürse bu illerde ekonomiye destek olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASI
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Tarımsal üretim yapan çiftçilere makbuz kesilmesi esnasında uygulanan Bağ-Kur prim
tevkifatı uygulaması.
Çözüm Önerisi
Tarımsal üretim yapan çiftçilere müstahsil makbuzu kesilmesi esnasında uygulanan Bağ-Kur
prim tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
OSMANİYE TİCARET BORSASI

Sorun 40
İş Güvenliği Yasası nedeniyle getirilen yükler ve sorumluluklar işçi çalıştırma eğilimini
olumsuz etkilemektedir. İş Güvenliği Yasası’nın gereklilikleri yerine getirilmesine rağmen
işveren sorumluluğunun ortadan kalkmaması konunun art niyetli kişiler tarafından suiistimal
edilmesine yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
İş güvenliği Yasası’nın yeniden düzenlenerek işverenin sorumluluğunun alınması gereken
tedbirler ve işçinin eğitilmesiyle sınırlandırılması gerekmektedir. Yani işveren kanunun
emrettiği tedbirleri yerine getirmeye ve çalışanının iş güvenliği konusundaki eğitimlerini
sağlamaya zorlanmalı ancak bu gereklilikleri yerine getiren işverenin oluşacak işçi hataları
nedeniyle kazalardan dolayı yükümlülüğü kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BOLVADİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 41
İşçi tazminatları konusu firmalarımızın mali yapılarından dolayı sıkıntı oluşturmaktadır.
Firmalar işten ayrılacakların kıdem ve ayrılma tazminatları için birikim yapamamaktadır.
İşverenin üzerindeki mevcut işlem yükü ve mali sorumlulukluluklar nedeniyle ayrıca birikim
yapma imkânına sahip değildir.
Çözüm Önerisi
Firmaların her ay düzenli olarak ödedikleri (veya borçlandıkları) SGK primlerine aylık olarak
tazminatlar yansıtılmalı ve firma ayırması gereken bu parayı SGK’ya ödemelidir. Böylece
işten ayrılan ya da emekliliğini hak eden çalışanın tazminatı da devlet tarafından garanti
altına alınmış olacaktır. Böylelikle hem devlet uzun vadeli borçlanma imkânı bulacak hem
de tazminatlar nedeniyle yaşanan mahkeme davalarında oluşacak azalma nedeniyle adli
kurumlardaki yük hafiflemiş olacaktır. Böylece şirketlerimizin tazminatlar nedeniyle karşılaştığı
mali sorunlar çözüme kavuşacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BOLVADİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 42
Sigortasız işçi çalıştırarak haksız rekabet oluşturulması.
Çözüm Önerisi
Her işveren için çalıştırdığı işçi sayısı oranında, işverenlere teşvik olarak devlet tarafından
kıdem tazminatı ödenmeli.
Bildiren Oda / Borsa
DİNAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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İş güvenliği yasasının getirmiş olduğu yükler nedeniyle yeni istihdamlarda sıkıntılar
çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
İş güvenliğinin getirdiği ek mali ve evrak yükü, Anadolu’daki KOBİ’lerin yeni istihdam yapması
konusunda tereddütlere neden olmaktadır. İş güvenliği ile ilgili KOSGEB tarafından destekler
verilmesi, bir den fazla KOBİ’nin bir araya gelerek ortak bir şekilde iş güvenliği şartlarını
sağlamları için desteklerin verilmesi faydalı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SANDIKLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 44
Bölgemizde nitelikli istihdam konusunda sıkıntılar bulunmaktadır. Yetişmiş eleman bulmak
mümkün değil.
Çözüm Önerisi
Sanayi yatırımlarında en büyük sorun nitelikli istihdam sorunudur. Bu konuda İŞKUR ve
Mesleki Eğitim Merkezi kanalıyla birçok destek sağlanmaktadır. Sürekli nitelikli istihdam
oluşmasına ve artışına katkı sağlayan, projeler yürüten firmalara yönelik teşvik anlamında
daha fazla imkân sağlanmalıdır. Kurs süresinde işçilere daha fazla sosyal hak sağlanması
geçen sürenin emeklilik günlerinden sayılması onların bu kurslara olan ilgisini artıracağı
ve işverenlerin aradıkları kursiyerleri bulmalarına katkı sağlayacağı aşikârdır. Belli bir sayı
ortalaması ile sürekli kurs açan eleman yetiştirilmesine katkı sağlayan firmalara yönelik
kolaylaştırıcı yöntemler uygulanarak teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GEDİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

105

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sorun 43

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 45
Kalifiye de olsa, sıradan da olsa çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Devletin eleman yetiştirmek
üzere kurduğu ve katılımcılarına maaş verdiği organizasyonlara bile katılımcı bulamıyoruz.
Çözüm Önerisi
Devletin sosyal politika anlayışı gözden geçirilmeli, mevcut sistem çalışmadan gelir sahibi
olmayı özendirmektedir. Vatandaşın beklentileri ile ülke gerçeğinin bütünü makul platformda
buluşturulmalı ve insanlarımıza, çalışmadan sosyal yardım alamayacağı inandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TAVŞANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 46
İşçi ücretleri üzerindeki yüklerin fazlalığı ve bu fazlalıklar nedeniyle işçilere ödenen brüt
ücret ile net ele geçen arasında çok fark oluşmaktadır. Ücret işçi için düşük kalırken brüt
ücret nedeniyle işverenin maliyeti artmaktadır. Yüksek brüt maliyet kaçak istihdamı da
körüklemektedir.
Çözüm Önerisi
İşçi ücretleri üzerindeki SGK ve vergi oranlarının düşürülmesi, asgari ücretin vergi dışı
bırakılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Tüccarlar tarafından üreticilerden satın alınan tarımsal ve hayvansal ürünlerin alımları
sırasında düzenlenen müstahsil makbuzlarında üreticiden kesilen Bağ-Kur kesintisi
sorumluluğu sıkıntı yaratmaktadır.
Çözüm Önerisi
Üyelerimiz olan gerçek ve tüzel kişilerin, çiftçilerden satın aldıkları tarımsal veya hayvansal
ürün bedelleri üzerinden üreticinin prim borçlarına istinaden yüzde 2 oranında tevkifat
yapmaları gerektiğinden, üyelerimiz üreticinin borcunun olup olmadığının tespitinde ve bu
kesintiyi üreticiden kestikleri zaman üretici ile sorunlar yaşamaktadır. Tevkifat zorunluluğu
üyelerimiz üzerinden kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SALİHLİ TİCARET BORSASI

Sorun 48
TÜİK verilerine göre ilçemizin toplam nüfusunun 150.460 olduğu bilinmektedir. İŞKUR
il Müdürlüğü’nün bir ilçede kurulması için 100.000 nüfus ve 10.000 sigortalı şartı kıstası
bulunmaktadır. İlçemiz her iki kıstası aşmış olmasına rağmen halen ilçemizde bir İŞKUR İlçe
Müdürlüğü açılmamıştır.
Çözüm Önerisi
Vatandaşlarımıza iş bulmalarında yardımcı olmak adına İlçemizde İŞKUR Hizmet Noktasını
bu yıl 2011 yılı Mart ayında faaliyete geçirdik. Hizmet noktamız açıldığından bu yana çok
yoğun bir taleple karşılaşmış toplam işlem hacminde birçok şubenin bile önüne geçmiş
durumdadır. İlçemiz mevcut nüfusu, işsizlik rakamları ve İŞKUR Hizmet noktamızın yoğun
faaliyetleri sebebiyle İlçemizde İŞKUR Turgutlu Şubesinin açılması ihtiyaçtan çok artık
ilçemiz için bir zorunluluk haline gelmiştir. Oda meclis kararımız ile müdürlüğün kurulması
durumunda oda hizmet binamızda ücretsiz yer tahsisi yapılacağı ve teknik destek verileceği
karara bağlanmıştır.
Bildiren Oda / Borsa
TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 49
İstihdam üzerindeki yüksek vergi ve yükler özel sektörün rekabet gücünü olumsuz
etkilemektedir. OECD’nin 2014 yılında yayınladığı çalışmasında Türkiye yüzde 37,4 yük ile
istihdam üzerindeki yükün en fazla olduğu ülkeler arasında 8. sıradadır. Aynı çalışmada
OECD ülkeleri ortalaması ise 26,4 görülmektedir.
Çözüm Önerisi
İstihdam üzerindeki yüksek vergi ve yükler altında ezilen tacir veya sanayici kayıt dışı ve
güvenliksiz çalışmaya yönelmektedir. Kayıt içindeki firmalar ise yurt dışında üretim yapmaya
ya da ithal ikame ürünlere yönelmeye çalışmaktadır. Bu sorun ülke ekonomisinin büyümesini
yavaşlatmaktadır. Üretime dayalı bir büyüme için istihdam üzerindeki yüklerin düşürülmesi
gerekmektedir. Gerek yurt içinde gerekse global pazarda rekabet edebilir bir üretim sektörü
için OECD raporundaki sıralamada daha aşağılarda yer almalıyız. Bunun için istihdam
üzerindeki vergi ve yükler en azından OECD ülkeleri ortalamasına indirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 50
İstihdam üzerindeki yüksek vergi ve yükler özel sektörün rekabet gücünü olumsuz
etkilemektedir. OECD’nin 2014 yılında yayınladığı çalışmasında Türkiye yüzde 37,4 yük ile
istihdam üzerindeki yükün en fazla olduğu ülkeler arasında 8. sıradadır. Aynı çalışmada
OECD ülkeleri ortalaması ise 26,4 görülmektedir.
Çözüm Önerisi
İstihdam üzerindeki yüksek vergi ve yükler altında ezilen tacir veya sanayici kayıt dışı ve
güvenliksiz çalışmaya yönelmektedir. Kayıt içindeki firmalar ise yurt dışında üretim yapmaya
yada ithal ikame ürünlere yönelmeye çalışmaktadır. Bu sorun ülke ekonomisinin büyümesini
yavaşlatmaktadır. Üretime dayalı bir büyüme için istihdam üzerindeki yüklerin düşürülmesi
gerekmektedir. Gerek yurt içinde gerekse global pazarda rekabet edebilir bir üretim sektörü
için OECD raporundaki sıralamada daha aşağılarda yer almalıyız. Bunun için istihdam
üzerindeki vergi ve yükler en azından OECD ülkeleri ortalamasına indirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KARAHALLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Genel istihdam politikaları, asgari ücret, kıdem tazminatı ödemesinde karşılaşılan sorunlar
işveren ve işçi açısından büyük maliyetler oluşturmaktadır. İş davalarının büyük bölümü bu
konuda yoğunlaşmaktadır. Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar nitelikli
elemana ulaşamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Asgari ücretin işveren bakımında rekabetçi hale getirilmesi için bölgesel asgari ücret
uygulaması gibi asgari ücret sisteminde değişiklik yapılmalı. Asgari ücretin yüzde 120’sine
kadar maaş ödeyen işverenlerin SGK prim tutarlarının asgari ücretle aynı olması sağlanmalı.
Fazla istihdama vergi ve sigorta prim indirimi sağlayan yapı kurulmalı. Kıdem tazminatı
uygulaması için işsizlik sigortası fonunda olduğu gibi nemalandırma yöntemiyle mali açıdan
güçlendirilmiş, güvenceli bir fon sistemi kurulmalı. Alman Mesleki Eğitim Sistemi örneğinde
olduğu gibi eğitim ve iş dünyasının işbirliğine dayalı “Dual Sistem-İkili Sistem” olarak
adlandırılan bir eğitim sistemi kurulmalı.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI

Sorun 52
Sanayicilerin meslek standartlarına uygun kalifiye insan gücüne ihtiyaç duyması. İşveren ve
işgücü üzerindeki yüklerin fazlalığı.
Çözüm Önerisi
OSB’lerde Meslek Lisesi Kurulması bugün teşvik edilmektedir. Ancak teşviklerin de enflasyon
oranında artırılması ve verilen desteklerin en az 20-30 yıl garanti altına alınması, OSB’lerde
meslek lisesi kurulmasının zorunlu hale getirilmesi. Avukat bulundurma, mühendis, iş sağlığı
uzmanı gibi 9 meslek gruplarından kişileri istihdam etme zorunluluğu yerine, OSB’lerde
ortak kümelenmeye gidilmelidir. Ayrıca İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken kaynağın eğitim
amacıyla (UMEM vb.) kullanılması için bir düzenleme yapılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
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Sorun 53
İşveren-işçi arasındaki anlaşmazlıkların başında gelen kıdem tazminatı, çalışanların kendi
istekleri doğrultusunda işi bıraktıkları halde devreye giren avukatlar aracılığı ile haksız
davaların açılması sonucunda genellikle işveren aleyhine verilen kararlar.
Çözüm Önerisi
İşveren ve işçiyi kucaklayacak memnun edecek kıdem tazminatı yasasının çıkarılması.
Bildiren Oda / Borsa
ÖDEMIS TİCARET ODASI

Sorun 54
Ödemiş Ticaret Borsası üyelerinin Tarım Bağ-Kur kesinti oranının (yüzde 2) yüksek olduğu
ve tevkifat yükümlüğünün gerçek-tüzel kişilerin sorumluluğundan kaldırılması yönünde
Kurumumuza bildirimleri olmuştur. Bürokrasinin zorluğu, prim ödemelerinin üreticilerce takip
etmesi yönünde talepler oluşmuştur.
Çözüm Önerisi
Bu nedenle, konunun değerlendirilerek söz konusu tevkifat (yüzde 2’lik oran) uygulamasının
iptal edilerek Tarım Bağ-Kur tevkifat uygulamasının tüccarların üzerinden tamamen alınması,
eğer bu mümkün değil ise yüzde 2’lik Bağ-Kur tevkifatı yerine, yüzde 1’lik orana devam
edilmesi üreticilerimizi ve tüccarlarımızı rahatlatacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ÖDEMIS TİCARET BORSASI
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Sorun 1
Düzenli ve yaşanabilir bir çevre ve buna ilişkin bilinç bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin en
önemli göstergesidir. Maalesef ülkemizde bu konu yeteri kadar önemsenmemektedir.
Çözüm Önerisi
Çevrenin korunmasına ilişkin birçok yasal düzenleme olmasına karşın maalesef çevre
tahribatları yeterince önlenememektedir. Yasaların etkin bir biçimde uygulanması
sağlanmalıdır. Çevre korunmalı ama yatırımcı için de yasal engellerin başında gelmemelidir.
Birçok yöremiz turizm açısından çok elverişli iken sanayi kuruluşları yatırımları çok rahat
yapılır iken turizm yatırımları birçok engele takılmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki çevre bilinci
ve yapılanma modelleri incelenerek, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına uygun bir biçimde
çevre politikaları oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TATVAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
İlimizdeki kamusal yatırımlara ait ihalelerin inşaat mevsimi sırasında yapıldığı ve inşaat
mevsiminin kısa olması nedeniyle de inşaatların zamanında tamamlanmaması nedeniyle hak
edişler ödenemediği için müteahhitleri ve sektördeki diğer tedarikçileri mağdur etmektedir.
Çözüm Önerisi
Kamu ihalelerinin erken yapılarak inşaat mevsimi kısa olan Erzurum’da inşaatların erken
yapılması sağlanmalıdır. Bu şekilde hak edişlerde yıl içinde ödenebilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
Deprem sonrası yapılan TOKİ konutlarının ödeme şartları.
Çözüm Önerisi
Deprem sonrası yapılan TOKİ binalarının maliyetinin düşürülmesi ve taksit ödemelerinin 2 yıl
daha uzatılması büyük fayda sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ERCİŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4
İlçemizin kentsel dönüşüm ve imar sorunu.

Deprem sonrası ticari alanları yerle bir olan ilçemizin imar ve kentsel dönüşümünün ivedi
olarak tamamlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERCİŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
Adıyaman’da kentsel dönüşüm ve şehir alt yapısının geliştirilmesi gerekliliği.
Çözüm Önerisi
İlde kentsel dönüşüme acilen başlanması gerekmekte ve yeni şehir merkezleri belirlenerek
planlı bir kentsel gelişim ortaya konulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ADIYAMAN TİCARET BORSASI

Sorun 6
Yetersiz konut ve ulaşım altyapısının ortaya çıkarttığı yüksek maliyetler Şanlıurfa’daki
üreticilerin maliyetlerini yükseltmektedir. Konut fiyatlarının yüksek olması nedeniyle maaş
talepleri civar illere göre yüksek olmaktadır. Yüksek kiralardan dolayı tecrübeli bürokratların
başka illere tayin istemektedir.
Çözüm Önerisi
İşçi ve memurların ihtiyacı olan makul maliyette konut sayısının arttırılması gerekmektedir.
Konut üretimi gerçekleştirilirken eş zamanlı olarak verimli tarımsal alanların korunması için
gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
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Sorun 7
İlimizin sanayi yatırımları ve üniversite öğrencileri ile artan nüfusuna karşılık, yeterli konutun
bulunamaması ve konut satın alma ve kira fiyatlarının yüksek oluşu bu nedenle çalıştırılacak
personel maliyetinin artması ya da konut fiyatlarından dolayı eleman istihdamında problem
yaşanması.
Çözüm Önerisi
TOKİ’nin ilimizde yaşayan vatandaşlar için uydu kent ve öğrenciler için yurt inşa ederek konut
ve barınma ihtiyacını gidermesi ve ilde konut yapılabilir arazilerin üretilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 8
Konya’da şehrin hızlı bir şekilde büyümesi, Küçük Sanayi Sitelerinin şehrin içinde kalmasına
neden olmuştur. Bu durum yer olarak genişleme imkânı olmayan, üretim ve satış için yetersiz
olan sanayi sitelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyüyememelerine neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Konya’daki belli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin bir arada, ancak ayrı ayrı bölgelerde
olacağı bir “Konya KOBİ Organize Sanayi Bölgesi” kurulmalıdır. Bu projenin TOKİ tarafından
gerçekleştirilmelidir. Böylece kent içinde yer alan ve imalat yapan işletmelerin büyük bir
kısmı kent dışına çıkartılacaktır. Ayrıca ödeme kabiliyeti son derece sınırlı olan ve kirada
olan KOBİ’ler sektörüne uygun, altyapısı olan, daha fazla üretim ve istihdam sağlayacakları
kendilerine ait işyerlerine sahip olacaklardır. Sonuçta KOBİ’leri Konya ekonomisine
sağladıkları fayda maksimum düzeye çıkacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA TİCARET ODASI

Sorun 9
Akşehir gölünün korunması ve ıslahı.
Çözüm Önerisi
Başta Akşehir gölünden yararlanan kişilerin bilinçlendirilmesi konusunda broşürler dağıtılarak
gölün kirletilmemesi hususunda uyarılarda bulunulmalı, gölün çevresine uyarı levhaları
asılmalıdır. Gölü besleyen derelerin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKŞEHİR TİCARET BORSASI
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Sorun 10
Hazine arazilerinin ağaçlandırılması.

Tarımsal arazilerinin içerisinde yer alan hazine arazilerinde ağaçlandırma yapılması ve
ağaç dikiminin artırılması, faydalı canlılar için kışlak alanlar oluşturularak ekolojik dengenin
sağlanması ürün kalitesini artıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI

Sorun 11
Akkaya barajının yarattığı kirlilik
Çözüm Önerisi
DSİ tarafından yapılan Niğde Akkaya Barajı Niğde’nin atıklarıyla sürekli olarak kirlenmektedir.
İlgili baraj suyu Bor ilçesinden geçmekte ve bölgedeki tarımsal araziler bu su ile sulanmaktadır.
Bu durum çevre kirliliğine yol açmakla birlikte ilerleyen dönemlerde önemli sağlık sorunlarında
yol açacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak ilgili barajdan yayılan kötü koku tüm bölgeyi
rahatsız etmekte ve bölge tanınırlığında olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
BOR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 12
ÇED raporu uygulamalarında karşılaşılan sorunlar.
Çözüm Önerisi
ÇED raporu uygulamalarında istenen evraklar ve prosedürler ile verilen süre ve cezalara
yeniden gözden geçirilmeli. Çevreye zarar vermeden ÇED raporlarının alınması yönünde
çeşitli kolaylıklar getirilmeli ve uygulana cezalar ve süreler konusunda da çeşitli uygulama
kolaylıkları sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR TİCARET ODASI
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Sorun 13
Balıkesir bölgesinde sanayi yatırımı yapmış ve/veya yapacak firmalardan istenilen ÇED
raporları AB düzeyindedir. Ancak yatırım, istihdam, üretim ihtiyacının yoğun olduğu
bölgemizde AB standartlarında ÇED raporları üreticiyi zorlamaktadır.
Çözüm Önerisi
Ülkemizin ihtiyaçları ve AB ile aramızdaki farklar belirlenerek ÇED raporları kriterleri tekrar
gözden geçirilmeli, sanayici ve yatırımcıya eksiklerini gidermesi ve kendisini geliştirebilmesi
için daha fazla zaman, imkân tanınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR SANAYİ ODASI

Sorun 14
1/100.000 Balıkesir/Çanakkale Çevre Planı Sorunu: Askıda olan Balıkesir-Çanakkale
Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzen Planıyla birlikte tarım ve hayvancılığın zarar
görmesi.
Çözüm Önerisi
1/100.000 Çevre düzen planında tarımsal amaçlı entegre yapılacak parsellerin en az 20 bin
m2 büyüklüğü ve soğuk hava depoları yapılacak parsellerin en az 5 bin m2 olacağı şartları,
tarım ve hayvancılık şehri olan ilimizde üretim alanları ve arazilere baktığımız zaman toprak
bütünlüğünün olmaması ve parçalı arazilerin yoğun olması nedeniyle tarım ve hayvancılık
sektörü zarar görecektir. Bu planın uygulamaya konulmasıyla, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı
hayvan ahırları kurulamayacak ve 20 bin m2 tarımsal amaçlı parsel şartına takılacağından
yeni tarımsal işletmeler kurulmayacak ve bu işleri yapacak kimse kalmayacaktır. Sonuç
olarak yeni hayvancılık işletmeleri oluşması mümkün değildir.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR TİCARET BORSASI
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Sorun 15

Çözüm Önerisi
Deniz kirliliği ile mücadelede ilgili bakanlık/kamu kuruluşu ve meslek örgütleri ile halkın da
katılacağı bir organizasyon tarafından/acil müdahale ve master programlar hazırlanmalıdır.
Arıtma sistemlerinden ödün verilmemelidir. Karasularımızda sefer yapan tüm gemilerin (yerli/
yabancı) doğal, tarihi kültürel ve ekonomik çevreye verebilecekleri zararların giderilmesi ve
tazmini konusunda bu gemilere yasal düzenlemeler gözden geçirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BANDIRMA TİCARET BORSASI

Sorun 16
Kentsel dönüşüm
Çözüm Önerisi
Bölgemizde yeni alanları imara açmak yerine kentsel dönüşüm uygulamasının sağlanması
Bildiren Oda / Borsa
BURHANİYE TİCARET ODASI

Sorun 17
Zeytinyağı fabrikalarında zeytin sıkımı sonucunda ortaya çıkan karasu atığı
Çözüm Önerisi
Zeytinyağı fabrikalarının 2 faz (karasu-prina) atığını işleyecek firmaların örneğin uzun vadeli
kredilerle desteklenmesi ya da karasu atığının atık değil geri kazanım olarak kabul edilerek
değerlendirilmesi
Bildiren Oda / Borsa
EDREMİT TİCARET BORSASI
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Sanayileşmeden kaynaklanan çevre kirliliği özellikle iç deniz olan Marmara Denizi’nde
oldukça kritik boyutlara ulaşmaktadır. Balık ve diğer deniz canlılarının hızla yok olduğu
denizlerimiz insan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir.
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Sorun 18
İlimizde ekonomisinde önemli bir yeri olan mermer üretimi ile kaynaklı olan atıklar çevre
sorunlarına neden oluyor.
Çözüm Önerisi
Mermer atıklarını en aza indiren teknolojiler kullanılmalı ve mermer atıklarının
değerlendirilebileceği tesisler kurulmalı.
Bildiren Oda / Borsa
BİLECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 19
Köylerde yapılan yatırımlarda ruhsatlandırma ile ilgili ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bu amaçla konut dışı kentsel çalışma alanlarına köylerde tarımsal amaçlı yapılarda imar
planı şartı getirilmeyip yapılaşma şartları belirlenerek ruhsatlandırılmasını talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
İPSALA TİCARET BORSASI

Sorun 20
Turizm koruma ve geliştirme bölgesi ilan edilen Saros Körfezi 1/25’lik planların beş yılı aşkın
süreden bu yana yapılamadığını görmekteyiz. Bu geciken süreç turizm yatırımcılarının nerede
tesis yapacağı ve nasıl teşvik alacağı konusundaki belirsizlik yatırımcıları duraklatmaktadır.
Çözüm Önerisi
Saros Körfezi kapsam alanı içinde yer alan, sit alanları, askeri alanlar, orman alanları ve kıyı köy
meralarının yeniden gözden geçirilip turizm ekonomisine kazandırılması zorunluluğu açıkça
ortadadır. Bu kapsamda Çevre Düzeni Planının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onaylanması için kamuoyunun oluşturulması şarttır. Saros Körfezi’nin 1/25’lik planlarının en
kısa zamanda bitirilmesi ve uygulamaya geçilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 21
Saros körfezi 1/25 binlik planların hazırlanamaması

Turizm koruma ve geliştirme bölgesi ilan edilen Saros Körfezi, 1/25’lik planların beş yılı aşkın
süreden bu yana yapılamadığını görmekteyiz. Enez’den Sazlıdere’ye 75 km’lik sahile sahip
olan Saros Körfezi, Bakanlık, İstanbul Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve özel yatırımlar olmak
üzere 1.500 yatak kapasitesi bulunuyor. Bölgeye yıl içerisinde yerli ve yabancı yaklaşık 500650 bin arasında turist geliyor. 1/25 Binlik master planlarının çıkmaması bölgede yatırımcıyı,
nereye yatırım yapacağı konusunda endişelendiriyor. Saros Körfezi’nin 1/25’lik planlarının
en kısa zamanda bitirilmesi ve uygulamaya geçilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
KEŞAN TİCARET BORSASI

Sorun 22
Bölgenin en büyük geçim kaynağı olan sulum tarın için gerekli olan Ergene Nehri’nin kirliği
ile büyük sıkıntı yaşatmaktadır. Ayni zamanda sulu tarım için Çakmak Barajı çok önemli bir
projedir.
Çözüm Önerisi
Başlamış bulunan ancak yavaş ilerleyen Ergene Nehri’nin kirliliği ile mücadele ve Çakmak
Barajı, buna bağlı toplulaştırma ve iletişim kanalları hızlandırılıp bitirilmesi ekonomiye
kazandırılması gereklidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ve Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın konuya ortak çözüm üretmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 23
Ergene nehrinin kirliliği
Çözüm Önerisi
Ergene Nehrinin kirliliği uzun yıllardır çözülememiş ve kronik bir hal almıştır. Çorlu’dan
itibaren Ergene Nehrine bırakılan sanayi ve belediye atık sularının kanallar ile aktarılarak
ortak arıtma tesislerinde temizlenerek Ergene Nehri’ne veya Marmara Denizi’ne alınması,
belediyelerin arıtma tesislerinin bir an önce bitirilerek faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.
Nehri kirletenlerle ilgili denetimlerin daha sık ve gayretli olarak yapılması, caydırıcı cezaların
uygulanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

Sorun 24
Ergene havzasında kirlilik ve susuzluk
Çözüm Önerisi
Sanayi tesislerinin Çorlu-Çerkezköy taraflarına doğru yığılmaya başlamasıyla Ergene
Havzasında kirlilik ve susuzluk baş göstermiştir. Buna paralel olarak tarım olumsuz yönde
etkilenmiş olup bu da verimin azalmasına ve çiftçilerin refah düzeylerinin azalmasına neden
olmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI

Sorun 25
Trakya’da çevre kirliliği
Çözüm Önerisi
Çorlu-Çerkezköy-Lüleburgaz hattı üzerinde bulunan birçok sanayi kuruluşu yer altı sularını
yüksek miktarlarda ve ucuza kullanmaktadır. Bu nedenle bölgede kirlilik hat safhaya
ulaşmıştır. Bununla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
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Sorun 26

Çözüm Önerisi
2014 yılı içerisinde MARKA DFD Projemiz olan Lojistik Merkez Kocaeli sonuç raporu ile
aynı doğrultuda hükümetimiz tarafından yapılan açıklamada şehrin doğu ve batı çıkışına iki
lojistik merkez kurulması öngörülmüştür. Bununla birlikte şehrin fazla göç alması ve transit
geçiş yolu üzerinde bulunması hasebiyle yoğunlaşan trafiğin çözümü noktasında alternatif
ulaşım yollarının oluşturulması gerekmektedir. Liman kenti olan Kocaeli’mizin doğu ve batı
çıkışlarına yapılacak lojistik merkezlere ulaşımda raylı sistemin kullanılması ve şehir içi
trafiğinin azalmasına neden olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KOCAELİ TİCARET ODASI

Sorun 27
Ambalaj atığı üreticileri tarafından yazılı bir sözleşmeye istinaden lisanslı firmalara verilen
ambalaj atıklarının son uygulama ile bedelsiz olarak verilecek olması ambalaj atıkları
piyasasında kayıt dışılığa sebep olmakta ve atık toplama miktarını azaltmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bedelsiz olarak lisanslı firmalara verilen ambalaj atıklarının, yeni bir yönetmelikle tekrar
düzenlenerek “bedelli” olarak verilmesini talep etmekteyiz. Bu uygulamanın hem üretici
firmalara ve lisanslı firmalara, hem de ambalaj atıkları toplama sisteminin yararına olacağı
kanaatindeyiz.
Bildiren Oda / Borsa
KOCAELİ SANAYİ ODASI
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Kocaeli konumu itibariyle üstün lojistik avantajlara sahip ancak, önümüzdeki 2023 hedeflerine
ulaşmak için gerekli altyapıya maalesef sahip değildir.
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Sorun 28
Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarını barındıran bölgemizde halen herhangi bir fuar ve
sergi alanı bulunmamaktadır,
Çözüm Önerisi
Gerek uluslararası işbirliğini geliştirecek, gerekse ticari hayata hareketlilik ve canlılık
sağlayacak, sanayicinin ürünlerini sergileyeceği uluslararası nitelikte bir fuar alanı kurularak
tüm yıl boyunca işler hale getirilmesi ve sürekli açık olması bölgemize önemli katma değer
sağlayacaktır. Bölgemiz ekonomisini devamlı canlı tutabilmek ve cazibe merkezi haline
getirecek yatırımcıların dikkatini çekebilmek için fuar alanı bölgemiz için büyük önem arz
etmektedir. Gebze’de şimdiye kadar Askeri Kışla alanı olarak kullanılan ve bugünlerde
TOKİ’ye devredilen alanın bir kısmının fuar ve sergi alanı olarak inşa edilmesi halinde sadece
bölgemize değil ülkemize de çok ciddi katma değer oluşturacaktır
Bildiren Oda / Borsa
GEBZE TİCARET ODASI

Sorun 29
ÇED raporundaki sıkıntılar.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde kurulan fabrikaların ÇED raporları alımında ilgili kurumlarca zorluklar çıkartılarak
büyük sıkıntılar yaşadıkları, tarafımıza sıkça sunulmuş şikâyetlerdir. İlgili kurumların
bakanlıklarınca düzenlemeler çıkartılarak bu zorlukların minimum seviyeye çekilmesi
gerekmektedir. İl müdürlüklerine gerekli ikazlar verilerek sıkıntısızca firmalar ÇED raporlarını
almalıdırlar.
Bildiren Oda / Borsa
AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 30

Çözüm Önerisi
Ticaret Borsalarının faaliyet alanına giren görev ve hizmetleri ile ilgili yapacakları tesisler
konusunda uygun durumda bulunan hazine arazilerinin borsaların bu konuda yapacakları
projeleri için mümkünse bedelsiz değilse 4706 sayılı kanunun ilgili hükümleri uyarınca
Harca Esas Değeri Üzerinden satılmasının yapılması bu araziler üzerinde 3194 sayılı imar
kanunu uyarınca yapılacak olan imar planı uygulamaları taleplerinin projeler çerçevesinde
değerlendirilmesi ve yerel yönetimler tarafından yardımcı olunması.
Bildiren Oda / Borsa
TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI

Sorun 31
Malkara ilçesinden geçen E-84 karayolu üzerinde ciddi anlamda ticaret potansiyeli olup bu
potansiyelin değerlendirilememesi sorunu.
Çözüm Önerisi
Malkara ilçesi sınırları içinden geçen E-84 karayolu kenarında bulunan arazilerin yola belirli
bir mesafede ticari alan olarak imara açılması, ilçemiz ekonomisine faydalı olacaktır. Şu an
yoldaki ticari potansiyel tesis yetersizliğinden dolayı değerlendirilememektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MALKARA TİCARET BORSASI
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Ticaret Borsalarının yapacakları yatırımları için, yani Lisanslı Depoculuk, Tarım Merkezi,
Hizmet Binaları, Laboratuarlar, Canlı Hayvan Pazar ve park yeri vb. yatırımlar için uygun
arazi bulamayışı.
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Sorun 32
Tekirdağ ilinde büyükşehir yasası ile birlikte mahalleye dönüşen köylerdeki yapıların ruhsat
sorunu.
Çözüm Önerisi
Tekirdağ ili Malkara ilçesine bağlı köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan
yapılar ile ahır, ağıl, samanlık, tarımsal amaçlı depolama üniteleri vb. yapıların bir an önce
ruhsatlandırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MALKARA TİCARET BORSASI

Sorun 33
Yalova’da kentsel dönüşümde harçlara yönelik çeşitli kurumlar tarafından yapılan farklı
uygulamalar ve yıkılan binalar yerine aynı kat sayısının verilmemesi inşaat sektörünü
zorlamaktadır.
Çözüm Önerisi
Yalova’da kentsel dönüşüm projelerinde tapu ve noterlerde yasada belirtildiği şekilde harçların
alınması gerekmekte olup, aksi bir uygulamam yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca kentsel
dönüşümde yıkılan bir bina kaç katlı ise aynı kat oranında inşaat izni verilmesi gereklidir. Aksi
taktirde kat sahipleri hak kaybına uğrayacağından kentsel dönüşüme girmemekte, müteahhit
ise daha az katlı binanın maliyeti fazla olduğundan proje yapmamaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 34
Hava kirliliğinin önlenmesi.
Çözüm Önerisi
Hava Kirliliğinin önlenmesi yönelik Master Plan ve uygulamaya ilişkin yol haritasının
oluşturulması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
DÜZCE TİCARET BORSASI
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Sorun 35
Çay fabrikalarının şehir dışına taşınması.

İlçemiz merkezinde bulunan 2 çay fabrikamızın şehir dışında bir bölgeye kaydırılıp, bunların
yerine sosyal amaçlı tesisler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 36
Adana’da, başta ayakkabıcılık, tekstil, konfeksiyon, mobilya, oto yedek parça ticareti,
matbaacılık ve reklamcılık olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösteren firmaların,
dağınık ve plansız bir şekilde şehrin yerleşim alanları ile tarihi-turistik niteliği haiz yerlerinde
konumlanmış olması.
Çözüm Önerisi
Bu işletmeler, bulundukları yerlerde büyüme ve gelişme imkânına sahip değildirler. Bunun
yanında, söz konusu firmaların işyerlerinde gerek müşterilerini ağırlayacak, gerekse
ürünlerini sergileyecek yerleri dahi bulunmamaktadır. Kümelenme ve siteleşme gibi modern
ve avantajlı işbirliği yöntemlerinden uzak oldukları için küresel rekabet içinde her geçen
gün geriye düşmektedirler. Sorun, geldiği nokta itibariyle, yerel yönetimlerin üstesinden
gelebileceği bir sorun olmaktan çıkmış; makro düzeyde planlama gerektiren noktaya
varmıştır. Bu çerçevede; konunun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nezdinde sahiplenilerek
sanayi siteleri inşa edilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA TİCARET ODASI
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Sorun 37
Bölgemizde kurulması düşünülen kömürlü termik santrallerin insan ve çevre sağlığına olan
olumsuz etkileri.
Çözüm Önerisi
Özellikle Erzin ilçesi ve civarında kurulması düşünülen ve kömürle çalışacak termik santrallerin
bölgenin doğa, çevre, tarım, flora ve faunasına olumsuz etkileri yeniden gözden geçirilerek
kömürlü termik santrallerin kurulmasına izin verilmemelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 38
Yatırımcı ve sanayicinin doğal çevreyi olumsuz etkilemeyen ve altyapısı daha sağlıklı
mekânlarda işyeri açma ve üretim yapma sorunu.
Çözüm Önerisi
İlçede tarım ve tarım ürünlerine dayalı sanayi son yıllarda hızlı bir gelişme göstermektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1/100000 ölçekli Adana-Mersin çevre planında
belirtilen bölgede Organize Sanayi Bölgesi kurulması yatırımcı ve sanayicinin çevreye zarar
vermeyen altyapısı tamamlanmış bir alanda yatırım yapmasına ve işyeri açmasına olanak
sağlayacaktır. Sanayi yatırımlarının kurulacak OSB’de kümelenmesi Mut ilçemizin doğal
yapısının korunmasına ve turizm faaliyetlerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 39

Çözüm Önerisi
Uluslararası RAMSAR Anlaşmasına göre Özel Çevre Koruma Sahası ilan edilen bölgenin
Mersin-Silifke-Taşucu Karayolu’na kadar gelmesi, bazı yatırımları engellemektedir.
Korunacak olan alanın Sulak Bölge ile sınırlı kalması hem ilçe hem bölge açısından turizme
çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu alan 4 belde ve 7 adet köyü kapsamaktadır. Deltaya zarar
vermeden yapılacak yapılar ile kırsal turizm olarak bildiğimiz yatırımlar yapılabilir.
Bildiren Oda / Borsa
SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 40
ÇED sürecinin uzunluğu yatırımları olumsuz etkilemekte, ÇED iptal ve yürürlüğü durdurma
kararları rekabet gücünü azaltmaktadır. Kimyasal atık su renk giderimi için net sonuç veren
bir teknoloji bulunmamakta, katı atıklar ve özellikle kömür külleri çevre sorunlarına yol
açmaktadır.
Çözüm Önerisi
Küresel ekonomi kulvarında rekabet yeteneğini artırmak bakımından ÇED süreci kısaltılmalı
ve sadeleştirilmelidir. Ayrıca, ÇED iptal ve yürürlüğü durdurma kararlarının çevreyi koruma
amacından sapmasına izin verilmemesi sağlanmalıdır. Su kirliliğinin önlenmesinde kesin
sonuç merkezi arıtma sistemleri olup, bu konuda yerel yönetimlere destek verilmelidir. Diğer
taraftan, kömür küllerinin yeniden değerlendirilebileceği tesisler kurulmalı, mümkün olmuyorsa
küllerin toplanacağı sanayi alanlarına yakın, geniş ve uygun alan tespiti yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar (RAMSAR) Sözleşmesine göre, koruma altına
alınan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi İlan edilen Göksu Deltası’nın
alanının daraltılması.
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Sorun 41
İlçemizde, özellikle yaz aylarında gurbetçi vatandaşlarımızın gelişiyle nüfus orantısız bir
biçimde artmakta, personel ve teknik ekipman yetersizliği sonucu trafik ve güvenlik sorunları
ortaya çıkmakta.
Çözüm Önerisi
Yaz aylarında ortaya çıkan bu sorunları giderebilmek amacıyla ek güvenlik görevlisi tahsis
edilmesi, EDS (Elektronik Destek Sistemleri) - MOBESE sistemleri kurulması hususu.
Bildiren Oda / Borsa
EMİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 42
İlimizde bulunan zengin yer altı kaynaklarından elektrik üretmek için pek çok sondaj kuyusu
ve santraller açılmıştır. Ancak bu santral ve jeotermal kuyuların çevreye, havaya, insan
sağlığına ve tarım alanlarımıza, ürünlerimize zararlı olduğu kanısı taşınmaktadır.
Çözüm Önerisi
Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından jeotermal kaynakların kullanımına ilişkin denetimleri
sıklaştırması, kurulan elektrik santralleri için ÇED raporunun zorunlu kılınması, jeotermal
yatırımların hava, su, toprak ve insan sağlığına etkileri bilimsel olarak ortaya koyulmalıdır.
Geleceğimizi tehdit edecek bir durum varsa gerekli tedbirlerin alınabilmesi için bilimsel
çalışmaların yapılması istenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN TİCARET BORSASI
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Ölüm oranları 2013 ve 2014 yıllarının ilk 6 ayında yüzde 14 artmıştır. 2013’te Türkiye
genelinde 206 kişiden 1’i ölmüş iken, tüm Aydın genelinde 159 kişiden 1’i ölmüş. Bunun
en önemli nedenlerinden biri, eskiden hayat veren Büyük Menderes Nehri’nin aşırı kirlilik
nedeniyle hayat almaya başlamasıdır.
Çözüm Önerisi
Menderes Ovası’ndaki tarım arazileri menderes Nehri ile sulanmaktadır. Hem bu zehirli
suların tarımda sulamada kullanılması hem de zirai ilaçların yoğun ve bilinçsiz bir şekilde
tarımda kullanılması maalesef kanser oranlarının Aydın ve Ege Bölgesi’nde artışına sebep
olmaktadır. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ciddi anlamda tedbir almalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN TİCARET BORSASI

Sorun 44
Kuşadası ekonomisi turizme dayanan bir ilçedir. Marina-Güvercinada-Vergi Dairesi üçgeninde
sıkışmış durumdadır. Bu alanda kamu binaları, bankalar, okullar yer almakta, hafta içi semt
pazarları kurulmaktadır. Bu yoğunluğun azaltılması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Marina-Güvercinada-Vergi Dairesi üçgeninde sıkışmış durumdadır. Bu alanda kamu binaları,
bankalar, okullar yer almakta, hafta içi semt pazarları kurulmaktadır. İlçemiz ticareti bu alanda
yoğun bir şekilde devam etmektedir. Söz konusu alandaki binaların kent merkezinin dışına
taşınması gerekmektedir. Böylelikle hem trafik rahatlayacak, hem ilçemizi ziyaret eden
turistler açısından yararlı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KUŞADASI TİCARET ODASI
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Sorun 45
11 köyün ortasında bulunan 18.000 dekar kurutulmuş göl arazisi ekonomik ömrünü
tamamlamıştır.
Çözüm Önerisi
Bölgenin ekolojik dengesinin sağlanması için yapılacak arıtma tesislerinin atık sularının göle
akıtılmaması şartı ile gölün kısmi olarak yeniden kazanılması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
SİMAV TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 46
Ticaret Borsalarının, hizmet ünitelerini ulaşım ve lojistik avantaja sahip entegre kampüsler
halinde tesis etmelerinin önünde yer temini engelleri bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ticaret Borsalarının, tarıma dayalı ekonomimizde önemli fonksiyonları bulunan satış
salonları ve kotasyonlarına tabi ürünlerin alım satımını düzenleyen pazarlama (Canlı Hayvan
Pazarı veya Gıda Çarşısı gibi) tesisleri, laboratuarlar, asli vazifelerine ilişkin teknik bürolar
ve çok amaçlı mesleki eğitim salonları gibi hizmet ünitelerini, ulaşım ve lojistik avantaja
sahip entegre kampüsler halinde tesis edebilmeleri için; ticaret borsalarına uygun genişlik,
bedel ve ödeme koşullarıyla; hazine arazisi tahsisi ve/veya belediyelerin imar planlarında
yer tahsisi öncelikleri içerisinde yer alma hakkı tanınması ve ilgili mevzuatlarda yasal olarak
desteklenmesi gerekir.
Bildiren Oda / Borsa
MANİSA TİCARET BORSASI
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Sorun 47

Çözüm Önerisi
Akhisar’da mevcut arıtma tesisi evsel atıkların arıtılması için kurulmuş bir tesistir. Akhisar’daki
firmalardan çıkan sıvı atıklar için her firmaya ayrı ayrı arıtma tesisi kurdurmak yerine mevcut
firmaların da katkılarıyla mevcut arıtma tesisinin yanına bu sıvı atıkların arıtılacağı ek bir
tesisin yapılması ve firmaların atıklarını buraya göndermesi çok daha ekonomik olacağı gibi,
ilçenin arıtma mezarlığına dönüşmesini, firmaların arıtma tesisi kurmak veya kuramayan
firmalara uygulanan cezalardan doğan yüklerini yok edecektir.
Bildiren Oda / Borsa
AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 48
İlçemizde Çaldağı Mevkiinde bulunan zengin nikel rezervlerinde Çaldağ Nikel Madencilik
A.Ş. nikel cevherini kazanım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Tank liçi prosesi ile nikel kazanım
faaliyetinde bulanacak firmanın faaliyeti geçmesi durumunda çevresel etkileri konusunda
ilçemizde tereddütler vardır.
Çözüm Önerisi
Madenlerimiz ülkemiz için elbette önemli birer kaynaktır ve bu kaynakların kazanımı
elbette gereklidir ama burada etüt edilmesi gereken kazanımın çevreye ve insana verdiği
zarar ve faaliyetin ekonomikliğidir Bu hususta detaylı bir çalışma yapılarak çevresel etki
değerlendirmesinin Bakanlığımızca yerinde incelenmesi ve halk ve çevre sağlığı açısından
bu madencilik faaliyetinin etkileri hakkında detaylı araştırma yapılması ihtiyacı vardır. Burada
dikkat edilmesi gereken bu riskler sadece Turgutlu için değil tüm Gediz Havzası için mevcuttur
Yani sorun Turgutlu’nun değil bölgenin önemli bir sorunudur.
Bildiren Oda / Borsa
TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Akhisar’da üretim yapan firmaların atık sularının deşarjı konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.
Her firmanın arıtma tesisi yapması, yapılan arıtma tesislerinin bakım maliyetleri firmalar
üzerinde büyük yük oluşturmaktadır.
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Sorun 49
Madencilik faaliyetlerinin çevreye zarar vermesi.
Çözüm Önerisi
Birinci, dereceli tarım alanı olan Gediz Havzamızın korunması amacı ile hava ve toprak
kirliliğine sebep olan madencilik faaliyetleri bölgemizde yasaklanmalıdır veya çok sıkı
denetlenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TURGUTLU TİCARET BORSASI

Sorun 50
SİT’lerde “derecelendirme” tuhaflığına son verilmelidir. Koruma olayı bölge insanlarını
cezalandıran, yatırımcıları caydıran bir olay olmaktan çıkarılıp; bölge insanını, yatırımcıları
teşvik edici, özendirici hale getirilmelidir.
Çözüm Önerisi
Muğla’da yeniden koruma alanlarının bir envanteri çıkarılmalıdır. Koruma faaliyeti tek bir başlık
ve tek bir kurumun yetkisi altında toplanarak; korunması gereken alan ve varlıklar “Muhafaza
edilecek alan ve varlıklar”, “Kullanılarak korunacak alan ve varlıklar” diye sınıflandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MUĞLA TICARET VE SANAYİ ODASI
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Fethiye’nin en önemli turizm noktası Ölüdeniz’de su ve atık su altyapısı ve arıtma tesisi
bulunmaması sebebiyle, tesis ve konutlardan çıkan atık sular, sızdırmalı fosseptiklere
verilmektedir. Bu durum da Ölüdeniz’de koku, sinek ve deniz kirliliği oluşumuna sebep olarak
turizmi olumsuz etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Dünyanın en güzel kumsalları arasında sayılan ve Türkiye’nin tanıtımında vitrin turizm
destinasyonu olan Ölüdeniz’de (Ovacık ve Hisarönü Mah.) kanalizasyon altyapısının
olmamasından kaynaklanan koku, sinek oluşumu ve yeraltı suyu kirliliğinin engellenmesi
için bölgenin kanalizasyon altyapısı ivedilikle yapılmalıdır. Sorunun kesin çözümü için bu
altyapı çalışması yüksek kapasiteli ve ileri teknolojide bir atık su arıtma tesisinin kurulması ile
sonuçlandırılmalıdır. Ayrıca mevcut Belceğiz Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi arttırılmalı
ve tesis, teknolojisi arttırılarak ileri arıtmaya geçilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
FETHİYE TICARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 52
Bölgede yapılan otellerin onaylanan plan ve projelerinin dışına çıkarak emsal fazlası
yapılaşmalar oluşması ve bu yapılaşma izinlerinde kıyı kenar çizgisi dikkate alınmayarak
doğal alanların suiistimale açık bırakılması bölgemizin sorunlarından birisidir.
Çözüm Önerisi
Yerel yönetimler tarafından verilen ruhsat ve proje izinlerinin arkasından, yapılan bina ve
otellerde emsal fazlası yapılaşmanın önüne geçilebilmesi, haksız rekabetin ve çarpık
kentleşmenin önlenebilmesi için zorunludur.
Bildiren Oda / Borsa
MARMARİS TİCARET ODASI
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Sorun 53
Yatırımcılarımızın ve firmalarımızın nitelikli alanlarda faaliyet göstermelerinin yolu planlı bir
şekilde düzenlenmiş iş alanları ve üretim bölgeleri oluşturulmasından geçmekte olup, bu
noktada yatırımcılarımızın önemli sorunlar yaşamakta oldukları bilinmektedir.
Çözüm Önerisi
Türkiye çapında mekânsal varlık planlaması yapılması, sanayi, yerleşim ve tarım alanlarının
bölge bölge yeniden konumlandırılması. OSB’lerde faaliyet gösteren firmalara sınırsız elektrik
üretme ve kullanma olanağı tanınması (lisanslama önceliği) sağlanmalıdır. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Yeni Nesil Sanayi Bölgesi (YNSB)” başlığı altında yeni
bir oluşuma gidilmeli, “sanayi arsası üretimi” konusunda çalışmalar yapılmalı, firmalardan
katılım payı alınmamalı, ÇED raporları ilgili OSB yönetimi tarafından temin edilerek firmaların
tekrar ÇED raporu almaları zorunluluğu kaldırılmalı, firmaların enerji girdileri üzerindeki tüm
vergi ve kesintilere muafiyet getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI

Sorun 54
İstanbul’da sanayicilerimizin yaşadığı en büyük sorunların başında ruhsat sorunu gelmektedir.
Sürekli değişen imar kararları, mevcut sanayi yerleşimini göz ardı eden ve dikkate almaksızın
hazırlanan planlar, ruhsat aşamalarında sanayicimizi yerel yönetimlerle karşı karşıya
getirmektedir.
Çözüm Önerisi
Çevre düzeni planları hazırlanırken hâlihazırda sanayinin yoğunlaştığı alanlar göz önüne
alınmalı, bu alanlara sanayi fonksiyonu verilmeli, sanayimizin ve sanayicimizin yaşam alanları
daha fazla daraltılmamalıdır. İskânsız binalar için kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Af
niteliğinden çok, dönüşüm kapsamında, bu binalar arasında; iskân ve sonrasında ruhsat
verilebilecek olanlara yönelik bir uygulama hayata geçirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL SANAYİ ODASI
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Yerel yönetimlerin İstanbul’da sanayi kuruluşlarına bakışı genelde olumsuzdur. Oysa yerel
yönetimlerin istihdam talebine çare olabilecek çözümlerden birisi sanayi firmalarıdır. İki taraf
arasındaki eksik iletişim yerel yönetimlerin sanayi firmaları ile koordinasyonu sağlayamama
sonucunu doğurmaktadır.
Çözüm Önerisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri İstanbul sanayisindeki gelişmelerle
ilgili periyodik olarak bilgilendirilmelidir. İBB’nin sanayinin İstanbul’da yerleşimi aleyhine
argümanlarından biri olan “sanayinin şehirde olmayacağı” görüşünün doğru olmadığını
dünya örnekleri ile göstermek mümkündür. Mühih ve Los Angeles şehirlerinde ağır sanayi
fabrikalarının bile şehrin içerisinde olduğu ve hiçbir çevre ve trafik sorunu oluşturmadığı
görülmektedir. Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul’da sanayinin
yer almasının şehrin gelişmesi ile ilgili kaldıraç etkisini analiz eden bir çalışma yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL SANAYİ ODASI

Sorun 56
Ülkemizdeki teşkilatlanma ve görev dağılımları içerisinde pek çok kuruma imar planı yetkisi
tanınmıştır. Bu nedenle kurumların planları arasında farklılıklar oluşmakta ve sorumluluk
alanlarının çakıştığı hallerde plan yapma ve onama yetkisi ile ilgili kurumlar arasında karmaşa
çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TOKİ, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi pek çok kuruma imar planı yetkisi
tanınmıştır. Bu konuda yetkilendirilen kurumların sayısı azaltılmalı, planlama kademeleri
arasında ilişkiler bir bütünlük içerisinde belirlenmeli, kurumların görev ve yetki alanları
tanımlanmalı, yasalarda, kurumlar arası eşgüdümün kolaylaştırılmasına yönelik hükümler
getirilmelidir. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili tüm mevzuat bir kez, kapsamlı ve tüm tarafların
görüşlerini göz önünde bulundurarak baştan yazılmalı; imar mevzuatını ilgilendiren temel
konular ve kavramlar üzerinde tam mutabakat sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İZMİR TİCARET ODASI
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Sorun 57
Ödemiş’te ısı kaynağının çoğunluğu kömür olan, ovamızı-bitki örtümüzü zehirleyen hava
kirliliğine çare olan doğalgazın Ödemiş’e gelmemesi.
Çözüm Önerisi
Ödemiş’e doğalgaz getirilmesi ile ilgili peşin istenen abonelik ücreti konusunun ön koşulsuz
olarak yumuşatılması ve Ödemiş’e doğalgaz getirilmesi konusunda gerekli çalışmaların
hızlandırılmasını beklemekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
ÖDEMIS TİCARET BORSASI

Sorun 58
İlçemizden geçmekte olan Küçük Menderes Nehrinin ilçe turizmine verdiği zararlar
Çözüm Önerisi
Selçuk, Torbalı, Tire, Ödemiş, Bayındır ilçelerinden geçmekte olan Küçük Menderes Nehri’nin
iyileştirme çalışmalarının sistematik ve devamlı yapılmaması sonucu birçok problemle karşı
karşıya kalınmaktadır. Torbalı ve Tire’de bulunan sanayi kuruluşlarının atıklarını nehre
boşaltması sonucu kirlenen Küçük Menderes Nehri sağlıksız bir ekosistem oluşturmakta
ve ilçemizde bulunan Pamucak sahilinden denize dökülmesi nedeniyle eşsiz sahilimizi
kirletmektedir. Ayrıca nehir içerisindeki canlılar da yavaş yavaş yok olmaktadır. Yapılacak
ıslah işlemleri sonucunda hem çevreye zarar veren olumsuzluklar ortadan kalkacak hem de
ilçemiz sahillerini daha kapsamlı bir şekilde kullanma olanağına erişeceğiz.
Bildiren Oda / Borsa
SELÇUK TİCARET ODASI
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İlçemizin Yazıbaşı Bölgesi’nde işletmesi bulunan sanayicilerimiz, “sanayi imarı” ile ilgili
problem yaşamaktadırlar. Yüzde 80 oranında sanayileşmesi tamamlanmış bölgede kalan
ara parseller “sanayi imarlı” olduğu halde kurumların olumsuz görüşü sebebiyle onlarca
fabrika yapılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Kurumlar arası diyalog ile Yazıbaşı bölgesindeki ara parseller için kamu yararı kararı alınarak,
fabrikaların arasında kalmış boş parsellere 200 fabrika kurulması ve yaklaşık 5.000 kişiye
istihdam sağlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TORBALI TİCARET ODASI

Sorun 60
İlçemizde faaliyet gösteren sanayi işletmelerimizin atıklarının döküldüğü noktada arıtma
tesisi bulunmadığından atıklar Fetrek Çayı’na boşaltılmakta ve buradan da Selçuk-Pamucak
sahilinden denize dökülerek çevre kirliliği yaratmaktadır.
Çözüm Önerisi
Sorunun giderilmesi için sanayicilerimizin tek tek kendi bünyelerinde fosseptik ya da arıtma
tesisi yapmalarından ziyade, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İzmir Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü önderliğinde ve sanayicilerimizin de desteğiyle ilçemiz Çaybaşı ve
Ayrancılar bölgelerine yapılması planlanan 2 ayrı endüstriyel arıtma tesisinin bir an önce
yapılarak çevreye verilen zararın ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TORBALI TİCARET ODASI
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Sorun 1
İş dünyası mensuplarının yaşadığı vize sorunu
Çözüm Önerisi
Birliğimiz bünyesinde yaklaşık 1,5 milyon firma kayıtlıdır. Bu firmaların büyük bir kısmı ihracat
ve ithalat gerçekleştiren firmalardır. Bu firmalar vize alma süreleri ve vize süreleri konusunda
ciddi sorunlar ve zaman kayıpları yaşamaktadır. Bu hususla alakalı olarak firmalar; ihracat
ve ithalat kapasiteleri, işlem hacimleri ve faaliyet sektörleri vb. hususlarda sınıflandırılarak
vizeye ulaşım konusunda imkânları genişletilmeli ve firma sahiplerine pasaport ve vize
avantajları sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BURSA TİCARET BORSASI

Sorun 2
Sanayicini ve tüccarın önündeki vize engeli.
Çözüm Önerisi
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Borsaları, Deniz Ticaret Odaları yöneticilerine,
meclis üyelerine Yeşil Pasaport uygulamasına geçilmesi haksız rekabetin önüne geçecektir.
Temsil ettiğimiz üyelerimizin uluslar arası arenada temsili hususunda daha aktif olacak ve
çözüm üretebileceğiz. Uluslar arası organizasyonlar, fuarlar, iş forumlarına etkin bir şekilde
katılım göstererek ekonomiye ve ülke tanıtımımıza katkı sağlayabileceğiz.
Bildiren Oda / Borsa
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
İş adamlarımızın vize alımı ile ilgili sorunları
Çözüm Önerisi
Vize alımı ve uzun süreli vize alımı ilgili yaşanan sıkıntılar halen devam etmektedir. Faaliyet
alanı, ihracat kapasitesi, düzenli vergi ödeme durumu v.b. kriterler göz önünde tutularak, ilgili
ülke ve elçilikleri nezdinde devlet garantörlüğü sağlanarak vize alımı ve uzun süreli vize alımı
noktasında iş adamlarımıza destek olunmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4
Gürcistan’da 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Yabancılar ve Uyruksuz Kişilerin Statüsü
Hakkında Yasa” çerçevesinde, vizeye tabi olsun veya olmasın, tüm yabancı ülke vatandaşları
Gürcistan’da 180 gün içerisinde en fazla 90 gün kalabileceklerdir.

Söz konusu yasanın Türk vatandaşları için uygulanmaması yönünde bir imtiyaz sağlanması
için gerekli görüşmelerin ülke dış işleri bakanları nezdinde karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi
için gerekli girişimlerin başlatılması gerekmektedir
Bildiren Oda / Borsa
HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) İstanbul’da bulunan İdare Merkezinin Sinop’a
alınması.
Çözüm Önerisi
Sinop ilinin, coğrafi konumu nedeniyle Karadeniz’e bağlantısı olan bütün ülkelere eşit
uzaklıkta olması dolayısıyla, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün İstanbul’da bulunan
merkezinin Sinop’a nakledilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Bu adım hem Sinop’un
tanıtımı hem de ekonomik gelişimi için çok önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
SİNOP TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 1
Sınır ticareti kotalarının yetersiz olması.
Çözüm Önerisi
İlde yapılan sınır ticareti ile ilgili kotaların artırılarak ürün çeşitliliğinin fazlalaştırılması ildeki
ithalat firmalarının ekonomik anlamda gücünü artıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Ağrı yatırımlarda devlet yardımları teşvik sistemi kapsamında 6. bölgede bulunmaktadır. Bu
bölge kapsamında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman gibi daha gelişmiş illerin de bulunması
yatırımcıların Ağrı’ya gelmesini engellemektedir.
Çözüm Önerisi
Teşvik sistemi kapsamında 6. bölgede bulunmalarına rağmen Ağrı, Ardahan, Hakkari gibi
daha geri kalmış iller için daha ileri teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
Teşvik ve desteklerin yeterli olmaması: Bingöl ilinin faydalandığı teşvik ve destek
programlarının yabancı yatırımcıları çekmek için yeterli olmaması.
Çözüm Önerisi
6. Bölge teşvik kapsamında Bingöl’de yatırımın daha cazip hale gelmesi ve şehrin rekabet
edebilmesi için bazı ayrıcalıklar tanınması gerekiyor. Zira nüfusu az olması itibariyle yatırımcı
diğer bölge illerini tercih ediyor. Böylece teşvik olmasına rağmen, yatırımcı Bingöl’e gelmiyor,
nüfus ve pazarlama durumu daha cazip olan illeri, Diyarbakır, Mardin vb., tercih ediyor.
Bildiren Oda / Borsa
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4
Teşvik yasası

Mevcut teşvik yasasının ilimizde beklenilen yatırım ve istihdam getirmediğinden, illerin
gelişmişlik seviyesi baz alınarak illerinde görüşü alınarak iller bazında yeni teşvik yasası
uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
Mevcut teşvik yasasının olumsuz etkileri
Çözüm Önerisi
2012 yılında yayınlanan Yeni Teşvik Yasası sonrası Yatırım Teşvik Belgesi sayısı ilimizde
yüzde 80 oranında azalmıştır. Dolayısıyla Elazığ’da kaynakların ekonomiye kazandırılması,
istihdam sağlanması, bölge ve ülke ekonomisine katma değer yaratılması noktasına yeni bir
teşvik düzenlemesine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut yasada 4. bölge desteklerinden
istifade eden Elazığ’da psikolojik bir moral bozukluğu bulunmakta ve Elazığ’a yatırım
yapılması noktasında yatırımcıları caydırmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 6
Gerek tarım ve hayvancılıkta gerekse sanayi sektöründe yapılan hazine arazisi tahsisleri çok
uzun zaman alıyor. (Başvuru tarihinden itibaren 6 ay ila 1 yıl) Yatırımcı yapacağı yatırımdan
soğuyor.
Çözüm Önerisi
Hazine arazilerinin yatırımcıya tahsisindeki bürokrasi azaltılarak, elden takibi sağlanmalı ve
bu suretle tahsis süresi kısaltılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ELAZIĞ TİCARET BORSASI
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Sorun 7
Teşvik kanunu çerçevesinde yapılan yatırımların iller arasındaki dengesiz dağılımı, bu
kanunun istenilen amaca ulaşmadığını açıkça göstermektedir. İllerin konumu ve gerçek
ekonomik durumlarının dikkate alınmaması sıkıntı oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
Yeni teşvik sistemi Erzincan açısından olumsuz etkilere sahip olmuştur. 4. teşvik bölgesine
yükseltilmesi rekabet gücünün zayıflamasına neden olmuştur. Öyle ki yıllık teşvik belge sayısı
10’a kadar düşmüş yatırım anlamında ilin cazibesinin azaldığı görülmektedir. Erzincan’ın
dezavantajları dikkate alınarak teşvik süreleri ve istifade yüzdeleri Doğu Anadolu’ya özel bir
şekilde ayrıcalıklı olarak yeniden düzenlenmelidir. Erzincan, Düzce iliyle 4. teşvik bölgesi
kapsamında yer alması nedeniyle yatırımcı tercih etmemektedir. Erzincan’ın 5 veya 6. teşvik
bölgesi kapsamına alınması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 8
Erzincan, Yatırım Teşvik Sistemi içerisinde içerisindeki 4. bölgede yer aldığından dolayı
kalkınma için gerekli olan doğrudan yatırımı çekememektedir. Ayrıca mevcut yatırım teşvik
belgesi sayıları da düşmektedir. Çünkü Erzincan ile birlikte 4. bölgede yer alan iller yatırım
için daha caziptir.
Çözüm Önerisi
Erzincan mevcut teşvik sistemi içerisinde bulunduğu 4. bölgedeki diğer iller ile sıralamaya
konulduğunda yatırım alacak en son il durumundadır. Aynı şeklide 5. bölgede yer alan iller
arasında dahi sıralamada en son sıralarda yer alır. Bu nedenle Erzincan yatırım teşvik sistemi
içerisinde mutlaka 5. bölgeye alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİNCAN TİCARET BORSASI
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Sorun 9
Erzurum’da gittikçe artan göçün önlenmesi gerekmektedir.

Erzurum ve çevrelerinde yeni iş alanlarının açılması, girişimcilere destek ve eğitim verilmeli
ayrıca köye dönüş projeleri gibi yerel kalkınma projeleri uygulanmalıdır. İlçelerde ve köylerde
iş kuranlara verilen destek oranı artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 10
Mevcut teşvik yasaları bölge için yeterli değildir. Teşvik mevzuatının güncellenmesi
gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Mevcut teşvik mevzuatı ilimizin ihtiyaçlarına göre revize edilmelidir. Daha önceki teşvik
yasalarında en çok faydalanılan enerji desteği, SGK prim desteği ve vergi indirimi gibi
araçların kullanımına tekrar yer verilmelidir. Mevcut teşvikler yeni kurulan işletmelerin yanı
sıra mevcut işletmeleri de kapsamalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 11
İstihdama yönelik çalışmalar
Çözüm Önerisi
İstihdama yönelik çalışmaların yapılarak
hızlandırılması talep edilmektedir.

iş

sahaları

genişletilmesi

çalışmalarının

Bildiren Oda / Borsa
ERZURUM TİCARET BORSASI
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Sorun 12
Enerji maliyetlerinin yüksek olması.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde iklim şartları dikkate alındığında başta ısınma olmak üzere üretim ve hizmet
sektöründe enerji önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır. Enerji desteğinin diğer bölgeler
göre indirimli olarak sağlanması, bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Dolayısıyla
7 ay üretim ve çalışma dönemi olan, 5 ay ise üretim ve çalıma olmayan ilçemizde ve bizim
şartlarımıza haiz yerlerde enerji yükünün hafifletilmesini beklemekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
OLTU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 13
Teşviklerin mikro ölçekli olarak yapılmaması.
Çözüm Önerisi
İlçemiz Ardahan iline sınır bir bölgede yer almaktadır. Ardahan’ın gelişmişlik düzeyi
ilçemizden daha iyi olmasına rağmen teşvikte 6. bölgede olup biz ise 5. bölge kapsamında
değerlendirilmekteyiz. Teşvik yasasının gözden geçirilmesini ve 5. bölgede olan ilçemizin 6.
bölge kapsamına alınması için yasal düzenlemelerin yapılması veya teşvikin il bazında değil
de ilçelerin gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak mikro ölçekli olarak düzenlenmesi
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
OLTU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 14
Bölgede ticaretin gelişmesi için yatırım maliyetleri düşük olmalıdır.
Çözüm Önerisi
Sorunlu bölgeye has yeni teşvik mevzuatı hazırlanmalı bölgenin reel ihtiyaçlarını giderir hale
getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
PASİNLER TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 15
İstihdam

Diğer bölgelere göçün önlenebilmesi için ilk şart istihdamdır. Bu yüzden kalkınmada öncelikli
olarak ilçelerde yatırım sahası açmak, mevcut işletmelerdeki vergi yükünü azaltmak, sigorta
primlerinin yüksek olması işsizliği çıkılmaz hale getirmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
PASİNLER TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 16
Teşvik yasalarında az gelişmiş illerin gelişmiş iller kategorisinde değerlendirilmemesi gerekir.
Çözüm Önerisi
Teşvik yasalarında Hakkari, Şırnak vb. küçük ve gelişmişlik sıralamasında, en alt sıralarda
yer alan illerin gelişmiş iller kategorisinde değerlendirilmesi durumunda, müteşebbisler bu gibi
illere yatırım yapmamaktadır. Bugüne kadar çıkarılan teşviklerde Hakkari ilinde istihdam ve
süreklilik arz eden herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Hakkari ve Şırnak gibi küçük illerimize
özel kalkınabilir teşviklerin hayata geçirilmesi gerekir.
Bildiren Oda / Borsa
HAKKARİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 17
Teşvik sistemi Kars’a istenilen düzeyde yatırım çekememektedir.
Çözüm Önerisi
Teşvik sistemi bölge bazında değil de her ilin belirli bir altyapıya sahip olduğu ve
uzmanlaşabileceği sektörleri il bazında dikkate almalıdır. Örneğin sistem ilimiz Kars’ta et
ve süt ürünleri sektörlerine yoğunlaşmalıdır. Yine bu bağlamda teşvik sisteminin ilimizin de
yer aldığı 6. bölgede süresi uzatılmalı ve tekrar gözden geçirilerek kapsamı genişletilmelidir.
6. bölgede sigorta primi, faiz ve vergi desteklerine ek olarak özellikle ihracat odaklı üretim
yapabilecek kapasitede kurulacak olan büyük ölçekli işletmelerin sabit yatırımlarının belirli bir
kısmına hibe şeklinde doğrudan devlet destekleri verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 18
Teşvik sistemi ile yeni yatırımcıya sağlanan sosyal güvenlik pirim desteği ile vergi desteklerinin
mevcut işletmelere verilmemesi kayıt dışılığa ve haksız rekabete sebep olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Teşvik sistemi ile yeni bir yatırım yapacak olan bir işletme SGK prim ve vergi desteği alırken
mevcut işletmeler tüm bu prim ve vergilerini tam olarak yatırmaktadır. Bölgenin gelişmişlik
düzeyi dikkate alındığında zor şartlarda ticaret ve üretim yapan istihdam sağlayan işletmelere
de özellikle SGK prim destekleri verilerek kayıt dışılığın ve haksız rekabetin önüne geçilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 19
Tunceli teşvik yasasında 6. bölgede yer almaktadır. Bu uygulama yatırımcılar için cazip
gelmemektedir.
Çözüm Önerisi
Yıllarca süren çatışma ortamından en çok zarar gören illerden biri olan Tunceli ve benzer
nitelikteki iller için özel bir teşvik yasası çıkarılmalıdır Ülke içinde veya yurt dışında Tuncelili
olan çok güçlü iş adamlarımız mevcuttur. Ancak bunların ilimize dönüp yatırım yapması
için çatışma ortamının bitmesi ve barış sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Barışın
sağlanması ile birlikte ilimizde ekonomik ve sosyal açıdan çok önemli gelişmeler sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 20
Deprem nedeni ile ertelenen vergi borçlarının ödeme vaktinin gelmesinden doğan sıkıntı. 6.
bölge teşviklerinin yetersiz kalması ve ilimize Çağrı Merkezi kurulması.
Deprem sonrası ertelenen vergi borçları tüccar ve sanayicimizi ekonomik açıdan zor durumda
bırakmış, ticaret durma noktasına gelmiştir. Olası bir terkin tüccar ve esnafımızda pozitif bir
etki yaratacaktır. Çözüm süreci ile birlikte atılan siyasal adımlar mutlak suretle ekonomik
alanda atılacak adımlar ile desteklenmelidir. Halen uygulamada bulunan 6. bölge teşvik
uygulamasından etkin çıktılar alınamamıştır. Bölgemizin sahip olduğu potansiyel göz önüne
alındığında hayvancılık ve turizm alanında bölgenin ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak
düzeye getirilmesi sağlanmalıdır. Çağrı merkezlerinden birinin ilimizde faaliyet göstermesi
mevcut istihdam sorunumuzu bir nebze rahatlatacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 21
Teşviklerin yeterli olmaması.
Çözüm Önerisi
İllerin potansiyel sektörleri ve çevre coğrafyaların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
yeni teşvik sistemi oluşturulmalıdır. Yeni yatırımcıların yanında ilde faaliyet gösteren
mevcut tacir ve sanayiciler de teşvik kapsamına alınmalı. İle gelen yatırımcılardan 15 yıl
vergi alınmamalıdır. İldeki sosyal ve kültürel yapı iyileştirilmeli, memurlara ekonomik destek
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 22
Tekstilkent kurulması için destek ihtiyacı vardır.
Çözüm Önerisi
6. teşvik bölgesinde bulunan ve komşu coğrafyalardaki pazarların yanı başında olan ilimizde
tekstil kentin kurulması için gerekli alt yapı inşaat desteğinin verilerek, bölgenin cazibe
merkezi haline getirilmesini sağlamak için gerekli destek ve teşvikler verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 23
Mevcut teşvik sisteminin revizyonu
Çözüm Önerisi
Uygulanan teşvik sisteminde Adıyaman’ın 5. bölgeye dahil edilmesi ilimizi mağdur durumuna
düşürmüş, beklenen etkiyi sağlayamamıştır. Yeni yatırımların yapılması söz konusu olmayıp,
yok denecek kadar azdır. Ülkemizin ekonomi ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre sistemin revize
edilmesi gerekiyor. Teşviklerin mevcut yatırımcıları da kapsayacak ve destekleyecek şekilde,
sağlıklı ve cazip bir teşvik uygulamasına acilen ihtiyaç vardır.
Bildiren Oda / Borsa
ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 24
Adıyaman’ın 5. bölgede olması, 6. bölgede yer alan bölge illeri ile rekabet edebilirliliğini
düşürmektedir. Kalifiye ve nitelikli işgücüne sahip eleman bulmada da yaşanan sıkıntıların
da etkisiyle yeni yatırımların önü tamamen kapanmaktadır.
Çözüm Önerisi
İller arasında haksız rekabet oluşturmadan teşvik düzenlemeleri güncellenerek yapılacak yeni
yatırımların önünün açılması, Adıyaman’ın 6. bölge statüsüne alınması ve firmaların kalifiye
işgücüne ulaşması için destek ve teşviklerden daha fazla yararlanmaları sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ADIYAMAN TİCARET BORSASI
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Sorun 25
19 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminde bölgesel teşviklere
önceki teşviklere göre daha fazla yer verilmiştir. Ancak bölgesel anlamda alınan teşviklerin
bölgelerarası kalkınmadaki farkların giderilmesi için yeterli olmadığı görülmektedir.

Yeni teşvik sisteminde Diyarbakır 6. bölgede yer almaktadır. 19 Haziran 2012 tarihinden beri
uygulanan teşvik sistemi kapsamında 6. bölgenin aldığı teşvik belgesi sayısının 2013 yılı
verilerine göre yüzde 12,9 olduğu görülmektedir. 6. bölge kapsamında 15 il yer almaktadır.
Alınan teşvik belgesi sayısı ve yatırım açısından önceki teşviklere göre daha fazla bölgesel
desteklere yer verildiği söylenebilir. Ancak bu destekler bölgelerarası farklılıkların giderilmesi
için yeterli değildir. Çözüm süreci ile birlikte bölge ekonomisinin gelişmesi için bölgesel bir
teşvik sisteminin geliştirilmesi ve bölgenin yatırımlar için cazip hale getirilmesi önerilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 26
İlimizde sanayi oldukça düşük yoğunlukta gelişmektedir. 6. bölge teşvik sistemi yeniden
gözden geçirilmelidir.
Çözüm Önerisi
GAP Eylem Planı’nda Diyarbakır cazibe merkezi, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde
Diyarbakır bölgesel büyüme odağı olarak belirlenmiştir. İlimizin yaratacağı sinerji ile bölgesel
kalkınmaya etkisi daha da güçlü olacaktır. İlimizin de içerisinde yer aldığı 6. bölgede 2012
yılında hayata geçirilen “Yatırım teşvik programı” halen beklenen etkiyi sağlayamamıştır. Bu
sebeple bu teşvik programının gözden geçirilerek, uzun vadeli olarak yeniden uygulamaya
konulmasına ihtiyaç vardır.
Bildiren Oda / Borsa
DİYARBAKIR TİCARET BORSASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

153

Ekonomi Bakanlığı

Çözüm Önerisi

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 27
Kapasite fazlalığı olan sektörlere teşvik verilmemesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Kapasite fazlalığı oluşan sektörler hem iç piyasada hem de uluslararası piyasada birbirlerine
rakip olmaktadır. Kapasite fazlalığı nedeniyle ihracata yönelen firmalar küresel krizlerden çok
çabuk etkilenmektedir. Dış piyasalardan olumsuz etkilenen firmaların durumu iç piyasaya
da olumsuz yansımaktadır. Bu nedenle kapasite fazlalığı olan sektörler Sanayi Odalarıyla
işbirliği yapılarak belirlenmeli ve yeni yatırımlara teşvik verilmemelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Sorun 28
Mevcut yatırımlara üretim desteği sağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Mevcut yatırımları da kapsayacak, istihdam, enerji, vergi, lojistik ve yatırım teşvik sistemi
sağlanmalıdır. Sanayinin 2023 yılı hedeflerini yakalayabilmesi için mevcut yatırımların
desteklenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Sorun 29
15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik
sisteminde; gelişmişlik düzeyi nedeniyle, Gaziantep ilinin daha dezavantajlı bir gruba/bölgeye
düşmesi nedeniyle, yatırım yapmak isteyen firmaların Nizip’e çok yakın bir mesafede bulunan
6. bölgeyi tercih etmesi.
Çözüm Önerisi
Gaziantep’in ve bölgenin çok stratejik hale gelen konumu ve ayrıca son yıllarda artan göç ve
nüfus, istihdamın ve yatırımların artırılmasını her zamankinden çok daha fazla önemli hale
getirilmiştir. Bu nedenle, mevcut teşvik sisteminin Gaziantep’teki yatırımları da tetikleyecek
ve ivmelendirecek şekilde yeniden düzenlenmesi kritik bir önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NİZİP TİCARET ODASI
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Sorun 30
Gaziantep’in teşvik sistemindeki yerinin düşük olması.

Gaziantep ülkemizin sanayi, ticaret ve tarım alanlarında öncü şehirlerinden biridir. Ancak
Gaziantep teşvikte 3. sırada kalmıştır. Gaziantep’in en azından 4. bölgeye yükseltilerek
gelişiminin hızlanmasına devam etmesi sağlanmalıdır. Gaziantep konum olarak sürekli göç
alan bir şehirdir her ne kadar iş imkânları çok gibi görünse de işsizlik büyük sorundur. Eğer
şehir teşviklerle desteklenirse yeni fabrikalar kurulup yeni iş kolları gelişip işsizlik sorunun da
önüne geçilmiş olur.
Bildiren Oda / Borsa
NİZİP TİCARET BORSASI

Sorun 31
Teşvik sisteminde yapısal değişikliğe ihtiyaç vardır.
Çözüm Önerisi
Yatırımların bir ivme kazanabilmesi için daha cazip teşvikler ele alınmalıdır. Ar-Ge ve katma
değer sağlayan yatırımlar için sabit yatırıma hibe destekli teşvikler verilmelidir. Aynı sektördeki
yatırımların civar illere gitmesinin önlenmesi için aynı teşviklerin var olan yatırımlarda da
uygulanması gerekir. Örneğin Malatya’da tekstil sektörü ciddi anlamda yatırımcı almış ancak
5. ve 6. bölgelere bu alandaki teşviklerin verilmesi ile yatırımlar bu bölgelere taşınmış ve
bunun sonucunda Malatya’da tekstil alanında atıl kapasite oluşmuş, işsizliği de ciddi anlamda
arttırmıştır.
Bildiren Oda / Borsa
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 32
Mardin Serbest Bölgesi atıl durumdadır.
Çözüm Önerisi
Mardin Serbest Bölgesi’nde herhangi bir yatırımcı faaliyet göstermemektedir. Bunun temel
sebebi de burada faaliyette bulunmanın vergi, prim vb. açılardan pek avantaj sağlamıyor
olmasıdır. Gümrük Müdürlüğü’nün ilgili kanunlardan kaynaklanan uygulamaları da faaliyeti
zorlaştıran diğer faktörler arasındadır. Serbest Bölge’nin Mardin ticaretini artıracak şekilde
dizayn edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 33
SGK primleri büyük bir yük oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
Mardin, yeni teşvik paketinde 6. bölgeye dahil olmasına rağmen SGK primleri açısından
birtakım olumsuzluklar barındırmaktadır. Bu çerçevede, SGK primleri düşürülerek işverenin
yükünün hafifletilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 34

Çözüm Önerisi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dâhilinde ikinci tarım ürünlerinin
de destek kapsamına alınması bu alandaki yatırım ve istihdamı arttıracaktır. 6. bölge
teşviklerinden sadece yeni yatırım yapan yatırımcılar yararlanmaktadır. Oysa geçmiş
yıllarda ilini terk etmeyip yatırımını bulunduğu ile yapan mevcut işletmeler bu durumda
mağdur olmaktadırlar. Bu durum kayıt dışı istihdamın artmasına sebebiyet vermektedir. Bu
işletmelerde de istihdamın üzerindeki yüklerin azaltılması ve enerji desteği gibi desteklerden
yararlandırılmaları gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının bölge teşkilatları bölgedeki
tüm şehirlere eşit hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 35
Fuar alanımız mevcut değildir.
Çözüm Önerisi
Şehir merkezine yakın ve ulaşım problemi olmayan, yeterli bir fuar alanı tahsis edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 36
Batman ilinin en büyük ihracatı gerçekleştirdiği ülke olan Irak’ta son zamanlarda yaşanan
gelişmelerden dolayı ihracatta büyük oranda düşüş yaşanmıştır.
Çözüm Önerisi
Batman sanayici ve tüccarına yeni pazarlar konusunda yön verici ve yeni pazarlara girişi
kolaylaştıran destekler sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BATMAN TİCARET BORSASI

Sorun 37
TÜİK il bazında işsizlikle ilgili verilerine göre, işsizlik oranı en yüksek yüzde 22,1 ile Şırnak’tır.
Çözüm Önerisi
İşsizliğin önüne geçilmesi için yeni iş olanaklarının sağlanması gerekmekte olup, bölgeye
sunulan teşvik sisteminin pozitif uygulamalarla revize edilmesi sağlanmalı ve yeni iş
alanlarının yaratılması noktasında devlet yardımları hızlı ve kolay erişilebilir olmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
CİZRE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 38
KOSGEB desteklerinin etkin kullanılamaması.
Çözüm Önerisi
KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması sağlanmalı, işletmelerin proje yapabilme
kapasiteleri geliştirilmeli, bu anlamda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar karşılanmalıdır.
KOBİ’lerimizin uluslararası bölgesel ve sektörel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Ekonomi Bakanlığı
ve KOSGEB nezdinde gerekli girişimlerin yapılması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
CİZRE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 39
Uygulanan teşvik sisteminin hatalı ve eksik olduğunu düşünüyoruz.

Bölgelere göre ayrılmış teşvik sisteminin güzel sonuçlar doğurduğuna inanıyoruz ancak iller
bazında düşünüldüğü zaman illerde kişi başına düşen GSMH ile ilçeler arasında uçurum
olduğu kesindir. Çorum ile Sungurlu’nun, Alaca’nın, Ortaköy’ün veya diğer ilçelerin GSMH
aynı mıdır? TÜİK araştırması yapılarak teşvik sisteminin ilçeler bazında uygulanması halinde
ilçelerde gelişme ve sanayileşmenin daha iyi olacağını umut etmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
SUNGURLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 40
Türkiye genelinde, Çin’de olduğu gibi en fazla 10 sanayisi gelişmiş ilimize özel teşvikler
sağlanarak, yıllık büyüme hızının arzulanan yüzde 7’ler düzeyine çıkması daha kolay
sağlanabilir. Eskişehir gibi havacılık ve raylı sistemlerde merkez olan illerdeki yatırımlara
büyük destekler sağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Çin’de uygulanan ve Çin ekonomisinin hızla gelişmesinde büyük rol oynayan bu destek
mekanizmasının aynısının Türkiye’de uygulanmasında fayda vardır. Bu kapsamda Türkiye
genelinde aralarında Eskişehir’in de olduğu 10 büyük sanayi ilinde, mevcut ve yeni tüm
yatırımlara diğer illerden çok daha fazla miktarda teşvik ve destek sağlanması durumunda
sanayi yatırımlarında ciddi bir artış yaşanır ve yabancı sermaye yatırımları çok daha kolay
bir şekilde bu illere çekilebilir. En az 5 veya 10 yıl süresince bu illerin sektörel uzmanlık
alanları gözetilerek verilecek teşvikler, yatırımları canlandırır, arzulanan yüzde 7’lik büyüme
rakamlarına daha kolay ulaşılabilir. Böylece teşvikler verimli kullanılır.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
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Sorun 41
Ankara, Kayseri, Konya üçgeninde bölgesel kalkınma sorunu
Çözüm Önerisi
Ankara, Kayseri, Konya üçgeninde makine sanayinin geliştirilerek, bölgenin 2. İstanbul
olmasına yönelik desteklerin planlanarak uygulanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ TİCARET ODASI

Sorun 42
Halen Organize Sanayi Bölgesi dışında faaliyet gösteren işletmelerin çok olması, bu
firmalarımızın Organize Sanayi Bölgelerine rağbet etmemesi. Yatırımını yerli makine teçhizat
ile gerçekleştiren girişimciler teşviklerden daha fazla yararlanmalıdırlar.
Çözüm Önerisi
İmalat sanayine verilen teşviklerin devam ettirilmesi ve Organize Sanayi Bölgeleri dışındaki
imalatçıların OSB’lere taşınmalarının, getirilecek teşviklerle desteklenmesi gerektiğine
inanıyoruz. Teşvik Belgeli Yatırımında yerli makine teçhizat kullanan girişimcilerin yerli
harcama oranları kadar kısmının da bir alt bölge yatırım teşviklerinden yararlandırılmasının
yerli imalat sanayimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ SANAYİ ODASI

Sorun 43
İlçemiz Türkiye’nin en hızlı kalkınan ili Kayseri’ye bağlıdır. Kayseri’nin kalkınmışlığı ilçemize
dezavantaj olarak yansımaktadır. Çünkü istihdam ile ilgili her konuda il ile aynı kategoride
tutulmaktayız.
Çözüm Önerisi
Bunun çözümü kalkınmada öncelikli yöre statüsü yeniden ele alınarak il bazında değil
ilçeler bazında kalkınmada öncelikli yörelerin tespit edilmesi ve ilçemizin de bu statüye göre
değerlendirilmesidir.
Bildiren Oda / Borsa
DEVELİ TİCARET ODASI
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Sorun 44

Çözüm Önerisi
Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin teşviklerin artırılarak, özellikle bu bölgelerdeki atıl
parsellerin üretime geçirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Kaman
OSB’ne yönelik çalışmaların hızlandırılması ve bölgenin hızlı bir biçimde faaliyete geçirilmesi
de oldukça önemlidir. Kırşehir OSB’de MEDAŞ’a yatırım yapma şartı konulmalı ve ilgili kamu
kurumlarının bu yatırımları düzenli olarak denetlemesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MUCUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 45
Bölgesel Teşvik Sisteminde 2. bölgede yer alan Konya’nın çevresindeki illerin 3. ve 5. bölgede
yer alması nedeniyle tercih edilebilirliği giderek azalmaktadır. Bu sistemde Konya’nın asgari
sabit yatırım tutarının 1 milyon TL’ye yükselmesi, teşvik belgesi sayısında ciddi bir düşüşe
yol açmıştır.
Çözüm Önerisi
Kalkınmanın sağlanabilmesi için ilçe ve sektör bazlı yeni bir teşvik sistemi şarttır. Bölgeler
içerisinde ilçelere yönelik bir alt bölge desteklerinden faydalanması uygulaması yapılmalıdır.
Ayrıca bölgeler içerisinde alt bölgeler oluşturularak destekler farklılaştırılabilir. Bölgesel
teşvik sistemine göre desteklenecek alanlar gözden geçirilerek Konya’da gelişmiş ve
gelişmekte olan sektörler bu kapsama alınmalıdır. İller için belirli sektörlere odaklanılarak,
o ilde yapılan yatırımlar, o alanda alınan belgelerin dağılımına göre belirmelidir. Teşvik
sistemindeki asgari sabit yatırım tutarları tekrar gözden geçirilmelidir. Yatırımın artmasına
göre bir kademelendirme yapılabilir.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA TİCARET ODASI
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Kırşehir’e, Organize Sanayi Bölgesi’nin de içinden geçecek şekilde demiryolu bağlantısının
kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede alternatif çözüm yollarından biri, yapılması planlanan
hızlı tren hattının Antalya-Kapadokya ayağının inşasının hızlandırılması, hattın Kırşehir’i de
içine alacak şekilde planlanması gerekmektedir.
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Sorun 46
Doğru bir yaklaşımla sektörel ve bölgesel teşvik sistemine geçilmesi önemli olmuştur. Ancak
sistemin değişen küresel ve ulusal şartlara göre yenilenmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Sektörel teşviklerin tekrar belirlenmesi ve ilçe düzeyine kadar inen farklılaşmayı yapmamız
gerekiyor. Mevcut piyasa şartlarına göre yüksek kalan yatırım tutarının limitleri düşürülmelidir.
Teşvikleri bölge ayrımı yapılmaksızın seçilmiş sektörlere, özellikle orta ve yüksek teknolojik
ürünlerin üretilmesinde en üst oranlara getirmeliyiz. KOSGEB’in sıfır faiz kredi destekleri
yeniden başlatılmalı, risk sermayesi ve girişim sermayesi geliştirilmeli, reel sektöre verilen
krediler üzerindeki vergi ve harçlar düşürülmelidir. Limana uzak illerde ihracatçılara üretim
yerinden en yakın limana veya sınır kapısına kadar olan taşımalarda akaryakıt, ÖTV iade
sistemi getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA SANAYİ ODASI

Sorun 47
İlçeler bazında teşvik uygulamasına geçilmemesi.
Çözüm Önerisi
Konya il merkezi gelişmişlik indeksi bakımından ilk 10 içerinde yer alırken; Odamız sorumluk
alanlarından Akşehir gelişmişlik indeksinde 206. sırada, Yunak ilçesi 530. sırada, Çeltik 521.
sırada ve Tuzlukçu 460. sırada yer almaktadır. Bütün bu bölgelere aynı teşvikin verilmesi
ilçelere yatırımın gelmesi önündeki en büyük engellerdendir. Bu nedeniyle ilçeler bazında
teşvik destek uygulamasına geçilmesi son derece önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 48
İlçe bazında yatırım teşvik sisteminin olmaması.
Çözüm Önerisi

Bildiren Oda / Borsa
AKŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 49
5084 Sayılı Teşvik Yasası ile kapsam dışında kalan OSB’ler yok sayılmıştır. Bu nedenle
yatırımcı gelmemektedir. Organize Sanayi Bölgemizin alt ve üst yapısı için Bakanlık kredisi
kullanılmıştır. Yatırımcı gelmediği takdirde OSB ortağı kuruluşların bu krediyi ödemesi
mümkün değildir.
Çözüm Önerisi
Kapsam dışında tutulan bölgeler tekrar destek kapsamına alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BEYŞEHİR TİCARET ODASI

Sorun 50
İlçemiz de Konya merkez gibi 2. dereceden teşvik bölgesi durumundadır. İlçemize yatırım
yapmak isteyen yatırımcılar, teşvikten faydalanamadığı için yakın bölgelerdeki illere
kaymaktadır.
Çözüm Önerisi
Yeni bir teşvik düzenlemesi yapılarak ilçe bazında teşvik verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BEYŞEHİR TİCARET ODASI
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Teşvik düzenlemelerinin il bazında değil ilçe bazında yeniden düzenlenmelidir.
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Sorun 51
İlçelere göre teşvik sisteminin bulunmaması.
Çözüm Önerisi
Sektörel teşviklerin bölgelere göre belirlenmesi teşviklerde ilçelere büyük haksızlık
doğurmaktadır. Konya gelişmişlik sıralamasında 2. sırada olmasına rağmen 150 km
uzaklıktaki Ereğli ilçesi aynı teşvik kapsamındadır. İlçelerin yatırım imkânı, yapısı ve değerleri
göz önünde bulundurularak ve Odaların kanaatleri de alınarak ilçe düzeyinde bir teşvik
sistemi oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
EREĞLİ (KONYA) TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 52
Stratejik konumdaki ilçelere özel teşviklerin sağlanması.
Çözüm Önerisi
Devlet teşvikleri bölgemizde mevcut olmasına rağmen yatırımların çoğu Aksaray ve
Karaman bölgesine gitmektedir. Ereğli bu iki bölgenin orta noktasında yer almaktadır
ancak yatırımlardan yeteri kadar faydalanamamıştır. İlçemize Karaman ve Aksaray kadar
teşviklerde öncelik tanınmasını beklemekteyiz. Türkiye’nin en büyük limanlarından Mersin
limanına yakınlığı, ticaret yollarının üzerinde olması, tarım ve sanayi sektöründe gelişime
açık bir konumda olması gibi nedenlerden dolayı Ereğli’nin stratejik konumu göz önünde
bulundurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
EREĞLİ/KONYA TİCARET BORSASI
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Sorun 53
İlçemizin teşvik ve desteklerden yeterince yararlanamaması.

Teşvik ve destekler il bazında verilmektedir. Gelişmiş bir ile bağlı ilçeler teşvik ve desteklerden
yararlanamamakta ve sürekli il merkezine göç vermektedirler. Teşvik ve desteklerin ilçe
bazında dizayn edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ILGIN TİCARET ODASI

Sorun 54
6 milyon m2 alanı Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilen, 1,7 milyar ton kömür rezervine
sahip Karapınar’ın Yatırım Teşvik Sisteminde 2. bölgede yer alması, ilçeye yapılacak enerji
ve diğer sanayi yatırımlarının (özellikle Ar-Ge) yapılamamasına neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölgenin, enerji üretimine sağlayacağı katkı göz ardı edilmemeli ve ilçe; Bozcaada, Gökçeada
örneklerinde olduğu gibi yatırım teşvik sisteminde 6. bölgede yer almalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 55
6 milyon m2 alanı Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilen, 1,7 milyar ton kömür rezervine
sahip Karapınar’ın Yatırım Teşvik Sisteminde 2. bölgede yer alması, ilçeye yapılacak enerji
ve diğer sanayi yatırımlarının (özellikle Ar-Ge) yapılamamasına neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölgenin, enerji üretimine sağlayacağı katkı göz ardı edilmemeli ve ilçe; Bozcaada, Gökçeada
örneklerinde olduğu gibi yatırım teşvik sisteminde 6. bölgede yer almalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAPINAR/KONYA TİCARET BORSASI
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Sorun 56
Halıcılık sektöründe gözetim fiyatı uygulaması, ithal edilen halıların büyük bir bölümünün
tekrar ihraç edilmesi sebebiyle sektörün dış piyasalardaki rekabet gücünü düşürmektedir.
Çözüm Önerisi
Günümüzde yerli el halısı ve kilim imalatımız ihracatı karşılayamamaktadır. Üretimi yeterli
düzeyde olmayan bir sektör için gözetim fiyatı uygulaması sektörün rekabet gücünü
düşürmektedir. Yerli el halıcılığı sektörünü korumak amacıyla getirilen gözetim fiyatı
uygulaması halı ithalatını azaltamamıştır. İthalat azalmadığı gibi, yerli el halıcılığı sektörü
bu dönemde de rekabet gücünü kaybetmeye ve küçülmeye devam etmiştir. Gözetim fiyatı
uygulamasının kaldırılması beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 57
18 Şubat 2015 tarihli resmi gazete ile yayınlanan 2014/5272 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
ile halıcılık sektöründe ithal edilen halılara mevcut gümrük vergilerine ilave olarak yüzde
50 oranında ilave gümrük vergisi getirilmiştir. Bu ek gümrük vergisi, turizme dayalı halıcılık
sektörüne ağır yük getirmektedir.
Çözüm Önerisi
Halı ithalatı yapan şirketlerin turizm işiyle de iştigal ettiği düşünüldüğünde gerek ithalatçı
firmaları, gerek turizm sektöründe faaliyet gösteren turizmcileri ve gerekse dolaylı olarak diğer
sektörleri olumsuz olarak etkileyecektir. Sektörde var olma ve var olan pazarların korunması
adına, girdi maliyetleri çok ucuz olan ülkelerde dokutulan ve ithal edilen el halılarının gerek
yurtdışındaki müşterilere, gerekse turistlere satılarak ülkeye ciddi döviz girdisi sağlanması
yoluyla halıcılık sektörü cari açığa sebebiyet veren değil, aksine cari açığın kapatılmasına
hizmet eden bir sektördür. Sektöre getirilen bu vergi yükünün kaldırılması beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 58
Borsamız öncülüğünde kurulacak un fabrikalarımızın ortak olduğu grup şirketinin kendi
üretim yerleri olmadığı için, DİB alamayışı ve ihracat yapmakta sorun yaşaması.

Borsamız öncülüğünde ilimizdeki atıl kapasitesi olan un fabrikalarının işbirliği kapsamında
kurdukları ihracata yönelik şirket, hazine dış ticaret müsteşarlığının grup şirketleri tanımına
uymadığından, kendisine ait üretim birimi olmadığı gerekçesiyle DİB kapsamında
değerlendirilmemektedir. Bu uygulamanın yapılmaması 6 şirketin ihracatı kendi adlarına 6
ayrı firma olarak yapması şeklinde sıkıntı doğurmaktadır. Bunun acilen grup şirketi olarak
değerlendirilmesi ihracat açısından bir engeli ortadan kaldıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
NEVŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 59
Niğde’nin göç vermesi.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde işsizlikten kaynaklanan büyük şehirlere göç devam etmektedir. Bölgenin
sanayileşmesi ve ticari potansiyelinin artırılması gerekmektedir. Bölgemizdeki mevcut
yatırımcıya vergi, SGK, enerji desteği sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
NİĞDE TİCARET BORSASI

Sorun 60
Ticari bilgi ve birikim eksikliği
Çözüm Önerisi
Niğde’deki işletmelerin çok büyük bir kısmı küçük işletme niteliğinde olup geleneksel
yöntemlerle işletmecilik faaliyetlerine devam etmektedirler. Bölgemizdeki ticaret erbabına
yönelik, modern işletmecilik bilgisini ve kültürünü kazandırıcı geniş kapsamlı işletmecilik
eğitimi seferberliğine ihtiyaç bulunmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
NİĞDE TİCARET BORSASI
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Sorun 61
Sermaye yetersizliği ve yatırım azlığı.
Çözüm Önerisi
Niğde’nin istihdam yaratabilecek nitelikteki büyük yatırımlara girişecek yeterli sermaye
birikimi bulunmamaktadır. Bu nedenle dışarıdan gelecek yatırımlara muhtaçtır. Teşvikler
tasarlanırken bu konu dikkate alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
NİĞDE TİCARET BORSASI

Sorun 62
İşsizlik
Çözüm Önerisi
Niğde, Türkiye’deki iller arasında 100 bin şehir nüfusu ve 340 bin il nüfusu ile küçük -üst ya da
orta- alt kategorisinde yer alan bir ildir. Ticari ve sınaî hayatın yeterince gelişmemiş ve küçük
işletmelere dayalı, işsizlik sorununun kaynağını oluşturmaktadır. Orta ölçekli girişimcilerin
istihdamı artırıcı şekilde desteklenmesi ve yeni iş alanlarını teşvik edici politikalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
NİĞDE TİCARET BORSASI
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Sorun 63
Tarıma dayalı ekonomi ve tarımsal sanayinin gelişmemesi.

Bölgemiz ekonomisi çok büyük oranda tarıma dayanmakta ve geleneksel yöntemlerle tarım
yapılmaktadır. Bu ise verimlilik ve ölçek sorununu beraberinde getirmektedir. Ancak tarımsal
ürünlerin getirisi konjonktürel olup istikrarlı olmamaktadır. Bölgede modern yöntemlerle
ve ölçek ekonomisine dayalı tarımsal üretime geçişe ihtiyaç vardır. Ayrıca tarıma dayalı
sanayinin geliştirilmesi bir zorunluluk olmuştur. Çiftçimizin üretim fazlası malları dönem
dönem ellerinde kalmaktadır. Üretimi fazla olan ürünler için zamanında ve yerinde üreticiye
ihracat desteği verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
NİĞDE TİCARET BORSASI

Sorun 64
Mevcut yatırımcıların ve istihdam yoğun sektörlerin desteklenmesi.
Çözüm Önerisi
Bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörler arasında eski yatırımcılara ve istihdam yoğun
sektörlere (hazır giyim vb.) getirilen sınırlamaların kaldırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 65
İhracat yapan işletmelerin yurt içi nakliye maliyetleri, ihracata yönelik fiyatlama ve rekabet
güçlerini zorlaştırmaktadır.
Çözüm Önerisi
Özellikle Sivas ve benzeri limana uzak illerde ihracat yapan işletmelere ihracata bağlı nakliye
maliyetlerini düşürmek amacıyla destek, sübvansiyon ve iadeler uygulanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 66
Sivas ilinde her yıl yüzde 2’den fazla nüfusun göç etmesinin, şehrin geleceği açısından
olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. Sivas’ta şehirleşme oranı Türkiye ortalamasının altında
kalmıştır. Türkiye ortalamasına göre Sivas’ta ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Sivas ve ilçelerde tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, yaşanabilirlik seviyesinin artırılması,
sosyal olanakların geliştirilmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılması göçün önlenmesi
bakımından önemlidir. İstanbul’da ikamet eden nüfusun nüfusa kayıtlı olduğu illere
bakıldığında; 741 bin 603 kişi ile Sivaslıların İstanbul’da yaşayan en kalabalık grup olduğu
görülebilir. Bu nüfus Sivas’ta ikamet eden Sivaslı nüfusundan fazladır. Özellikle İstanbul’da
yaşayan Sivaslıların geri dönmeleri ile Sivas’ta tersine göçe bağlı nüfus artışı yaşanabilir. Bu
sebeple Sivas’ta yeni iş alanlarının oluşturulması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SİVAS TİCARET BORSASI

Sorun 67
19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305
sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile Sivas 4. bölgeye alınmıştır.
Çözüm Önerisi
4. bölge içinde Sivas’ın teşviklerden daha az yararlandığı ve istihdama olan katkılarının daha
az olduğu görülmektedir. Sivas’ta teşvik kapsamına alınan pek çok sektörün aynı zamanda
Türkiye’de çok sayıda ilde de teşvik almasından dolayı, bu sektörlerde rekabetçi bir üstünlük
ortaya çıkması ya da diğer illerden Sivas’a doğru bir yatırım akışı olmamaktadır. Bölge için
önemli olabilecek sektörler rakibimiz olan 5. ve 6. bölgedeki illerde desteklenmiş, böylece
sektörel anlamdaki teşvikler cazibesini yitirmiştir. Sivas’ın yatırım açısından daha avantajlı
konuma getirilmesi için 4. bölgeden 5. veya 6. bölgeye alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİVAS TİCARET BORSASI
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Sorun 68

Çözüm Önerisi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki iller
için hayvancılık yatırımlarının destek kapsamına Yozgat’ın da dahil edilmesi (Hayvancılık
Özel İhtisas OSB kurulması), jeotermal enerji kaynaklarımızın verimli şekilde kullanılmasını
içeren etütler yapılması ve bu alandaki tüm yatırımlara verilecek teşviklerin artırılması,
bölgede atıl olan hazine arazilerinin tarımsal kullanıma açılması, OSB’de kurulu ihracatçı
firmalara ulaşım desteği verilmesi, OSB’deki firmalara 6. bölgede yer alan firmalara verildiği
gibi stopaj ve SGK işçi payı desteği verilmesi ve ilin vizyonunu değiştirecek çevre yolunun
yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 69
Yatırımcıların teşvik sorunu yaşamaları. Bölgenin iç veya dış yatırımcıları, hammaddeye
yakınlıktan sonra ilk önemsedikleri konu teşvik. Yozgat 5. teşvik bölgesinde olmasından
dolayı birçok desteklemeden yararlanamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Anadolu’nun merkezi konumunda olan Yozgat’ın gelişimi için bölge 6. teşvik bölgesi içerisinde
yer almalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Türkiye geneli kamu yatırımları 2012 verileri 44.434.287 (Bin TL), Yozgat ili 99.266 (Bin
TL) olarak gerçekleşmiştir. Kamu harcamalarının büyük bölümü Karayolları, DSİ, MTA, MEB
tarafından yapılmıştır. İlde stratejik öneme sahip ve yüksek katma değeri olan yatırımlar
yapılmalıdır.
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Sorun 70
Sanayileşme ve yatırım
Çözüm Önerisi
Bölgede 10 yılı aşkın süredir doluluk oranına ulaşmayan organize sanayi bölgeleri vardır.
Bu bölgelerin önümüzdeki süreçte yatırım çekmesi mümkün değildir. Uzun yıllar yatırım
çekemeyen bu atıl OSB’lere kapsamlı sektörel teşvikler verilmelidir. Bölgede jeotermal
yatırımları ve yerel ürünlerin paketlenmesi, pazarlanmasına yönelik yatırımlara ilave teşvik
verilmelidir. Böylece yerel markaların oluşturulması desteklenmiş olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI

Sorun 71
Sanayide teşvik eksikliği.
Çözüm Önerisi
Birinci ortak talebimiz teşvik sistemiyle ilgilidir. Mevcut teşvik sisteminde özellikle ilçeler
hemen yanı başlarındaki diğer il merkezlerinden daha dezavantajlı konuma düşmüşlerdir.
Mevcut durumda yatırımların bu ilçelere yapılması mümkün olmamaktadır. Yerel Oda ve
Borsaların görüşleri alınarak ilçeler için daha detaylı çalışma yapılmalıdır. Bölgemizde
sektörel teşvikler temelinde bir yapı kurulmalıdır. Buğday üretiminin fazla olduğu bir ilçemiz
olan Boğazlıyan ilçesine makarna fabrikası kurulması için destek ve teşvik verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI

Sorun 72
Bölgemizde en büyük sorunların başında, sürekli olarak göç vermemiz bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Göçün engellenebilmesi ve bölgeye yatırımcıların teşvik edilmesi için teşvik sisteminde
Yozgat’ın 6. bölgede bulunan güneydoğu illeri ile aynı statüde değerlendirilmesi gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 73
İhracatta bürokrasi sorunu.

Dahilde işleme izin belgeleri kapsamında istenen belge ve taahhütleri azaltılmalı ve dahilde
işleme izin belgelerinin şartsız olarak en az bir yıllık süre uzatımı verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 74
Bölgesel teşviklerin iyileştirilmesi
Çözüm Önerisi
Bölgesel teşvikler belli sektörler için yeniden ele alınmalıdır. Belli sektörelerde bölgesine
bakılmaksızın 6. bölge teşvikleri uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR TİCARET ODASI

Sorun 75
Firmalarda dış ticaret konusunda bilgi düzeyinin yetersiz oluşu.
Çözüm Önerisi
Dış ticaret mevzuatı ve işlemleri, ihracatta devlet destekleri konusunda Ekonomi Bakanlığı
ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirme seminerleri ve eğitimlerinin artırılması talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR TİCARET ODASI
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Sorun 76
Balıkesir OSB’ler 4. teşvik bölgesinde OSB’ler haricinde kalan bölgeler ise 3. teşvik
bölgesinde değerlendirilmektedir. Bu teşvik bölgelerinin sektörel olarak yetersiz kaldığı
alanlar bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Balıkesir’ de tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin öne çıkmaktadır. Bu alanlarda faaliyet
gösteren kurumlar için teşvik kapsamları ve destekler genişletilmelidir. Doğu Anadolu
Bölgesi’nde hayvancılık faaliyeti yürüten firmalar için sağlanan destekler aynı sektörde
faaliyet gösteren Balıkesir firmalarına da sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR SANAYİ ODASI

Sorun 77
Beyaz et sektörü Bandırma ve çevresinde ekonomik ve istihdam açısında çok önemli rol
oynamaktadır. AB ülkelerinde beyaz et sektöründe verilen destekler karşısında Türkiye
beyaz et sektörünün rekabet etmesi ve ihracatın geliştirmesi mümkün olamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Beyaz et sektörünün ihracatının gelişmesi için özel devlet politikasının belirlenmesi ve bu
yönde devlet desteğinin verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BANDIRMA TİCARET ODASI

Sorun 78
Koruma vergisinin (anti damping) kaldırılması gerekiyor.
Çözüm Önerisi
Hammadde ithalatında koruma vergisinin (anti damping) kaldırılması talep edilmektedir.
Örneğin kontrplak alırken maliyet 300 $ ise antidamping ile 1100$ oluyor. Bu fiyat ile diğer
dünya ülkeleri ile rekabet gücümüzü azaltıyor.
Bildiren Oda / Borsa
EDREMİT TİCARET ODASI

174

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 79
Rusya’daki kriz sektöre büyük ölçüde zarar vermiştir. Rusya’ya ihracat yapan ve bizzat orada
mal satan dericilerimizi iş yapamaz hale getirmiştir. İlçe ekonomimizin lokomotifi olan dericiler
yaşanan krizler sebebiyle üretime ara verilmekte ve işçi çıkarmaları yaşanmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı

Çözüm Önerisi
Dericilik sektörüne destek ve teşvikler sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GÖNEN TİCARET ODASI

Sorun 80
Rusya’da yaşanan kriz sektörü büyük zarar vermiş, ihracat yapan ve bizzat orada mal satan
dericilerimizi iş yapamaz hale gelmiştir. İlçemiz ekonomisinin lokomotifi olan deri sektörüdür.
Yaşanan krizler sebebiyle üretime ara vermekte ve işçi çıkarmalar başlamıştır.
Çözüm Önerisi
Sektöre teşvik ve destek sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GÖNEN TİCARET BORSASI

Sorun 81
İlimiz 3. bölge teşvik kapsamında olup, komşu iller arasında 4. bölge teşvik kapsamında
bulunanlar olduğu için sanayi yatırımları arzu edilen düzeyde olmuyor.
Çözüm Önerisi
İlimizin 4. bölge teşvik kapsamına alınması ve teşvik sisteminin yeniden yapılandırılması
talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BİLECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

175

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 82
Yeni yatırımların bölgemize gelmesinde durgunluk yaşanması.
Çözüm Önerisi
Bölgemiz teşvik uygulamaları konusunda 3. bölgede yer almaktadır. Yatırımcılara gerek
Organize Sanayi Bölgesi gerekse de diğer yatırım alanları için daha fazla sektörde, daha
uygun ve etkin teşvik uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 83
Bolu’nun sahip olduğu konumun, büyük kentlere olan yakınlığının stratejik yatırımlara ilişkin
teşvik enstrümanında etkin biçimde değerlendirilememesi.
Çözüm Önerisi
Bolu’nun şehir olarak stratejik yatırımlar için önemli ve elverişli bir konumda bulunmaktadır.
Ankara’ya 1,5, Kocaeli’ne 2, İstanbul’a 2,5 saat mesafededir. Dolayısıyla Bolu, İstanbulKocaeli hattında yoğunlaşmış, sıkışmış bazı sektörlerin coğrafi anlamda genişletilebilmesi
için potansiyel bir üretim üssü olarak değerlendirilebilir. Stratejik yatırımların teşviki
enstrümanında revizyonlar yapılması: Türkiye’nin en fazla ithal ettiği ürünlerin yerli üretimini
daha fazla teşvik etmek amacıyla, ilin sektörel yapısı, üretim arzı ve potansiyeli dikkate
alınarak il ve sektör eşleştirmeleri yapılması, teşviklerin bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi
talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 84
Yatırımların yeteri ölçüde ilçelere kanalize edilememesi nedeniyle ilçelerin il merkezlerine
göre gelişmişlik düzeyinin geriden seyretmesi.

İlçelerin yatırım yönünden sergilediği durgunluk, göç hareketlerine sebebiyet vermektedir.
Göçü engellemek, yerinde iş ve aş olanakları sağlayabilmek adına ilçelere yatırımı özendirici,
ilçelerde nitelikli işgücünü artırıcı düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla, yatırım
teşvik uygulaması, (il merkezlerini de birer ilçe kabul ederek) ilçelerin sosyo-ekonomik
gelişmişlik durumuna göre gelişmişlik bölgelerine dağıtılmasıyla gerçekleştirilmelidir. Yatırım
teşviklerinde yapılacak gözden geçirmelerde, ilçelere yapılacak olan yatırımlara ilave avantaj
ve teşvikler sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 85
2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için ülke ekonomisine yön veren (İhracatın yüzde 76’sı
1. bölgeden çıkmakta ve ihracatta ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3 olurken, bunun
da yüzde 60’ını sağlayan) 1. bölgede orta ve yüksek teknolojiye özel teşvik politikasının
bulunmaması.
Çözüm Önerisi
1. bölgeye özel bir teşvik politikası sağlanması adına bölgelerin güçlü olduğu potansiyel
sektörlere göre üretim planlaması yapılması ve teşvik politikalarının potansiyel alanları
güçlendirecek şekilde revize edilmesi gereklidir. Sanayiye yönelik olarak orta yüksek ve
yüksek teknoloji teşvik sistemi, tarıma yönelik olarak ise yetişen ürünlerin ve tarım alanlarının
bölgelere göre farklılık göstermesinden dolayı bölgesel teşvik politikalarının uygulanması
talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 86
Bursa Serbest Bölgesine ait mevcut sahası yetersizdir. Ulaşım sorunları vardır ve liman
bağlantıları yoktur.
Çözüm Önerisi
2 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip, yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiği ve yerli yabancı
toplam 105 firmanın faaliyet gösterdiği, Serbest Bölgenin genişletilmesi ve limanlar ile direkt
bağlantı yapılabilmesi, yol sorunlarının giderilmesi ile büyümeye olanak sağlanacak alanların
oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Bu noktada mevcut saha genişletilmeli ve daha
fazla yatırımcıya yer açılmalıdır. Gemlik’te bulunan 4 büyük limanla doğrudan bağlantısı
yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 87
Teşviklerin yetersizliği
Çözüm Önerisi
Sektörel teşvik uygulanmalı, sistemdeki adaletsizlik çözülerek Çanakkale, emsal kentlerle
aynı teşviklerden yararlanabilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 88
İlimiz TR 21’e girdiğinden teşvik kapsamı dışındadır. Ancak Tekirdağ’ın geliri çok yüksek ve
Edirne’nin ise azdır. Teşvikler il bazında değerlendirilmelidir. Gümrük geliri, kamu geliri iken
Edirne’nin getirisini yükseltmektedir.
Çözüm Önerisi
Sınır ticaretinin önü açılarak Edirne teşvik kapsamına alınmalıdır
Bildiren Oda / Borsa
UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 89
Karadeniz sahili ve Istranca sahilinin turizm teşvik bölgesi kapsamına alınması

Bölgesel planların hazırlanarak turizm teşvik bölgesi kapsamına alınması yatırımlara teşvik
verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 90
İlçemizde sanayi kuruluşlarının yetersiz olması nedeniyle büyük şehirlere göç vermekteyiz.
Çözüm Önerisi
Bölgemizin sanayi teşvik kapsamına alınarak yatırımcının gelmesinin sağlanması talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BABAESKİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 91
Sektörel dış ticaret şirketlerinin kurulması ve desteklenmesi
Çözüm Önerisi
Bölgede ‘Sektörel Dış Ticaret Şirketleri’nin teşvik edilmesi ortaklık kültürünü destekleyecek
ve ihracat hacmini artıracaktır. Bahse konu şirketler; aynı üretim dalında faaliyette bulunan,
asgari 10 KOBİ’nin bir araya gelmesiyle bu işletmelerin yurt dışı pazara açılmalarını tek elden
koordine eden ve olası sıkıntılara çözüm getirmeyi hedefleyen anonim şirketlerdir. ‘Sektörel
Dış Ticaret Şirketleri’, faaliyet alanı benzer KOBİ’ler için küresel pazara açılma sürecinde, dış
ticarette uzmanlaşma ve ihracatta finansman, tedarik, lojistik imkânlarına erişim, gümrükleme
gibi hususlarda kolaylık sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KOCAELİ TİCARET ODASI
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Sorun 92
Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki uygulamaların stratejik yatırımlar bölümündeki
asgari yatırım tutarının 50 milyonun üzerinde olması sebebiyle firmalarımız Stratejik Yatırım
Teşviklerinden yeteri kadar yararlanamamaktadırlar.
Çözüm Önerisi
Sanayiciler için önemli olan stratejik teşviklerden kısıtlı ölçüde yararlanılabilmektedir.
Firmaların stratejik yatırımları asgari katma değeri sağlamış olsa bile, asgari yatırım tutarının
50 milyon TL’nin üzerinde olması, yatırımların önünde engel teşkil etmektedir. Stratejik
yatırımlarda öngörülen 50 milyon TL alt sınırının çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu
sınırın aşağıya çekilmesini talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
KOCAELİ SANAYİ ODASI

Sorun 93
Yatırım destekleri
Çözüm Önerisi
Yatırım yapacak olan yeni firmalara enerji, istihdam, vergi, arazi ve alt yapı desteği verilmelidir.
İmar ve ruhsatlandırma prosedürlerinin azaltılması, yatırımcıya köstek değil destek olunması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 94
İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ödenecek KDV ve SGK
ödemeleri hususunda desteklenmesi

KDV Beyannamelerinin ve SGK ödemelerinin muhtasar beyannamede uygulandığı gibi 3 aylık
dönemler halinde ödenmesi kolaylığının sağlanması gereklidir. Böyle bir kolaylık sağlanır ise
küçük ve orta ölçekli bir işletmeye 3 aylık dönemde en azından 10.000 TL gibi finans kaynağı
kullanımına bırakılmış olacaktır. Böylece zaman zaman KDV, SGK ödemesini yapabilmek
için kredi kullanan bir işletmenin faiz ödemesinin önüne geçilmiş olacak, faize verdiği parayı
tüketime ve yatırıma dönüştürmesi sağlanacaktır. Ayrıca peşin vergi uygulanmasının en
azından kriz sürecinde 3 aylık dönemler halinde değil, yıllık alınması uygun olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 95
Serbest Bölgesiyle, uluslararası havaalanıyla, konaklama tesisleriyle ve ulaşım imkânlarıyla
Çorlu; ticaret ve sanayinin en önemli merkezlerinden biridir. Bu hususta bölgemizin daha
etkin tanıtımını gerçekleştirmek için daha büyük ihracat hacmi gerçekleşmesine imkân
sağlayacak alanlar gereklidir.
Çözüm Önerisi
Bu hususta bölgemizdeki ticaretin hareketliliği göz önüne alındığında, yapılacak olan yeni
ve hacim olarak Çorlu’ya yakışır bir fuar alanı mevcut ticaretin gelişmesine, hem bölge hem
de ülke bazında ihracatın büyümesini sağlayacaktır. Ayrıca Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
olarak konu hakkında Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi fizibilite çalışmasına da devam
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 96
Bölgemizin gelişmiş bölge kabul edilerek teşvik oranlarının düşük olması, gelişmiş bölgenin
cezalandırılması.
Çözüm Önerisi
Gelişmiş bölgelerin ülke ekonomisine vermiş olduğu katkı oranının dikkate alınarak
teşviklerden faydalanma paylarının arttırılması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 97
İhracat destekleri
Çözüm Önerisi
İlçemizde önemli ölçüde tarım makineleri imalatı yapan firmalar bulunmakta ve ilçemizin
ekonomik gelirinin önemli bir miktarına katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte bu firmalara
iç pazar yeterli olmamakta ve birçoğu ihracat yapmak istemekte fakat dışa açılım konusunda
pazar bulma ve güvenli ticaret ortamı sağlamakta zorlanmaktadır. Ülkemizin tarım makineleri
imalatı yönünden nadir bölgelerinden olan ilçemiz üreticilerine gerekli destekler verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
HAYRABOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 98
OSB için bölgesel teşvik verilmesi
Çözüm Önerisi
Ülkemizde uygulanan teşvikli bölgeler yasası dolayısıyla yatırımların birçoğu teşvikli
bölgelere kaymıştır. Tekirdağ Bölgesi, Çorlu, Çerkezköy gibi sanayisi yoğun merkezlerin
gelir ortalamasını yükselttiği için teşvikli bölgelerin dışında kalmıştır. Bu durumdan dolayı
Hayrabolu gibi gelir düzeyi düşük ve teşvik ihtiyacı olan bölgeler maalesef teşvik kapsamı
dışında kalmıştır. Bu sebepten ötürü bölge kalkınmasına katkı sağlayacağını inandığımız ve
istihdam oranını yükselteceğini umut ettiğimiz altyapısı bitmiş, yatırıma hazır yatırımcı bekleyen
Hayrabolu Organize Sanayi Bölgemiz yatırımcı bulmakta ciddi zorluklar yaşamaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
HAYRABOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 99

Çözüm Önerisi
Bu sebepten ötürü bölge kalkınmasına katkı sağlayacağını inandığımız ve istihdam oranını
yükselteceğini umut ettiğimiz altyapısı bitmiş, yatırıma hazır yatırımcı bekleyen Hayrabolu
Organize Sanayi Bölgemiz yatırımcı bulmakta ciddi zorluklar yaşamaktadır. Teşvikler ilçe
düzeyinde yeniden dizayn edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
HAYRABOLU TİCARET BORSASI

Sorun 100
Teşvikler ve kapsamı belirlenirken ilçe bazlı düşünülmemesi.
Çözüm Önerisi
Yatırım planlaması yapılır iken Çorlu, Çerkezköy ile Malkara arasındaki farkın görülmesi,
rekabet etmesi imkânsız ilçelere teşviklerde pozitif ayrımcılık uygulanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MALKARA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 101
Malkara OSB’nin doluluğunu tamamlayamamış olması ve yatırımcı yetersizliği sorunu.
Çözüm Önerisi
Teşvik sistemlerinde, OSB’lerin doluluk oranları ile ilçelerin gelişmişlik endeksleri göz önünde
bulundurularak, dezavantajlı bölgelere öncelik verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MALKARA TİCARET BORSASI
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Teşvikli bölgeler yasası dolayısıyla yatırımların birçoğu teşvikli bölgelere kaymıştır. Tekirdağ
Bölgesi, Çorlu, Çerkezköy gibi sanayisi yoğun merkezlerin gelir ortalamasını yükselttiği için
teşvikli bölgelerin dışında kalmıştır. Bu sebeple gelir düzeyi düşük Hayrabolu teşvik kapsamı
dışında kaldı.
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Sorun 102
Düzce fındık üretimi konusunda Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisidir. Buna karşılık
ihracat konusu, ürünün farklı şekillerde işlenmesi ve yerli ve yabancı pazarlara sunulması
konusunda çeşitli sorunlar var. Tesisleşme, markalaşma, maliyet, rekabet vb. konularda
sıkıntı yaşanıyor.
Çözüm Önerisi
Düzce’de tesisleşme ve markalaşma farklı mekanizmalarla teşvik edilmelidir. Yerel ürünlerin
paketlenmeleri ve satışa sunulmaları ile ilgili yatırımlara ilave teşvikler verilmelidir. Yerel
değerleri markalaştırma yolunda ve ekonomiye katkı açısından bu destek çok önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 103
Fındık ürününün işlenmesine dönük sanayi işletmelerinin yaratılmasının teşvik edilmesi.
Çözüm Önerisi
Ekonomi Bakanlığı tarafından fındık ürünün işlenmesine yönelik teşvik kapsamında özel
destek vermelidir.
Bildiren Oda / Borsa
DÜZCE TİCARET BORSASI

Sorun 104
Tarım ve hayvansal ürünlere yönelik sanayinin geliştirilememesi.
Çözüm Önerisi
Teşvik kapsamında Düzce özel olarak bu alanda teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
DÜZCE TİCARET BORSASI
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Sorun 105
Yatırımlarda ve sanayi sektöründe maliyet artırıcı unsurlar ve rekabet dezavantajının
bulunması

Reel sektöre verilen krediler ve istihdam üzerindeki yük azaltılmalıdır. KOBİ yatırım tutarı
limitleri aşağı çekilmelidir. Bölge ayrımı yapılmaksızın seçilmiş sektörlere proje bazlı teşvik
sisteminin uygulanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GÜMÜŞHACIKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 106
Artvin ili teşvik statüsünün değiştirilmesi
Çözüm Önerisi
Teşvik basamağı değiştirildiğinde yatırımların ve istihdamın artacağı beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ARHAVİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 107
Teşvikler
Çözüm Önerisi
Gelişmiş illerdeki teşvikler geri kalmış illerin gelişmesine olumsuz etki yapmaktadır.
Teşvikli iller sayısı oldukça fazladır. Teşviklerin kalkınmada öncelikli illere ve gerçekçi
olarak uygulanmalıdır. Bürokrasiden arındırılarak net sade ve anlaşır bir dilde yeniden
düzenlenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 108
Kastamonu, önceki teşvik sisteminde 4 bölge arasında 4. bölgede yer alırken yeni teşvik
sisteminde 6 bölge arasında 4. bölgede yer alması yatırımların daha cazip illere kaymasına
neden olmuştur.
Çözüm Önerisi
Komşularımız Çankırı ve Sinop 5. bölgede yer alırken 4. bölgede kalan ilimiz 5. ve 6.
bölgelerdeki diğer iller ile karşılaştırıldığında gelişmişlik göstermemektedir. Yeni teşvik
sistemi ile gelen bu olumsuzluğun giderilmesi sanayimizin geleceği açısından çok önemli
olmakla beraber, ilimize verilebilecek olan orman ürünleri ve ahşap sektörü, hayvancılık,
turizm madencilik, sağlık özel teşvikler ile de potansiyelimizi artırmak mümkün olacaktır.
Mevcut OSB dolmuş olup genişlemek için müracaat edilmiştir. Tosya ilçemizdeki kapı sektörü
Çin malları ile rekabet edemez hale gelmiştir. Özel teşvikler öncelikli beklentimizdir.
Bildiren Oda / Borsa
KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 109
Bölgeye yerel yatırımcıların bile yatırım yapmaması.
Çözüm Önerisi
Merkez nüfusu 75 bin ve üzerinde olan ilçelerde her ne sebeple olursa olsun OSB
kurulamamışsa yapılacak düzenleme ile bu bölgelerde bulunan işletmelerin asgari 50 kişi
çalıştıranların OSB şartlarındaki teşviklerden yararlanmasının temin edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 110
Avrupa Birliği’nce ülkemize uygulanan çiğ fındıkta yüzde 3 gümrük vergisinin kaldırılması ve
serbest ticaret anlaşmaları yapılmasının sağlanması.

Avrupa Birliği işlenmiş fındıkta gümrük vergisini sıfırlamıştır. İhracatın hala önemli bir
kısmında önemli yekûn teşkil eden çiğ fındıkta da bu uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÜNYE TİCARET BORSASI

Sorun 111
İlçelerin teşvikten faydalanamaması.
Çözüm Önerisi
Bölge düzeyindeki teşvik sisteminden ilçe düzeyinde teşvik sistemine geçilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ARDEŞEN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 112
İşsizlik
Çözüm Önerisi
Bu sorunun çözümüne ilişkin bölgemizde yeni istihdam alanları ile ilgili yatırımlar yapılmalı,
bunun için de ilçemize ilave yatırım teşviki verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 113
Samsun Serbest Bölgesi’nin acilen genişletilmesi gerekmektedir. Bölgede ticari olarak
kullanılabilir alan sadece 45 dönümdür. Tüm lojistik unsurların toplandığı Samsun’da iç ve
dış yatırımcılar tarafından talep edilen alan ihtiyacına cevap verilememekte Samsun’un dış
ticareti kısıtlanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Çok dar bir alanda olmasına rağmen seneler içinde işlem hacmi çok iyi seviyelere gelen
Samsun Serbest Bölgesi artık Samsun için yetersiz kalmaktadır. Samsun Serbest Bölgesi,
avantajlı konumu ve Samsun Limanı’nda başlayan konteynır taşımacılığı ile kuzey ülkeleriyle
yapılan ticaretin bir üssü olma yolunda ilerlemektedir. DLH Makine İkmal Müdürlüğü’ne ait 60
dönümlük arazinin Samsun Serbest Bölgesi’ne verilmesi veya Yeni OSB olarak önerdiğimiz
tersane alanı ve Gelemen Tarım İşletmesi’nin tersane alanının güney sınırından itibaren 3
milyon m2’lik alanın, 500 dönümünün Serbest Bölge olarak düşünülmesi yatırımcılara yer
tahsis edilebilmesi olanağı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SAMSUN TİCARET BORSASI

Sorun 114
Teşvik sisteminin ilçe için yetersiz olması.
Çözüm Önerisi
İlçemiz Havza şu anki konumu itibariyle Kalkınmış Yöre Bölgesi gurubunda görülmektedir.
Oysa Havzamız çoğu kalkınmada öncelikli yörelerin oldukça gerisindedir. İlçemiz en kısa
sürede kalkınmada öncelikli yöre gurubuna dahil edilip Kalkınmada öncelikli yörelerdeki
avantajlardan faydalanmalıdır. OSB’ye gelecek yatırımcıda aynı sıkıntılardan bahsetmektedir.
Bunun için ilçe bazlı teşvik sistemi getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
HAVZA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 115
Teşvikler verilirken Samsun ve Vezirköprü aynı sınıfta değerlendirilmektedir. Ancak
Vezirköprü hem sosyo-ekonomik gelişmişlik olarak Samsun’un çok gerisindedir, hem de 110
km mesafededir.

Bölge bazında verilen teşvik sistemi ilçelerin durumlarını da dikkate alan, ilçe düzeyinde bir
teşvik sistemi ile değiştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 116
Yaklaşık 8 ay boyunca tarımsal ürünlerin ihracatı için uygulanmakta olan teşvik unsurları,
Tokat’ın hasat döneminin başlangıcında sona ermekte, Tokat’ta üretilen tarımsal ürünlerin
yurtdışına pazarlanması konusunda ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
Tokat genelinde yıllık olarak yaklaşık 1,1 milyon ton civarında tarımsal ürün üretimi
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ürünler ihracat tarafımız eksik olduğundan genelde
yurtiçine pazarlanmakta ancak hiçbir zaman gerçek değerinde piyasaya sürülememektedir.
İhracat teşvik unsurlarının Tokat’ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi hem ürünün yurtdışı
pazarlara ulaştırılması anlamında büyük katkı sağlayacak, hem de tarımsal üretimdeki
çeşitlilik ve ürün kalitesi anlamında tarım işletmelerimizin önünü açacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 117
Tokat son birkaç yılın TÜİK rakamlarına göre göç şampiyonudur. 2013 yılı TÜİK verilerine
göre 1 yıl içinde Türkiye’de 2.534.279 kişi farklı bir ile göç ederken, Tokat ülke sıralamasında
20.084 kişi ile en fazla göç veren il oldu. İşgücü göçü, ilimiz açısından aynı zamanda beyin
göçü anlamına da geliyor.
Çözüm Önerisi
Son 3 yıldır Tokat’ta yaşanmakta olan göç sıkıntısı, bu zamana kadar yapılmış olan yanlış
özelleştirme politikalarındandır. Bu sorun devlet eliyle yapılacak olan üretime yönelik yeni
yatırımlar vasıtasıyla çözülebilir. (Savunma sanayi vs.) Aynı zamanda üretim kapasitesinin
artırılması amacıyla uygulanan teşvik politikalarında, göç sorunu yaşayan iller dikkate
alınarak, bu illere özel yatırım teşvik politikaları geliştirilmelidir. Bu iller için vergilendirme ve
sosyal güvenlik politikalarında değişiklikler yapılması, yatırımcının ilimizdeki boş OSB’lere
talebini artıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 118
Yaklaşık 8 ay boyunca tarımsal ürünlerin ihracatı için uygulanmakta olan teşvik unsurları,
ilimizin hasat döneminin başlangıcında sona ermekte, ilimizde üretilen tarımsal ürünlerin
yurtdışına pazarlanması konusunda ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
İlimiz genelinde yıllık olarak yaklaşık 1,1 milyon ton civarında tarımsal ürün üretimi
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ürünler ihracat tarafımız eksik olduğundan genelde
yurtiçine pazarlanmakta ancak hiçbir zaman gerçek değerinde piyasaya sürülememektedir.
İhracat teşvik unsurlarının ilimizi de kapsayacak şekilde genişletilmesi hem ürünün yurtdışı
pazarlara ulaştırılması anlamında büyük katkı sağlayacak, hem de tarımsal üretimdeki
çeşitlilik ve ürün kalitesi anlamında tarım işletmelerimizin önünü açacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TOKAT TİCARET BORSASI
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Sorun 119

Çözüm Önerisi
Son 3 yıldır ilimizde yaşanmakta olan göç sıkıntısı, bu zamana kadar yapılmış olan yanlış
özelleştirme politikalarındandır. Bu sorun devlet eliyle yapılacak olan üretime yönelik yeni
yatırımlar vasıtasıyla çözülebilir. (Savunma sanayi vs.) Aynı zamanda üretim kapasitesinin
artırılması amacıyla uygulanan teşvik politikalarında, göç sorunu yaşayan iller dikkate
alınarak, bu illere özel yatırım teşvik politikaları geliştirilmelidir. Bu iller için vergilendirme ve
sosyal güvenlik politikalarında değişiklikler yapılması, yatırımcının ilimizdeki boş OSB’lere
talebini arttıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TOKAT TİCARET BORSASI

Sorun 120
Mevcut teşvik sistemi ve destek programlarının çeşitliliği dolayısıyla ve sürecin karmaşık
yapısı ile yatırımcılar pek çok sıkıntı yaşamaktadır. Bu desteklerden yararlanmak isteyen
yatırımcı, nerde hangi desteğe başvuracağını, nasıl proje yapacağını ve sonuçlarını maalesef
bilememektedir.
Çözüm Önerisi
Mevcut teşvik ve destek programlarının tek bir çatı altında toplanması ve bölgesel ihtiyaçların
göz önüne alınarak revize edilmesinin ilk etapta yatırımcıya yol göstermek açısından
önemli olduğu kanaatindeyiz. Daha ulaşılabilir ve yatırımcıyı işe başlamadan ürkütmeyecek
süreçlerin dizayn edilmesi de önemlidir. Yatırımcılar danışman firmalar olmadan hareket
edememekte, bazı durumlarda mağdur olmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
ERBAA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Tokat son birkaç yılın TÜİK Rakamlarına göre göç şampiyonudur. 2013 yılı TÜİK verilerine
göre 1 yıl içinde Türkiye’de 2.534.279 kişi farklı bir ile göç ederken, Tokat ülke sıralamasında
20.084 kişi ile en fazla göç veren il oldu. İşgücü göçü, ilimiz açısından aynı zamanda beyin
göçü anlamına da geliyor.
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Sorun 121
Devlet teşvik ve destekleri bölgemiz için yeniden gözden geçirilmelidir.
Çözüm Önerisi
Bölgemiz 5. teşvik bölgesinde bulunmakta olup bu durum yeni kurulacak olan firmalar
açısından önemli bir unsurdur. Fakat mevcut kurulu bulunan işletmelerinde teşvik ve
desteklerden yararlandırılması bölgede istihdamın artması noktasında faydalı olacaktır.
Kapanmış veya yatırımı yarım kalan işletmelerin yeniden ekonomiye kazandırılması için
teşvik sistemi geliştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 122
Göç veren ilçemiz Turhal’ın en büyük sorunlarından birisi işsizliktir.
Çözüm Önerisi
Kamu yatırımlarında Turhal’a öncelik verilmeli, savunma sanayi ve makine sanayi için alt
yapısı uygun olan ilçemize yatırım yapılmalı, özel sektöre verilen teşvikler genişletilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 123
Zonguldak ilindeki özelleştirmeler, kömürdeki belirsizlik, tersanelerin kapanmış olması
dolayısıyla Zonguldak ve ilçelerinde ciddi anlamda göç vermektedir.
Çözüm Önerisi
Yeni teşvik sisteminde bölgemizin 4. bölge olarak değiştirilmelidir. Ayrıca tersaneler, metal
sektörü, orman ürünleri gibi bölgemizin başta gelen ağırlıklı sektörlerine de sektörel teşvik
uygulaması getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ALAPLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 124
Finansman sıkıntısı

İlçemizdeki yatırımcıların en önemli sorunlarından biri de sermaye ve finansman kaynaklarının
yetersizliğidir. Kredi olanaklarının artırılması ve kredi maliyetlerinin düşürülmesi son derece
önemlidir. Ayrıca teşvik ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, işletmecileri krediye
ulaşma imkânlarının kolaylaştırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 125
Sektörel ve bölgesel teşvikler
Çözüm Önerisi
Zonguldak, ülkemizin en çok göç veren illerinin başında gelmektedir. Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar’da belirtilen teşvik sistemi ve destek unsurlarının tespitindeki
bölgelerin seçiminde yalnızca fert başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla tutarlarının değil, ilimizin
verdiği göç oranının ve ekonomisinin hızla kötüye gitmesinin de dikkate alınmasını talep
diyoruz. Bunun dışında ilimizde öne çıkan orman ürünleri gibi bazı sektörlere yönelik özel
teşvik uygulamalarına gidilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 126
Bölge sanayicisinin en önemli sorunlarından bir diğeri eğitim eksikliğidir. Sanayi işletmelerini
ilgilendiren üretim ve tüketime yönelik konularda sürekli bir teknolojik gelişme yaşanmaktadır.
Ancak işletmelerimizin büyük bir kısmının bilgi yapısı yetersizdir.
Çözüm Önerisi
İşletmeler ve sanayiciler eksiklik duydukları alanlarda üniversiteler ve alanındaki uzman
kuruluşlar tarafından eğitim hizmetleri ile desteklenmelidir. Sanayicilerin mevzuat başta
olmak üzere dış ticaret, müşteri ilişkileri pazarlama satış stratejileri, markalaşma ve benzeri
konularda eğitim almaya istekli oldukları yapılan saha araştırmalarında gözlenmiştir. Odalar ve
Borsalar bu konularda çalışmaktadır. Ancak burada öne çıkan sorunlardan biri profosyenellik
ile artan maliyet yüküdür. Eğitimdeki rekabet ve kalite artışı fiyatlara yansımakta bu ise
maliyetleri artırmaktadır. İşte bu noktada uygulanacak bir destek mekanizması sanayicilerle
eğitimcileri daha fazla bir araya getirecektir.
Bildiren Oda / Borsa
DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 127
Sermaye yetersizliği ve finansman olanaklarının kıtlığı. Sanayicilerin çoğu Odamız tarafından
yapılan anketlerde finansman sorununu öncelikli olarak ifade etmişlerdir. Öz sermaye yapıları
yetersiz ve güçsüz olan işletmelerin en temel problemlerinden biri finansman olanaklarının
yetersizliğidir.
Çözüm Önerisi
Finansman olanaklarının güçlendirilebilmesi için teşvik ve destek mekanizmaları
genişletilmelidir. Ayrıca işletmelere sistemde var olan ancak çoğu girişimci ve iş adamına
göre hala yetersiz olan kredi ayrıcalıklarının genişletilmesi gerekmektedir. Odalar ve
Borsalar aracılığı ile Bankalar ile yapılan anlaşmalar üreticinin lehine olmaktadır. Ancak
yine de özellikle küçük ölçekli olan bölge ekonomileri için faizler hala yüksek bir orandadır.
Kredi maliyetlerinin düşürülmesi ve çeşitlendirilmesi en çok beklenen konular arasındadır.
Girişimcilerin bu konuda bekledikleri bir diğer önemli adım da performansa dayalı finansman
kolaylığının artırılmasıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 128
İlimizin teşvik sistemindeki yeri

İlimiz genel teşvik sistemimiz içerisinde 3. bölge kapsamındadır. Zonguldak yıllardır kamu
ağırlıklı üretim politikaların etkisi altında kalmıştır. TTK ve özelleştirilmeden önce Erdemir
bölgemizin temel üretken kamu kurumları idi. 1980’li yıllardan sonra Erdemir özelleştirilmiş,
TTK ise küçültülmüştür. Bu kurumlardan elde edilen ücret gelirleri ve kurumların yapısında
bulunan vakıf mevduatları (Erdemir Vakfı ve Zonguldak Amele Birliği) ilimizdeki mevduat
hacmini hep yüksek tutmuş, sosyo-ekonomik olarak Zonguldak’ı yukarı da göstermiştir.
Zonguldak’ın fiili yeri daha aşağıdadır. Bu nedenle teşvikte daha avantajlı bir bölge haline
getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
EREĞLİ/KARADENİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 129
Kalkınma Bakanlığı’nın, en son 2012 yılında yayımlanan “İllerin ve Bölgelerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’na göre 64. sırada yer alan ilimiz teşvik kanunu
kapsamında 5. bölgede yer almakta olup teşvik kanunu ile arzu edildiği ölçüde yatırım artışı
sağlanamamıştır.
Çözüm Önerisi
Bayburt gerek TRA1 olarak tasnif edilen Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (Erzurum-ErzincanBayburt) gerekse de TR 90 (Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun) bölgesi
içerisinde Gümüşhane ile birlikte en düşük kalkınma performansına sahip iki ilden biridir.
Sosyal ve ekonomik gelişmişlik endeksi verilerine göre birçok kıstasta 6. bölgede yer
alan birçok ilden daha kötü göstergelere sahip olan ilimizin teşvik kanununda yapılacak
düzenlemeyle 6. bölgede yer almasını talep etmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 130
Yürürlükte bulunan teşvik sisteminde, ilimize paralel ekonomik göstergelere sahip illerin
(Kayseri, Konya, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya vb.) 3. ve 4.
bölgelerde yer almasına karşın; Adana-Mersin (TR62) bölgesinin 2. bölgede yer alması.
Çözüm Önerisi
Bu durum; eski teşvik sisteminde yıllarca maruz kaldığımız haksız rekabetin sürdüğünün
göstergesidir. Zaten düşük kâr marjlarıyla faaliyetlerini sürdürüp ayakta kalmaya çalışan
işletmeler için, komşu ve rakip illerde yaratılan bu avantajlar (Vergi, Sigorta vb.), ilimizdeki
ekonomik faaliyetlerinin sonu anlamını taşımaktadır. İlimizin yüksek işsizlik oranı bu durumun
göstergesi niteliğindedir. İşsizliğin önlenmesi için yeni ve iller arasında haksız rekabet
yaratmayan teşviklerle yapılacak yatırımların önünün açılması, teknolojik gelişmelere
rağmen, emek yoğun yapısı hâlâ devam hazır giyim sanayinin teşvik kapsamına alınması
ilimizdeki işsizliğin azalması yönünde hayati önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA TİCARET ODASI

Sorun 131
Son dönemde özellikle Rusya ve Ortadoğu gibi yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler
finansman anlamında birçok işletmemizi olumsuz şekilde etkilemiştir. İşletmelerimizin karşı
karşıya kaldığı sorunların kısmen de olsa giderilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Bankaların son dönemde yaşanan sıkıntıları gerekçe göstererek daralttıkları kredilerin
işletmelere daha uygun şartlarda verilmesini sağlayacak yeni düzenlemeler yapılmalıdır.
Örneğin, bankaların, kendi grup şirketleri dışında, imalat sanayi şirketlerine kullandıracakları
kredilerinin belli bir yüzdesinin bankaların munzam karşılıklarına mahsup edilmesi
sağlanmalıdır. Teşvikli yatırımın ilk devresinde alınan SGK borcu yoktur yazısı, son dönemde
yaşanan sıkıntılarda göz önüne alınarak teşvik belgeleri tamamlama vizesi için yeniden talep
edilmemelidir. Ukrayna-Rusya ve Ortadoğu krizlerinden dolayı zarar gören yaş meyve sebze
ihracatçılarının DFIF’leri bu yıl nakit olarak ivedilikle ödenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA SANAYİ ODASI

196

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 132
Özellikle Uzak Doğu kökenli haksız ithalat ve son dönemde önemli bazı ihracat pazarlarımızda
yaşanan sorunlar nedeniyle üretici firmalar önemli sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır.
Hâlihazırda doğalgaz ve petrol ithal ettiğimiz Rusya, İran, Irak gibi ülkeler ile gelecekte ithal
edebileceğimiz Nijerya ve Cezayir gibi ülkelerle clearıng anlaşmaları imzalanarak söz konusu
ülkelere olan ihracatımız arttırılmalı ve finansman riskleri minimize edilmelidir. Temmuz
2011’de yürürlüğe giren ve belirli kumaş ve konfeksiyon ürünlerine yönelik uygulanmakta olan
ek vergilerin kapsamı son dönemde önemli artış gösteren ithalatta ve entegre üretim yapısı
göz önüne alınarak pamuklu ve sentetik iplik üretimini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA SANAYİ ODASI
Sorun 133
Yanlış teşvik politikaları ivedilikle ele alınarak düzeltilmelidir.
Çözüm Önerisi
Coğrafi yapı, tarım, enerji, sanayi, turizm ve ulaşım potansiyelleri göz önünde bulundurularak
bölgemize yatırımların ve teşviklerin gelmesine olanak sağlanmalıdır. Sınır komşusu olan iki
ilde farklı teşvik bölgesi uygulanmamalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
CEYHAN TİCARET BORSASI
Sorun 134
Köy ve ilçelerden (kırsal kesim) illere göç, teşvik sisteminde yapılacak değişiklikle önlenmelidir.
Çözüm Önerisi
Göç, kontrol altına alınması gereken bir sosyal olgudur. Zamanından önlenmeyen göç
hareketleri ülkenin genel dengesi üzerinde etkili olabilmektedir. Göç üretken nüfusun belli
bölgelerde yoğunlaşması ve ekilebilir arazi ve toprakların terk edilmesine sebep olur. Göçü
önlemek için, tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalıdır. Teşvik sistemi
hazırlanırken sadece il bazlı değil, ilçenin kalkınmışlığı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Teşvikler il bazında değil de, ilçe ve bölge bazında olmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KOZAN TİCARET BORSASI
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Sorun 135
Ekonominin geleceğine ilişkin güven kaybı. İhracatta, sanayi üretiminde ve turizmde
gerileme ekonomiyi resesyona sürüklemektedir. Seçim süreci, ekonomide belirsizlikler ve
faiz tartışmasının Merkez Bankası kredibilitesini azaltmış olması, ihracat ve yatırıma dönük
reform paketi olmaması.
Çözüm Önerisi
2023’e kadar 10 stratejik ürünün, kim tarafından, nerede ve nasıl üretileceğinin özel sektörle
birlikte belirlenmesi bina yalıtımı, enerji tasarrufu, eski motorlu taşıtların trafikten men
edilerek, yenileme teşviki Rusya gibi pazarlarda ihracat ve turizm için off-set anlaşmaları
yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 136
Rusya Federasyonu’nda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle tarım sektöründe yaşanan
sorunların çözümüne yönelik, Rusya Federasyonu ile tarımsal ticari ilişkilerin geliştirilmesi
hususunun değerlendirilmesi
Çözüm Önerisi
Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasında tarım ürünlerinin ihraç edilmesi hususunda idari
engellerin kaldırılması konusunda karşılıklı gümrük birliği anlaşmalarının imzalanması
gereklidir. Rusya’ya ödeyeceğimiz enerji bedellerinden ihracatçıların alacaklarının
mahsuplaşma işlemi ile tahsili yoluna gidilmesi gereklidir. Rusya Federasyonu tarafından
ton başına alınan gümrük vergilerinde ikili ticaret anlaşmalarıyla indirim yapılması talep
edilmektedir. Lojistik ve sevkiyat işlemlerinin hızlandırılması gereklidir. Lojistik maliyetlerin
düşülmesi, teslimat sürelerinin kısalması ile ürün bozulmalarının önüne geçilerek ihracat
kayıplarının minimum seviyeye düşürülmesi amacıyla Rusya Federasyonu’nda serbest
bölge oluşturulması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTALYA TİCARET BORSASI
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Sorun 137
Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracat bedellerinin tutarlı olmamasından kaynaklı ihracat
firmalarının zarar etmesi.

Türkiye ve Rusya arasında Rus Rublesi-Türk Lirası kuru oluşturulması ihracat rakamlarında
yaşanan tutarsızlıkların önüne geçecektir. Ayrıca Rusya pazarında garantörlük sistemi
oluşturularak ihraç edilen malların sigortasının yapılması, Rusya ve Türkiye arasında yapılan
anlaşma ile hukuk düzeninin getirilmesi, Avrupa’da yapılan ihracat sisteminin getirilmesi
talep edilmektedir. Gümrük vergisinin İran’daki gibi kaldırılması gereklidir. Rusya ile yapılan
ticarette alacaklarını tahsil edemeyen ihracatçılarımız için herhangi bir sigorta sistemi
bulunmamaktadır. Bu nedenle Avrupa’ya ihracat yapan birçok güçlü firmamız Rusya’ya
ihracat yapmak istememektedir. Devletlerarası bir garantörlük sistemi kurulması talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 138
İhracata teşvik priminin süresi ve zamanında ödemelerin yapılması
Çözüm Önerisi
Örneğin, portakal için 1 Aralık-30 Ocak en yoğun olduğu dönem yine domates 1 Mayıs-15
Haziran arası yoğun olduğu dönemlerdir. Diğer narenciye ve nar gibi ürünlerimizde hasat
zamanın yoğunluğu araştırarak teşviklerin zamanında verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KUMLUCA TİCARET BORSASI

Sorun 139
Dış ekonomiden kaynaklanan sorunlar.
Çözüm Önerisi
İhracatımızın yaptığımız ülkelerin başında olan Rusya ile ortak para biriminin oluşturulması
önerilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KUMLUCA TİCARET BORSASI
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Sorun 140
Burdur’da sanayinin gelişmesinde ciddi yapısal sorunlar bulunmaktadır. Bu durum ilin
gelişmesini engellemekte, nüfusun diğer illere göç etmesine neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Burdur teşvikte 4. bölgeye alınmalı, işletmelerin yatırım taleplerinin önündeki bürokratik ve
yasal engeller kaldırılmalıdır. Yatırımcıların finansman talepleri için alternatifler üretilmelidir.
Yatırımcıların krediye ulaşımı kolaylaştırılmalıdır. Mesleki eğitim güçlendirilerek nitelikli ara
eleman ihtiyacı karşılanmalıdır. İşletmelerin ortaklık kültürünün gelişmesine yönelik olarak
işbirliği imkânları geliştirilmelidir. Ekonomi’de yerel dinamikler desteklenmelidir. Üniversitesanayi işbirliğine yönelik projeler hükümetçe öncelikli ele alınmalıdır. OSB mevzuatının
katılıktan kurtarılarak OSB’ye yakın noktalarda faaliyete başlamış işletmelerin Islah OSB
kapsamına alınarak alt yapı eksiklikleri giderilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 141
Nakliyecilerimizin sıkıntılarının giderilmesi. Türkiye-Mısır ve Mısır-Suudi Arabistan arasında
mutabakat zaptıyla tesis edilen Ro-Ro hattının 22 Nisan 2015 tarihinde sona erecek olması,
alternatif yol olan Süveyş Kanalı geçilerek, İsrail üzeri güzergâhın taşıma maliyetinin yüksek
olması.
Çözüm Önerisi
Türkiye-Mısır Karayolu Antlaşmasının devamını sağlamak için, bu antlaşmanın bir an
önce yeniden imzalanması gerekmektedir. Yüksek maliyetler nedeni ile geçmiş dönemde
uygulanmakta olan, araç başına 1.000 $ teşvik uygulaması, yeniden başlatılmalıdır.
Antlaşmanın uzatılmaması durumunda; alternatif çözüm olan, Süveyş Kanalı geçişi için,
Ro-Ro gemilerinin geçiş maliyetinin, Ekonomi Bakanlığı’nca sübvanse edilmesini talep
etmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

200

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 142

Çözüm Önerisi
Isparta eğitim ve sağlık göstergeleri açısından Türkiye ortalamasının üzerindedir. Teşvik
sistemlerinin oluşturulmasında sanayi ve ticari faaliyetlerle ilişkili olmayan kriterler esas alındığı
için Isparta teşvik bölgeleri içerisinde Konya, Denizli, Kayseri gibi illerle aynı kategoridedir.
Yatırımcılar aynı şartlara haiz olduğu için sanayi altyapısı iyi olan illeri tercih etmekte ya da
teşvikten dolayı daha avantajlı konumda olan Afyon, Burdur gibi illeri yatırım bölgesi olarak
düşünmektedir. Isparta ile aynı durumda olan Türkiye’de başka iller de mevcuttur. Teşvik
bölgeleri oluşturulurken sadece Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi üzerinden değil, sanayi
kapasitesi de dikkate alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 143
Mermerlerin işlenmiş mamul yerine blok halinde yurt dışına satılması, doğal kaynaklarımızın
iyi değerlendirilememesine yol açmaktadır. Daha yüksek katma değer sağlama imkânı olan
mermercilik sektöründe tasarım ve işlenmiş mamul üretme yeteneğinin olmaması bir sorun
olarak karşımızda durmaktadır.
Çözüm Önerisi
Mermercilik sektörü, Isparta’nın en önemli ihracat alanlarından birisidir. Bölgedeki ocaklardan
çıkartılan mermerler blok halinde yurt dışına gönderilmektedir. Yurt dışındaki firmalar düşük
maliyetle aldıkları blok mermerleri işleyerek büyük kazançlar elde etmektedirler. Mermercilik
sektöründe katma değeri daha yüksek olan tasarımlı ve işlenmiş ürünler üretebilmek için bu
alana yatırım yapmaya ve mermerlerin yüksek tasarımlı ürün olarak ihraç edilmesine yönelik
teşvikler yapılmalıdır. Ayrıca işlenmiş maden ürünlerine verilecek özel bir devlet desteği
yeraltı doğal kaynaklarımıza katma değer sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı kararla yürürlükte olan teşvik bölgeleri sınıflamasında
Isparta 2. bölgede yer almıştır. Isparta’nın komşu illeri olan Burdur 3., Afyon ise 4. bölgede
yer almıştır. Bu durum büyük yatırımcıların ilimizi bir alternatif olarak görmemelerine sebep
olmaktadır
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Sorun 144
Isparta 700 bin ton ile ülkemizin en büyük elma üreticisidir. Ancak bunun sadece yüzde 3’ünü
ihraç edebilmektedir. Bunun sebebi başta Rusya olmak üzere pazarın büyük olduğu ülkelerde
yüksek gümrük vergisi uygulanmasıdır. Bu vergiler rakip firmalarla fiyat rekabetimizi olumsuz
etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
2,8 milyon ton ile dünyanın 3. büyük elma üreticisi olan ülkemizin elma ihracatında söz
sahibi olabilmesi ve elma ticaretinin merkezi olabilmesi için öncelikle ve acilen 2009-2010
yıllarında olduğu gibi ihracat desteği sağlanması gerekmektedir. Bölgemizin ve dünyanın en
büyük elma ithalatçısı olan Rusya pazarına girebilmemiz için yüksek olan gümrük vergilerinin
kaldırılması için Bakanlık nezdinde girişimde bulunulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ISPARTA TİCARET BORSASI

Sorun 145
Narenciye ihracatında en büyük pazar olan Rusya’daki devalüasyon ve ekonomik kriz
nedeniyle, ihracatçı firmalarımızın alacaklarını tahsil edememesi veya eksik tahsil etmesinden
kaynaklanan sorunlar
Çözüm Önerisi
Narenciye ihracatı yapan firmaların kamuya olan borçlarının bir yıl ertelenmesi talep
edilmektedir. Eximbank kredilerinin geri ödemesinin bir yıl ertelenmesine ihtiyaç duyulmaktaır.
Gelecek sezon için sektöre yönelik yeni kredi imkânları oluşturulması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN TİCARET BORSASI
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Sorun 146

Çözüm Önerisi
İlçemizde kurulacak bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir Organize Sanayi Bölgesinin
konserve, meyve suyu, vb. üreten girişimcilere alt yapı oluşturacağından atıl vaziyette
bulunan tarım potansiyelinin ve üretim fazlasının değerlendirilmesini temin edeceğine
inanıyoruz. Üretimde kullanılan ilaç ve kimyasal gübrelerin kullanımı aşamasında dikkat
edilecek hususlar hakkında üretici bilinçlendirilmelidir. Sulama aşamasında zaten kıt olan yer
üstü sularımızın daha verimli kullanılabilmesi ve zararlı atıkların yer altı sularına karışmasını
engellemek için bir an önce KKTC’ye su temin etmek maksadıyla yapılmakta olan Anamur
Alaköprü Barajı ile birlikte kapalı devre sulama sistemi de yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 147
Ülkemiz yaş sebze meyve üretim miktarlarındaki artışı ihracata yansıtamamıştır. Türkiye’nin
yaş sebze ve meyve ihracatında en önemli payı elinde bulunduran narenciyenin ihracatında
yaşanan sorun ve sıkıntılar.
Çözüm Önerisi
Kalite kontrol mekanizması sağlıklı işletilerek gerekli denetimler sıklaştırılarak kaliteli
üründe ihraç marka değeri yaratılmalıdır. Narenciye ürünlerinin devlet garantisinde ihraç
edilmesine olanak sağlayacak uluslar arası anlaşmalar yapılmalıdır. Türk yaş meyve ve
sebze endüstrisinin araştırma kuruluşları, yurt dışı pazarları ile üreticiler arasında bilgi akışını
sağlayacak bir yayım hizmeti oluşturtmalıdır. Mersin Limanı’ndan yüklenen konteynerlerin
başka yerlerde aktarılması ve gecikmesi önlenmelidir. Yurt içinde organize olmuş ve
teknolojik yatırımlarını yapmış şirketlerin, yurt dışında ise sektörsel dış satım şirketlerinin
desteklenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TARSUS TİCARET BORSASI
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Anamur ve Bozyazı ilçemizde bölgemize has iklim koşulları nedeniyle dört mevsim tarımsal
ürün yetiştirilmekte olduğundan üretim fazlası tarımsal ürünler ziyan olmaktadır. Üreticinin
malının değerlenmesi ve teşvik amacıyla gerekli tedbir alınmalıdır. Altyapı ve teknik destek
sağlanmalıdır.
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Sorun 148
İllerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan teşvik bölgesi sıralamasında Aydın 2. bölgede yer
almaktadır. Aydın’ın 2. teşvik bölgesinde olması Aydın’a yatırımın önündeki engellerden
biridir.
Çözüm Önerisi
61 parametre üzerinden yapılan değerlendirmede Aydın 2. bölge olarak belirlenmiştir.
Aynı kriterler ile yapılan değerlendirmede ise Manisa ve Gaziantep gibi iller 3. bölge olarak
belirlenmiştir. Değerlendirme kriterlerinin tekrar gözden geçirilerek teşvik sıralamasının
bölgesel değil sektörel bazlı yapılması Aydın’da gelişmesi gereken sektörlerde yatırımı teşvik
ederek ekonomik hayata katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN TİCARET ODASI

Sorun 149
Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda, 2. bölge, bölgesel teşvik verilen sektörler
içinde asgari yatırım tutarının “gıda ürünleri imalatı” sektöründe 2.000.000 TL’den 750.000
TL’ye indirilmesini talep ediyoruz.
Çözüm Önerisi
İlimiz gibi tarıma dayalı sanayinin ön planda olduğu ülkemizdeki diğer bölgelerde daha
fazla gıda işleme veya gıda paketleme tesisinin daha modern işletmelere dönüşmesini
sağlayacaktır. Bu düzenleme ile işletmeler fason imalatın egemenliğinden çıkarak direkt
ihracat yapar hale geleceklerdir. 2023 hedefleri için mutlaka ihracat yapan sanayicilerimizin,
KOBİ’lerin sayısını arttırmalıyız. Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın (2012/3305)
2. Eki, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibariyle asgari yatırım
tutarları veya kapasiteleri başlığı altında (sektör kodu 3) “gıda ürünleri imalatı” 2.000.000 TL
yerine 750.000 TL olarak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN SANAYİ ODASI
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Sorun 150
Devlet yatırımları ve kamu kaynaklarının bölgeler itibariyle dağılımı açısından Aydın bölgesine
gerekli ve yeterli yatırımların yapılmaması.
Ekonomi biliminin temel kuralı bir ürünü en uygun maliyetle elde etmek ve en kısa sürede
tüketiciye ulaştırmak olduğuna göre üretim ve lojistik için tüm imkânları barındıran Ege
Bölgesi özellikle Aydın’ın devlet yatırımlarına yön veren birimler tarafından önemsenmesini
ve dikkate alınmasını talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
NAZİLLİ TİCARET ODASI
Sorun 151
Aydın tarımsal ürün işleyen sanayi tesislerinin desteklenmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Aydın içerisinde faaliyet gösteren ve bölgede üretilen tarım ürünlerini işleyen sanayi tesisleri 5.
bölge teşviklerinden yararlandırılmalıdır. Bölgemiz tarım bölgesi olarak adeta tescillenmiştir.
Bu bölgede üretilen ürünlerin yine bu bölgede değerlendirilmesi ile hem bölgemizde tarımı
terk eden nüfusumuza iş kapısı açılacak aynı zamanda gereksiz navlun maliyetleri ortaya
çıkmadığından ülke ekonomisine önemli bir tasarruf imkânı doğacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SÖKE TİCARET BORSASI
Sorun 152
Yatırımlardaki azalma ve yatırım ortamının iyileştirilmesi son beş yılda ilimizde alınan yatırım
teşvikleri ağırlıklı olarak enerji ve özel sağlık kuruluşlarının almış olduğu yatırım teşvikleri
olmuştur. İlimizin ağırlıklı sektörlerinde yatırımlar azalmıştır.
Çözüm Önerisi
İhracat teşvik edildiği takdirde, ilimiz sanayi yeniden eski ivmesini kazanacaktır. İçinde
bulunduğumuz konjonktürde ihracatı desteklemek için yeni araçlar geliştirmek gerekir. Özel
uzun vadeli kredi sağlanmalı, tahvil çıkarmaları için düzenleme ve destek sağlanmalıdır.
Denizli pilot il olarak ele alınabilir. Ekonomideki kurumlar istikrarlı ve evrensel kurallar içinde
istikrarlı kalmalıdır. Bu bağlamda düzenleyici kurullar yeniden AB normlarında etkinlik
kazandırılmalıdır. İş dünyası-kamu kurumları ilişkisi güncel siyasi tartışmaların etkisinde
kalmıştır. Bunun düzeltilmesi yatırım ortamını olumlu etkileyecektir.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ TİCARET ODASI
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Sorun 153
Bölgesel gelişmişlik farklarına dayalı yatırım teşvik sistemi. Türkiye imalat sanayi yatırımlarını
artırarak büyüme ve dengeli kalkınma sağlayabilir. Bu nedenle, kıt kaynaklarla yapılan
yatırımların verimli ve rekabet gücü yüksek alanlarda ve yörede yapılması zorunludur.
Çözüm Önerisi
Yatırım teşvikleri yatırımları en verimli olacağı kuruluş yerine yönelmesini sağlamalıdır.
Bunun için gözetilmesi gereken kriter yatırımın yarattığı istihdam, ihracat, yerel girdi kullanımı
ve yüksek teknoloji kullanımı olmalıdır. Turizm sektörü, sağlık sektörü, tarım ve hayvancılık
sektörü özel olarak teşvik edilmelidir. Tarım ve hayvancılık sektörlerine yapılacak teşvikler
bölgesel olarak daha az gelişmiş bölgelere yayılacaktır. Turizm sektörü istihdam ve cari açık
sorunlarını destekleyen sektörler olması bakımından desteklenmelidir. Sektörel bazlı yatırım
teşviki ve ihracat teşviki temel alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ TİCARET ODASI

Sorun 154
Teşvik politikalarının etkin ve verimli olmaması, beklenen etkileri göstermemesi.
Çözüm Önerisi
Teşvikler il veya genel gelişmişlik düzeyine göre belirlenmektedir. Bunun neticesinde, gelişmiş
illerde yer alan az gelişmiş ilçeler devlet destek ve teşviklerinden mahrum kalmaktadır. Teşvik
politikaları belirlenirken il ve bölge bazlı değil, ilçe ve sektör bazlı belirlenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ TİCARET BORSASI

Sorun 155
Teşvikli bölgede yapılan üretimde rekabet
Çözüm Önerisi
Sektör bazında eşit teşvik verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BABADAĞ TİCARET ODASI
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Sorun 156
Otomotiv yan sanayi konusunda yatırımları bulunan Kütahya’da, bu yatırımların gelişmesi için
ciddi bir potansiyel mevcuttur. Ancak teşvik sisteminin daha fazla yatırımı çekme konusunda
yetersiz olduğu görülmektedir.

Özelikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik gibi illerde yaşanan yer sıkıntısı nedeniyle
otomotiv sanayi yatırımları için cazip bir konum mevcuttur. 3. OSB için yer tahsisi otomotiv
endüstrisi için gerekli nitelikli insan gücünü yetiştirme konusunda, mevcut iki OSB’de Özel
Endüstri Meslek Lisesi kurulması için tahsis edilmiş yer bulunmaktadır. Daha önce başka
iller için sağlanan ve halen uygulanmakta olan kapsamda Kütahya ili için “Özel Statü”
sağlanmalıdır. Özellikle 6. bölgenin yatırım teşvik sistemi Kütahya ilinde otomotiv sektörü
için uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 157
Soma’da madencilik sektörünün durma noktasına gelmesiyle iş gücünün ve iş olanaklarının
kaybolması.
Çözüm Önerisi
Madencilik sektörünün durma noktasına gelmesiyle iş olanaklarının yerine muadil
olabilmesi için Soma’da bulunan termik santral çıkan enerjinin kurulacak olan yeni
seralarda değerlendirilmesi yeni iş olanakları açacaktır. Açığa çıkan ve atıl olan enerji
değerlendirilecektir. Bunun için bu kapsamda yapılacak olan yeni tesislerin teşviklerle
desteklenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AKHİSAR TİCARET BORSASI
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Sorun 158
Rusya Federasyonu’ndaki ithalatçı firmalar ekonomik krizden etkilenerek iflas etmişler ve
ihracat yapan firmalarımıza ödeme yapamadıklarından yerli ihracatçılarımız iflasın eşiğine
gelmişlerdir.
Çözüm Önerisi
Avrupa Birliği ülkeleri ile olduğu gibi Rusya Federasyonu ile de uluslararası ticaret anlaşmaları
yapılarak, ticari risklerin ortadan kaldırılması hususunda ilgili çalışmaların hükümetimiz
tarafından ele alınmasını istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
ALAŞEHİR TİCARET BORSASI
Sorun 159
Bölgemizde yapılan el halıcılığı yok oluyor.
Çözüm Önerisi
El halıcılığının kültür varlığı statüsüne alınabilir. Tarımda çiftçiye yapılan gübre desteklerinin
el halısı imalatında da yapılarak işçilik maliyetlerine destek verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DEMİRCİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 160
Dünyada piyasasında söz sahibi olduğumuz ülkemizin stratejik ihracat ürünlerinden olan
çekirdeksiz kuru üzüm, incir, fındık vb. ürünlerde de bir Rekabet Kurulu’nun ve stok müessesi
kurulması ülkemiz menfaatine olacaktır.
Çözüm Önerisi
Bölgemizin ve ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden olan çekirdeksiz kuru üzümün
tamamına yakını ihraç edilmektedir. Yılda 200 bin ton civarında gerçekleştirilen ihracat
ülke ekonomisine yılda 500 milyon doların üzerinde gelir getirmektedir. Yaklaşık 70 bin aile
geçimini bu üründen sağlamaktadır. Özellikle ihracatçı firmalar arasındaki rekabet nedeniyle
önceden yapılan fiyat bağlantıları üzüme darbe vuruyor. 2013-2014 sezonu başında 5 liranın
üzerine çıkan kuru üzüm ihracatçı firmalar arasındaki rekabet nedeniyle 3 liranın altına indi.
Bunun önüne geçmek için çekirdeksiz kuru üzümde hem stok müessesesi hem de rekabet
kurulu kurulması hem ülkemizin hem de üreticilerimizin menfaatine olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SALİHLİ TİCARET BORSASI
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Sorun 161
Muğla’nın gelişmişliğini değerlendiren rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü
Muğla’nın kesimleri ile kıyı kesimleri arasında gelişmişlik bakımından uçurum vardır. Muğla
değerlendirilirken bu gerçek unutulmamalıdır.
Teşvik ve destekler yeniden gözden geçirilmeli, kırsal ve kıyısal kesim ayrımı yapılmalıdır.
Muğla kırsalı kalkınmada öncelikli illere sağlanan avantajlardan yararlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MUĞLA TICARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 162
Türkiye’nin başkenti olarak pek çok açıdan avantalı konumda olmasına rağmen Ankara’nın
sanayi ve ticaret kapasitesinin yeterli düzeyde olmaması
Çözüm Önerisi
Ankara’nın sanayi ve ticaret kapasitesinin artırılmasına yönelik teşvik ve desteklerin
arttırılmasına yönelik öneriler: Orta ve küçük ölçekli işletmelerin krediler ve teşviklerle
desteklenmelidir. Orta ve küçük ölçekli işletmelerin rekabet edebilmeleri için enerji, işçilik,
sosyal hedefler ve vergi yönünden desteklenmelidir. Yerli sanayinin gelişmesi için ithalatın
azaltılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Üretim yapan orta ve küçük ölçekli işletmelerin
ürettikleri ürünleri ihraç edebilmeleri için fuar ve sergi desteği sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA TİCARET ODASI
Sorun 163
Tekstil sektörünün markalaşması, tekstile bakışı, bu değişim ve dönüşümü besleyen
ekosistem öğelerinin yaratılması, dönüşüm başarılmasında çok önemlidir.
Çözüm Önerisi
Yeni teşvik yasasında sektör, öncelikli sektör konumuna alınmalıdır. 2 alt bölge desteğinden
yararlandırılmalıdır. Yeni yatırım yapılması kadar, mevcut yatırımların yaşaması da teşvik
yasasının önceliği olmalıdır. Sektörel katma değeri arttıracak, katma değer artışı sağlayan
yeni yatırımlar stratejik sektör kapsamına alınmalıdır. Tasarım ofislerinde çevre ülkeler
başta olmak üzere, tüm dünyaya satış hedefi ile kurulan B2B, B2C web siteleri, uluslararası
markalaşma çabaları küçük ölçekli tasarımcı markaları da kapsama almalıdır
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA SANAYİ ODASI
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Sorun 164
Büyükşehir ile taşra ilçelerinin destek oranları bakımından aynı kategoride değerlendirilmeleri
Çözüm Önerisi
Yapılacak teşvik ve destekler için büyükşehir merkez ile taşra ilçelerinin gelişmişlik düzeyi aynı
olmadığından ayrı ayrı değerlendirmeye ve destek oranına tabi tutulması faydalı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BEYPAZARI TİCARET ODASI

Sorun 165
Katma değeri yüksek, ileri teknolojili ürünlere yönelik teşviklerin yetersiz ve teşvik
sisteminin bütüncül olmaması KOBİ’lerin gerçekleştirecekleri yatırımlar noktasında sıkıntılar
oluşturmakta, vergi politikalarındaki yapısal sorunlar yatırımcının bu noktada sorunlar
yaşamasına neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Yatırım teşvikleri katma değer, uluslararası rekabet, teknoloji yoğunluğu, yurtiçi girdi kullanımı,
ürün birim fiyatı, karlılık gibi kriterlere bağlı olarak kademeli, artan oranda planlanmalıdır.
Teşvikler bütüncül bir anlayış içinde kullandırılmalı, birbirleri ile uyumlu olarak tek durak
ofislerden alınmalı ve uygulanmalı (her şirketin tek teşvik dosyası olmalı), yatırım/şirket
aldığı teşvikler itibariyle sınıflandırılmalı (a/b/c), sınıfına göre kredi, garanti gibi olanaklardan
yararlanabilmelidir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı hale getirilmeli, sanayi ile ilgili tüm teşvikler bu kurul tarafından
koordine edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI
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Sorun 166
Deniz taşımacılığının geliştirilmesi. Diğer ülkelerle rekabet eşitliği ve 2023’teki ihracat
potansiyeline ulaşılabilmesi için denizcilik sektörümüz, devlet teşvik politikasında öncelikli
sektör olmalı, filomuz dünyanın en büyük ilk on filosu arasında yer almalıdır.

Türk dış ticaret yüklerinin taşınmasında Türk bayraklı gemilerin payı arttırılmalıdır. Petrol
tankerleri ve LNG gemi yatırımları gerçekleştirilmelidir. Yeni nesil gemi üretimine yönelik
yatırımda bulunan tersanelere destekte bulunulmalıdır. Dış ticaret firmalarının ithalatlarını
FOB ihracatlarını CIF yapmaları teşvik edilmelidir. Türk firmalarının yüklerinin Türk Filosu
tarafından taşınması için navlun teşviki verilmelidir. Diğer taşıma modlarından alınmayan
sadece denizyolu taşımacılığından alınan serbest sağlık resmi ücretleri düşürülmelidir. Fener
ücretlerinde komşu ülkeler ile rekabet edilebilir seviyede indirim sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI

Sorun 167
Enerji, finansman, nakliye maliyetlerinin yüksekliği, İzmir limanındaki alt yapı eksiklikleri, dış
pazarlarda Türk malı imajının yerleşmemesi ve Türk mallarının düşük fiyatta satılması, ihracat
kredilerinin yetersizliği, yabancı ülkelerin tarife dışı engelleri ihracatı engelleyen faktörlerdir.
Çözüm Önerisi
KOBİ’lerin ileri teknoloji ve nitelikli işgücüne sahip, değişen şartlara uyum sağlayabilen,
ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü olan bir yapıya kavuşturulması için etkin
bir geliştirme ve destekleme politikasının tesis edilmesi gerekmekte olup bunun için ilgili
kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin arttırılması ve kamu-özel sektör işbirliği sistemi
oluşturulması, KOBİ’lerin, finansman kaynaklarına erişimindeki engellerin kaldırılması,
pazarlama hizmetlerindeki yetersizliğin giderilmesi, Ar-Ge’ye önem verilmesi, Ur-Ge desteği
gibi sektörel kümelenmeye dayalı proje bazlı daha fazla destek mekanizmasının oluşturulması
rekabet ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
İZMİR TİCARET ODASI
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Sorun 168
Mevcut teşvik sistemi, ekonominin verimli çalışmasını engellemektedir. Gelişmiş ve
gelişmemiş yörelerde atıl kapasiteler oluşmasına neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi, stratejik sektörlerin daha fazla teşvik edilmesi,
bölgelerin potansiyel kaynaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sanayi açısından gelişmiş yerler hariç olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde yatırım yapan
yatırımcının desteklenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Böylelikle kaynaklar
heba edilmeyecek, sanayileşme dalgalar halinde doğal yollardan gelişebilecektir. Cari
açığın önlenmesi amacıyla geçici ve kısmi ithal ikamesi uygulamasına geçilmeli, teşvikler bu
noktada devreye girmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İZMİR TİCARET ODASI

Sorun 169
Son yıllarda ağaç varlığının da artması zeytin ve zeytinyağı sektöründe dünyada dördüncü
büyük üretici konuma gelinmiştir. Ancak, sektörde 2023 yılım için belirlenen hedeflere
ulaşılabilmesi için üretim ve ihracat desteklerinde düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Zeytinyağına verilen prim desteği AB ülkeleri ile rekabet edebilmemiz için kiloda 2 TL’ye
çıkarılmalı, sofralık zeytin üreticisi de primle (kiloda 25 kuruş) desteklenmelidir. Sofralık
zeytinde iri taneli çeşitlerde, yağlık zeytinde ise bölgesel çeşitlerde dikim desteğine devam
edilmelidir. Markalı zeytin ve zeytinyağı ihracatında uygulanan destek miktarı 2 katına
çıkarılmalı, destek kategorileri 0-1 kg, 1-3 kg, 3-5 kg (3 kg.lık ürünlere yurtdışından yoğun
talep olması nedeniyle) olarak revize edilmeli, “Made in Turkey” ibareli olmak şartı ile müşteri
markalı zeytinyağları ile markalı prina yağlarına destek sağlanmalıdır. İhracatta navlun
maliyetlerine destek sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İZMİR TİCARET BORSASI
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Sorun 170

Çözüm Önerisi
Ülkemiz 4 saatlik bir uçuş mesafesinde toplam 1,5 milyar insan ve 56 ülke ile buluşabilecek
bir coğrafyada yer almaktadır. Almanya Köln’de gerçekleştirilen Anuga, Fransa Paris’te
düzenlenen Sial ve Dubai’de düzenlenen Gulfood gibi dünya markası bir fuarın ülkemizde
düzenlenmesi tarım ve gıda ürünleri ihracatımız açısından önemli katkı sağlayacaktır. Böyle
bir fuar tarım sektörünün önemli merkezlerinden birisi olan İzmir’de düzenlenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İZMİR TİCARET BORSASI

Sorun 171
Yatırım teşvikleri konusunda sınır iller arasında yaşanan haksız rekabet, teşviklerin etkinliğinin
az olması, verilen diğer destekler
Çözüm Önerisi
Sınır illerde yaratılan haksız rekabeti önlemek için, OSB’ler dolana kadar komşu ilin teşvik
oranlarından faydalandırılmalıdır. OSB’lere taşınma teşviki verilmelidir. Bölgemizdeki
OSB’lerde yatırım yapmak isteyen müteşebbislere TOKİ’nin fabrika kurulum desteği vermesi
talep edilmektedir. İlçe bazlı sektörel destekler verilmelidir. Hem yatırım döneminde hem
de işletim döneminde teşvik sağlanmalıdır. 27448 sayılı RG (2009/5) Tebliğ 5. maddesine,
konaklama desteğinin de ilave edilmesi, madde 10’un düzeltilerek; firma temsilcisinin fuar
süresince bulunmadığı gün sayısı dikkate alınarak kesinti yapılmalıdır. İşsizlik oranında ülke
ortalamasının üstünde kalan illere özel istihdam desteği verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
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Tarımsal üretim açısından dünyada 7. sırada yer alan ülkemiz, tarım ve gıda ürünleri
ihracatında ise 27. sıradadır. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın arttırılması, dünya
piyasalarında sürdürülebilir markalarımızın oluşturulabilmesi için uluslararası bir fuarın
düzenlenmesi gerekmektedir.
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Sorun 172
Aliağa en az teşviklerin verildiği 1. bölge kapsamında bulunurken, 18 km yakınımızda bulunan
Manisa’nın teşvikin en çok verildiği 3. bölge kapsamında bulunması yatırımcıları bölgemizin
tercih edilmemesine yol açıyor. Teşvikler sebebiyle yeni yatırımlar gerçekleşmemektedir.
Çözüm Önerisi
Türkiye’nin en modern altyapısına sahip Organize Sanayi Bölgesi’ndeki potansiyel parseller
yatırımcı beklerken, teşvik nedeniyle yeni yatırımlar gerçekleşmemesi büyük bir dış göç
alan ve nüfus baskısı altında bulunan bölgemizde işsizlik sorununun giderek artmasına ve
sosyo-ekonomik yapının bozulmasına neden olmaktadır. Bu açıklamalara dayanarak yatırım
teşviklerinin tekrar gözden geçirilerek düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bölgesel teşvik
sistemi yerine sektörel bazda teşvik verilmesi daha sürdürülebilir olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ALİAĞA TİCARET ODASI

Sorun 173
Efes Antik kentine ziyarete gelen turistlerin ilçemize ekonomik bir girdi sağlayamaması
Çözüm Önerisi
Selçuk ilçemiz Efes, Meryemana Evi, St Jean Kilisesi, Selçuk Kalesi gibi zenginliklere sahip
olmasına rağmen bu zenginliklerden yeterince yararlanamamaktadır. Selçuk ilçemizin turizm
de en büyük sorunlarından birisi Efes’e gelen turistlerin ilçe merkezinde konaklayamamasıdır.
Bunun için ilçemizde açılacak butik otelcilik yatırımlarının ve teşviklerinin önünün açılması
ilçe turizmi için önem taşımaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
SELÇUK TİCARET ODASI
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Sorun 1
Ağrı’da doğalgazın olmaması, ilin ucuz enerjiye ulaşmasını engellemektedir.
Çözüm Önerisi
Ağrı’ya ve Doğubayazıt’a doğalgaz bağlantısı yapılmalıdır. Doğalgaz öncelikli olarak organize
sanayi bölgelerine verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
İlçemizden geçmiş bulunan doğalgazdan bölge olarak faydalanmamaktayız. Kendi
topraklarımızda geçen doğalgazdan faydalanmak istiyoruz.
Çözüm Önerisi
İlçemizden geçmiş bulunan doğalgazdan bölge olarak faydalanmamaktayız. Kendi
topraklarımızda geçen doğal gazdan faydalanmak istiyoruz. Kaç yıldır açılan ihaleye
kimsenin girmeyişinden dolayı doğalgaz boru hattının döşenmemesi sebebiyle mağduriyet
yaşamaktayız. Bakanlığımızın kendi bünyesinde bunu yapmasını talep etmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
İlin ve bölgenin yeraltı kaynaklarına ait envanterinin bulunmayışı
Çözüm Önerisi
MTA tarafından 1970’li yıllarda yapılan çalışmada Elazığ’da 23 çeşidin üzerinde maden
rezervlerine rastlandığı ancak bu rezervin sadece tahmini verileri yansıtmakta olduğu, görünür
rezerv ile ilgili ve tüm madenlerin potansiyel yatırım aracı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu
nedenle ilimizdeki maden varlığı, tenörü ve diğer tüm bilimsel verilerin elde edileceği bir
envanter çalışması yapılması beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4

Çözüm Önerisi
Erzincan krom ve demir açısından önemli bir potansiyele sahiptir. İldeki toplam görünür
krom rezervi 23,8 milyon tondur. Ayrıca MTA tarafından manyezit ve mangan yönüyle
detaylı incelenmiş ve önemli zuhurlar tespit edilmiştir. Çayırlı ilçesinde yer alan sedimanter
manyezit yatağında yaklaşık 5 milyon ton manyezit rezervi tespit edilmiştir. Söz konusu bu
madenlerin değerlendirilmesine yönelik sektördeki ruhsatlandırma ve izin bürokrasisinin
fazlalığı nedeniyle yatırımcılar tercih etmemektedirler. Bu doğrultuda önemli rezervi bulunan
bu madenlerin işletilebilmesi için Erzincan’a ve/veya bölgeye özgü ruhsatlandırma ve izin
konularında kolaylıkların sağlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
Güneş Enerjisi Santralleri (GES) güneş radyasyon değerleri ve güneşli gün sayısı açısından
Erzincan önemli avantajlara sahiptir. Arazilerin çoğu mera vasfında olduğundan santral için
yeterli alanın bulunmaması
Çözüm Önerisi
GES yatırımları yapılacak arazilerin tespiti ve tahsisi hususların da ciddi bürokratik engeller
yaşanmıştır. Bu kapsamda önleyici tedbir olarak uygun hazine arazilerinin tespiti yapılarak
tahsisi hususunda kolaylaştırıcı hususlar belirlenmelidir. 1 MWlık bir GES yaklaşık olarak 1
milyon €’ya mal edilmekte olup böyle bir yatırımın başta üreticilerimizin karlılığını artırmak
olmak üzere kamu giderlerinin düşürülmesi amacıyla da düşünülmelidir. OSB ihtiyaçları,
kent aydınlatmaları ve kamu kurum kuruluşları elektrik bedellerini düşürmek amacıyla bu
yatırımlar teşvik edilmelidir. Hatta inşaat sektörü müteahhitlerin bu yatırımları binalarında
kullanmaları halinde avantajları dile getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 6
Oltu taşı işletmeciliğinin sıkıntıları
Çözüm Önerisi
Madenciliğin en basit kolu olan 5. grup maden işletmeciliğinin diğer ağır maden işletmeleri gibi
işlemlere tabi tutulmadan basitleştirilmesi sonucu bölge ekonomisine çok ciddi miktarlarda
katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
OLTU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 7
Van’da uzun yıllardan beri süre gelen elektrik enerjisi problemi bulunmaktadır. Bir gün içinde
onlarca kez elektrik kesintisi yaşanan bir ile yatırım yapılması mümkün değildir. Halkımızın
ilimizde mesken veya sanayi elektriğinde istediği verimi alamaması büyük bir sıkıntı
oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
Özelleştirme sonrası büyük bir kangren haline gelen enerji kesintileriyle alakalı somut tedbirler
alınması, elektrik şirketlerinin mevcut sözleşme ve çalışma esaslarının revize edilmesi, halkın
talep ve beklentilerine göre enerji politikası belirlemelerinin sağlanmalıdır. Sanayici kesimin
enerji sıkıntılarının giderilmesin gerekmektedir. Farklı enerji alanlarına yönelme sağlanmalı,
güneş enerjisi gibi kaynakların kullanımı teşvik edilmelidir. Van’da bazı kamu kurumlarının
öncülük ettiği güneş enerjisi kullanımı yaygınlaştırılmalı, ildeki enerji sıkıntısı için radikal
çözümler geliştirilmeli ve yatırımcının, üreticinin bu sıkıntısı en aza indirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
VAN TİCARET BORSASI

Sorun 8
Güneş enerjisi panellerinden yararlanarak enerji üretiminin sağlanması.
Çözüm Önerisi
İlimiz güneş ışığından en fazla yararlanan iller arasındadır. Bununla ilgili yatırımların
yapılabilmesi için mastır planın hazırlanması, gerekli arsa tahsisin yapılması ve teşviklerin
verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Bölgemizde yapılan çalışmalar sonucu yer altı sıcak su potansiyelinin oldukça yüksek olduğu
ve sıcak su kuyuları vurulması halinde çıkacak sıcak suyun ilçe ekonomisine (ısınma, enerji)
büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.
Çözüm Önerisi
Bu katkının bir an önce sağlanması için bu yer altı su kaynağının ve bölgemizdeki jeotermal
imkânlarının ortaya çıkartılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ISLAHİYE TİCARET ODASI

Sorun 10
Tarımda su ve enerji kullanım sorunları vardır.
Çözüm Önerisi
Mardin’de enerjinin maliyetli oluşu, hem tarımsal hem de sınaî üretimi düşürücü etkilere
yol açmaktadır. Özellikle çiftçilerin kendi imkânları ile kazmış oldukları kuyular dolayısıyla
elektrik faturalarının yüksekliği, maliyeti artıran ana faktördür. Bu da gayri meşru yollara
yönelinmesine sebep olabilmektedir. Çiftçilere enerji desteği verilmesi gerekmektedir. Ayrıca,
sulama konusunda bilinçsizlik vardır. Bu da israfa sebep olmaktadır. İlgili bilinçlendirme
programlarına ihtiyaç vardır.
Bildiren Oda / Borsa
KIZILTEPE TİCARET BORSASI

Sorun 11
Enerji sağlıklı biçimde tedarik edilememektedir.
Çözüm Önerisi
Mardin’de enerji tedariki hem tarımda hem sanayide sorunludur. Özellikle tarımsal sulamada
yaşanan uzun süreli enerji kesintilerinin ve dalgalanmalarının önlenerek tarımsal üretimin
sekteye uğratılmaması gerekmektedir. Gerekli yatırım yapılmalı veya sorumlulara yaptırım
uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIZILTEPE TİCARET BORSASI
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Sorun 12
Elektrik fiyatının yüksekliği.
Çözüm Önerisi
Sanayide ve tarımda kullanılan elektrik fiyatlarının indirilmesi için gerekli düzenleme
yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 13
Sık karşılaşılan elektrik dalgalanmaları, cihazlara ve cihaz kartlarına zarar vermekte; iş,
zaman ve maddi kayıplara yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
Elektrikteki dalgalanmaların giderilmesi için elektrik şebekesinin iyileştirilmesi talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 14
Mevcut enerji altyapısının yetersiz olması. Buna bağlı olarak özelleştirme sonrası abone ayırt
etmeksizin tüm köyleri veya bölgeyi kapsayacak şekilde elektrik kesintilerinin yaşanmasının
tarımda ve sanayide büyük kayıplara yol açması.
Çözüm Önerisi
Enerji altyapısının yenilenmesi için projelerin geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut altyapı
enerji dağıtımının özelleştirilmesine uygun değildir. Borcunu ödemeyen aboneler dolayısıyla
gerçekleştirilen kesintiler çevredeki diğer tarım ve sanayi üreticisinin, tüccarın da elektrik
kesintisinden olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Tarımsal üretimde verim düşüklüğünü
önlemek için mevcut enerji altyapısı yenilenene kadar elektrik kesintisi dışında bir yöntem ile
kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
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Sorun 15

Çözüm Önerisi
Doğalgazın en kısa süre içerisinde Organize Sanayi Bölgesi ve ilçemize getirilmesi talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BİRECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 16
Siverek ve Hilvan’da elektrik 1970’li yıllarda kullanılan 50 MW olarak sabit kalması.
Çözüm Önerisi
Eski trafoların yenileriyle değiştirilmesi, sayısının arıtılması ve kalitelisinin yükseltilmesi
gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 17
Şırnak’a üretim girdisi sağlayan üretim alanlarından birisi de kömür ocaklarıdır. Kömür
ocaklarımız Şırnak Merkez Kumçatı Beldesi’nden doğuya doğru 100 km’lik bir alanı kaplar.
Kömür ocakları yeterli kapasite ile çalışamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Yeraltında çalışan maden işçilerine kaza risklerini en aza indirgeyecek yatırım destekleri
sağlanmalıdır. Bölge illerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşların yakacak ihtiyacı için
ilimizde üretilen kömürlerin alımına öncelik tanınması sağlanmalıdır. Kömür üretim alanlarının
genişletilerek üretici ve çalışan sayısının arttırılması sağlanmalı, kömür ocakları revize
edilmelidir. Şırnak kömürlerinin daha fazla rağbet görmesi için gerekli tahlil sonuçlarının
valilikler ve belediyeler nezdinde tanıtımının yapılarak kötü imajın kaldırılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ŞIRNAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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İlçemizde ve ilçemize kurulmakta olan Organize Sanayi Bölgesinde doğalgazın olmaması.
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Sorun 18
Sık sık elektrik kesintilerinin olması ve elektrik kesintilerinin haberdar edilmemesi ve telefon
edildiğinde söylenen vakitte tekrar elektriğin verilmemesi nedeniyle hem arızalar oluşturarak
maddi külfet getirmekte hem de üretimi sekteye uğratmaktadır.
Çözüm Önerisi
Elektrik kesintilerinin daha planlı yapılarak sanayiciye haber verilmesi buna göre sanayicinin
işinde tedbir alarak zararı asgariye indirmesi gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 19
Alaca’ya doğalgaz enerjisinin getirilmesi.
Çözüm Önerisi
Alaca’nın kirli havasının önlenmesi, insanlarımızın sağlıklı yaşama kavuşturulması, ilçe
ekonomisine katkı sağlanması, yatırımcının önünü açması için doğalgazın en kısa zamanda
ilçemize getirilmesi amacıyla gerekli bürokratik ve alt yapı çalışmalarının bir an önce
başlatılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ALACA TİCARET BORSASI

Sorun 20
Enerji
Çözüm Önerisi
Bölgede altyapıyla ilgili sorunlar var. Enerji fiyatlarının yüksekliğine çözüm bulunamadı.
Şirketler tahsilâta ağırlık vermekte, tadilat işlerine gerekli yatırım yapmamaktadır. İhaleyi
alan şirketlere yatırım şartı konulmalı ve denetlenmesine ağırlık verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BÜNYAN TİCARET ODASI
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Sorun 21

Çözüm Önerisi
Verimli olarak kullanılmayan mera alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı özellikle
güneş enerjisi yatırımlarına uzun süreli (49 yıl) düşük bedelli izin verilmeli, hatta daha başka
teşvikler uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YAHYALI TİCARET ODASI

Sorun 22
Madencilik faaliyetindeki bir iznin, diğer izinler için ön şartı olması
Çözüm Önerisi
Madencilik faaliyetleri için gerekli olan izinler için aynı anda ilgili tüm kurumlara başvurulmalıdır.
Bir iznin, diğer izinlerin ön şartı olması durumu kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YAHYALI TİCARET ODASI

Sorun 23
Madencilik faaliyetleri için alınması gerekli izinlerin süresinin çok uzun olması
Çözüm Önerisi
Madencilik faaliyetler için alınması gerekli olan izinlerin (tam tekâmül etmiş, kanunlara
uygun tamamlanmış taleplerin) izin talebinden itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılması
sağlanmalıdır. Kanun ve yönetmeliklere uygun noksansız talepler bir ay içerisinde
sonuçlandırılmadığı takdirde müracaat talep dilekçesi izin yerine geçmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
YAHYALI TİCARET ODASI
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Sorun 24
Kırşehir’de OSB’ler etkin değildir. 1999’dan bu yana kurulması için çaba gösterilen Kaman
OSB’de henüz ilerleme kaydedilememiştir. Kırşehir OSB’deki bir diğer sorun, elektrik dağıtım
şirketi MEDAŞ’ın yeterli altyapı çalışması yapmaması ve enerji akım düzensizliklerinin
görülmesidir.
Çözüm Önerisi
Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin teşviklerin artırılarak, özellikle bu bölgelerdeki atıl
parsellerin üretime geçirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Kaman
OSB’ye yönelik çalışmaların hızlandırılması ve bölgenin hızlı bir biçimde faaliyete geçirilmesi
de oldukça önemlidir. Kırşehir OSB için de MEDAŞ’a yatırım yapma şartı konulmalı ve ilgili
kamu kurumlarının bu yatırımları düzenli olarak denetlemesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 25
Konya’nın mevcut elektrik ihtiyacı tamamen dışarıdan sağlanmaktadır. Konya bölgesinde
Konya’yı besleyebilecek büyük bir enerji santralinin olmaması enerji sıkıntısına yol açmaktadır.
Bu durum enerji arz güvenliğini sıkıntıya sokmakta ve üretim üssü olan Konya’nın sanayisine
zarar vermektedir.
Çözüm Önerisi
Konya’nın enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik projeler bir an önce hayata geçirilmelidir.
Bu projelerden ilki, 16.07.2012 tarih ve 2012/3574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’dir. Bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi
yapılacaktır. Bu bölgede yatırımları hızlandırmak için buraya yapılan yatırımları stratejik
yatırımlar olarak görüp, teşvik sistemindeki stratejik yatırım kıstaslarına istisna getirerek aynı
oranlarda ve destek kalemlerinde teşvikler uygulanabilir. Bir diğer proje de Karapınar Termik
Santral Projesidir. Karapınar’da kurulacak santralin enerjide dışarıya bağımlı olan Konya
ekonomisini önemli ölçüde rahatlatacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA TİCARET ODASI
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Sorun 26

Çözüm Önerisi
Akşehir OSB bölgesinde bulunan işletmelerimize ucuz enerjinin ulaştırılarak rekabet
güçlerinin artırılması için doğalgaz hattı bu bölgeye acilen getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 27
Elektrik akım düzensizlikleri ve elektrik kesintileri yaşanması. Doğalgaz altyapısının ilçeye
kurulmaması.
Çözüm Önerisi
Elektrik dağıtım özelleştirmesini alan şirketler ciddi bir kamu denetimine tabi tutulmalı,
aksaklıkların çözülmemesi durumunda yaptırım uygulanmalıdır. Doğalgaz hattı güzergâhında
bulunan ilçemize doğalgaz hattının ulaştırılması hızlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 28
2012 yılında 6 milyon m2 alanı Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilen bölgede henüz
yatırımların yapılmaması.
Çözüm Önerisi
Bölgede yatırımların yapılabilmesi için bürokratik işlemler hızlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAPINAR/KONYA TİCARET BORSASI
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Sorun 29
Elektrik akım düzensizlikleri ve elektrik kesintileri yaşanması. Doğalgaz altyapısının ilçeye
kurulmaması.
Çözüm Önerisi
Elektrik dağıtım özelleştirmesini alan şirketler ciddi bir kamu denetimine tabi tutulmalı,
aksaklıkların çözülmemesi durumunda yaptırım uygulanmalıdır. Doğalgaz hattı güzergâhında
bulunan ilçemize doğalgaz hattının ulaştırılması hızlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAPINAR/KONYA TİCARET BORSASI

Sorun 30
İlçemizde doğalgaz mevcut olduğu halde, altyapısı biten OSB’ye doğalgaz hattı
götürülmemiştir. Bu da yatırımcıları olumsuz yönde etkilemekte ve planlarını ertelemektedir.
Çözüm Önerisi
Resmi prosedürlerin çözümlenmesi ve doğalgaz dağıtım şirketinin öncelikli olarak OSB’ye
doğalgazı ulaştırması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SEYDİŞEHİR TİCARET ODASI

Sorun 31
Ürgüp çiftçisinin en önemli sorunu sulama ve enerji ihtiyacıdır. Sulamanın yapılabilmesi için
gerekli olan elektrik çiftçi için büyük maliyetler ortaya çıkartmaktadır.
Çözüm Önerisi
Gerekli teşviklerin ve eğitimlerin verilerek güneş enerjisi ile sulama sistemlerinin oluşturulması
gerekmektedir. Zamantı Irmağı Projesinin Ürgüp Yavaş mevkiine uzatılması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÜRGÜP TİCARET VE SANAYİ ODASI
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MEDAŞ, yatırım programlarını yıllık olarak planlamaktadır. Bu nedenle ilimize gelen
yatırımcılar bir sonraki yılın yatırım programını beklemek zorunda kalmakta ya da kendileri
yaptırmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum yatırımın gecikmesine ve maliyet artışına yol
açmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bu sorunun giderilmesi için MEDAŞ’ın yatırımcılara özel çalışma yapmalı ve yatırım planları
ile ilgili daha erken bilgi vermelidir
Bildiren Oda / Borsa
NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 33
Enerji fiyatlarının yüksek ve enerji çeşitliliğinin düşük olması.
Çözüm Önerisi
Bor bölgesi güneş ışınlarını en çok alan bölgelerden birisidir. Bölgede kurulacak güneş
santralleri ile bölgenin ihtiyaç duyduğu enerji çok uygun maliyet ile sağlanabilir. Bölgesel
bir kaynağın gene aynı bölgede kullanılması ise bölgesel gelişmeyi tetikleyecektir. Buna
göre Bor bölgesinin gelişmesi için güneş enerjisi santrallerinin kurulması oldukça büyük bir
ihtiyaçtır.
Bildiren Oda / Borsa
BOR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 34
Alternatif enerji kaynakları araştırması yapılması
Çözüm Önerisi
Rüzgâr, güneş enerjisinden faydalanmak için uygun olması, aynı zamanda ilçelerde termal su
kaynakları bakımından kaplıca turizminin hem yeni oteller kurulması ve tedavi merkezlerinin
oluşturulması, jeotermal enerji sayesinde ise seracılık için gerekli olan su sıcaklığı 60 derece
üzeridir. İlimizin ilçeleri Saraykent, Boğazlıyan, Sarıkaya ve Sorgun İlçelerinde “Sera Kent”
kurulması ile mümkün olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
YOZGAT TİCARET BORSASI

Sorun 35
Elektrik akımında düzensizlik
Çözüm Önerisi
Bölgemizde alt yapıyla ilgili bazı sorunlar vardır. Bölgenin çeşitli il ve ilçelerinde ciddi
şekilde elektrik akım düzensizlikleri mevcuttur. Dağıtım şirketleri tahsilâta yatırım yapıyorlar,
tadilataysa gerekli yatırımlar yapılmıyor. Bu konuda, özelleştirme ihalesini alan şirketlere
yatırım şartı konulmalı, ilgili kamu kurumları bu yatırımları düzenli olarak denetlemelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI

Sorun 36
Doğalgaz sorunu
Çözüm Önerisi
Şefaatli ilçemize doğalgazın getirilmesini talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
ŞEFAATLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 37

Çözüm Önerisi
Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi ve teşvik edilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR TİCARET ODASI

Sorun 38
Yüksek enerji maliyetleri
Çözüm Önerisi
OSB’lerde ve OSB dışında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına uygulanan enerji destek
sistemi iyileştirilmelidir. Firmalar için lisanssız elektrik üretim kapasitesi artırılmalıdır.
Yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik enerjisine uygulanan birim alım fiyatında sanayi
tesisleri için iyileştirme yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR SANAYİ ODASI

Sorun 39
İlçemizdeki elektrik hatlarının eski ve yetersiz olması sebebiyle sık sık elektrik kesintileri baş
göstermekte ve bu kesintiler sebebiyle de birçok imalathane ve ticarethane zarar görmektedir.
Çözüm Önerisi
Elektrik hatları yenilenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GÖNEN TİCARET ODASI
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Sorun 40
İlçemizdeki elektrik hatlarının eski ve yetersiz olması sebebiyle sık sık elektrik kesintileri
baş göstermekte ve bu kesintiler sebebiyle de birçok imalathane ve ticarethane sıkıntı
yaşamaktadır.
Çözüm Önerisi
Elektrik hatları yenilenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GÖNEN TİCARET BORSASI

Sorun 41
Üretim maliyetlerinin yüksekliği ve rekabet şartlarının her geçen gün daha da zorlaşması,
yeni iş alanları maden sahaları vb. ruhsat ve izin prosedür ve sürelerinin uzunluğu.
Çözüm Önerisi
Enerji ve işgücü üzerindeki maliyetlerin yüksek ve yine yeni yatırım ve maden sahalarının
açılmasına ilişkin izin ve ruhsatlandırma prosedürlerinin ve sürelerinin uzun olması yeni
yatırımların ve iş imkânlarının önünü kesiyor.
Bildiren Oda / Borsa
BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 42
Bölgemizde özel sektörce rüzgâr enerjisi ve biogaz enerjisi üretmeye müsait olması nedeniyle
yenilebilir enerjinin üretimindeki bürokratik engellerin azaltılması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde rüzgâr ve biogaz enerji üretimine yönelik yenilebilir enerji üretimlerinin
hızlandırılması gerekmektedir. Bu da ülkemizde dışa bağımlı enerji açığının kapatılması
için yenilebilir enerji üretimlerini yapmak isteyen firmaların önündeki bürokratik engellerin
devletimizce daha da azaltılması, ülkemize ister yabancı yatırımcının, isterse yerli
yatırımcının yenilebilir enerji üretimi konusunda yapacakları yatırımların hızlandırılması
yönünde devletimizce özel sektöre yönelik teşviklerin arttırılarak yatırımın özendirilmesi
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KARACABEY TİCARET BORSASI
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Sorun 43

Çözüm Önerisi
Sulanabilir tarım arazilerinin sulamasının yapılmasına yönelik basınçlı kapalı sulama
sistemleri kurulduğunda, çiftçilerimiz ürünlerini çok düşük maliyetle sulama imkânına
kavuşacaktır. Sulama sistemlerine yapacağı yatırım maliyeti yarı yarıya düşecektir. Bu da
yetişen ürünün maliyetini ciddi şekilde etkileyecektir.
Bildiren Oda / Borsa
KARACABEY TİCARET BORSASI

Sorun 44
Bölgemizde son yıllarda yağışların bol olması nedeniyle ovada 1. sınıf tarım arazilerinde
biriken yağmur sularının drenaj sistemiyle dışarıya atılması gerekiyor.
Çözüm Önerisi
Devletimizce ilk önce Uluabat Gölü ve etrafındaki tüm akarsu ve derelerin yataklarını
temizlenerek suyun akışının hızlandırılması, daha sonra arazilerin etraflarına araziden suyun
dışarı atılmasına yönelik sızma drenaj kanalları açılmalıdır. Bu drenaj kanalları en yakın
dere, akarsularla bağlantıları yapılarak su denize akıtılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARACABEY TİCARET BORSASI

Sorun 45
Yenilenebilir enerji kaynakları
Çözüm Önerisi
Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi enerji kaynaklarının üretim tesisleri çevreyle etkileşimleri
göz önüne alınarak Trakya bölgemize bu tesisler kurulabilir.
Bildiren Oda / Borsa
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
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Sorun 46
Elektrik kesintileri.
Çözüm Önerisi
İlçemiz sanayi alanlarında son zamanlarda yaşanan elektrik kesilmeleri büyük sorunlar
oluşturmaktadır. Sanayi alanlarındaki yüksek gerilim hatlarının bakımsız oluşu nedeniyle
sert geçen hava şartlarına dayanamayarak yetersiz kalmakta ve yer yer enerji nakil hatları
kopmakta bu da çalışmakta olan sanayicimize büyük darbeler vurmaktadır. Enerji nakil
hatlarının SEDAŞ tarafından toprak altına alınmasıyla bu kesintiler olmayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 47
Sanayide çok sık enerji dalgalanmaları ve kesintilerin yaşanması, pahalı enerji kullanımı,
kuyularda suyun azalması.
Çözüm Önerisi
Yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesi, bölgeye yakın su kaynaklarından su
sağlanması projelerinin geliştirilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 48
Şu anki mevcut yere termik santral kurulması durumunda ilçenin en önemli yatırım ve
istihdam alanı olan tarım ve hayvancılık sektörleri büyük oranda olumsuz etkilenecek ve aynı
zamanda insan sağlığına ve çevreye önemli zararları olacaktır.
Çözüm Önerisi
Tarım ve hayvancılığın bölge için ne kadar önemli olduğunun farkına varılarak, konu ile ilgili
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın termik santralin kurulma kararının mevcut yere kurulma konusunu yeniden
gözden geçirerek daha uygun bir yere kurulması için girişimde bulunulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SULUOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 49

Çözüm Önerisi
İlçemizde doğalgaz olmayışı birçok sorunu tetiklemektedir. Örneğin; İlçemizde bulunan sanayi
tesisleri rakipleri ile rekabet anlamında büyük sıkıntıya düşmektedir. Doğalgazın olmayışı
aynı zamanda ilçemize kurulacak yeni sanayi tesislerinin en büyük handikabı olmaktadır
ve yatırımcılarımızı ikna etmekte büyük zorluk yaşamamıza neden olmaktadır. Doğalgazın
bölgeye getirdiği artılar hava kirliliğinin önlenmesi vs. şeklinde çoğaltılabilir.
Bildiren Oda / Borsa
TAŞKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 50
İlçemizde hala doğalgaz sistemine geçilememesi ve sanayi tesislerinin kullandıkları elektrikLPG-LNC sistemlerindeki yüksek fiyat uygulaması.
Çözüm Önerisi
İlçemize doğalgaz getirilmesi için gerekli ihale işlemleri mutlaka sonlandırılmalıdır. Ayrıca
fındık işleyen sanayi tesislerinde kullanılan enerji girdilerinde ihraç şartı getirilmek suretiyle
vergiler alınmamalı ve firmalara enerji tedarik imkânı sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÜNYE TİCARET BORSASI

Sorun 51
Yavaş yavaş sorun haline gelmekte olan çevre kirliliğinin önlenmesi için bölgemizin doğalgaza
kavuşturulması
Çözüm Önerisi
Doğalgaz için gerek siyasi gerek sivil toplum kuruluşları olarak harekete geçilmesi ve
yöremizdeki doğanın bozulmaması için bir an önce doğalgaza bölge olarak geçilmesi
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ARDEŞEN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 52
OSB’lere doğalgaz ulaştırılması
Çözüm Önerisi
5 ve 6. bölgelerin yararlanmış oldukları doğalgaz hattının BOTAŞ tarafından döşenmesi
işleminden 3. bölge olan Samsun da kapsama alınması Bafra OSB’nin ihtiyacı olan doğalgaz
sorununu çözeceği gibi ilçemiz ekonomik kalkınmasında yatırımların artırılmasına katkı
sağlayacak ayrıca Bafra OSB’ye yatırımların gelmesinde de etkili olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 53
Birçok sektörde en önemli üretim girdilerden olan elektrik maliyetleri üyelerimizin en önemli
sorunlarından birisidir.
Çözüm Önerisi
Elektrik fiyatlarının üreticilere daha ucuz fiyatla satılması (sanayi tarifesine daha fazla indirim
yapılması) gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 54
Terme’de kurulması planlanan Kömürlü Termik Enerji Santrali, ilçenin tarım, hayvancılık,
insan sağlığı ve turizm potansiyelini tehdit eden önemli bir unsurdur. Termik Santral Projesinin
hayata geçmesi ilçemizi karanlık bir geleceğe sürükleyecektir.
Çözüm Önerisi
Termik santrallerin bulunduğu bölgede oluşturduğu zararlar herkes tarafından bilinmekle
birlikte başta insan sağlığı olmak üzere birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir.
Son derece verimli ova toprağına sahip Terme’de başlıca geçim kaynağı tarım olmasından
ötürü, termik santralin kurulması akabinde baş gösterecek hava kirliliği, asit yağmurları ve
santralin oluşturduğu atıklar ilçe ekonomisine doğrudan etki edecektir. Göçler artacak, tarım
arazileri verimsizleşecek ve ürün kalitesi düşecektir. Terme halkı olarak enerji üretimini
kesinlikle destekliyoruz ancak bunun fosil yakıtlardan değil de rüzgâr ve güneş enerjisi gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması taraftarıyız.
Bildiren Oda / Borsa
TERME TİCARET BORSASI
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Sorun 55

Çözüm Önerisi
Sinop’a yapılması düşünülen nükleer güç santrali yapılmadan önce, yöre halkına referandum
yoluyla yapılmasının “istenip istenmediğinin” sorulmasını istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
SİNOP TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 56
Trabzon Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim maliyetlerinin yüksek olması.
Çözüm Önerisi
Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz bulunmamaktadır. Karayollarının sorun
çıkarması nedeniyle boru hattı döşenememektedir. Sorun doğalgaz hattı karayolu güzergâhı
boyunca ya da güney kısımdan döşenerek mutlaka aşılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TRABZON TİCARET BORSASI

Sorun 57
Sanayide doğalgaz kullanımı.
Çözüm Önerisi
Of ilçe merkezinde bağlantısı yapılan ve iki yıldır kullanılan doğalgazın; ağırlıklı olarak OfÇaykara karayolu üzerinde bulunan sanayi tesislerine ulaşması sağlanmalıdır. Trabzon’da
sadece il merkezinde ve Of ilçesinde var olan doğalgazın öncelikli olarak bölgedeki bütün
Organize Sanayi Bölgelerine ve sanayi kuruluşlarına ulaştırılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
OF TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 58
Zonguldak’taki rödovanslı sahalardaki üretim ve istihdamın devamlılığı ve Zonguldak’ta
faaliyet gösteren Eren, Elsan Çates Termik Santrallerinin yerli kömür üreticilerden kömür
almaması.
Çözüm Önerisi
Sürekliliğin sağlanması için yerli kömür üretiminde istihdamın teşvik edilmesi, işveren sigorta
primlerinin yüzde 23,5’ten yüzde 10’a indirilmesi sağlanmalıdır. İthal kömür ile çalışan termik
santrallere en az yüzde 15 oranında yerli kömür alım zorunluluğu getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 59
Zonguldak rödovanslı kömür sahalarındaki işletmecilere 6552 Numaralı Kanun (İş Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun) ve yeni iş güvenliği yönetmelikleri ile gelen ek
maliyetler.
Çözüm Önerisi
Bu kanunun uygulamasının sağlanabilmesi için yeraltı iş güvenliği yatırımlarının teşvik
kapsamına alınması ve en az yüzde 50 teşvik sağlanması çok önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 60
Eflani Bölgesinde bulunan mermer ocaklarının aktif hale getirilmesi ve mermer işleme
fabrikalarının teşvik edilmesi.
Çözüm Önerisi
Eflani Bölgesinde maden ruhsatı almış ocakların aktif olmayanlarının ruhsatlarının iptal edilip
aktif hale getirilmesi sağlanmalıdır. Yatırımcının ocağı çalıştırması zorunlu hale getirmelidir.
Mermer işleme fabrikası kurulması için teşvik çıkarılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Açık alanlardaki üretimde kullanılan elektrik enerjisi tarımsal sulama kapsamında
değerlendirilirken, seralarda kullanılan elektrik enerjisi ticari tarife üzerinden
ücretlendirilmektedir. Yani sanayicinin kullandığı tarife üzerinden ödemede bulunmamız
hususunun değerlendirilmesi
Çözüm Önerisi
Ülkemizde ve dünyada artan gıda ihtiyaçlarının karşılaması için tarımda üretim artışını
sağlayacak olan girdilerden biri olan elektrik enerjisi; seralarda ısıtma, sulama, havalandırma,
nemlendirme vb. gibi tarımsal girdi olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda konunun bir bütün
halinde ele alınarak tarımsal sulama elektrik aboneliklerinin kapsamının tarımsal üretim
elektrik abonesi olarak genişletilerek, modern örtü altı tarımsal üretimin gerekliliği olan tüm
işlemlerin bu tarife üzerinden desteklenmesini beklemekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
ANTALYA TİCARET BORSASI

Sorun 62
Bölgemiz turizmi, tarımı ve ekonomik hayatı için doğalgaz büyük önem taşımaktadır. Bu
kaynağın başta turistik tesisler, tarım işletmeleri olmak üzere bölge halkının kullanıma
sunulması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Antalya Büyükşehir, Serik ve bazı ilçelerinde dağıtım işlemlerine başlanan doğalgazın
özellikle turizmin yoğun yaşandığı bölgemizde, konutlarımızda kullanımı için mevcut BOTAŞ
veya Antalya Dağıtım işini alan firmanın gündemine Alanya’nın da alınması gerekmektedir.
Bu konuda Alanya’nın beklentilerine de dikkat çekmek için Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
olarak başlatılan imza kampanyası sonucunda 93000 imza toplanarak ilgili kurumlara
iletilmiştir.
Bildiren Oda / Borsa
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 63
Batı Antalya Bölgesinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri.
Çözüm Önerisi
Bölgemizin kanayan yaraları başında olan enerji nakil hatlarımızda, her türlü hava koşullarında
yaşanan kesintiler, bölgemizde tüm yaşamı olumsuz etkilemekte ve bölge halkını mağdur
etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 64
Manavgat’a doğalgaz gelmesi
Çözüm Önerisi
Antalya’dan Serik ilçesine gelen doğalgaz boru hattının Manavgat ilçesine gelmesi ve Side
Turizm Bölgesine ulaşması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 65
Madencilik ve özellikle mermer Burdur’un en önemli istihdam ve katma değer üreten bir
ekonomik değeri haline gelmiştir. Ancak bu sektörden çok daha fazla katma değer ve istihdam
oluşturulabileceği halde yeterince yararlanılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Maden arama ve işletme ruhsatlarındaki prosedürler ve bürokratik engeller azaltılmalı, orman
bölgelerindeki “istimlak bedelleri” düşürülmelidir. Madenciliğin çevreye olumsuz etkilerini
azaltacak maden atıklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik proje ve ar-ge çalışmaları
desteklenmeli, rezervi biten maden ocaklarının tekrar doğal sisteme uyumlu hale getirilmesi
için kamu kurumlarının firmalara rehberlik etmesi sağlanmalı, blok mermer satışının sahip
olduğu riskler nedeniyle katma değer kaybının önlenmesi için mermerin işlenmesini teşvik
edecek özel önlemler ve destekler planlanmalı, böylece istihdam ve katma değer artışı
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Hatay’da Yetersiz Enerji Altyapısı ve Elektrik Kurumu Özelleştirilmesinden Kaynaklı Sorunlar:
İlimizde son zamanlarda yaşanan elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları ciddi bir
sorundur. Sanayide yaşanan maddi kayıplar sanayiciyi ve tarımda yüksek elektrik maliyetleri
çiftçiyi zora sokmaktadır.
Çözüm Önerisi
İlimizde, enerji dağılımı ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla Enerji
Bakanlığı tarafından, Hatay’daki enerji yatırımları için 2015 yılı bütçesinden ayrılacak payın
yükseltilmesini talep etmekteyiz. Özelleştirme mekanizmasının denetlenmesi ve çalıştırılması
gerekliliği, çok önemli ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 67
Her yıl Odamızın ve bölgemizdeki Odalarımızın öncelikli sorunu olarak şuralarda belirtilen
elektrik sorunlarına halen çözüm bulunulmamıştır.
Çözüm Önerisi
Enerji Bakanımız ve Hatay valimizin de ayrı ayrı zamanlarda bulunduğu birden fazla
toplantılarda TEDAŞ yetkililerinde bilgiler alınmış gerekli düzeltmelerin yapılacağı konusunda
sözler alınmış ama uzun zaman geçmesine rağmen bölgemizdeki elektrik kesintileri artarak
devam etmektedir. Her türlü çözüm önerileri dile getirilmiş fakat sonuca ulaşılamamıştır.
Bildiren Oda / Borsa
DÖRTYOL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 68
İskenderun bölgesinde sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerinin başta sanayiciler olmak üzere
yöre halkının ve esnafın ticari hayatını olumsuz yönde etkilemesi
Çözüm Önerisi
İletim ve dağıtım yatırımlarına öncelik verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 69
İskenderun’da yaşanan elektrik kesintileri
Çözüm Önerisi
İskenderun Bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri hem yöre halkının sosyal ve kültürel
yaşantısını, hem de esnaf ve sanayicilerin ticari hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İSKENDERUN TİCARET BORSASI

Sorun 70
Hatay çiftçisinin kullandığı enerji bedelinin ve üretimde kullandığı akaryakıt fiyatlarının yüksek
olması nedeni ile üretim maliyetinin çok yüksek olması.
Çözüm Önerisi
Hatay’daki çiftçilerimizin kullandığı enerji fiyatları yüksek olduğundan düşürülmesi
gerekmektedir. Zaten sıkıntı içerisinde olan çiftçilerimizin mümkünse enerji bedellerinin daha
önceki yıllarda olduğu gibi hasat zamanı ödenmesi imkânının verilmesi ve üretim aşamasında
kullanılan akaryakıtın çiftçilere düşük bedelle verilmesi maliyeti düşüreceğinden ayrıca büyük
bir destek olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 71
Çiftçimizin kullandığı enerji bedelinin yüksek fiyatlı olduğu ve kullandığı enerji bedelini her
ay ödediğinden mağdur edilmektedir. Özellikle Reyhanlı çiftçisi yeraltı sulaması ile sulama
yaptığından.
Çözüm Önerisi
Çiftçimizin kullanmış olduğu enerji fiyatlarının yüksek olduğundan fiyatların düşürülerek
çiftçimize destek verilmesi gerekmektedir. Enerji bedeline ait faturalar ise şu an her ay
ödenmektedir. Zaten sıkıntı içerisinde olan çiftçilerimizin enerji faturaları daha önceden
olduğu gibi yılda iki defada hasat dönemlerinde ödenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
REYHANLI TİCARET BORSASI
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Sorun 72

Çözüm Önerisi
Ülkemizin de en büyük sorunlarının başında gelen ve bölgemizdeki işsizliğin kısmen de
olsa giderilmesi için Afşin-Elbistan Termik Santrallerinin ve kömür havzası açık işletmenin
yapılarak işletmeye dahil olması ve yapımı düşünülen C, D ve E termik santrallerinin hayata
geçirilmesi ile buralarda istihdam edilecek işçilerin yöremiz insanlarından alınması ile işsizlik
sorununun çözülmesine önemli bir katkı sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AFŞİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 73
Afşin-Elbistan Termik Santral açık işletme yeraltı suyunun değerlendirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Afşin-Elbistan Termik Santrali A Ünitesi açık işletmesinden kömür alınabilmesi için açılan
toplam 814 sondaj kuyusundan çıkartılan sular hali hazırdaki göletlerde tutularak günlük
yaklaşık olarak 50-60 bin dönüm arazinin cazibe ile sulama fırsatı değerlendirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ELBİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 74
Afşin-Elbistan A Termik santralinden sonra B Termik Santrali faaliyete geçti. C, D ve E
santrallerinin yapımı düşünülmektedir. Gerekli tedbirler alınmaz ise bölgemizde doğal
yaşamın sürdürülmesinin mümkün görülmemektedir.
Çözüm Önerisi
Afşin-Elbistan Termik Santralinin mevcut A termik santraline acilen baca gazı kükürt arıtma
sistemi ve kül tutucu elektro filtreler yapılmalıdır. Bu kapsamda bölgenin acilen kirlilik haritası
çıkarılmalıdır. Elbistan’da hava kirliliği ölçüm cihazı verilmesi ve termik santralinin çevreyi
kirletmesini önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Mobil hava kirliliği ölçüm cihazları
daim çalışır halde bulundurulmalıdır. Doğalgaz boru hattından Elbistan ve yöresinin de
yararlanabilmesi en kısa zamanda sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ELBİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 75
Madencilik mevzuatı. Çinli firmalar. Madencilik sektöründen imalat sanayine geçiş. Maden
sevk fişi. Blok taşıma. Maden hakları çevre ve orman bedelleri yüksekliği, mermer artıkları.
Tuğla sektöründe toprak ruhsatı. Maden sektörü olmak üzere imalat sanayi sektöründe
kalifiye eleman bulma sıkıntısı.
Çözüm Önerisi
Madencilik Bakanlığı ve taşra teşkilatı kurulmalıdır; maden ruhsatı, toprak ruhsatı hızlı bir
şekilde verilmelidir. Maden ruhsatları bir seferlik ve şartlı bölünme yapılabilmelidir. Çinli
firmaların maden ocağı alması ve işletmesine bir önlem getirilmelidir. Hammaddenin en
azından yüzde 50′sini Türkiye’de işleme şartı konulmalıdır. Devlet hakkı borcu olan sahalara
da maden sevk fişi verilmelidir. Bölünmeyen tek parça blok mermer taşımada ayrıcalık
tanınmalıdır. Maden hakları çevre ve orman bedelleri azaltılmalıdır. Üretim altyapısı yeni
teknoloji ile ikame edilmeli, hibe veya ucuz kredi finansmanları ile desteklenmeli; SGK, vergi,
enerji sübvansiyon verilmeli 6. bölge teşvikinden faydalanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 76
1. ve 2. grup maden sahalarında çalışma zorluğu.
Çözüm Önerisi
1. ve 2. grup maden ruhsatlarında belli oran dahilinde (En az 30 Ha,25 Ha,20 Ha’dan az
olmamak üzere) ortaklar arasında ruhsat bölünmesine imkân tanınması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DİNAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 77
Sandıklı’ya ucuz enerji olan doğalgaz henüz gelmemiştir. Doğalgazın gelmesiyle başta
Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere TOKİ konutları ile şehrimizin ucuz bir şekilde ısıtılması
gerçekleştirebilecek ve buna bağlı olarak hava kirliliği yaşanmayacaktır.
Çözüm Önerisi
İlçemize doğalgazın gelmesi için gerekli olarak prosedürlerin yerine getirilerek bir an önce
yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SANDIKLI TİCARET BORSASI
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Aydın merkezde bulunan ASTİM OSB ve Aydın OSB’de, Organize Sanayi Bölgelerinin
onaylı sınırları içerisindeki TEDAŞ’ın mülkiyetindeki dağıtım tesislerinin mülkiyeti ve işletme
haklarının OSB’ye devir işleminin yapılmaması, sanayi kuruluşlarının enerji maliyetini
arttırmaktadır.
Çözüm Önerisi
ASTİM OSB ve Aydın OSB’de 150 sanayi kuruluşu vardır. Aydın’ın 2014 yılı 750 milyon
dolarlık ihracatının yüzde 45’i bu OSB’lerden yapılmıştır. Devir işlemi yapılırsa sanayi
kuruluşlarının enerji maliyeti yaklaşık yüzde 15 düşecektir. 30.03.2013 tarihli 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu 13. madde 5. fıkrası gereği devir işleminin yapılması veya ilgili
hükmün “Organize Sanayi Bölgesinin onaylı sınırları içerisinde olup, TEDAŞ’ın mülkiyetindeki
dağıtım tesislerinin mülkiyeti ve işletme hakları kurul tarafından belirlenecek süre içerisinde
yapılan yatırım tutarlarının finansal maliyetlerinin eklenmesiyle bulunacak olan bedelle ilgili
organize sanayi bölgesine devredilir” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN SANAYİ ODASI

Sorun 79
Aydın’da yenilenebilir enerji kaynakları içinde sanayiciler için en uygun olanı güneş enerjisidir.
Fabrika binalarının atıl duran çatılarında bu sistemleri kuran ve kendi tükettiği enerjinin belli bir
kısmını veya tamamını üretmesi, sanayicimizi yenilenebilir enerji yatırımına sevk edecektir.
Çözüm Önerisi
Bu yatırımların gerçekleşmesi için güneş enerjisinden elektrik üretiminde lisansız üretimin
üst sınırının 1 MW’dan, 2 MW’a çıkarılmasını talep ediyoruz. 250 KW ile 2 MW arasında
kurulan enerji tesislerine, mevcut Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yatırımlar için verilen
teşvikler uygulanmalıdır. Böylece mevcut durumda 9 yıl olan yatırımın geri dönüş süresi 6 yıla
düşebilecektir. Bu durumda sanayi kuruluşları kredi imkânları ile bu yatırımı çevirebileceklerdir.
30.03.2013- 6446 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu’nun “Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler
14. maddesi 3. fıkrası “b) Kurulu gücü azami iki megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesisi” olarak düzenlenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN SANAYİ ODASI
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Sorun 80
Söke Ovası hala elektriksizdir. Bu durum tarımsal sulama ve alternatif tarım konusunda
çiftçimizi zor durumda bırakmaktadır.
Çözüm Önerisi
AYDEM Söke ovasının elektriklenmesi için yatırıma yönlendirilmelidir. Bunun yanında
yenilenebilir enerji kaynakları konusunda tarımsal ve kırsal kalkınma kuruluşlarının desteği
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SÖKE TİCARET BORSASI

Sorun 81
Acıpayam’a doğalgazın getirilmesi
Çözüm Önerisi
Denizli merkezde doğalgaz bulunmaktadır. Acıpayam’a 50 km’dir. Acıpayam’ın 56.000 nüfusu
bulunmaktadır. Doğalgazın gelmesi Acıpayam’da sanayinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ACIPAYAM TİCARET ODASI

Sorun 82
Enerji alanları ile ilgili (1/1000) sorunları
Çözüm Önerisi
İlçemiz yeraltı enerji potansiyeli bakımından zengin olup pek çok sondaj yapılmaktadır.
Ama bu esnada da Turizm Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı arasında sorunlar çıkmaktadır. İki
bakanlık arasında sorun çözülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
SARAYKÖY TİCARET ODASI
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Sorun 83

Çözüm Önerisi
Sıcak su rezervinin tespit edilmesi, reenjeksiyon sorunun giderilmesi, 160-200 derece
arasındaki sıcak suyun kullanım ile ilgili yönlendirme yapılması, sıcak suya dayalı sağlık
turizminin başlatılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SİMAV TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 84
Alaşehir’de çıkarılan jeotermal kaynak suyunun (287 °C ile Avrupa’nın en sıcak dünyanın 4.
sıcak suyu) elektrik üretiminden başka bir alanda kullanılamaması, jeotermal seracılık ile ilgili
hiçbir yatırımın olmaması.
Çözüm Önerisi
Dünyanın en verimli toprakları olarak bilinen Gediz Havzası üzerindeki Alaşehir’de öncelikle
Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için destek sağlanması daha
sonra ise jeotermal turizmi için yatırımcılara kolaylık sağlanması ve yatırımcıların önünün
açılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ALAŞEHİR TICARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 85
Yüksek maliyetle imalat yapan sanayicimizin maliyetlerini düşürmek için doğalgazın Salihli’ye
getirilmesi.
Çözüm Önerisi
Doğalgazın ilçemize gelebilmesi için mevcut yasanın ilgili bakanlıkla görüşülüp by-pass
edilmesinin sağlanması, sanayicimizin doğalgazın gelmesi ile imal ettiği ürünün birim
maliyetinin düşmesinin sağlaması ile ihracatın artması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 86
Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin borçları, hasat sonrasında ödenmekteydi. Elektriğin
özelleştirilmesinden sonra şirketler elektrik faturasını aylık olarak göndermektedir. Borcunu
ödeyemeyen üreticilerimizin de elektriği kesilmektedir. Bu da üreticilerimizi zor duruma
düşürmektedir.
Çözüm Önerisi
Genelde tarım arazileri dışarıda olduğundan üreticiler her ay arazilerine gidemediklerinden
gelen elektrik faturasını takip edememekte bu yüzden elektrikleri kesilmekte ayrıca üreticiler
yılda bir ürün kaldırdıklarından her ay gelen elektrik faturalarını ödemekte de güçlük
çekmektedirler. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturaları aylık değil eskisi gibi yıllık
olarak faturalandırılmalı ve borçları yine mahsulden mahsule ödenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
SALİHLİ TİCARET BORSASI

Sorun 87
Manisa, Akhisar, Turgutlu, Uşak gibi yakın çevrelerimize doğalgaz gelmesine rağmen
ilçemiz maalesef bundan mahrum bırakılmıştır. İlçemizin de çevre il ve ilçelerimizle rekabet
edebilmesi için biran önce doğalgaz, Organize Sanayi Bölgemize getirilmelidir.
Çözüm Önerisi
İlçemizin de çevre il ve ilçelerimizle rekabet edebilmesi için biran önce doğalgaz, Organize
Sanayi Bölgemize getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
SALİHLİ TİCARET BORSASI

Sorun 88
Madencilik yasasının Odalar, Borsalar ve meslek örgütleri ile istişare edilemeden yapılması.
Çözüm Önerisi
Madenlerle ilgili düzenlemeler hazırlanırken başta bölgedeki ekonominin temsilcileri olan Oda
ve Borsalar olmak üzere ilgili kuruluşlarla istişare edilmelidir. Aksi takdirde ihale süreçlerinden
başlayan hatalardan itibaren her aşamada farklı sıkıntılarla karşılaşılmakta madenlerin hem
verimsiz çalışması, hem de insan ve çevre sağlığına zarar vermesine neden olmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 89

Çözüm Önerisi
Yeraltı zenginliklerimizin ekonomiye kazandırılması adına madencilik faaliyetlerinin ham
maddelerinin bölgemiz dışına taşınarak işlenmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TURGUTLU TİCARET BORSASI

Sorun 90
Mermer sektörünün rekabet gücünü arttırabilmek için kullanmakta olduğu akaryakıt
ürünlerindeki ÖTV oranı denizcilik sektörüne uygulandığı şekliyle uygulanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Ülkemizin ve ilimizin lokomotif sektörlerinden olan mermer ve maden sektörünün kullandığı
akaryakıt ürünlerindeki ÖTV oranı makul bir seviyeye çekilmeli, rekabet gücü arttırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MUĞLA TICARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 91
Bergama-Kınık-Dikili ilçeleri yenilenebilir enerji sektöründe desteklerden yararlanamadığı
gibi doğalgaz boru hatları da bölgeye getirilememiştir.
Çözüm Önerisi
Yenilenebilir enerji sektöründe tüm sanayi bölgelerine yatırım yapılması halinde 5. derece
teşvikten yararlandırılarak termik santral kurulmalı, Aliağa’ya kadar gelmiş olan doğalgaz
bölgemize de getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BERGAMA TİCARET ODASI
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Sorun 92
Yapılması planlanan termik santraller
Çözüm Önerisi
Aliağa Bölgesi’ne yapılması planlanan termik santralar Foça turizmine, Foça ve Menemen
tarımına ciddi zarar verecektir.
Bildiren Oda / Borsa
MENEMEN TİCARET ODASI

Sorun 93
Hava ve çevre kirliliği
Çözüm Önerisi
Doğalgazın Ödemiş’e gelmesi ile Ödemiş ve Küçük Menderes ekonomisi kalkınacak ve
çevre sorunları çözülecektir.
Bildiren Oda / Borsa
ÖDEMİŞ TİCARET ODASI

Sorun 94
İlçemiz Yazıbaşı, Pancar ve Ayrancılar’da bulunan sanayi alanlarında elektrik altyapı eksikliği
sebebiyle yaşanan enerji kesintileri yaklaşık 400 sanayicimizin üretimini olumsuz etkilemekte
ve maddi zararlara yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
Yazıbaşı, Pancar ve Ayrancılar’da bulunan sanayi alanlardaki elektrik kesintileri sorununun
giderilmesi için Pancar Bölgesine kurulan yeni trafo merkezinin de eksikleri sebebiyle sorunu
gidermediği, bahsi geçen bölgelerdeki elektrik hatlarının ve trafoların kontrol edilerek sorunun
giderilmesi ve sanayicilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TORBALI TİCARET ODASI
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Sorun 1
Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne yeterli yatırımın yapılmaması, günübirlik ve konaklama
tesisinin olmayışı gelen turist sayısını olumsuz olarak etkilemekte ve 50 milyon TL tutarında
yatırım yapılan tesis etkin kullanılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Erzincan Ergan Kayak Merkezi’ne kamu kaynağıyla 50 milyon TL’lik yatırımla yalnızca pist ve
telesiyej yapılabilmiştir. Tam olarak işleyebilmesi önemli bir destinasyon merkezi olabilmesi
için konaklama tesislerine ihtiyaç bulunmaktadır. Yaklaşık 600-700 milyon TL yatırım
gerektiren böylesine önemli tesisin eksikleriyle uzun ömürlü olmayacağı düşünülmektedir.
Öncelikli olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla sporcu eğitim merkezi, sporcu kampları
vb. kurulmasıyla, konaklama ihtiyacının kamu yatırımlarının öncülüğünde gerçekleşmesi
gerekmektedir. Bu sayede gelen turistler en azından konaklama fırsatı bulacak ve özel
sektörün konaklama ihtiyacına cevap vermesine katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Erzincan’ın, dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip Ergan Kayak Merkezi’nde
sporcuların ve ziyaretçilerin eğitim, konaklama ve günlük ihtiyaçları karşılanamıyor.
Çözüm Önerisi
Çok yüksek yatırımlar ile hayata geçen Ergan Kayak Merkezi’nin sürdürülebilirliğinin
sağlanması için lider nitelikte bir kayak eğitim ve konaklama merkezine ihtiyaç vardır. Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılacak bir sosyal tesisler, konaklama ve kayak eğitim
merkezi ile Ergan Kayak Merkezi’nin cazibesinin artırılması ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİNCAN TİCARET BORSASI
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Sorun 3
Mardin’de sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine yönelik imkânlar azdır.

Mardin’de sosyo-kültürel hayatı zenginleştiren unsurlardan spor kompleksleri sayıca azdır.
Merkezde ve ilçelerde mevcut tesisler ise eski olup aynı zamanda ihtiyacı karşılamaktan
uzaktır. Başta gençler olmak üzere her kesim bu tür tesislere ihtiyaç duymaktadır. Günün
şartlarına uygun yeni spor komplekslerinin yapımı gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NUSAYBİN TİCARET BORSASI

Sorun 4
Üretim ile uğraşan nüfusun yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle, tarım üretiminde
genç ve dinamik bir yapı oluşmamaktadır. Bu durum üretim tekniklerine (alternatif ürünler,
mekanizasyon, entegrasyon vs.) ve verimine de olumsuz yansımaktadır.
Çözüm Önerisi
Üretim koşullarının iyileştirilmesi, gençleri tarım alanına yönlendirecek faaliyetlerin yapılması,
kırsal kesime gençler için yatırımlar yapılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve üretken
nüfusun korunabilmesi için politikalar geliştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
MUĞLA TİCARET BORSASI
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Sorun 1
Ağrı’da hayvancılığa verilen teşvikler yetersiz gelmektedir.
Çözüm Önerisi
İldeki hayvancılık sektörü yeni teşviklerle bu sorunu aşabilir.
Bildiren Oda / Borsa
AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
TKDK kapsamında Bingöl’ün olmaması: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun
AB ile birlikte vermiş olduğu ve Türkiye’den sadece 42 ilin faydalandığı programa Bingöl’ün
alınmamış olması.
Çözüm Önerisi
TKDK veya benzeri bir destek programına Bingöl’ün dahil edilmesi talep edilmektedir.
Bingöl’ün gerek coğrafyası ile gerekse tarihsel süreciyle tarım ve hayvancılık en önemli
geçim kaynağıdır. Çevremizdeki birçok ilin TKDK desteklerinden faydalanması ve tarım
ve hayvancılığın Bingöl ekonomisindeki önemi göz önüne alındığında, Bingöl’ün destek
kapsamında bulunmamasının Bingöl ekonomisine ciddi bir kayıp oluşturmaktadır. Verimli
Bingöl arazileri kullanılamamaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
Tarım ve hayvancılık
Çözüm Önerisi
Bölgemizde yaşanan şiddet olaylarından dolayı kırsal köylerden göç edilmiş, tarım ve
hayvancılık yok denilecek seviyeye gelmiştir. Kırsaldaki köylerin altyapıları yapılarak tarım
ve hayvancılığın yeniden canlandırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4

Çözüm Önerisi
Ülkemizdeki tarım alanları verimli hale getirilmeli, yanlış yöntemlerle yapılan tarımın
gelecek yıllarda oluşturacağı tahribatlar önlenmelidir. Hayvancılık politikası tarım ile birlikte
değerlendirilmelidir. Vatandaşın sağlıklı beslenme hakkını ihlal eden ve son yıllarda hızla
artan sağlık problemlerine sebep olan ve bu şekilde maddi manevi kayıplara yol açan
gıdaların piyasadan temizlenmesi için daha etkin denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TATVAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
Besicilik Bölgesi olan Elazığ’da bulunan Et ve Süt Kurumu Kombinasının kapatılması ve
Elazığ’da ESK kombinası bulunmaması, girdi maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşayan Elazığlı
besicileri, Bingöl ilindeki kombinada kesim yapılması nedeniyle nakliye v.b. masraflar
arttığından mağdur etmektedir.
Çözüm Önerisi
Bölge Besiciliği açısından son derece önemli olan Elazığ’da Et ve Süt Kurumuna bağlı bir
kombinanın kurulması, kurulamıyorsa Elazığ’daki özel kesimhanelerde Et ve Süt Kurumu
adına kesim yapılması uygulamasına yılın tüm dönemlerinde kesintisiz devam edilmesi
talep edilmektedir. (Bingöl et kombinasında yüzde 80 oranında Elazığlı besiciler kesim
yapmaktadır)
Bildiren Oda / Borsa
ELAZIĞ TİCARET BORSASI
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Sorun 6
Hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntılar gün geçtikçe artmaktadır. Girdi maliyetleri ve
buna bağlı olarak et fiyatları yükselmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri hayvancılık
desteklerinin yerinde saymasıdır. (Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu kararı)
Çözüm Önerisi
Hayvancılık desteklerindeki politikalar gözden geçirmelidir. Hayvancılık teşviklerinde bölgesel
farklılıklar dikkate alınarak teşvik uygulaması yapılmalı, girdi maliyetleri yüksek olan Doğu’da
teşvik miktarları Batı’ya oranla daha yüksek uygulanmalıdır. (Hayvancılıkta bölgesel teşvik
uygulamasına geçilmelidir) Hayvancılık için verilen teşvikler her sene reel olarak artırılmalı ve
et üreten işletmelerdeki etçi kombine ırklara, baş başına verilen teşvik uygulamasına devam
edilmelidir. Hayvancılığın gelişimi ve geleceği için anaç sığır desteği daha da artırılmalı,
sütteki fiyat ve pazar sorunu çözülmeli, süt işletmelerine verilen teşvikler artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ELAZIĞ TİCARET BORSASI

Sorun 7
Hayvan sayısında azalma ve hayvansal üretimdeki göreceli düşüş, Erzincan’ın gelir seviyesini
düşürürken, kırsal alanlardan kent ve ilçe merkezleri ile başka bölgelere göçü de artırarak
hızlandırmaktadır.
Çözüm Önerisi
Erzincan hem büyükbaş hem de küçükbaş süt hayvancılığı için çok önemli bir merkez
olup, Türkiye genelinde de en iyi bilinen markası tulum peyniridir. Erzincan genelinde süt
üretimi özel teşvik uygulamaları ile güçlendirilmelidir. Sermaye desteği sağlanmalıdır. Ziraat
Bankası’ndan uzun vadeli faizsiz kredi sağlanmalı, profesyonel süt üretim çiftliklerinin
özendirilmelidir. TKDK desteklerinin doğrudan yatırımın yanında, faiz desteği olarak
uygulanması sağlanmalıdır. Üretime doğrudan teşvik primlerinin daha yaygın ve etkin hale
getirilmelidir. Şu anda 50 TL/Ton olan süt desteği en az 250 TL/Ton düzeyine çıkarılmalıdır.
Buzağı ve ana sığır desteği artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Hayvan sayısında azalma ve hayvansal üretimdeki göreceli düşüş, Erzincan’ın gelir seviyesini
düşürürken, kırsal alanlardan kent ve ilçe merkezleri ile başka bölgelere göçü de artırarak
hızlandırmaktadır.
Çözüm Önerisi
Erzincan hem büyükbaş hem de küçükbaş süt hayvancılığı için çok önemli bir merkez
olup, Türkiye genelinde de en iyi bilinen markası tulum peyniridir. Erzincan genelinde süt
üretimi özel teşvik uygulamaları ile güçlendirilmelidir. Sermaye desteği sağlanmalıdır. Ziraat
Bankası’ndan uzun vadeli faizsiz kredi sağlanmalı, profesyonel süt üretim çiftliklerinin
özendirilmelidir. TKDK desteklerinin doğrudan yatırımın yanında, faiz desteği olarak
uygulanması sağlanmalıdır. Üretime doğrudan teşvik primlerinin daha yaygın ve etkin hale
getirilmelidir. Şu anda 50 TL/Ton olan süt desteği en az 250 TL/Ton düzeyine çıkarılmalıdır.
Buzağı ve ana sığır desteği artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİNCAN TİCARET BORSASI

Sorun 9
Özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricileri için et desteğinin (sübvansiyon) uygulanmaması
bölgede hayvan yetiştiriciliğini olumsuz etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Üretimin teşvik edilmesi için yeterli miktarda et desteği-alım desteği (sübvansiyon)
uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

257

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Sorun 8

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 10
İlimizde projesi hazırlanan Modern Hayvan Borsası projesinin bir an evvel temelinin atılarak
hayata geçirilmesi
Çözüm Önerisi
İlimiz için büyük bir önem arz eden Canlı Hayvan Borsası projesi hayata geçmek için gün
saymaktadır. Ancak, ilimizdeki mevsim şartları inşaat sektörünü olumsuz etkilediği için
yaz mevsiminde yapılacak çalışmaların ivedilik kazanması gerekmektedir. Ayrıca AB Hibe
programlarından yararlanabilmek için bize yardımcı olacak ve bizimle birlikte çalışacak bir
ekibin görevlendirilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERZURUM TİCARET BORSASI

Sorun 11
Tarım hayvancılığın istenilen düzeyde olmaması
Çözüm Önerisi
Bölgemizin ana geçim kaynaklarından birisi olan tarım ve hayvancılığın daha verimli ve
gelir getirici seviyeleri yükselmesi için TKDK programında kırsal alan olarak belirtilen 20.000
nüfustan az olan yerleşim yerlerinin 25.000 seviyesine çıkarılması tarımsal ve kırsal kalkınma
programından bölgemiz insanının daha fazla yararlanmasını sağlayacak önemli bir hamle
olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
OLTU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 12
İlçemizde hayvan çeşitliliği kısıtlı olduğundan tam randıman alınamıyor.
Çözüm Önerisi
Hayvan çeşitliliğe artırılmalı, verim yükseltilmelidir. İlçemizde kapalı olan TMO açılmalı
çiftçinin hizmetine verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
PASİNLER TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 13

Çözüm Önerisi
Hayvancılığın canlanması için bölgenin tamamı desteklenmelidir. Kırsal kalkınma
kapsamında çiftçilerimize sağlanan desteklerin yanında kalıcı ve sürdürülebilir güdümlü
projelerle, bölge insanı desteklenerek, doğal bitki örtüsünde beslenecek küçük ve büyükbaş
hayvan yetiştiriciliği ile et entegre tesislerinin sayısı arttırılmalı, et ve sütü ürünleri üretiminin
teşviki sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
HAKKARİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 14
Bakanlık nezdinde canlı hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için daha fazla mesai
harcanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Hayvancılık Müsteşarlığı kurulmalıdır.
Hayvan sağlığı ve verimli ırkların yaygınlaştırılması konusunda planlı pratik ve sonuç alıcı
süreçler geliştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KARS TİCARET BORSASI

Sorun 15
Tunceli, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kapsamına alınmamıştır.
Çözüm Önerisi
Birçok teşvik ve hibe desteği sunulan bu kurum özellikle Tunceli ve benzeri nitelikte iller için
can suyu niteliğinde olacak ve yatırımı arttıracaktır. Tunceli bu kapsama acilen alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 16
Tarım ve hayvancılıkta haksız rekabet ortamı ve pazar sorunu vardır. İki sektörde denetim
sıkıntısı ve fiyat belirsizliği yaşanmakta, üretici zor şartlarda üretim yapmasına rağmen
emeğinin karşılığını tam olarak alamamaktadır. Canlı Hayvan, Et ve Buğday Borsası gibi
birimlerin eksikliği yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Canlı Hayvan Borsası, Et Borsası, Buğday Borsası, Van’a kazandırılmalıdır. Kurulacak
olan et ve buğday borsalarının yönetim, denetim ve işleyişi Ticaret Borsaları aracılığı ile
yapılmalı, çiftçi ve üreticiye borsa üzerinden yapacakları işlemleri cazip hale getirecek
teşvikler verilmelidir. Çiftçi ve üreticilere devlet teşviklerinin arz edilmesiyle alım-satım,
pazar denetimi, fiyat politikası borsalar marifetiyle belirlenmelidir. Tarımsal sulama destekleri
geliştirilmeli, çiftçilere tahsis edilen kredi ve desteklerin kullanımı denetlenmeli, küçükbaş
hayvancılık teşviklerle yeniden hayat kazanmalı, üretici desteği sunulmalıdır. Organik tarım
ve seracılık teşviklerle desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
VAN TİCARET BORSASI
Sorun 17
Tarım ve hayvancılıkta büyük sıkıntı yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ardahan özel teşvik desteklerle Türkiye’nin et ve süt deposu haline getirilmelidir. Çiftçinin
Gürcistan’dan ihtiyacı kadar mazot ve gübre ithal etmesine izin verilmelidir. Pilot uygulamalarla
modern hayvancılık yaygınlaştırılmalıdır. Et ve Süt Kurumu şubesi Ardahan’da açılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 18
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesine yönelik çalışmaların yapılmaması.
Çözüm Önerisi
165.000 hektar tarım arazisi olan ilimizde toprak reformu yapılmadığından tarıma dayalı sanayi
ile ilgili yatırım yapılmamaktadır. Bölgenin konumuna uygun tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi
için çiftçiye sponsor firmaların tahsis edilmesi ve sözleşmeli çiftçi uygulamasının yapılmasına
yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 19

Çözüm Önerisi
Tüm tarım hayvancılık (yonca, ot, saman, yün, deri, meyve ve sebze vb.) ürünlerinin ticaretini
yapan kişi ve kurumlardan maliye denetimlerinde faturalarının Ticaret Borsalarında tescil
ettirilmesi talep edilmelidir. Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve vergi gelirlerinin artmasını
sağlamak için hayvan park ve pazar yerlerinin Ticaret Borsaları tarafından işletilmesinin
zorunlu olmalıdır. İl dışına hayvan sevkleri belgeleri arasında Ticaret Borsası alım satım
belgesinin zorunluluğu olması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
IĞDIR TİCARET BORSASI

Sorun 20
Hayvancılık destekleri.
Çözüm Önerisi
Iğdır’ın IPARD destek programına alınması, çiftçilerimizin modern tarım aletleri kullanımına
teşvik edilmesi ile desteklenmelidir. Karma yemde KDV oranının yüzde 1’e düşürülmeli ve
silaj üretimine ağırlık verilmelidir. Iğdır’a Et ve Süt Kurumu açılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
IĞDIR TİCARET BORSASI

Sorun 21
Organik ve tıbbi bitki ve benzeri alternatif tarım ürün çeşitliliğinin yapılamaması.
Çözüm Önerisi
Dünyada talep gören yeni ürünlerin yaygınlaştırılması için bu ürünlere teşvik verilmelidir.
Organik tarıma geçilmesi için çiftçilerimize ürün yetiştirme, hasat teknikleri ve pazarlama
konusunda çeşitli eğitimler verilmelidir. Verilecek olunan bu eğitimler destek kapsamına
alınarak çiftçilerin desteklenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ADIYAMAN TİCARET BORSASI
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Sorun 22
İlimizdeki tarımsal alanların sulanmasındaki problemler ve tarımsal ürünlerin maliyetinin
düşürülememesi, üretim miktarının düşmesine ve ekili alanların azalmasına neden olmuştur.
Destek amaçlı verilen projelerdeki kaynak yetersizliği gerekli etkiyi oluşturamamıştır.
Çözüm Önerisi
Sulama sistemleri ve sulama teknikleri için gerekli eğitimler artırılmalı, proje bazında
desteklere daha fazla kaynak ayrılmalı ve daha geniş kitlelere ulaşılması sağlanmalıdır.
Böylece ürünlerin üretimindeki olumsuz etkenler ortadan kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ADIYAMAN TİCARET BORSASI
Sorun 23
Gaziantep’in en önemli tarımsal ürünü olan Antepfıstığı desteğe ihtiyaç duymaktadır.
Çözüm Önerisi
Antepfıstığının modern depolarda sağlıklı bir şekilde saklanmalı, modern tekniklerle
üretilmeli, nihai ürünün inovatif bakış açısı ile çeşitlendirilmelidir. Sonuçta hem iç hem dış
ticaret ürünü olarak Antepfıstığının katma değerinin artırılmasına olanak sağlayacak destek
mekanizmaları geliştirilmelidir. Üretimin kayıt altında yapılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP TİCARET ODASI
Sorun 24
Antepfıstığının üretici bazında desteklenmeye alınması ve biyolojik/biyoteknik mücadele
desteklemesi kapsamına alınması sağlanmalıdır. Ayrıca, “Tarım Havzaları Destekleme
Modeline” göre devlet desteği verilerek stokçuluk ve “ürün kayıt/rekolte tespiti” sorunlarının
önüne geçilememesi
Çözüm Önerisi
Sorunun çözümü için Antepfıstığı üretimini destekleyecek uygun model ve yaklaşımların
bulunması ve hayata geçirilmesi önemlidir. Bu bağlamda Antepfıstığı üretim, tüketim ve
pazarlama politikalarını belirleyecek ulusal bir üst kurul veya konsey kurulabilir. (Örneğin;
Ulusal Fındık Konseyi vb.) Lisanslı depolama stratejileri hayata geçirilebilirse antepfıstığındaki
aflatoksin oranı önemli ölçüde düşürülebilecek, böylelikle antepfıstığının daha sağlıklı üretimi
ve depolanması sağlanabilecek ve daha sürdürülebilir ve kontrol edilebilir bir antepfıstığı
tarımının, üretimi ve tüketiminin önü açılacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
NİZİP TİCARET ODASI
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Sorun 25

Çözüm Önerisi
Antepfıstığında son yıllarda yaşanan dar boğaz fıstık piyasasını sıkıntıya sokmaktadır.
Bu durum stokçuların çoğalmasına ve üreticilerin zarar görmesine, arz-talep dengesinin
bozulmasına neden olmaktadır. Bu stokçuluğun ve arz-talep dengesinin bilinerek bozulmasının
önüne geçmenin en önemli çözümü, Antepfıstığında çiftçilerin ürettikleri ürünlerin kayıt altına
alınabilmesi için, Antepfıstığının çiftçiler bazında devlet tarafından desteklenmesidir. Yani
Antepfıstığının destek altına alınması ile mümkündür. Bu şekilde destekleme altına alınacak
olan Antepfıstığı, çiftçiler tarafından satılırken hangi aracıda ne kadar ürün olduğu bilinecek
ve kayıtsız ürün alım-satımının da önüne geçilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
NİZİP TİCARET BORSASI

Sorun 26
Malatya’da kayısı fiyatlarında fiyat istikrarının olmaması.
Çözüm Önerisi
Malatya ekonomisine önemli katkı sağlayan kayısıda, fiyatta istikrarı sağlamak için devlet
tarafından alan bazlı destekler verilmelidir. Arz talep dengesinin sağlanabilmesi için kuru
kayısıda lisanlı depoculuğun devlet öncülüğünde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Lisanslı
depoculuk, kuruluş ve işletme giderlerinin yüksekliği nedeni ile şahıs firmaları için oldukça
ağır olduğundan devlet öncülüğünde ele alınması zaruridir.
Bildiren Oda / Borsa
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 27
İl genelindeki hayvansal işletmelerin yaklaşık yüzde 70’i 10 başın altında işletme kapasitesine
sahip olup bu işletmelerdeki kapasite kullanım oranı ise yüzde 25’ler düzeyindedir. Hayvancılık
üretim girdilerinin yüzde 60-70’ini oluşturan yem giderleri hayvancılığın gelişimini olumsuz
etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Bu alandaki destekleme uygulamalarına devam edilmelidir. Malatya’nın yem bitkileri üretimi
olması gerekenin çok altındadır. Ayrıca, mera ıslah ve amenajmanı da bu konuda büyük önem
taşımaktadır, çünkü en ucuz yem ancak meradan sağlanabilir. Bu anlamda özellikle modern
süt sığırcılığı ve sığır besiciliği işletmesi kurmak isteyen çiftçilere hibe şeklinde destekler
sağlanmalıdır. Hayvancılığın gelişimi için Malatya’da kurulma çalışmaları başlatılan tarıma
dayalı Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine gerekli onay ve desteklerin ivedilikle
verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MALATYA TİCARET BORSASI

Sorun 28
Kayısı çeşidinin ilkbahar geç donlarına karşı hassasiyeti, çiçek ve erken meyve döneminde
soğuklara karşı hassas olması, hava sirkülâsyonun az olduğu, vadi yatakları gibi bölgelerde
sıklıkla don afetinden zarar görmesi nedeni ile üretici için de büyük riskler oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bu risklerden dolayı potansiyel don felaketi ile karşı karşıya olan bu bölgelerde, havzalarda
kayısı bahçelerinin tesis edilmemesi gerekmektedir. Bu alanlarda bahçe tesisinin
yapılmaması için ise alternatif cazip uygulamaların başlatılması kaçınılmazdır. Uygulamanın
yaygınlaştırılması ve kabul görülmesi için ise yerine ikame edilecek üründen dolayı telafi
edici destekleme ödemesi uygulamasına gidilmelidir. Kayısı yetiştiriciliğine uygun alanların
belirlenmesi sonucunda ise bu alanlar içerisinde yetiştiricilik yapan üreticilere ise alan bazlı
destekleme yapılması yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda üretime dayalı olarak
ürün miktarı üzerinden destekleme ödemesi yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MALATYA TİCARET BORSASI

264

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 29

Çözüm Önerisi
Mardin’in Derik İlçesinde dünyanın en kaliteli zeytin cinslerinden yetişmekle beraber,
üreticilere yönelik devlet destekleri yeterli olmadığından, yeterli gelişme kaydedilmemektedir.
Derik zeytini için gerekli destekler sağlanmalı ve bu ürün marka haline getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 30
Tarımda ürün çeşitlendirme sorunu mevcuttur.
Çözüm Önerisi
Verimli olmasına rağmen Mardin arazilerinde sadece birkaç çeşit ürün yetiştirilmektedir.
Bu sebeple katma değeri yüksek alternatif ürünlerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Teşviklerle bu yapılanma sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIZILTEPE TİCARET BORSASI

Sorun 31
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 2011 verilerine göre 81 il içinde 77. olan ilimizin
IPARD Programı dâhilinde olmaması. Üretimdeki girdi maliyetlerinin yüksekliği. Tarım
arazilerindeki parçalı ve dağınık yapısı. Tarımsal üretimdeki kalite ve verim azlığı.
Çözüm Önerisi
İlimiz IPARD programı kapsamına alınmalıdır. Tarımsal üretimde kullanılan elektrik, mazot,
gübre, ilaç girdilerinde ÖTV, yenilenebilir enerji destekleri verilmelidir. Arazi toplulaştırma
çalışmaları hızlandırılmalıdır. Ürün kalitesi ve verim düşüklüğü alanlarda yeni üretim
teknolojileri desteklenmelidir. Özellikle üniversitelerin ve tarım il müdürlüklerinin toprağa
uygun ürün üretimi konusunda çiftçiyi bilgilendirmeleri, çiftçinin sırf destek almak için ürün
ekmesine engel olunarak toprağın yapısına uygun ürün ekimi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 32
Bölgede hububat üretiminin ve teşviklerinin havza üretim sistemi bazında yapılmaması
nedeniyle önemli verimlilik kayıpları yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Şanlıurfa’nın coğrafi konumu ve iklimi nedeniyle, tarımsal zararlılara karşı da daha dayanıklı
olan verimliliği yüksek makarnalık buğday ekiminin bölgede yapılması için havza üretim
sistemine geçilmesi gerekmektedir. Bunun için verimliliği yüksek türün ekimine gerek bölgesel
gerekse hububat türü açısından seçici teşvik sisteminin acilen uygulanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Sorun 33
Bölgemizdeki fıstık ve arazi verimliliğinin az olması.
Çözüm Önerisi
GAP ve Altınova sulama projeleri en kısa zamanda hayata geçirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BİRECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 34
Yüksek tarım ve hayvancılık potansiyeline karşı sulamalı tarım alanlarının yetersiz oluşu.
Hayvancılıkta ise mezbahaların olmaması.
Çözüm Önerisi
Siverek ve Hilvan GAP’a dahil edilmeli, modern tarımsal sulama ve enerji desteği
sağlanmalıdır. Şehrimize mezbaha kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 35

Çözüm Önerisi
Sulama imkânları genişletilerek, modern tarım teşvikleri verilerek, arazinin verimliliği
sağlanabilir.
Bildiren Oda / Borsa
BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 36
Tarım Bakanlığının açmış olduğu kırsal kalkınma projelerinde başvuru sahiplerinin gerekli
şartlarda arazi bulamadıklarında çoğu zaman hibeye başvuru yapamamaktadırlar. Özellikle
tarım reformu ve müşterek arazi tapularından dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Tarım Bakanlığı hibe programında yatırım yeri için şartların kolaylaştırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BATMAN TİCARET BORSASI

Sorun 37
İlimizden çeşitli nedenlerden dolayı diğer illere göç olması tarım ve hayvancılığı bitirme
noktasına getirmiştir. Tarım ve hayvancılığın yeteri kadar gelişmemesinin nedenlerinden biri
de çiftçilerimizin yeteri kadar desteklenmemesi, besi ve besiciliğin yaygınlaştırılmamasıdır.
Çözüm Önerisi
Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için köye dönüşler hızlandırılmalı, otlak ve meraların
kullanıma açılması sağlanmalıdır. Kuru tarım alanlarının sulu tarıma geçilmesi sağlanmalıdır.
Tarımsal makine ve ekipmanlar artırılmalı otomasyona geçilmelidir. Sera, seracılık ve organik
tarım yapılabilecek alanların belirlenmesi ve çiftçinin desteklenmesi sağlanmalıdır. Hayvan
çiftliklerinin kurulmalı, besi ve besicilik yaygınlaştırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ŞIRNAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 38
Çankırı, hayvancılık faaliyetleri bağlamında gerek uygun coğrafi şartlara sahip alanlara
gerekse uygun insan kaynaklarına sahip bir alandadır. Ancak il merkez ve ilçelerinde
yapılabilecek uygun hayvancılık ürünleri ile ilgili üretici olmak isteyenlerin eğitim eksikliği
bulunmakta ve bu noktada hayvancılık faaliyetleri her geçen gün azalmakta bu da Çankırı’dan
göç eden kişi sayısını artırmaktadır.
Çözüm Önerisi
IPARD desteklerinden İç Anadolu Bölgesinde bazı illerimiz faydalanırken bazı illerimiz
faydalanamamaktadır. İç Anadolu’daki bütün illerde hayvancılık yoğun ve yaygın olarak
yapılmaktadır. IPARD kapsamına bütün İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerin alınması ve
bu bağlamda desteklerden faydalandırılması uygun olacaktır. Sürekli göç veren Yozgat,
Sivas ve Çankırı gibi illere kapsamlı hayvancılık desteği verilmelidir. Haziran 2014’te DAP,
GAP, DOKAP ve Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman’da uygulanmaya başlayan hayvancılık
desteklerinin tüm İç Anadolu Bölgesinde de uygulanmaya başlanması gerekmektedir. Tüm bu
desteklerle bölgeye uygun hayvancılık kollarının faaliyete geçirilmesi sağlanmalıdır. Örneğin,
et üretimi içinde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştirilmesi özellikle keçi ve manda gibi ürünleri
nitelikli ve nadir olan hayvancılık kollarının geliştirilmesine yönelik projeleri hazırlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANKIRI TİCARET BORSASI

Sorun 39
Çankırı, tarım faaliyetleri bağlamında yeterli ve verimli alanlara sahip olsa da etkili tarımsal
faaliyetler (modern üretim teknikleri, hibe, teşvik, vb.) konusunda yeterli bilgiye sahip
olunamaması ve toprak kirliliği nedeniyle etkin üretim alanına girememektedir.
Çözüm Önerisi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın araştırma, faaliyet ve desteklerinden faydalanarak
il merkezinde ve kilit ilçelerinde TOBB koordinatörlüğünde merkezler kurulmalıdır. Bu
merkezler ile elde edilen sonuçların il imkânları, destek ve hibeler ile etkili ve verimli bir
tarım politikası haline getirilmesine imkân verilmiş olunur. Süne ve tohumculukla ilgili Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı çalışma sonucunda süne ve tohumculuk ile ilgili
faaliyetlerin özel teşvike ihtiyacı olduğu saptanmıştır. Tarım alanında alternatif ürünlerle ilgili
çiftçiler teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANKIRI TİCARET BORSASI
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Sorun 40

Çözüm Önerisi
Ürün ekim planlamalarının bakanlık, kalkınma ajansları ve üniversitelerden yardım
alınarak belirlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Yeni teşviklerden ilimizin daha çok
faydalandırılmasının sağlanması için çalışmalar yapılması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORUM TİCARET BORSASI

Sorun 41
Süne ile mücadele etme hususunda çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi. Ürün ekim planlamalarının
bakanlık, kalkınma ajansları ve üniversitelerden faydalanarak yapılması. Modern hayvan
çiftliklerinin az ve yetersiz oluşu. Yerli üretimi destekleyici indirim ve muafiyetlerin devam
etmesi.
Çözüm Önerisi
Doğaya canlı hayvanların salınması için çalışma yapılmalıdır. Yeni teşviklerden ilimizin daha
çok faydalandırılması, kalkınma ajanslarının mali yapısının desteklenip değiştirilmesi ve
TKDK desteklerindeki başvuru prosedürlerinin azaltılması talep edilmektedir. Yeni yatırımlar
için bedelsiz arsa bulma hususunda sorunların kaldırılması ve kurumlar arası bürokrasinin
azaltılarak eşgüdüm sağlanması gerekmektedir. Pirinçte yapılan KDV indiriminin daha geniş
ürün yelpazesine (yem ve gübre gibi) yayılması bu yolla yerli üretimin daha çok motive
edilmesi gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORUM TİCARET BORSASI
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Sorun 42
Alaca ilçesi hayvancılık sektörü kan kaybetmektedir.
Çözüm Önerisi
Gelişmekte olan ülkelerde hayvansal üretim sektörü en hızlı büyüyen tarımsal sektörlerden
birisidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus, şehirleşme hızı ve milli gelirdeki artış sektördeki
büyümeyi sağlayan en önemli etmenlerdir. Ancak bu talep artışının iç piyasadan sağlanabilmesi
için Alaca’daki hayvancılık sektörünün kabuk değiştirmesi gerekmektedir. Bu kabuk değişikliği
ise endüstriyel üretime dayalı hayvancılık modellerinin ve bu modellere uygun yüksek verimli
genotiplerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu üretim ise tek bir merkezden kontrollü şekilde
yapılacak olan Hayvancılık Organize Sanayi ile mümkün olabilir. Geniş meralara sahip
ilçemizde Organize Hayvancılık Bölgesi kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 43
Tarımsal ürünlerde görülen süne haşeresi ile mücadele yapılması.
Çözüm Önerisi
Süne, yurdumuzda buğday üretimini kalite ve kantite yönünden olumsuz yönde etkileyen ana
zararlı konumundadır. Süne yoğunluğunun yüksek olduğu Alaca’da, mücadele yapılmadığı
zaman; ekmeklik, makarnalık ve tohumluk yönünden özellikli buğdayda yüzde 100’e varan
oranlarda zarar oluşturabilmektedir. Süne devamlı mücadele yapılması gereken bir böcek
haline gelmiştir. Bu konunun ilgili bakanlık nezdinde dikkate alınması ve mücadelede ilçe
çiftçilerinin desteklenmesi önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ALACA TİCARET BORSASI
Sorun 44
İlçemizde tarım ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesi
Çözüm Önerisi
İlçemiz tarım ve hayvancılık sektörünün desteklenmesi gerekmektedir. Çiftçimize verilen
tarımsal desteklerin ve destek ödemelerinin artırılması gerekmektedir. Ucuz mazot, gübre
ve tohum destekleri artırılarak devam etmelidir. Çiftçimizin destek ödemeleri zamanında
yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SUNGURLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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İlçemiz Çorum ilimizin en büyük ilçesi olmasına rağmen son yıllarda metropol kentlere çok göç
vermiştir. 1980’li yıllarda 120.000’lere dayanan nüfusumuz şimdilerde 55.000 seviyelerine
düşmüştür. Göçün önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Çözüm Önerisi
İlçemizden göçün önlenebilmesi için gerekli araştırmanın yapılması gerekmektedir. İlçemizde
köyler neredeyse boşalmış durumdadır. İlçemiz göçü Ankara, İstanbul ve Antalya’ya
vermektedir. Bunun sebeplerinin araştırılarak tekrar göçün sağlanması köye geri dönüşün
gerçekleşebilmesi için KÖYDES projelerinin daha iyi bir şekilde uygulanması ve köylerimizin
modernize edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bunun yanında daha modernize tarım ve
hayvancılığın geliştirilerek cazip hale getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
SUNGURLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 46
Sungurlu’da çiftçilerin babadan ve atadan gördüğü tekniklerle çiftçilik yapmaları ve bilinçli
çiftçilik yapamamaları nedeniyle buğday kalitesinin düşük olması
Çözüm Önerisi
Çiftçilerin kaliteli ürün elde edebilmeleri için sertifikalı tohum kullanmaları konusunda bilinç
düzeylerinin artırılması amacıyla konuyla ilgili sürekli eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi
gerekmektedir. Ayrıca, teknolojik tarım aletleri kullanabilmelerine imkân tanıyacak devlet
teşviklerinin artırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SUNGURLU TİCARET BORSASI

Sorun 47
Sungurlu’da tarım arazilerinin kardeşler ve akrabalar arasında paylaşılmasından dolayı
sürekli bölünmesi
Çözüm Önerisi
Ekilebilir tarlaların, çiftçilikle uğraşan, çiftçilik yapan ve köyde oturan kardeşe, akrabaya
devredilmesi önerilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SUNGURLU TİCARET BORSASI
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Sorun 48
Borsa üyelerinin, çeşitli gerekçelerle tescil işlemlerini faaliyet gösterdiği Borsaya yaptırmak
yerine başka bir Borsaya yaptırması, yetkisiz Borsanın da işlemi kabul etmesi
Çözüm Önerisi
Ticaret Borsalarına tabi maddeler ve bu maddelerin alım veya satımlarının tescili hakkında
yönetmelikteki tescil yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili maddede Borsaların çalışma
alanlarına uymayanlar için cezai yaptırımların eklenmesi, tescil işlemlerinde bölge ihlallerinin
önüne geçmede faydalı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
Sorun 50
Kırsal kalkınma desteklerinden 5174 sayılı yasaya tabi Borsa ve Odaların faydalanamaması,
Eskişehir’in IPARD kapsamında olmaması nedeniyle yatırımların çevre illere yönelmesi.
Çözüm Önerisi
TOBB bünyesindeki Ticaret Borsaları, kalkınma ajanslarının teşvik ve desteklerinden
faydalanabilmektedirler. Ancak kırsal kalkınma desteklerine başvuru yapabilecekler listesinde
(26.10.2014-29157 sayılı resmi gazete tebliğ no:2014/43 madde-11) bulunmadıkları için
yararlanamamaktadırlar. Kırsal kalkınma başvuru listesine Ticaret Borsalarının dahil
edilmesinin kaynakların verimli kullanılması adına faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca ilgili
yatırımların Eskişehir bölgesine de yönelmesini sağlamak için Eskişehir IPARD kapsamına
alınmalıdır. Komşu illerin olmasına rağmen, Eskişehir’in destek kapsamına alınmaması,
bölgemizin tarımsal olarak gelişmesi ve kalkınmasını olumsuz etkilemektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
Sorun 51
Kayseri ili Tomarza ve Develi ilçelerinde üretilen kuruyemişlik kabak çekirdeği ülke ihtiyacının
yüzde 80’ni karşılamaktadır. Kabak çekirdeğinin üretici bazında desteklenmemesi kayıt
dışılığa sebep oluyor, istatistik verilerinin doğru oluşmasına engel oluyor.
Çözüm Önerisi
Kabak çekirdeğinin üretici bazında destek verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ TİCARET BORSASI
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Sorun 52

Çözüm Önerisi
Çerezlik ay çekirdeğine destek verilmelidir
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ TİCARET BORSASI

Sorun 53
Kayseri’nin IPARD hibelerinden yararlanamaması tarım ve hayvancılık alanında yatırımları
durma noktasına getirmiştir.
Çözüm Önerisi
Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklerinin IPARD düzeyine ve yararlanıcıların sayısının
artırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ TİCARET BORSASI

Sorun 54
Hayvancılık
Çözüm Önerisi
Kamu payı yüksek olan bankalar hayvancılık destek kredisi almak isteyenlere ağır şartlar
önem sürmektedir. Bu nedenle destekler kullanım amacına ulaşamamaktadır. İç Anadolu
Bölgesinin bazı illerine verilen kapsamlı hayvancılık desteklerinin diğer illere de verildiği
takdirde amaca ulaşılacaktır. DAP, GAP gibi.
Bildiren Oda / Borsa
BÜNYAN TİCARET ODASI
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Sorun 55
Tarım
Çözüm Önerisi
Tarım ürünlerinin tümünde KDV’de eşitlik sağlanmalıdır. İhraç ürünlerinde doğrudan gelir
desteğinin yerine ürüne destek verilmelidir. Organik tarımın yaygınlaştırılmasına ağırlık
verilmelidir. Çiftçilerin organik ürün yetiştirmesinde ve pazarlama konusunda bilinçleri
arttırılmalıdır. Çiftçiler için zorunlu sertifikalı eğitim programı düzenlenmeli ve desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BÜNYAN TİCARET ODASI

Sorun 56
Çevremizde hep aynı ürünleri görmekteyiz. Tahıl, bakliyat, ayçiçeği, pancar, tahıl ve bakliyat
ilçe dışına pazarlanmakta, ayçiçeği yüksek oranda ilçemizde tüketilmektedir. Sanayi tarımına
yönelik sadece pancar üretilmekte, onda da kota uygulandığından üretici istediği rekolteyi
elde edememektedir.
Çözüm Önerisi
65.000 hektarlık düz ekilebilir araziye sahip bölgemizde tamamen sulu tarıma geçilmesi,
ayrıca sanayi tarımının geliştirilerek çiftçinin bu konuda bilinçlendirilmesi ve önünün açılması
sadece bölgenin değil tüm ülke gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
DEVELİ TİCARET ODASI

Sorun 57
Kırşehir, tarımsal üretim boyutunda önemli benzerlikler gösterdiği Aksaray, Nevşehir ve
Yozgat gibi çevre illerin dâhil edilip, kendisinin edilmediği IPARD Kırsal Kalkınma Hibe
Destekleri Programı’na dâhil edilmelidir.
Çözüm Önerisi
IPARD desteklerine ilişkin iller bazındaki değerlendirme ve seçim ölçütleri yeniden gözden
geçirilmeli ve aynı bölgede olup da IPARD kapsamına alınmayan illerin bu çerçevede
yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kırşehir, tarımsal açıdan benzer karakteristiklere
sahip komşu illerin dâhil edildiği IPARD desteklerine 2015 yılında kavuşmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sulu tarım alanlarının artırılarak Kırşehir’e önemli miktarda katma değer yaratılması
noktasında, Yamula Barajı Projesinin (Kalaba Seyfe Pompaj Sulaması) ivedilikle faaliyete
geçirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Kırşehir, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat illerinde, Kızılırmak nehrinin kuzey-kuzeybatı kısmında
tarım alanları bulunmaktadır. Bunları mevcut su kaynakları ile sulamak mümkün değildir.
Yöredeki en önemli su kaynağı Kızılırmak nehridir. Kızılırmak nehrinin sularının belirtilen
alanlara ulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu alanın sulanması Yamula Barajı Projesi ile
sağlanacaktır. Kırşehir’de Mucur ve Boztepe İlçeleri, Malya Devlet Üretme Çiftliği ve çevre
bölgeler bu proje ile sulu tarıma açılacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 59
Kırşehir, tarımsal üretim boyutunda önemli benzerlikler gösterdiği Aksaray, Nevşehir ve
Yozgat gibi çevre illerin dâhil edilip, kendisinin edilmediği IPARD Kırsal Kalkınma Hibe
Destekleri Programı’na dâhil edilmelidir.
Çözüm Önerisi
IPARD desteklerine ilişkin iller bazındaki değerlendirme ve seçim ölçütleri yeniden gözden
geçirilmeli ve aynı bölgede olup da IPARD kapsamına alınmayan illerin bu çerçevede
yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kırşehir, tarımsal açıdan benzer karakteristiklere
sahip komşu illerin dâhil edildiği IPARD desteklerine 2015 yılında kavuşmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI
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Sorun 60
Sulu tarım alanlarının artırılarak Kırşehir’e önemli miktarda katma değer yaratılması
noktasında, Yamula Barajı Projesinin (Kalaba Seyfe Pompaj Sulaması) ivedilikle faaliyete
geçirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Kırşehir, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat illerinde, Kızılırmak nehrinin kuzey-kuzeybatı kısmında
tarım alanları bulunmaktadır. Bunları mevcut su kaynakları ile sulamak mümkün değildir.
Yöredeki en önemli su kaynağı Kızılırmak nehridir. Kızılırmak nehrinin sularının belirtilen
alanlara ulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu alanın sulanması Yamula Barajı Projesi ile
sağlanacaktır. Kırşehir’de Mucur ve Boztepe İlçeleri, Malya Devlet Üretme Çiftliği ve çevre
bölgeler bu proje ile sulu tarıma açılacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 61
Kırşehir, tarımsal üretim boyutunda önemli benzerlikler gösterdiği Aksaray, Nevşehir ve
Yozgat gibi çevre illerin dâhil edilip, kendisinin edilmediği IPARD Kırsal Kalkınma Hibe
Destekleri Programı’na dâhil edilmelidir.
Çözüm Önerisi
IPARD desteklerine ilişkin iller bazındaki değerlendirme ve seçim ölçütleri yeniden gözden
geçirilmeli ve aynı bölgede olup da IPARD kapsamına alınmayan illerin bu çerçevede
yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kırşehir, tarımsal açıdan benzer karakteristiklere
sahip komşu illerin dâhil edildiği IPARD desteklerine 2015 yılında kavuşmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Kırşehir, tarımsal üretim boyutunda önemli benzerlikler gösterdiği Aksaray, Nevşehir ve
Yozgat gibi çevre illerin dâhil edilip, kendisinin edilmediği IPARD Kırsal Kalkınma Hibe
Destekleri Programı’na dâhil edilmelidir.
Çözüm Önerisi
IPARD desteklerine ilişkin iller bazındaki değerlendirme ve seçim ölçütleri yeniden gözden
geçirilmeli ve aynı bölgede olup da IPARD kapsamına alınmayan illerin bu çerçevede
yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kırşehir, tarımsal açıdan benzer karakteristiklere
sahip komşu illerin dâhil edildiği IPARD desteklerine 2015 yılında kavuşmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MUCUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 63
KOP Bölgesi’nde iklime uygun olarak küçükbaş hayvancılığın teşviki.
Çözüm Önerisi
Hayvancılık desteklemelerinde hayvan başına yapılan sabit desteklemelerin yerine işletme
büyüklüklerine göre işletme büyüklüğü arttıkça kademeli olarak artırılan desteklemelerin
yapılması aile işletmelerini ticari işletmelere yönlendirecektir. KOP Bölgelerinde yağışın
yetersizliği meralardaki ot gelişimini olumsuz etkilemekte, büyükbaş hayvanların meradan
yararlanma imkânını kısıtlamaktadır. Bu nedenle meraları değerlendirme kabiliyeti yüksek
olan koyunculuk işletmelerinin artırılması için KOP Bölgesi’nin koyunculuk yönünden özel
olarak desteklenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA TİCARET BORSASI
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Sorun 64
Arazi Toplulaştırma. Tarım arazilerinin parçalı ve dağınık yapısı bilimsel kriterlere göre acilen
düzeltilmelidir. Tarımsal arazilerin çok parçalı ve dağınık yapısı maliyetleri arttırmakta, geliri
düşürmekte, milli ekonomiye, tarımsal rekabete ve tüketici fiyatlarına olumsuz yansımaktadır.
Çözüm Önerisi
Tarım Bakanlığı’nın halen 1984 yılında çıkan 3083 numaralı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Kuruluş Kanunu’na göre uyguladığı toplulaştırma çalışmalarını, 2005 yılında çıkartılan 5403
sayılı kanuna göre kararlılıkla uygulanmalıdır. Toplulaştırmanın hızlandırılması ve işletme
büyüklüklerinin artırılması amacıyla kendi parseli yanındaki parselleri satın alarak işletmelerini
büyüten ve parsellerini bütünleştiren işletme sahiplerine faizsiz kredi ve işletme büyüklüğüne
göre artan teşvik destekleri sağlanarak işletmelerin büyütülmesi teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA TİCARET BORSASI
Sorun 65
Tarımsal ürün planlaması eksikliği. Yöremizde hayvancılığın giderek azalması. Tarımsal
ürünlerin pazarlama sorunları.
Çözüm Önerisi
Yöremizde 387.462 hektar alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. Yöre arazilerimizin üretim
planlaması ilgili kurumlar tarafından daha detaylı olarak yapılmalı, yöre üreticilerimiz ilgili
kurumlar tarafından sık sık bilgilendirilmelidir. Farklı tarım ürünleri konusunda bilimsel,
ekonomik bilgilendirmeler yerinde yapılmalıdır. Yöremizin hayvancılıkta yeterince destek
alması sağlanmalıdır. Üretici birliklerinin bilinçlendirme ve destekleme faaliyetleri artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 66
Tarım arazilerinde rüzgar erozyonu.
Çözüm Önerisi
Tarım arazileri rüzgâr erozyonu sonucu verimli topraklar kaybolmaktadır. Bu nedenle tarım
topraklarının maruz kaldığı rüzgâr erozyonunu önlemek için ağaçlandırılma ve sınır çalılarının
dikilmesi için çıkarılmış olan mevzuat hızla uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI
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Sorun 67

Çözüm Önerisi
Tarım arazilerinde çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş topraklarda toplulaştırma
hızla yapılmalıdır. Bu sayede iş gücünden, akaryakıttan, tarla sınırlarındaki kayıplardan kar
edilecek ve toprağın işlenebilme süresi ve kalitesi artacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI

Sorun 68
IPARD’ın her sektöre destek vermemesi.
Çözüm Önerisi
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Kırsal Kalkınma Programı’ndan
(IPARD) Ticaret Odası üyelerinin yararlanabilmesi için kullanılacak kaynak kredi konusunda
bankaların, özellikle Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın IPARD ile daha yakın çalışması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇUMRA TİCARET ODASI

Sorun 69
Organize Hayvancılık Bölgelerinin oluşturulması.
Çözüm Önerisi
Hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayinin olduğu bölgelerde Organize Hayvancılık
Bölgeleri teşvik edilmeli, bu bölgelerin avantajı konusunda bölgeler bilgilendirilmelidir. Bu
kapsamda kamu kurumları Oda ve Borsaların görüşlerine önem vermelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇUMRA TİCARET ODASI
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Sorun 70
Mera/Hazine alanlarının hayvancılık için yeterince kullanıma açık olmaması.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde yaklaşık olarak 100.000 dekar mera/hazine arazisi bulunmaktadır. Bölgemizde
bulunan hayvancılık işletmeleri bu alanların ıslah edilerek kiralama veya tahsis yoluyla
kendilerine verilmesi yönünde girişimlerde bulunmuşlar ancak birçok bürokratik engelle
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Meraların hayvanların ihtiyacı olan kaba yemin, en ucuz
karşılandığı yer olma özelliğini taşıdığından dolayı, meraların ıslah edilme meselesi bu
konuda yapılması gereken çalışmaların başında gelmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
EREĞLİ/KONYA TİCARET BORSASI

Sorun 71
Bölgemiz süt üreticileri; hayvancılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi için canla başla
çalışmakta ama ürettiği süt ve et yok pahasına alınmaktadır. Ayrıca sürekli olarak süt fiyatı
düşürülmektedir. Süt üreticisi “sütünü almam” denilerek tehdit edilmektedir.
Çözüm Önerisi
Türkiye‘nin süt ve süt ürünleri haritası tam olarak çıkartılmalı, süt ve süt ürünleri ithalatı kesin
olarak yasaklanıp ihracatı teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ILGIN TİCARET BORSASI

Sorun 72
Hasat dönemindeki fiyatlar ile sezon ortası fiyatlarının çok farklı olması, üreticinin değil
aracıların kazanması.
Çözüm Önerisi
Çiftçinin ne kadar arazide, hangi ürünü yetiştireceği, bunların pazarda nasıl değer bulacağı ve
saklanacak ürünlerin nerelerde depolanacağı önceden planlanmalı ve böylece ürün fiyatları
istikrarlı yapıya kavuşmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ILGIN TİCARET BORSASI
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İlçemiz doğal termal su kaynaklarına sahiptir. Bu sudan yararlanarak örtü altı sebze üretimini
yapabilecek vasıftadır. Yapılan denemelerde olumlu sonuçlar alınmıştır, ancak destekleme
bulunmamaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölgede örtü altı sebze üretimi özellikle desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ILGIN TİCARET BORSASI
Sorun 74
Niğde’nin en güçlü iş sahasını oluşturan tarım ve madencilik işletmelerinin ürünlerini iç ve dış
pazarlara yeteri kadar etkin bir şekilde pazarlayamaması.
Çözüm Önerisi
Niğde’de bulunan tarım ve maden işletmelerine ait ürünler iç ve dış pazarlarda yeteri
kadar etkin bir şekilde pazarlanamamaktadır. Bu sorunun çözümü için ilgili işletmelere
yönelik düzenlenecek eğitimler, alanında başarılı benzer diğer işletmeler ile ortaklaşa
gerçekleştirilecek paneller, ürün katma değeri düşünülerek sağlanabilecek teşvikler, sorunun
çözümü için temel oluşturacaktır. Ayrıca bu sorunun çözümü için iki farklı kurumun öncülüğü
gerekmektedir. Buna destek vermesi beklenen ilk kurum tarım ürünlerine yönelik pazarlama
sorunun muhatabı olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, diğeri ise Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı olarak önerilebilir.
Bildiren Oda / Borsa
NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 75
Bölgedeki hayvancılık işletmeleri optimum büyüklüğün altındadır.
Çözüm Önerisi
50 baş ve altındaki büyükbaş işletmelerin oranı Kayseri’de yüzde 99, Sivas’ta yüzde 83
olup, Yozgat’ta da durum benzerdir. Bu durum bölgenin hayvancılık alanında rekabetçiliğini
düşürmektedir. GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde uygulanan etçi ve sütçü ırklarla damızlık
sığır işletmelerinin desteklenmesi projesi kapsamına Sivas ve bölge illerinin de alınması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SİVAS TİCARET BORSASI
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Sorun 76
Bölgedeki hayvansal üretimde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri yem girdi fiyatlarının
yüksek olmasıdır. Sivas’ta kurulan Kaba Yem ve Ot Borsası için yer tahsisi yapılamaması
sebebiyle çalışmalar durma noktasına gelmiştir.
Çözüm Önerisi
Sivas’ta Sivas Ticaret Borsası tarafından, kaba yemin pazarlanmasını sağlamak, yem
bitkileri ekim alanlarını artırmak ve böylece hayvancılığı geliştirmek amacıyla “Kaba Yem ve
Ot Borsası” kurulmuştur. Bulunduğumuz bölge saman ve ot üretimi bakımından en büyük
paya sahiptir. Sivas Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Ot Borsası ve yem bitkileri üretiminin
artırılması ile ilgili çalışmalar desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
SİVAS TİCARET BORSASI

Sorun 77
Tarımsal üretim, tarımsal sanayi ve et, süt ürünleri ile ilgili yatırım eksikliği
Çözüm Önerisi
Tarımsal üretimdeki verimliliğin artırılması için arazi parçalanmışlığının önüne geçilerek
potansiyel arazilerin değerlendirilmesine yönelik mevcut olarak miras hukuku değişmelidir.
Arazi Toplulaştırılması Projeleri hazırlanarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Tarımsal
sanayi olarak, devam eden baraj yapımlarına hız kazandırılması; et ve Süt ürünleri ile modern
hayvancılık tesislerinin artırılması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
YOZGAT TİCARET BORSASI

Sorun 78
Boğazlıyan ilçesi Cavlak Bölgesi’nde termal su kaynağı bulunmaktadır. Bölge, termal otel
zincirlerinin bulunduğu Nevşehir Kozaklı ilçesine sadece 40 km uzaklıktadır. Bölgedeki turizm
potansiyeli göz önüne alındığında Boğazlıyan bölgesinde termal otel turizminin gelişme
ihtimali çok düşüktür.
Çözüm Önerisi
Bölgenin turizm bölgesi olarak değil de tarım alanı olarak tür değişikliği yapıldığı takdirde
seralar yapılabilecek ve 1 dekar alanda bir kişi istihdam edilebilecektir. Bununla birlikte
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Bildiren Oda / Borsa
BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 79
Ülkemizde en fazla tarım alanına sahip olan İç Anadolu Bölgesi’nde su miktarı giderek
azalmaktadır. Bugüne kadarki bilinçsiz kullanım sonucu yer altı suları çekilmiş, tükenme
noktasına gelmiştir.
Çözüm Önerisi
Bölgenin su ihtiyacı için hem barajlar devreye sokulmalı, hem de civardaki havzalardan
bölgeye su getirilmelidir. Ziraat Bankası hayvancılık destek kredisi almak isteyen köylülerin
karşılayamayacağı şartlar öne sürülmektedir. Bu nedenle destekler kullanım amacına
ulaşamamaktadır. Sürekli göç veren Yozgat, Sivas ve Çankırı gibi illere kapsamlı hayvancılık
desteği verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI

Sorun 80
İlimizin göç vermesi nedeni ile kalan nüfusun kendi imkânlarıyla tarıma elverişli arazileri
uygun kullanamaması ve alım gücünün yetersizliği ile tarımsal alanda üretim azalmış, buna
paralel hayvancılık sektörü de ciddi anlamda zayıflamıştır.
Çözüm Önerisi
Üretimin artırılabilmesi için bölgemizde organize hayvancılık tesisleri kurulmalıdır. Süt toplama
ve işleme merkezleri yaygınlaştırılmalıdır. Alternatif ürünler daha fazla desteklenmelidir.
Hayvansal atıklardan enerji elde edilmesi (örneğin; biyogaz) gibi destek ve yatırımlarla
bölgemizde tarım ve hayvancılık alanında teknolojik yenilikler sayesinde ilerleme olacağı,
çiftçilerimize, halkımıza, ekonomimize büyük katkılar sağlayacağı ve istihdam alanının
genişlemesi ile olası göç unsurlarının engelleneceği öngörülmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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öncelikle Büyükşehirlerimizin ihtiyacı domates, salatalık, biber yetiştirilebilecek ve ihtiyaç
giderilmeye çalışılacaktır. Bu işin ihracat boyutu da düşünüldüğünde bölgeye bu sera
tesislerinin çok büyük katkısı olacaktır.
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Sorun 81
Yerköy ilçemizde Et-Balık Kurumu olarak bilinen metruk yapının acilen çözümü
Çözüm Önerisi
Metruk bina yıkılıp kaldırılmalı ve yerine bir ziraat fakültesi, veterinerlik fakültesi gibi tarım ve
hayvancılığa hizmet edecek bölümler açılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YERKÖY TİCARET BORSASI
Sorun 82
Meyve ve sebze üretiminde soğuk hava depolarımızın ve işleyecek sanayi tesislerimizin
olmamasından dolayı hasat zamanı fiyatlar düşmektedir. En karlı ürünler bile zararına
satılmaktadır. Depolama imkânı olmadığından soğan gibi ürünler çok hızlı bozulmakta,
yüzde 60’lara varan kayıplar yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Soğuk hava depoları kurulmalı, üretilen domatesin, şeftalinin, elmanın, salatalığın vb. ürünleri
işleyecek salça fabrikası, konserve fabrikası, turşu üretim tesisi, meyve suyu üretim tesisi
gibi yatırımlara özel teşvikler getirilmeli ve anlaşmalı ekim çalışmaları yaygınlaştırılarak fiyat
garanti sigortası getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
YERKÖY TİCARET BORSASI

Sorun 83
Hayvancılıktaki istikrarsızlık
Çözüm Önerisi
Hayvancılıktaki ithalata bağlı istikrarsızlık Yerköylü üreticimizin çoğunu batırmış, bankaların,
tefecilerin eline düşürmüştür. Üreten batırılmamalı, çobanlara devlet desteği olarak sigorta
sağlanmalıdır. Hayvancılık desteklemeleri fiyatta istikrar sağlanmalıdır. Yerköy’de potansiyel
yem bitkisi üretecek alanlarımız bol olduğundan hayvancılığın en ucuz yapılacağı alan olup
fiyat istikrarı sağlandığı zaman bu insanlar hayvan üretimine yöneleceklerdir.
Bildiren Oda / Borsa
YERKÖY TİCARET BORSASI
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Sorun 84

Çözüm Önerisi
Yerköy’de tarım arazilerimizde yüzde 90’ında kuru tarım yapılmaktadır. Bu alanlarda nadaslı
tarım yapılmakta bir dekar araziden 2 yılda bir 200-250 kg hububat elde edilmektedir. Kişi
başına arazi miktarı düşünüldüğünde bu elde edilen ürünlerle ortalaması 50-70 dönüm gibi
arazisi bulunan çiftçinin geçinmesi imkânsız hale gelmiştir. 1960’lı yıllarda planlanan Yerköy
ilçemizde İnandık Barajı olarak bilinen baraj hala yapılamamıştır. Cemil Çiçek Barajından
tarımsal sulamadan yararlanılamamaktadır. Delice Irmağı üzerine acilen bir baraj daha
planlanmalı bu bölgenin en az yüzde 50’sinin sulanabilir hale getirilmesi gerekmektedir.
Bölgemizdeki ufak çay ve göletler de değerlendirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
YERKÖY TİCARET BORSASI

Sorun 85
Süt sığırcılığında veteriner hekim sıkıntısı yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Karaman’da son zamanlarda faaliyete giren süt işletmelerinin artması sebebiyle; günlük süt
ihtiyacı 2180 tona çıkmıştır. Karaman’da üretilen günlük süt miktarı ise 200 ton civarındadır.
Bu sebeple Karaman’da süt ihtiyacını desteklemek üzere farklı bir teşvik uygulanarak; devlet,
kadrolu/sözleşmeli veteriner hekim kadrosu açarak çiftliklere aile hekimi uygulamasına
benzer şekilde veteriner hekim atamalıdır. Yeterli sayıda veteriner hekim bulunamaması
halinde yurt dışından veteriner hekim gelmesini teşvik etmelidir. Ayrıca süt sığırcılığında süt
teşviki yapılmakla beraber yatırımcı çekebilmek için yer tahsisi gibi imkânların yatırımcıya
sağlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sulanabilir arazimizin artırılması yetersizliği. Yüzde 90 kuru tarıma dayalı alanlarının
sulanabilir hale getirilememesi.
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Sorun 86
Karaman’da ve İç Anadolu Bölgesi’nde yeraltı sularının azalması ve su sıkıntısı.
Çözüm Önerisi
Tarımsal ürünlerin desteklenmesinde illerimizde yer altı suyunun azalması sebebiyle daha
az su isteyen ürünlere tarım teşviki uygulaması yapılmalıdır. Ülkemizde ve ilimizde bulgur ve
makarna sektörü için gereken sert buğday çeşidi özellikle desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KARAMAN TİCARET BORSASI
Sorun 87
Ürün prim desteğinin her bölge için aynı olması.
Çözüm Önerisi
Aynı tarladan yılda çift ürün alan bölgeler ile tek ürün alınan bölgelerdeki ürün prim desteği
farklılaştırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAMAN TİCARET BORSASI
Sorun 88
Elma satışlarındaki kayıt dışılık.
Çözüm Önerisi
Elma ticaretindeki kayıt dışılığın önlenmesi için elma üreticilerine, hububat ve bakliyat
üreticileri gibi prim desteği sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAMAN TİCARET BORSASI
Sorun 89
Organize hayvancılık ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
Organize Hayvancılık Bölgeleri belirlenip hızla faaliyete alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKKALE TİCARET BORSASI
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Sorun 90

Çözüm Önerisi
Üreticileri, sanayiye entegre edebilecek ürünleri yetiştirmeleri için teşvik etmek ve uzman
kişiler vasıtasıyla bilgilendirmek gereklidir. Bu planlama olmadan üreticiler geleneksel
ürünlerin dışına çıkmamaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKKALE TİCARET BORSASI

Sorun 91
Süne ile mücadele.
Çözüm Önerisi
Süneyle mücadelede üreticilere maddi ve teknik imkânlar sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKKALE TİCARET BORSASI

Sorun 92
Kalitesiz tohum
Çözüm Önerisi
Bölgemizdeki üreticilere kaliteli tohum desteği sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKKALE TİCARET BORSASI
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Sorun 93
Balıkesir bölgesinde Zeytincilik Kanunu ve Toprak Koruma Kurulu Kanunu sanayi yatırımlarını
kısıtlamaktadır.
Çözüm Önerisi
Zeytincilik Kanunu ve Toprak Koruma Kurulu Kanunu, Türkiye ve Balıkesir menfaatleri
düşünülerek tekrar gözden geçirilmelidir. Özellikle madencilik faaliyetlerinde çıkartılacak
madenin niteliği, önemi ve çıkartılması esnasında kullanılacak metotlarla ilgili, yöre halkı ve
işletmecinin karşı karşıya kalmaması adına bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR SANAYİ ODASI
Sorun 94
Kırmızı et üretiminde yaşanan sorunlar.
Çözüm Önerisi
Süt desteklemelerinin daha rasyonel kullanılması gerekmektedir. 12 ay süt üretimine destek
verileceğine, süt talebinin yoğun olduğu zamanlarda bu desteklemelerin kaldırılması, süt ve
süt mamullerinin az tüketildiği aylarda (şubat, mart, nisan) desteklemelerin daha çok verilmesi
gerekmektedir. Ülkemizde süt üretiminde herhangi bir noksanlık gözükmemektedir. Buna
rağmen gebe süt hayvanı ithalatı devam edeceğine, et hayvanı noksanı olmasından dolayı
etlik gebe hayvan ithalatıyla et açığı kalmayacaktır. Türkiye’de besilik hayvan varlığının et
tüketimini karşılamadığı için kırmızı et fiyatları yükselmiştir. Bu yüzden et ırkının damızlığı
geliştirilmeli ve et noksanlığı ortadan kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR TİCARET BORSASI
Sorun 95
İlçemizin en önemli gelir kaynağı olan zeytinyağı fiyatının uzun yıllardır hak ettiği düzeye
gelmemesi üreticinin ürününü artık neredeyse toplamayarak tarlada bırakması noktasına
gelmiştir. Zeytinyağına verilen desteğin çok düşük olması sorunu daha da içinden çıkılmaz
hale getirmektedir.
Çözüm Önerisi
Zeytinyağına verilen devlet desteğinin Avrupa Birliği ülkelerindeki düzeye yükselmesi üretici
için çok büyük önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AYVALIK TİCARET ODASI
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Sorun 96

Çözüm Önerisi
Ulusal gıda güvenliği konusunda gerekli olan standartların hazırlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BANDIRMA TİCARET BORSASI
Sorun 97
Ülkemizin genetik kaynaklarından yararlanarak bitki ıslahı kültürünü ve gen aktarım
teknolojisinin gelişmemiş olması sebebiyle tohumculukta dışa bağımlılığımız artmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ülkemizin sahip olduğu genetik zenginliğinden yararlanabilecek yurt içinde ve dışında insan
gücüne, üniversitemizde merkezi laboratuarlar kurularak çalışma olanağı yaratıldığında
özel sektörün de aktif bir şekilde devreye girmesiyle kısa sürede kendi tohumumuzu
üretmeye başlayacağımızdan büyük oranda dışa bağımlı ülkemiz tohumluk endüstrisinin
dışa bağımlılığı zamanla azalabilecektir. Bu da doğal dengenin korunmasına ve çevremizin
daha az kirlenmesine neden olacaktır. Ülkemizdeki genetik kaynakların yok olup gitmesi bir
ölçüde engellenebilecek, yerli genotiplerimizin üstün özellikler kazandırılarak iç ve dış ticari
piyasada aranan çeşitler halinde dönüştürülmesi mümkün olabilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
BANDIRMA TİCARET BORSASI
Sorun 98
Zeytincilik
Çözüm Önerisi
Bölgemizin en önemli ürünü olan zeytinin ilaçlama sorunları yüzünden çok ciddi ekonomik
kayıplar yaşanmaktadır. Sofralık zeytin yemeklik ve ham zeytinyağı ayrı ayrı prim sistemine
dahil edilerek yasal düzenleme ile çok düşük oranda ilaçlama bedeli müstahsil satış
faturalarından kesinti yapılarak bütçe sağlanarak tek elden ve zamanında ilaçlanması
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BURHANİYE TİCARET ODASI
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Sorun 99
İnspektör talebi
Çözüm Önerisi
Bölgemizin ihracat ile ilgili işlemlerinde Edremit körfezinde bulunmayan inspektör talebimiz
yerine getirilmemiştir. Edremit Körfezine bir tane Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesine
gerekli olan memurun atanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
EDREMİT TİCARET ODASI

Sorun 100
Turizm ve zeytinciliği bağdaştırma hakkında
Çözüm Önerisi
Zeytinlik alanlardaki imar uygulamasının turizme yönelik olarak kullandırılmalı ancak var
olan doğal yapıyı koruyarak yapılmalıdır. Butik zeytincilik faaliyetlerine izin verilmelidir. Tarım
arazileri üzerindeki çarpık yapılaşmayı önlemelidir. Çünkü zeytin ve zeytinyağı iklim ile
ilgilidir. Aynı kaliteyi başka bir bölgemizde bulamayız.
Bildiren Oda / Borsa
EDREMİT TİCARET ODASI

Sorun 101
Tarım ve hayvancılık alanında bölgemiz büyük üreticileri barındırmaktadır. Fakat tesislerin
modernizasyonu ve gelişimi için yeterince desteklenmemektedir.
Çözüm Önerisi
Mevcut tesislerin modernizasyonu teknolojik gelişimi ve teknik destekleri bölge kalkınma
ajansları ve Avrupa projeleri ile her yıl düzenli olarak desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ERDEK TİCARET ODASI
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Sorun 102

Çözüm Önerisi
Susurluk’taki mera vasfını yitirmiş olan yeşil alanların ve Göbel ve Karapürçek mahallelerindeki
meraların, Tarım Organize Sanayi Bölgesi olarak tahsis edilmesi talep edilmektedir. Susurluk’a
Ziraat veya Veterinerlik Fakülteleri kurulmalıdır. Göbel ve Karapürçek mahallelerimizdeki
meraların vasıflarının korunarak uygulamalı eğitim bölgesi ve alanı oluşturulmalı ve bölge
üniversite ile desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
SUSURLUK TİCARET ODASI

Sorun 103
Susurluk Şeker Fabrikası’nın yılın büyük bir bölümünün de atıl kalması
Çözüm Önerisi
Şeker Pancarı belirli dönemlerde meydana gelen bir üründür. Şeker Pancarı işleme dışında
kanola benzeri bir ürünün ekimi planlanabilir, biodizel yakıt üretimi gibi konularda çalışmalar
yapılabilir.
Bildiren Oda / Borsa
SUSURLUK TİCARET ODASI

Sorun 104
Susurluk’ta üretilen hububatın (Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, darı, pirinç vb.)
pazarlanmasında üreticiler bir takım zorluklar yaşamaktadırlar. Bu zorlukları aşmak amacıyla
pazarlama kanallarının arttırılması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
İlçemizde 2014 yılında 183.833 ton mısır, 41.393 ton buğday, 4.482 ton arpa, 9.492 ton
yulaf üretilmiştir. Üreticilerin pazarlamadaki zorluklarını aşmak için pazarlama kanallarının
artırılması amacıyla Toprak Mahsul Ofislerinin ilçemizde müdahale alımlarını yapması için
sezonluk alım merkezi kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SUSURLUK TİCARET BORSASI
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Sorun 105
Yerleşim merkezlerinde yapılan hayvancılık yaşamı her yönüyle olumsuz etkilemektedir.
Hayvancılıktan geçimini sağlayan üreticilerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmesi için
alt yapılarını iyileştirmek gerekmektedir. Hayvancılık kent ve yerleşim alanlarının dışına
çıkartılmalıdır.
Çözüm Önerisi
Atıl vaziyette kalmış meralar Organize Hayvancılık Bölgelerine dönüştürülebilir. Yerleşim
merkezi içinde kalmış ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yerleşim yeri dışında oluşturulacak
alt yapısı tamamlanmış hayvancılık bölgelerine taşınarak, Avrupa Birliği’nin istediği tarım
ve hayvancılık kriterlerine uygun kontrollü üretim yapılarak üreticilerimizin gelirlerinin
arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılığı desteklemek
amacıyla kilogram başına destekleme primi verilmelidir. Girdilerdeki KDV oranlarının
canlı hayvan ve yemlerde tüzel kişilerde olduğu gibi gerçek kişilerde de aynı uygulanması
gerekmektedir. Bu girdi maliyetlerinde belirli bir seviyede denge sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SUSURLUK TİCARET BORSASI

Sorun 106
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) teşviklerinden, tarımsal
potansiyeli güçlü olmasına rağmen yararlanamaması
Çözüm Önerisi
Bolu, kanatlı hayvancılık sektöründe Türkiye’nin toplam üretiminin yüzde 30’unu
gerçekleştirmektedir. Her biri Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan
entegre tesislere ve bunlara girdi sağlayan yetiştirici ağına sahiptir. Ayrıca, son dönemde
yapılan proje ve çalışmalar ile Bolu’da katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi
özendirilmektedir (örneğin; ceviz). Bolu’nun kanatlı hayvancılık sektöründeki gücü, kırsal
turizm alanındaki gelecek potansiyeli gibi hususlar göz önünde bulundurularak Bolu’nun söz
konusu teşviklerin kapsamına alınması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

292

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 107

Çözüm Önerisi
Tarımsal üretimin devamı ve sanayide ürünlerin değerlendirilmesi bakımından, üretimde
verimliliğin artırılması, ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi ve üreticinin satın alma gücünün
yükseltilmesi adına Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 108
Meyve sebze halleri dışında faaliyet gösteren firmaların yarattığı haksız rekabet ve kayıt dışılık;
yaş sebze meyve hallerinde faaliyet gösterenlerin en büyük sorunu hal dışında çalışan firmaların
denetim ve kontrolden uzak çalışma koşullarının yarattığı haksız rekabet ve kayıtdışılıktır.
Çözüm Önerisi
Hal dışında faaliyet gösteren firmalar şehirlerde belirli lokasyonlarda toplandığından; Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca denetimleri sık sık gerçekleştirilebilir. Mali anlamda kayıt
dışılığın önüne geçmek için vergisel denetimleri sık sık gerçekleştirilmelidir. Belediyelerce
denetimlere tabii tutularak hal içine alınmaları sağlanmalıdır. Hal rüsumları konusunda standart
bir tarife oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BURSA TİCARET BORSASI
Sorun 109
Gemlik’te uluslararası normlarda üretim, paketleme, ambalajlama yapabilecek bir Zeytin İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi bulunmamaktadır.
Çözüm Önerisi
Gemlik ülkemizin en kaliteli sofralık zeytinlerini üreten bir bölgedir. Bu noktada müstahsilin
ürettiği zeytini işleyebileceği, AB normlarına uygun bir şekilde paketleme ve ambalajlama
yapabileceği, depolayabileceği bir entegre tesisi bulunmadığından, üreticilerimiz başka ilçelere
göçmekte ve buralara yatırım yapmaktadırlar. Gemlik için bir Zeytin İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi kurulması bu sorunları bertaraf edecektir. Böyle bir yapı bölgesel olarak da hizmet
verebilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 110
Zeytinde verilen teşvikler
Çözüm Önerisi
Zeytinde destek dönüm başına değil ürün bazında verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GEMLİK TİCARET BORSASI

Sorun 111
5957 sayılı Kanun’un uygulanmasında yaşanılan aksaklıklardan dolayı tarım ürünlerinde kayıt
dışı oranı azalmamaktadır. Bu kayıtdışılık; gıda güvenliğinin sağlanması, tüketiciye daha
kaliteli ve güvenilir mal temin edilmesi, tedarik, dağıtım ve satışta etkinliğin sağlanmasını
engellemektedir.
Çözüm Önerisi
5957 sayılı Kanun tam olarak uygulanabilmesi için gerekli teknolojik altyapının ve denetimin
sağlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 112
Tarım ürünlerinin sigorta kapsamlarının genişletilmesi ve muafiyet oranlarının azaltılması.
Çözüm Önerisi
Tarım Bakanlığı ve TARSİM tarafından ilgili teknik çalışmaların yapılarak tarım ürünlerinin
sigortalanmalarına yönelik mevzuatta gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İZNİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 113

Çözüm Önerisi
Çiftçilerin bilinçlendirilmesi için eğitsel faaliyetler yapılmalıdır. Arazi büyüklüğüne göre
tarımsal destekler planlanarak toplu arazilere artan oranlı destekler sağlanmalı küçük çiftçiler
işletmeciliğe yönlendirilmelidir. En az 4 yıllık ekim deseni planı yapılmalı münavebelerin
uygulanabilmesi için sözleşmeli ekim yapılmalıdır. Su kaynaklarını korumak üzere kapalı
sulama sistemi yatırımları artırılmalıdır. ÇKS verileri ile arazi büyüklüğüne göre; toprak
sürümünden hasat zamanına kadar kullanılacak motorin miktarı tespit edilerek indirim
sağlanmalıdır. Makine ve alet parkı yüksek yatırım maliyetleri ve atıl kapasiteyi önlemek
üzere; tarımsal faaliyetler hizmet sektörünün ülkemizde yaygınlaştırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 114
Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi
Çözüm Önerisi
Bölgemizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve göçün tersine çevrilmesinde etkili olacak
projelere daha fazla destek verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 115
Hayvancılığın teşvik edilmesi
Çözüm Önerisi
Mustafakemalpaşa’da özellikle dağ köylerinde oldukça fazla göç verilmiş bulunmaktadır.
Köylerde genç nüfusun tamamı Bursa’ya çalışmak için göç etmiştir. Küçükbaş ve büyükbaş
hayvancılığın desteklenmesi ile göçün önüne geçilmiş olup, ülkemiz hayvancılığında
gelişmesinde önemli bir faydası olacağı inancını taşımaktayız.
Bildiren Oda / Borsa
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI
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Sorun 116
Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurulması
Çözüm Önerisi
Mustafakemalpaşa ve Karacabey Ovaları ülkemizin önemli ovalarındandır özellikle Karacabey
tarım işletmesinin bulunduğu alana Tarıma Dayalı OSB’nin kurulması halinde yöremiz için
daha faydalı olacağı inancını taşımaktayız. Bölgemizin ağır sanayi ile değil tarıma dayalı
sanayi ile kalkınacağını düşünmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI

Sorun 117
İlçemizin ekonomik saç ayaklarından birisi de hayvancılıktır. İlçemizde güvenli bir et ve süt
merkezi entegre tesisi ihtiyacı hat safhadadır.
Çözüm Önerisi
Yap, işlet devret modeli ile bir et ve süt entegre tesisi kurulabilir.
Bildiren Oda / Borsa
YENİŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 118
İlçemizde Tarım Organize Sanayi Bölgesinin olmaması
Çözüm Önerisi
İlçemiz ekonomik yapılanması sebebiyle büyük ihtiyaç duyulan Tarım Organize Sanayinin
kurulması gereklidir. Ekonomisinin yüzde 65’i tarım ve hayvancılığa bağlıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YENİŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 119

Çözüm Önerisi
İlçemizde hububat ve ürünleri ekimi yüksek düzeyde olup alıcı tüccarların toplu halde alım
yapabileceği bir alanın olmaması nedeniyle şehir trafiği ve ticaret kolaylığının modern bir
hububat pazarı kurulmak suretiyle giderilebilineceği düşünülmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YENİŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 120
Canlı hayvan satış ve kesim yeri
Çözüm Önerisi
İlçemizde canlı hayvan mevcudiyetinin çok olması nedeniyle bölgede güvenilir bir hayvan
kesim merkezinin yapılması gereklidir. Mevcut olan alanın daha modern hale gelmesi ile bu
sorun çok hızlı ve kolay çözülebilir.
Bildiren Oda / Borsa
YENİŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 121
Tarım sektöründeki elektrik, mazot, gübre, ilaç, tohum gibi girdi maliyetlerinin dünya
fiyatlarının çok üzerinde olması sektörü olumsuz etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Girdilerde en çok paya sahip mazot ve gübre desteğinin çiftçilerimize doğrudan katkısı
sağlanmalıdır. Bu bağlamda çiftçiye verilen mazotta ÖTV ve KDV, gübrede KDV indirimine
gidilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI
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Sorun 122
Süt üreticilerinin yeterince desteklenmemesi
Çözüm Önerisi
Çok zor koşullarda süt üretimi sağlayan yetiştiricilerimize devletimiz tarafından litre başına
yapılan destekleme tutarının yükseltilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 123
İthal hammadde girdi maliyetlerinin yüksekliği
Çözüm Önerisi
Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlerinin hammaddelerinin büyük bir kısmı
yurtdışından dövizle ithal edilmektedir. Dövizde meydana gelen aşırı dalgalanmalar maliyetleri
olumsuz etkilemektedir. Dışarıya bağımlılığı azaltmak için çiftçilerimize daha fazla destek
verilerek teşvik edilmesi hayati öneme haizdir. Yetiştiricilerimize daha uygun şartlarda ürün arzı
için Türk Lirasının değerinin yabancı paralar karşısında güçlü hale getirilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 124
Tarıma dayalı sanayi yatırımlarının yeterince desteklenmemesi
Çözüm Önerisi
Bölgemizde yoğun bir şekilde hayvancılık yapılmakta, buna paralel olarak et ve süt üretimi
gerçekleştirilmektedir. Yine bölgemiz meyve-sebze üretimi için Türkiye’nin en uygun bölgesi
olup, büyük çapta sebze-meyve üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, tarıma dayalı
sanayi yatırımlarının desteklenmesine ağırlık verilmelidir. Türkiye’nin dış pazarlara ürün
satmasında zorluk yoktur. Tek sorun, rekabet edebilir fiyat ve kaliteli ürün yetiştirebilmektir.
Bildiren Oda / Borsa
BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 125

Çözüm Önerisi
Bölgemizdeki hayvancılık ırkının yerli ırktan arındırılarak, kaliteli et ve süt ırklarının bölgemizde
çoğaltılması amaçlanarak desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BİGA TİCARET BORSASI

Sorun 126
Yerli tohum üretiminin arttırılması ve teşvik edilmesi.
Çözüm Önerisi
Dışa bağımlılıktan kurtulmak için devlet olarak tohum üretilmeli, özel sektörümüzde teşvik
edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BİGA TİCARET BORSASI

Sorun 127
Tarımsal emtiaların ticaretinde kayıt dışı ile mücadele kapsamında büyük bir ilerleme
sağlanmıştır. Uygulamaya konulacak ilave tedbirlerle, üretimin ve ticaretin tamamının kayıt
altına alınması hedefiyle çalışmalarına devam edilmelidir.
Çözüm Önerisi
Tarım ürünlerinde desteklemeye dahil tüm ürünlerde Borsa tescili aranması uygulaması 2011
yılından itibaren hayata geçirilmiştir. Bu uygulama tarımda kayıt dışı sorununu ve haksız
destekleme ödemelerini sonlandırmakla beraber devam ettirilmelidir. Borsalarda fiilen satılan
hayvanların da prim sistemine dâhil edilmesi gerekmekte, salon satışlarını teşvik etmek
üzere belirli bir süreyle stopaj vergisi alınmaması da değerlendirilmelidir. Hayvan park ve
pazar yerlerinin Ticaret Borsaları tarafından işletilmesi gerekmektedir. Tarım ürünlerinin girdi
ve çıktılarının KDV oranlarının eşitlenmesi, kayıt dışı ekonomiyi azaltıcı etki göstererek, vergi
gelirlerinin artmasını sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
EDİRNE TİCARET BORSASI
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Sorun 128
Bölgede küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yetersizliği, mera alanlarından istenilen
ölçüde faydalanılamaması, süt üretimindeki dönemsel artışların değerlendirilmesi, bölgenin
potansiyelinin ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde kullanılamaması sektördeki temel
sorunları oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
Edirne Beyaz Peyniri’nin canlandırılması ile verim potansiyeli düşük topraklara sahip
bölgelerde yaşayan üreticilere alternatif üretim modeli oluşturmak üzere küçükbaş
hayvancılığın desteklenmesi talep edilmektedir. Yem ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla
mevcut mera alanlarının korunması ile mera ıslah çalışmalarına önem verilmesi, süt tozu
üretim tesisleri kurulması gereklidir. Mecburi hastalık veya zoonoz hastalık nedeniyle
imhasına karar verilen hayvanlara verilen tazminat ödemesinin mezbahalarda ve işletmelerde
yüzde 90 olarak eşitlenmesi Trakya Bölgesi’nin Türkiye’nin damızlık hayvan üretim deposu
haline getirilmesi gereklidir. Bölgenin değeri olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırklarının
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
EDİRNE TİCARET BORSASI

Sorun 129
Bölgemizde bulunan hayvancılık işletmelerinin hayvan varlığı ortalama 7-8 baş olarak tespit
edilmiştir. Mevcut haliyle verimliliği düşük olmakla birlikte, ekonomik getiri anlamında üreticiyi
tatmin etmemektedir.
Çözüm Önerisi
İşletme büyüklüklerinin AB ülkelerinde olduğu şekilde 50-60 adet sağılır hayvan kapasitesine
çıkartılması, verimliliği artırmakla birlikte ekonomik getirinin yükselmesiyle köyden kente göçü
engelleyerek, üreticinin yerinde istihdam edilmesini temin edecek ve hayvancılık faaliyetlerinin
iş kolu olarak algılanmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda hazırlanacak özel tip projeler, hibe
desteği verilmek ve özel vergi muafiyetleri sağlanmak suretiyle desteklenmelidir. Hayvan
varlığının artması, ülkemizin kırmızı et açığının kapatılmasına katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
EDİRNE TİCARET BORSASI
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Sorun 130

Çözüm Önerisi
İpsala Ovası’nda monokültür olarak yalnız çeltik mahsulü yetiştirildiğinden çeltiğin gebeleşme
döneminde mantari hastalıklar için fungusit uygulaması ve yabancı ota karşı mücadelenin
insan gücü ve yer aletleri ile (çeltik ürünü su içerisinde yetiştiğinden) ilaçlanması mümkün
değildir, yalnızca uçakla mümkün görülmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İPSALA TİCARET BORSASI

Sorun 131
Hayvan ırkları ile ilgili sorunlar
Çözüm Önerisi
Büyükbaş hayvan ırkımız yeniden gözden geçirilmeli, ülkemizin et ve süt üretiminde, üretim
açığımızın et üretimi olmasından dolayı kombine et ırkı hayvan varlığının, gerek et ırkı
anaç düve ithalatı, gerekse melezleme yöntemiyle desteklenmesi gerekmektedir. Süt-et
hayvancılığı üzerine araştırmalar yapılarak Türkiye’ye en uygun görülen yapı model olarak
ele alınmalı ve uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

Sorun 132
Tarım arazilerinin toplulaştırılması
Çözüm Önerisi
Tarım arazilerinin toplulaştırılması, bölgemiz için acil bir ihtiyaçtır. Bölgemizdeki tarım
parsellerinin yüzde 80’ini 10 dekar ve altı parseller oluşturmaktadır. Bu arazilerin tekrar karlı
hale getirilebilmeleri ve ekonomiye kazandırılabilmeleri için acilen toplulaştırılarak rantabl
büyüklüklere getirilmeleri gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
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Sorun 133
Bölgemiz ikliminin toprak yapısına uygun tarım ürünlerinin tohum çeşitlerinin belirlenip teşvik
edilmesi
Çözüm Önerisi
Toprak analizlerinin daha verimli yapılması için gelişmiş laboratuarlar kurulması ve bunların
teşvik edilmesi gereklidir. Laboratuarlar vasıtasıyla yapılan analizler sonucunda bölgeye
uygun, toprağa uygun ürünlerin yetiştirilmesinin teşvik edilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 134
Kırklareli ve Trakya Bölgesi’nin IPARD programından yararlanamaması
Çözüm Önerisi
IPARD kapsamına alınan illerin seçilme kriterlerinden biri olan kişi başı milli gelir
hesaplamasında il ve ilçeler ayrı ayrı kategorize edilebilir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRKLARELİ TİCARET BORSASI

Sorun 135
Kırklareli ve Trakya Bölgesi’nin IPARD programından yararlanamaması
Çözüm Önerisi
Kişi başı milli gelirin hesaplanması konusunda il merkezleri ve ilçelerin ayrı ayrı kategorize
edilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BABAESKİ TİCARET BORSASI
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Sorun 136
Bölgemizde uygulanan tarım politikalarının ve desteklerin yetersizliği.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çözüm Önerisi
Kalkınma ajanlarının ve tarımsal kalkınmanın desteklerin arttırılması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 137
Kırsal nüfus kaybı
Çözüm Önerisi
Çiftçilerin refah düzeyleri daha iyi bir duruma çekilmeli ve topraklarını bırakarak kentlere
göç etmelerinin önüne geçilmelidir. Bu da gelişim potansiyellerini destekleyecek fiziksel ve
ekonomik alt yapının oluşturulması sağlanarak ayrıca tarım ve hayvancılık desteklenerek
gerçekleştirilebilir.
Bildiren Oda / Borsa
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI

Sorun 138
Tarım alanlarından alınan verimliliğin artırılması
Çözüm Önerisi
Trakya’daki toprakların çoğu tarıma elverişli arazilerden oluşmaktadır. Fakat Trakya’nın
ürettiği katma değerin sadece yüzde 11,5’i tarımdan elde edilmektedir. Bu konuyla ilgili
çiftçilerimizin bilgilendirilmesi ve topraklardan doğru ürünler alabilmek adına toprak analizi
yaptırılması yaygınlaştırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
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Sorun 139
Gıda mühendislerinin maaşlarını belirleme şekli
Çözüm Önerisi
İşletmelerde çalıştırmak zorunda olunan sorumlu yönetici/mühendislerin alması gereken
ücretler bağlı bulundukları Oda tarafından belirlenmektedir. Yasaların Odalara vermiş olduğu
yetkiler yanlış yorumlanmakta olup, serbest çalışan, sorumlu yönetici/mühendislik hizmeti
verenler için verilen ücret tarifesi belirleme yetkisi, bir işyerine bağlı olarak hizmet verenler
içinde aynı şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır. Oysaki bir işyerine bağlı sigortalı olarak
çalışan sorumlu yönetici/mühendisler bu yetkinin dışında yer almaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
KOCAELİ TİCARET ODASI
Sorun 140
Kocaeli tarımsal desteklerin sürdürülmesi (Kandıra GİOSB’un faaliyete geçmesi)
Çözüm Önerisi
Kocaeli’nin IPARD tarımsal destek kapsamına alınmamıştır. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız
çalışma neticesinde Kandıra Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı kapsamına alınmıştır.
Bu programa 43 başvuru olmuştur. Bu desteğin önümüzdeki dönemlerde de sürmesi
gerekliliğine inanıyoruz (Tarım sektöründe çalışan kurumların destek süreçlerini yönetecek
kurumsal olgunlukta olmaması başvuru sayısını olumsuz yönde etkilemiştir). Yaklaşık
2000 dönüm arazi üzerinde 60 firmanı yer alacağı sanayi bölgesi olan Kandıra Gıda İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KOCAELİ TİCARET ODASI
Sorun 141
Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da araziler veraset yoluyla parçalanmaktadır. Küçülmüş ve
parçalanmış tarım arazilerinin verimlilik ilkeleri doğrultusunda işletilmesine imkân verilmelidir.
Çözüm Önerisi
Arazi toplulaştırılması ile ilgili çalışmaların ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Tarım sektöründe işletme modernizasyonu, kalite ve verimde artış sağlanması gerekmektedir.
Küçük üreticiler için fazla maliyetli olması sebebiyle, küçük işletmelerden bu gereklilikleri
sağlayamayanlar ya kapanmakta veya yalnızca hane halkı tüketimine yönelik üretime
geçmektedirler.
Çözüm Önerisi
Uzun dönemde, verim artışı ve işletme modernizasyonu, Avrupa Birliği içinde tarım ürünlerinin
serbest olarak satılmasını mümkün kılacak, bu gelişmelerin ise gelir artışını sağlayacağı
beklenmektedir. Buna karşılık, kalite standartlarını sağlamakta zorlanacak, özellikle küçük
işletmeler için destek mekanizmaları geliştirilmesinin ve politikaların tasarlanmasının
önemi ortaya çıkmaktadır. Bir tarım desteği olan Katılım Öncesi Mali Araç Kırsal Kalkınma
Bileşeni’nin (IPARD) kapsamına ilimizin alınması bölgesel kalkınmada ve gıda güvenliği
konusunda önemini artıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SAKARYA TİCARET BORSASI

Sorun 143
Türkiye’de hububat hasat mevsimi 1 aylık bir sürede bitmektedir. Bu dönem ve sonrasında
piyasaya büyük oranda hububat arzı olmaktadır. Üretici arz fazlalığından dolayı zarar
etmekte, sanayici ve tüccar da yıl boyunca ihtiyacı olan ürünü 1-2 ay gibi kısa bir sürede
temin etmektedir.
Çözüm Önerisi
Tarım ürünleri ticaretinin dar bir alanda çıkartılıp finans sistemiyle buluşturmak, elektronik
ortamda ulusal ve uluslararası boyut kazandırabilmek için lisanslı depoculuk sistemi ve ürün
ihtisas borsalarının kurulması büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle lisanslı depoculuk
yatırımları teşvik edilmeli ve işletilmesi aşamasında destekler verilmelidir. Lisanslı depoculuk
yatırımları, uzun vadeli faizsiz teşviklerde kapsamına alınmalıdır. Bölgesel rekabeti edebilirlik
operasyonel programı kapsamında lisanslı depoculuk yatırımları desteklemesi sağlanmalıdır.
Borsaların yapacakları yatırımları IPARD tarafında verilen destekler kapsamına alınması
önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SAKARYA TİCARET BORSASI
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Sorun 144
Alan bazlı fındık desteklemelerinin devam ettirilmesi.
Çözüm Önerisi
2014 yılında sona eren alan bazlı fındık desteklemeleri ile ilgili devam yönünde yasal bir
düzenleme henüz devreye sokulmamıştır. Yasal düzenlemenin yapılarak desteklemelerin
devamı sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKYAZI TİCARET BORSASI

Sorun 145
Tarımsal ve hayvansal ürün alım-satımı yapan tüccarların alım yaptıkları müstahsillerin
sosyal güvenlik prim kesintileri ile ilgili sorumlu tutulmaları.
Çözüm Önerisi
Yapılacak bir kanun düzenlemesi ile tüccarların ve Borsaların bu kanuni sorumluluğu
kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKYAZI TİCARET BORSASI

Sorun 146
Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve imara açılarak yok edilmesi
Çözüm Önerisi
Tarım arazilerinin bugünün ve gelecek nesillerin gıda güvencesini sağlayan, gelecek nesillere
miras bırakılacak emanetler olarak görülüp, kamu yararı adı altında oluşturulan mazeretlerle
yok edilmesini engelleyecek açık ve kesin kanuni düzenlemeler gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AKYAZI TİCARET BORSASI
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Sorun 147

Çözüm Önerisi
Tarımsal ürünlerde arz talep dengesinin korunması ve istikrarın sağlanması adına, lisanslı
depoculuk faaliyetlerinin hayata geçirilmesi zaruret arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AKYAZI TİCARET BORSASI

Sorun 148
Sakarya’da ve Akyazı’da tarımsal işletmelerin küçük ölçekli ve çok sayıda parselde üretim
yapan işletmeler olması
Çözüm Önerisi
Bu durum işletmelerin verimliliğini ve karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sakarya’da
ve Akyazı’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından arazi toplulaştırılma projeleri
hızla hayata geçirilerek bu işlemlerin bu manadaki olumsuzlukları ortadan kaldırmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKYAZI TİCARET BORSASI

Sorun 149
Ülkemiz için stratejik önemi bulunan tarım ürünlerinde üretim miktarının istenilen seviyede
olmaması.
Çözüm Önerisi
Üretim potansiyeli bulunmasına rağmen üretim maliyetleri ve karlılık oranları nedeniyle üretimi
yeterince yapılmayan mevcut üretiminde tüketimi karşılamadığı açığında ithalatla kapatıldığı
yağlık ayçiçeği ürününe verilmekte olan prim desteği miktarının artırılmalıdır. Sonrasında
üretim miktarı da doğru orantıda artacak ve ithalat sorunumuz ortadan kalkacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI
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Sorun 150
Lisanslı depoculuk yatırımları konusundaki yatırım maliyetlerinin çok yüksek oluşu nedeniyle
bu konudaki yatırımların yavaş ilerlemesi.
Çözüm Önerisi
Ticaret Borsalarının özellikle lisanslı depoculuk, akredite gıda ürün laboratuarları konusunda
yapacakları yatırımların finansmanını hazırlayacakları projeler kapsamının da IPARD (Katılım
Öncesi AB Mali Yardımı) kapsamında büyük bir kısmını hibe olarak talep edebilmelerine
imkân sağlanması gerekmektedir. Yerel yönetimlerin Borsaların yapacakları lisanslı depo
konusundaki imar mevzuatı kapsamındaki ve Belediyelerle belirlenen harç tutarlarından
muaf tutulması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI

Sorun 151
Ticaret Borsaları seans salonlarında tarım ürünlerinin fiili satışlarının istenilen düzeyde
olmaması nedeniyle Borsaların tarım ürünleri piyasasında fiyatların oluşmasında etkileri
beklenilen düzeyde değildir.
Çözüm Önerisi
Ticaret Borsalarının tarım ürünleri fiyat oluşumlarında daha etkin bir rol üstlenebilmesi amacıyla
Borsa seans salonlarında satılan ürünler için stopaj oranlarının sıfırlanması gerekmektedir.
Buğday, ayçiçeği, arpa gibi ürünlerde verilen prim desteklerinin satış salonlarında satılan
ürünlere yönelik olarak verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI
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Buğday kalitesine etki eden birçok etken bulunmakla birlikte bunların arasında protein miktarı
ve protein kalitesi ön sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki buğdaylarda bir kalite problemi
yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Kalite problemini, verimlilik, üretim maliyetinin düşürülmesi için sertifikalı tohumluk kullanımının
yaygınlaştırılması elzemdir. Bu amaçla üreticilerin bilgi düzeyinin yükseltilmesi sertifikalı
tohumluk destekleri konusunda yeterli bilgi verilmesi, yeni çeşitlerin üreticilere yeteri kadar
tanıtılması gerekmektedir. Ülkemizdeki tohumluk üretim alanı ve bölgelerinin belirlenmesi
ve piyasada vasıfsız ürünlere yönelik denetimlerin artırılması, özel sektörün dağıtımda etkin
olarak yer alması sertifikalı tohumluk kullanımını bir ön destek şartı haline getirilmesi ile
sertifikalı tohumluk kullanım alanı olması gereken düzeye ulaşabilecektir. Sertifikalı tohumluk
kullanım oranı her yıl yüzde 30 arttırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI

Sorun 153
Tarımın sorunları
Çözüm Önerisi
İlçemiz arazisinin yüzde 60’ı ova, yüzde 35’i hafif engebeli, yüzde 5’i orman örtüsüyle kaplıdır.
İlçemiz toprakları bölgenin en verimli topraklarına sahiptir ve 665 bin dönüm tarım arazisine
sahiptir. Bununla birlikte arazilerin parçalanmış olması, proje maliyetlerinin yükselmesine ve
tarımsal maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, tarım arazilerinde özellikle
tarımsal elektrik kullanımına dayalı sulama projesi uygulanacak alanlarda verim artışı
sağlanmasına yönelik olarak arazi tapulaştırmasına gerek duyulmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
HAYRABOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 154
Araziler küçük ve çok parçalıdır. Bu da ekonomik tarım yapılmasını engellemektedir.
Çözüm Önerisi
Acilen arazi toplulaştırması yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
HAYRABOLU TİCARET BORSASI

Sorun 155
Tarım ve hayvancılıkta yetersiz devlet desteği ve üretim maliyetlerinin her geçen gün artması
Çözüm Önerisi
Tarım ve hayvancılık konusunda bölgemizin büyük avantaja sahip olmasına rağmen hatta
ve hatta dünyaya örnek olabilecek bir potansiyele sahip olmasına rağmen devlet desteğinin
diğer bölgelere oranla minimize edilmesi bölgemiz için büyük sorun haline gelmiştir. Bu
alanda diğer bölgelerdeki desteklerden bölgemiz de yararlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MALKARA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 156
Tarımsal üretimde en önemli girdi maliyetlerini oluşturan akaryakıt, zirai gübre ve zira ilaç
fiyatlarının pahalılığı ve aşırı kullanımı sorunu.
Çözüm Önerisi
Tarımsal üretimde kullanılan girdilerdeki ÖTV kaldırılmalı ve KDV oranı yüzde 1’e indirilmelidir.
Ayrıca 50 dekar olan toprak tahlili yaptırma zorunluluğu 30 dekara indirilmeli ve analiz
sonuçlarına göre tarımsal üretim için alınan akaryakıt, gübre ve ilaç alımlarında bir yazılım
geliştirilerek karne sistemine geçilmelidir. Netice itibariyle verimlilik artışı ile birlikte gereksiz
sarfiyat engellenecek ve çevreye verilen zarar da azalmış olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MALKARA TİCARET BORSASI
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Sorun 157

Çözüm Önerisi
Malkara’da bir an önce arazi toplulaştırılması özendirilerek, toplulaştırma işlemlerine
başlanması verimlilik artışı getirecektir.
Bildiren Oda / Borsa
MALKARA TİCARET BORSASI

Sorun 158
Miras yoluyla toprakların bölünmesi sonucunda katma değer yaratacak tarımsal faaliyetler
yapılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Miras hukukunun bu yönde yeniden düzenlenmesi, bölünmüş arazilerin toplulaştırılması acil
ihtiyaçtır.
Bildiren Oda / Borsa
DÜZCE TİCARET BORSASI

Sorun 159
Geçimlik tarımdan, endüstriyel üretime geçilememesi. Tarımsal üretimin sanayi ile entegre
olmaması, yerel firmaların markalaşamaması
Çözüm Önerisi
Bölgesel Tarım ve İnovasyon Merkezlerinin kurulması gerekmektedir. Kümelenme
sağlayacak ticaret bölgelerinin oluşturulması talep edilmektedir. Havza bazlı planlı üretim
modeline geçilmesi sağlanmalıdır. Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve markalaşmanın
sağlanması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
GÜMÜŞHACIKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 160
İlin ve ilçenin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan ve önemli derecede istihdam sağlayan,
daha önceki yıllarda ülkenin ilk 500 işletmesi arasında yer alan Amasya Şeker Fabrikası’nın,
pancar kotası nedeniyle çalışmaz hale gelmesi önemli bir sorun olarak durmaktadır.
Çözüm Önerisi
Pancar kotasının kaldırılması gerekmektedir. Kotanın kalkması demek pancar üretiminin
artması demektir ve aynı zamanda bu artışın hem istihdama katkısı olacak hem de
hayvancılığa katkısı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SULUOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 161
Fındıkta, dönüm başına doğrudan gelir desteği altında 6 yıldır uygulanan desteğin fındık
üreticilerinin fındık bahçelerine yeterince önem göstermemelerine, birçok üreticinin bahçesine
dahi girmemeye sevk etmiştir. Bu yüzden, fındık üretiminde dönüm başına verim düşüşleri ve
kalite sorunları artmıştır.
Çözüm Önerisi
Öncelikle; doğrudan gelir desteğinin dönüm miktarına değil, kilo miktarına çevrilmelidir.
Fındık bahçelerinin rehabilitasyonu için üreticilere iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim,
finansman ve ekipman destekleri sağlanmalıdır. Fındık hasatı sırasında kullanılan patoz
makineleri için biçerdöverlerde uygulandığı gibi standart getirilerek, lisanslanmalıdır. Hasat
sırasındaki kötü hava koşulları nedeniyle, kurutma sorunlarını ortadan kaldırmak için, fındık
bölgelerinde kurutma tesisi yapılması için teşvik ve hibe verilmesi talep edilmektedir. Fındık
üreticisinin lisanslı depoları kullanmaları için tanıtım, eğitim etkinlikleri yapılmalı ve teşvik
edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GİRESUN TİCARET BORSASI
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Sorun 162

Çözüm Önerisi
Bölgemiz için özellikle fındığın en kalitelisinin yetiştirildiği Giresun’un ekonomik hayatı için
önem taşıyan fındık ürünü desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 163
İlçemizin teşvik ve desteklerinin yetersizliği
Çözüm Önerisi
Bölgesel kalkınmada çok büyük rol oynayan AB projelerinden IPARD kapsamına ilçemizin
dahil edilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KELKİT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 164
Tarım ve hayvancılıkta ilimizde potansiyel olduğu halde organize ve profesyonel tarım ve
hayvancılık yapılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Hayvancılıkta ilimiz zengin mera alanlarına, damızlık 250 bin büyükbaş ve 70 bin küçükbaş
hayvan varlığına sahip olmasına karşın yeterli düzeyde yatırım alamamaktadır. İlimizde
hayvancılığa ve özellikle besicilik ve sütçülük anlamında entegre tesislere özel teşvikler
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 165
Hayvan pazarları
Çözüm Önerisi
Hayvan pazarları, Ticaret Borsaları tarafından çalıştırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KASTAMONU TİCARET BORSASI

Sorun 166
Taşköprü Sarımsağı
Çözüm Önerisi
İlçemizde uzun yıllardır dünyanın hiçbir bölgesinde aynı nitelikte yetiştirilemeyen bir nimet
olan “Taşköprü Sarımsağı”nı yetiştirmekteyiz. Bölgemiz yılda ortalama 25.000 Ton sarımsak
yetiştirerek Ülkemizin yüzde 25 sarımsak ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak sarımsağımızın
sorunları saymakla bitmiyor. Bunların başında Sarımsak Borsası olmayışı geliyor. Çiftçilerimiz
amatör yöntemlerle sarımsak yetiştirerek hem toprağa hem de tohuma zarar veriyor. Artık
ova diye tabir ettiğimiz birçok tarlada sarımsak yetiştirilemiyor. Pazarlamadaki sıkıntılar
Borsa olmayışı nedeniyle her geçen gün artıyor.
Bildiren Oda / Borsa
TAŞKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 167
16 ilde üretim izni olan 2014 yılında 2,3 milyar $ ihracat girdisi sağlanan fındık, serbest
piyasa şartlarına sahip olmasına rağmen piyasa yapıcı enstrümanlardan yoksundur. Bu
nedenle ürünün stok kontrolü, fiyat istikrarı ve kalite stabilizasyonu daima sorun olarak ortaya
çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
Dünyada örnekleri görüldüğü gibi fındık piyasası; stok kontrolü ve kalite standardı sağlayacak
olan lisanslı depoculuk faaliyetinin, Ordu merkez ilçesi (Altınordu) ve Giresun merkez
ilçelerinde (işlem hacmi en yüksek olan bu illerde) yeniden ihya edilerek faaliyete geçirilmeli
ve ürün ihtisas borsasının alt yapısı hazırlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 168

Çözüm Önerisi
Zirai afetlerle mücadele yöntemlerinin bilimsel esaslarla saptanması ve mücadele ekipmanlarının
devlet destekli üretim aletleri portföyüne alınması gerekmektedir (Suni sis makineleri vs.).
Bildiren Oda / Borsa
ORDU TİCARET BORSASI

Sorun 169
Fındık sektöründe üretimden pazara kadar tam bir sistemsizlik hakimdir. Mevzuatlar dağınık
ve ikincildir.
Çözüm Önerisi
Üretimden ticarete ve tüketime kadar her aşamayı kapsayacak, sektördeki tüm kesimlerle
mutabık kalınarak hazırlanacak çağdaş bir Fındık Kanunu, yapısal sorunları ortadan
kaldıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ORDU TİCARET BORSASI

Sorun 170
Ordu ve Giresun’un ekonomik faaliyetlerinde temel belirleyici unsur olan fındık sektörünün
gerek üretim gerek pazar boyutunda yaşanan sorunlar nedeni ile sosyo-ekonomik yapı ve
refah seviyesinde yaşanan düşüşler.
Çözüm Önerisi
Önceki yıllarda yaşanan don afetinin yarattığı etkinin azaltılması için Doğrudan Gelir Desteği
uygulamasının öne alınması, KOSGEB Can Suyu Kredilerinin bölge için oluşturulması ve
fındığın tek alıcılı piyasadan kurtarılması için piyasa regülâsyonunu sağlayacak bir kurumun
veya kuruluşun oluşturulması beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 171
Bölgemizin yem fabrikalarına uzaklığı sebebiyle yem fiyatlarının yüksek olması bunun yanında
coğrafik şartlardan dolayı üreticinin silaj fiği gibi bitkisel yem temalarının kendi üretememesi
sebebiyle hayvancılığın büyümemesi.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde yem fabrikası hiç denecek kadar azdır. Diğer bölgelerden gelen yem saman
silaj ise üretici açısından maliyetli olmaktadır. Lisanslı yem üreticiliğe teşvik edilmeli hayvan
yemi bölgemizdeki üreticilere devlet teşvikiyle verilmeli ve devamlılığı sağlanmalıdır. Bunun
yanında saman silaj fiğ gibi hayvansal besin maddeleri teşvik kapsamına alınmalı ve
devamlılığı sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
FATSA TİCARET BORSASI

Sorun 172
Bölgemizdeki tarımsal çalışmalar yapılmadığı için tarımla uğraşan nüfus köylerini terk
etmektedir. Bu da bölgemizde tarımsal nüfusu tehdit etmektedir.
Çözüm Önerisi
Tarımsal anlamdaki göçü engellemek için gerekli çalışmalar yapılmalı, bölgesini terk edip
büyükşehirlere göç eden vatandaşlarımıza destek verilip, şehirlerden köylere göçün önü
açılmalıdır. Bunun yanında üreticiye teşvik anlamında hibeler verilmeli ve gerekli modern
cihazların devlet teşviki kapsamına alınması ve bu teşviklerin yoğunlaştırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
FATSA TİCARET BORSASI
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Bölgemizde Doğrudan Gelir Desteği dönüm başına verilmekte ve üretici dahi olmayan
şahıslar hatta bölgemizde yaşamayan şahıslar arazileri bulunduğu için dönüm başına para
almakta ve kaliteli üretim geri planda kalmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölgemizdeki Doğrudan Gelir Desteği dönüm başına değil üreticinin ürettiği ürünün kalitesine
ve ürettiği ürün miktarına göre verilmeli, yıllık istatistikler tutulmalı üreticinin yıllık ürün
verimindeki artışa göre gelir desteği artırılmalıdır. Bu sayede gerçekten üretimle uğraşanla
uğraşmayan arasındaki fark ortaya çıkacak kaliteli ürüne üretici teşvik edilmiş olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
FATSA TİCARET BORSASI

Sorun 174
Çay sektöründeki sorunlar
Çözüm Önerisi
Çay Kanununun yeniden düzenlenmeli ve Çay Ürün İhtisas Borsası kurulmalıdır. Çayda
yeni bir yaklaşımla organik çaya yaygınlaştırılmalıdır. Kuru çayda KDV oranı yüzde 8’den
yüzde1’e indirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 175
Çay sektörünün 2023-2073 yıllarını kapsayacak stratejik planı (belgesi) yoktur.
Çözüm Önerisi
Çay sektörünü tamamen içine alan (müstahsilden-tüketiciye kadar) stratejik belgesi sektörün
tamamının (Müstahsil, Oda/Borsa, Ziraat Odası, ÇAYKUR, ilgili Bakanlıklar) katılımı ile
hazırlanmalı ve bir an önce uygulamaya geçmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
RİZE TİCARET BORSASI
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Sorun 176
Çay sektörünü disipline eden, düzenleyen ve denetleyen bir düzenleme-mevzuat (kanun,
yönetmelik vb.) yoktur.
Çözüm Önerisi
Sektörün tamamını disipline edecek, düzenleyip denetleyecek, Çay Kanunu çıkarılmalıdır.
Rize’nin öncülüğü ve koordinasyonunu yaptığı çay bölgesindeki STK’ların görüşlerini de
ihtiva eden, Çay Kanun Tasarısı Taslağı örnek olarak alınabilir.
Bildiren Oda / Borsa
RİZE TİCARET BORSASI

Sorun 177
Samsun’da da son yıllarda önemli bir ivme kazanan kanatlı sektöründe ihracat desteğinin az
olması ve tek pazara bağımlılık sektör açısından endişe vericidir.
Çözüm Önerisi
Türkiye’de ve Samsun’da kanatlı sektörü, ürün ve üretim tesisleri açısından AB düzeyindedir
ve ihracat potansiyeli yüksektir. Tavuk eti ve yumurta ihracatının büyük bölümü başta Irak’a
olmak üzere Orta Doğu ülkelerine yapılmaktadır. AB ülkelerinin üreticilerine vermiş olduğu
yüksek oranlı teşvikler nedeniyle rekabet yapılamamakta ve bazı ülkelerde pazara giriş
engeli ile karşılaşılmaktadır. Kanatlı sektöründe ihracatın tek pazara bağımlı olması, sektörün
geleceği açısından endişe vericidir. Teşvikler AB seviyesine getirilerek rekabet dezavantajı
ortadan kaldırılmalıdır. İhracatın önünü açmak ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla devlet
politikaları geliştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
SAMSUN TİCARET BORSASI
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Samsun’un tarımsal potansiyeli harekete geçirilmelidir. Samsun Çarşamba ve Bafra
Ovalarındaki sulama ve arazi toplulaştırma çalışmalarının bir an önce tamamlanması
Samsun’un tarımsal potansiyelini harekete geçirecektir.
Çözüm Önerisi
Çarşamba ve Bafra Ovalarında sulama projelerinin henüz istenilen düzeye gelememesi,
her iki ovamızda da tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi, ekonomik olarak tarım
yapılamayacak kadar küçük parsellerin oluşması, parseller arasında planlanmış yolların
olmaması, parsellerin şeklinin düzgün olmaması, tek başına uygulanan sulama projeleriyle
arazilerin daha da küçük parsellere bölünmüş olması gibi sebepler Samsun’un tarımsal
potansiyelinin önündeki en önemli engeldir. Çarşamba ve Bafra Ovaları; sulama, drenaj, tarla
içi geliştirme ve diğer alt yapı yatırımları ve bu iki ovadaki arazi toplulaştırma çalışmalarının
bir an önce tamamlanması Samsun’un tarımsal potansiyelini harekete geçirecektir.
Bildiren Oda / Borsa
SAMSUN TİCARET BORSASI

Sorun 179
Rutubeti yoğun olan bölgemizde yetiştirilen ürünlerimizin (TMO alımlarında istenen rutubet
oranları; mısır yüzde 14-15, buğday yüzde 12, çeltik yüzde 17-18) hasat döneminde maalesef
beklenen düzeyde gerçekleştirilememektedir. Verilen teşvikli fiyatlardan faydalanamıyoruz.
Çözüm Önerisi
Ürünlerimizi ovamızda, bölgemizde modern anlamda kurutulmasını sağlayabilecek kurutma
sistemlerinin oluşturulması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veznindeki Tarım
Müdürlükleri ve taşra teşkilatları bünyesinde inşası gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI
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Sorun 180
Terme’de mevcut fındık sanayicilerimizin yüksek bilançolarından dolayı KOBİ dışına
çıkarılması nedeniyle kırsal kalkınma yatırımı destek projelerinden yararlanamaması
Çözüm Önerisi
Fındık ürününün emtia değerinin yüksek olması nedeniyle fındık sanayicilerimizin yılsonu
bilançoları da yüksek çıkmaktadır. Düşük kar oranlarında çalışmalarına rağmen yüksek
bilanço nedeniyle KOBİ sınıfından çıkarılıyorlar. Kırsal Kalkınma projelerinde başvuru sahibi
şirketlerin KOBİ sınıfında olması istenmektedir. Yıllık 40 milyon liranın üzerinde bilançoya
sahip olan şirketler doğrudan KOBİ dışına çıkarılmakta ve kırsal kalkınma projelerinden
yararlanamamaktadırlar. Bu sorunun çözülmesi açısından fındık gibi emtia değeri yüksek
ürün ticaretiyle uğraşan küçük ve orta ölçekli sanayiciye bir ayrıcalık tanınması ve kırsal
kalkınma desteklerinden faydalanabilmeleri hususunda çalışılması gerekir.
Bildiren Oda / Borsa
TERME TİCARET BORSASI

Sorun 181
Terme halkının başlıca geçim kaynağı olan fındık ürünündeki verim ve kalite düşüklüğü
doğrudan ilçe ticaretini ve istihdamını etkileyen faktördür. Fındık bahçelerinin ekonomik
ömrünü tamamlamış yaşlı ağaçlardan oluşması ve üreticimizin iyi tarım uygulamalarını
bilmemesi bunun en önemli sebepleridir.
Çözüm Önerisi
Termeye göre daha genç bahçelere sahip Batı Karadeniz Bölgesi’nde dekar başı verim 150
kilogramın üzerinde iken, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dekar başı verim 80 kg civarındadır.
Terme’deki ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı ağaçların sökülerek yerine yeni fidelerin
dikilmesi ile bahçeler gençleştirilmelidir. Üreticinin ise yeni dikimden ilk mahsulü alana kadarki
süreçte devlet tarafından desteklenmesi gerekir. İyi tarım yapılan bahçelerdeki verimi dekar
başına 200-250 kg civarına çıkarmamız mümkündür. Bu sebeple fındık üreticisine verimi ve
kaliteyi artırmaya yönelik iyi tarım uygulamaları eğitimi verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TERME TİCARET BORSASI
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İlçemizdeki tarım alanlarının miras yoluyla bölünmeden dolayı çok büyük bir kısmı 10
dekarın altında büyüklüğe sahiptir, çiftçilerimizin de eğitimsizliği ve küçük olsun benim olsun
mantığı ile hareket etmesi sonucu, üretimde endüstriyelleşme ve maliyet minimizasyonu
sağlanamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Tarım alanlarında miras yoluyla bölünmelerin önüne geçilmesi ve birleştirilmesini sağlamak
adına yasa çıkarılmıştır. Bu kapsamda mevcut parçalı arazilerin birleştirilmesi hızlandırılmalı
ve teşvik edilmelidir. Çiftçilerimizin Bakanlığın sağladığı tarım desteklerine (proje yoluyla)
erişiminin daha kolay hale getirilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERBAA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 183
Bölgemizin ve ilçemiz insanın en önemli geçim ve gelir kaynağı olan tarım hayvancılık
destekleri artırılmalıdır.
Çözüm Önerisi
İlçemizde Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Niksar Ziraat Fakültesi açılmalı, çiftçiler
eğitilmeli, bilinçli tarım yapılmalı, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması için damlama sulama
teşvik edilmelidir. Bölgede üretilen tarım ürünlerinin ihracatının yapılabilmesi için gıda analiz
laboratuarı kurulması gerekmektedir. Kırsal kalkınma desteklerinden bölgemiz daha fazla
yararlandırılmalıdır. Bölgenin tarım ve hayvan potansiyeli ve coğrafi avantajları nedeniyle
tarıma dayalı bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması bölgemizin gelişmesine
büyük katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 184
Tarım ürünlerindeki kalite düşüklüğü.
Çözüm Önerisi
Tarımsal üretimdeki kalitenin sertifikalı tohum desteğinin daha da artırılarak yükseltilmesi
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ZİLE TİCARET BORSASI

Sorun 185
Tarımsal alanda ticaret yapan esnaflara yüklenen, tarımsal üretim yapan üreticilerden
kesilmekte olan Bağ-Kur tevkifatının tüccar ve sanayici aracılığı ile yapılması ticareti zora
sokmaktadır.
Çözüm Önerisi
BağKur tevkifatının ticaret erbabından değil, devlet kurumları tarafından yapılmalı ve üreticiye
yapılacak destekleme sisteminden mahsup edilebilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ZİLE TİCARET BORSASI

Sorun 186
Trabzon’un marka değerleri olan tereyağı ve Vakfıkebir ekmeğinde son yıllarda bu isimle
aslına uymayan üretim yapılmakta, hem tüketici kandırılmakta, hem de Trabzon markalarının
imajı bozulmaktadır.
Çözüm Önerisi
Trabzon’da son yıllarda süt inekçiliği azaldığı için hakiki tereyağı üretilemiyor. Çözüm aile
işletmeciliği yöntemiyle süt inekçiliğinin ve mera hayvancılığının teşvik edilmesidir. Marka
değeri olan Vakfıkebir Ekmeğinde de ilgili ve yetkili bakanlıklar eliyle gereken denetimler
yapılarak sahte imalatların yapılmasına müsaade edilmemelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TRABZON TİCARET BORSASI
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Fındık bahçelerinde verim ve kalitenin artırılması. Doğu Karadeniz’de fındık bahçelerinde
verim dekarda 250-300 kg olması gerekirken, son 10 yılın ortalamasına göre 70-80 kg’a
kadar düşmüş, fındık üretimi azalmıştır. Sebebi bahçelerin önemli bir kısmının yaşlanmış
olmasıdır.
Çözüm Önerisi
Yaşlı bahçelerin sökülerek ve budanarak yenilenmesi gerekir. Bunun için bahçelerin sökülmesi,
fidan temin edilerek yeniden dikilmesi ve ilk ürün verecekleri 5. yıla kadar düzenli olarak
bakılması gerekir. Bir dönümlük fındık bahçesinin maliyeti yaklaşık 2 bin lirayı bulmaktadır.
Devlet sökümü destekleme için Bakanlar Kurulu kararı ile düzenleme yapmalıdır. Üreticilere
dönüm başına 2 bin lira verip, teşvik etmelidir. Diğer desteklemelerle birlikte 700 bin hektarı
aşkın bahçedeki üretim 1 milyon tona çıkarılıp, dış piyasalarda etkin tanıtım programları da
uygulanacak ihracatımız artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TRABZON TİCARET BORSASI

Sorun 188
Çay sektöründe yaşanan sorunlar; özel bir çay kanununun olmaması, kaçak çay, toprak
ve bitkiye bağlı sorunlar, hasat ve taşıma sırasında yaşanan olumsuzluklar, fabrikalardaki
üretim süreci, paketleme ve depolama sorunları, maliyetlerin yüksekliği, budamanın etkisi vb.
Çözüm Önerisi
Çay Kanunu yasalaşmalıdır. Yaşçay bitki yenilemesinin yapılmalıdır. Lisanslı depoculuk
şirketi kurulmalıdır. Çay Ürün İhtisas Borsası kurulmalıdır. Kimyasal gübre terk edilerek,
yerine organik veya yarı organik gübre kullanımı sağlanmalıdır. Ürün çeşitliliğinin artırılması
ve DNA laboratuarının kurulması gerekir. Sektörde yerli işçi çalıştırılmasının teşvik edilmeli,
KDV oranı yüzde 1’e indirilmelidir. Bütün bunlar bütüncül bir politika içinde ele alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
OF TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 189
Tarım ve hayvancılığa sağlanan desteklerin artırılması, ilimizin de IPARD teşvikleri kapsamına
alınması.
Çözüm Önerisi
İlimizin kalkınmasının bir diğer anahtarı da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesidir. Son
yıllarda özellikle ilçemizde bu yönde çok önemli gelişmeler görülmektedir. İlimizin göç verdiği
herkesçe bilinmektedir. Kırsal nüfusumuzun refahını teminat altına alacak bir takım destekleri
sağlamazsak onları yerinde tutmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle ilimizin de bir an önce
IPARD kapsamına alınması ya da IPARD programına dahil illere sağlanan teşviklerden bir
an önce yararlandırılmamız sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 190
İlimizde tarım ve hayvancılık yatırımları arzu edildiği ölçüde gelişme gösterememektedir.
Çözüm Önerisi
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA kapsamında Bakanlıklar tarafından
yürütülen operasyonel programlara ek olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca,
Sanayi Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
Programına benzer, bölgemize özel bir proje teklif çağrısı ile kamu yararına çalışan meslek
örgütlerine açık bir proje teklif çağrısına çıkılarak ilimizde entegre tarım ve hayvancılık
tesisleri projelerine fon sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Karabük’ün 2014-2020 dönemi IPARD programı kapsamına alınması: IPARD programının
2014-2020 döneminde toplam 1 milyar avro hibe imkânı sunacaktır. Geçmiş dönem
kriterlerinin yeniden gözden geçirilerek ilimizin de kapsama alınması talebimizdir.
Çözüm Önerisi
İlimiz genelinde yüzde 70 ormanlarla kaplı olduğu için mevcut alanlardan daha fazla
verim alınması amacıyla kalitesi yüksek, yatırım maliyeti düşük yatırımların yapılması ve
birim alandan daha fazla verim alınması gerekmektedir. IPARD yatırımları da bu tanıma
uymaktadır. Karabük hayvancılık, yerel ürünlerin üretimi kırsal turizmin geliştirilmesi açısından
önemli potansiyele sahiptir. Bu anlamda geniş tarımsal alanların olmaması nedeniyle
projelendirilerek yapılacak yatırımlar gelişmeyi artıracaktır. Turizmde büyük potansiyelin
değişik turizm çeşitliliği sağlanarak geliştirilmesinde IPARD destekleri önem arz etmektedir.
Bu nedenle yeni dönemde IPARD desteklerine Karabük dahil edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 192
IPARD Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Planı kapsamı
genişletilmelidir.
Çözüm Önerisi
IPARD Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Planı kapsamına tüm
bölgenin dahil edilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 193
Eflani Bölgesi hayvancılığa elverişli arazilere sahip olmasına karşın gerekli yatırımdan
yararlanamamıştır.
Çözüm Önerisi
Eflani Bölgesinde hayvancılığı geliştirme yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 194
Bölgemizde gün geçtikçe narenciye üretimi artmaktadır. Bugün mevcut üretim miktarında bile
üreticiler ürettikleri narenciyeyi pazarlama konusunda çok ciddi problemler yaşamaktadırlar.
Çözüm Önerisi
Önümüzdeki yıllarda bu üretim miktarının daha da artacağı düşünüldüğünde çok daha ciddi
sıkıntılar ile karşı karşıya kalınacaktır. Oysa üreticilerin birlikte oluşturacakları birlik veya
kooperatifler aracılığı ile narenciye iyi şartlarda değerlendirilebilir. Narenciye kooperatiflerinin
kurulması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
desteği, hibe projeleri gerekmektedir. Bu konuyla ilgili birlik mevzuatında kolaylaştırıcı
değişiklik yapılması büyük önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA TİCARET BORSASI

Sorun 195
Tarımsal firmaların krediye ulaşma imkânlarının kolaylaştırılması önemlidir. Bölgemizde bazı
tarımsal firmaların sıkıntıya girmesi sebebiyle ilimizde bankaların, finans kuruluşlarının tarımsal
firmalara ve tarımsal sanayi kuruluşlarına olan güvenin giderek azaldığı gözlenmektedir.
Çözüm Önerisi
Bu bağlamda kredi konusunda tarım ve tarımsal sanayi firmalarında problem yaşamaktadırlar.
Yaşanan problemler tarımsal firmaları kredi konusunda zor durumda bırakmaktadır. Sıkıntı
yaşayan tarımsal firmalar sebebi ile tüm tarım sektörünün sıkıntılı gibi görülmemesi,
özellikle devlet bankaları aracılığı ile tarımsal firmaların finansmana ulaşma imkânlarının
kolaylaştırılması gerekir. Mevzuatların tüm tarımsal üretim yapan firmaların finansman
ihtiyacına ulaşmada kolaylıklar sağlayacak şekilde düzenlenmesi söz konusu firmaları
işlerliği açısından büyük önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA TİCARET BORSASI
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Pamuk ve yağlı tohumların daha çok desteklenmesi ve destek ödemelerinin erkene alınması
önemlidir. Yılda pamuk için yaklaşık 1,5 milyar $, yağ ve yağlı tohumlar içinde 3 milyar $
civarında döviz ödemekteyiz.
Çözüm Önerisi
Mevcut durumda, alternatif ürünler içerisinden, ülkemizde dünya fiyatlarıyla birim alanda en
yüksek katma değeri bırakacak ürünü seçmek gerekir. Öneri olarak, pamuğun ekilebildiği
alanlarda pamuğu en az 90 kuruş prim ile desteklemek, pamuk yetişmeyip de mısırın
yetişebildiği alanlarda ise mısırı desteklemek gerekir. Fark öneme miktarlarının ekimin
yapılmasından öncesi açıklanması üreticiler açısından önemlidir. Böylece, hem tekstilin ana
maddesi lif pamuk hem de en çok döviz ödediğimiz ürünlerden olan yağlı tohumlardan çiğit
üretilmiş olacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bu doğrultuda destekleme
politikası oluşturabilmesi ve destek ödemelerinin de erkene alınması önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA TİCARET BORSASI

Sorun 197
Tarımdaki girdiler yüksek olması çiftçiyi olumsuz etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Tarımdaki girdiler tekrar gözden geçirilerek çiftçiyi olumlu etkileyecek şekilde ayarlanmalıdır.
Tarım makineleri yüzde 50 devlet desteği firma sahiplerinin hesabına ödenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
CEYHAN TİCARET ODASI

Sorun 198
Tarımda ürün destekleme farklılıkları giderilmelidir.
Çözüm Önerisi
Yer fıstığının destekleme kapsamına alınması gerekmektedir. Ayrıca pamuk ekim alanlarının
arttırılması için maliyet girdilerinin aşağıya çekilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde pamuk
ithalat bağımlılığımız gittikçe artacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
CEYHAN TİCARET BORSASI
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Sorun 199
Parçalanmış tarım alanları toplulaştırılmalıdır.
Çözüm Önerisi
Tarım alanları parçalı ve dağınık olduğundan dolayı maliyetler artmaktadır. Gelir düşmektedir.
Ekonomiye, tarımsal rekabete ve tüketici fiyatlarına olumsuz yansımaktadır. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın halen 1984 yılında çıkan 3083 sayılı Tarım reformu Genel
Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’na göre uyguladığı toplulaştırma çalışmalarını 2005 yılında
çıkartılan 5403 sayılı kanuna göre kararlılıkla uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KOZAN TİCARET BORSASI
Sorun 200
Burdur önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olmasına rağmen birçok yönden
yeterli gelişme ivmesini yakalayamamıştır.
Çözüm Önerisi
Tarımsal girdi maliyetleri düşürülmeli, karma yemde KDV yüzde 1’e çekilmelidir. Organize
Hayvancılık Bölgelerinin kurulması için devlet desteği yapılmalı, tarımsal desteklerde destek
dönemi 1 yıllık dönemde değil orta-uzun vadeli bir zamanda olmalı ki üretici önünü görebilsin.
Çiftlik hayvancılığı teşvik edilmeli, karma yem kontrolleri daha sıkı yapılmalı, besicilikte önemli
bir girdi olan pancar küspesi üretiminin arttırılması için pancar üretim kotasının kaldırılmalı
ya da genişletilmelidir. Burdur’un avantajlı endüstriyel tarım ürünlerinin (anason, susam,
haşhaş, vb.) geliştirilmesi desteklemeli, kaliteli ürün ve ıslah çalışmaları için ar-ge ve eğitim
destekleri arttırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 201
Şeker pancarı üretiminde kota uygulaması
Çözüm Önerisi
Şeker pancarı ekim alanlarına uygulanan kotanın kaldırılarak ekim alanının genişletilmesi,
üreticinin üretim planlaması dahilinde serbestçe ekim yapabilmesinin sağlanması; hayvancılık
girdisi olan pancar küspesinin üretimi de artacağından hayvancılığın gelişimi açısından
olumlu olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BURDUR TİCARET BORSASI
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Sorun 202

Çözüm Önerisi
Süt ürünleri üreten büyük ölçekli firmaların Burdur’da yatırım yapmaları için yerel ve devlet
desteklerinin sağlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BURDUR TİCARET BORSASI

Sorun 203
Burdur’da anason üretimi yapan üreticilerimizin sorunları
Çözüm Önerisi
Anason üretiminde Burdur’un marka şehir haline getirilebilmesi üretim planlamasının
yapılması, ürün ıslah çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Kaliteli ürün üretimi için
üreticilere eğitim verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BURDUR TİCARET BORSASI

Sorun 204
Burdur’da hayvancılığın yeterince gelişmemesi
Çözüm Önerisi
Karma yemde KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi gereklidir. Silaj üretimine ağırlık verilmesi
ile girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır. Organize Hayvancılık Bölgelerinin
kurulması için devlet desteğinin sağlanması gereklidir. Çiftlik hayvancılığının teşvik edilmesi
talep edilmektedir. Karma yem kontrollerinin daha sık yapılması önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BURDUR TİCARET BORSASI
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Sorun 205
Tarımla uğraşanların ekonomik olarak değer kayıpları, tarımsal girdi fiyatları ve vergilerden
dolayı çok fazladır. Çiftçilerimiz çok yüksek maliyetle mazot ve sulama için elektrik
kullanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Kütlü pamuk, buğday, mısır ve zeytine verilen destekleme primlerinin ekim zamanlarında
açıklanması ve dünya piyasa fiyatları göz önünde bulundurularak daha gerçekçi bir fiyat
belirlenmesi gerekmekte olup ithal pamuğa uygulanan KKDF oranı arttırılıp pamuk üreticisine
verilen desteğin AB ülkelerinde üreticilerine verilen desteğe eşit olmalıdır. Tüm Avrupa ülkeleri
çiftçilerini desteklerken ülkemizde üretici, artan ithalat karşısında korumasız kalmıştır.
Bildiren Oda / Borsa
ANTAKYA TİCARET BORSASI
Sorun 206
Temel sorunlarımızdan biri olan narenciye sanayi karşısında yenik düşmektedir.
Çözüm Önerisi
Tarım ve sanayinin birlikte yürütülmesi ilçemiz açısından çok önem taşımaktadır ve bu konu
hakkında defalarca konferanslar verilmesine rağmen narenciyenin sanayi karşısında yenik
düştüğünü kabul etmek gerekir. Devlet teşviklerinin artırılmasıyla bu sorunun az da olsa
çözüme kavuşulacağını düşünmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
DÖRTYOL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 207
Narenciye üretiminde ve pazarlamasında yaşanan sorunlar.
Çözüm Önerisi
Temel girdiler (mazot, gübre, vb.) desteklenmeli, verimlilik ve kalite artırıcı araştırmalar teşvik
edilmeli, üretim, pazar isteklerine ve tüketici talebine yönelik planlanmalıdır. Kooperatif, üretici
birlikleri, çok ortaklı dış ticaret şirketleri gibi üretici örgütleri desteklenmeli ve özendirilmelidir.
Hal sistemi üretici lehine yeniden düzenlenmelidir. Dış satım teşvik edilmelidir. Dış satımın
teşvik edilmesi için kısa vadeli acil bir önlem olarak ihracat teşvik primleri ve vergi iadesi
oranları artırılmalıdır. İşleme sanayi yatırımları desteklenmeli, işleme sanayi ile entegrasyonu
artırıcı organizasyonlar teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 208

Çözüm Önerisi
İskenderun-Arsuz arasındaki tarıma elverişli arazilerine sanayi işletmelerine izin verilmesi
ve önümüzdeki süreçte sanayi kuruluşlarının artması halinde İskenderun’un ileri tarihlerde
çok büyük hava kirliliği altında kalmasına yol açacaktır. Türkiye’nin üretim deposu olarak
bildiğimiz maydanoz ve buna benzer her gün sofralarımız da görmüş olduğumuz yeşilliklerin
üretimini tehdit etme noktasına geleceğini endişe etmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
İSKENDERUN TİCARET BORSASI
Sorun 209
Tarımda ürün çeşitliliği gerektiği gibi yapılmadığından çiftçimiz yeterli geliri sağlayamamaktadır.
Ayrıca toplulaştırmanın bir an evvel bitmesi lazımdır.
Çözüm Önerisi
Ürün çeşitliliğini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından uygulama alanları
seçilerek ürün çeşitlendirilmesine gidilmelidir. Toplulaştırma ile ilgili işlemlerin hızlı bir şekilde
bitmesi lazımdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 210
Hatay çiftçisi baraj olmadığından yer altı sulaması ve enerji gücü ile ürün yetiştirdiğinden
diğer bölgelere göre yüzde 25-30 daha fazla maliyet ile çiftçilik yaptığından dolayı gelir kaybı
yaşamaktadır.
Çözüm Önerisi
Hatay’daki çiftçimizin dekar başına maliyeti ile diğer bölgelerdeki üreticiler arasında baraj
sulaması ve yer altından enerji ile su kullanımı dolayısı ile maliyet farkı en az yüzde 25-30’tur.
Buna rağmen ürüne verilen devlet desteği diğer bölgeler ile aynı orandadır. Bölgemizin ürün
yetiştirirken yapmış olduğu fazla maliyetten dolayı zarar etmekte olup, ürünlere bölgesel
destek uygulanarak destek miktarının artırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 211
Türkiye’de çok miktarda ekim alanı bulunan patates ve soğan ürünlerinde kayıt dışılığın
ortadan kaldırılması.
Çözüm Önerisi
Türkiye’de geniş ekim alanlarına sahip olan patates ve soğandaki kayıt dışılığın kayıt altına
alınabilmesi için patates ve soğan ürünlerinin de yağlı tohumlar bitkiler, hububat ve yağlı
tohumlar baklagil fark ödemesi desteği listesine alınarak; bu ürünlere de devlet desteği
verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
REYHANLI TİCARET BORSASI

Sorun 212
Hatay çiftçisi baraj olmadığından yer altı sulaması ve enerji gücü ile ürün yetiştirdiğinden
diğer bölgelere göre yüzde 25 daha fazla maliyet ile çiftçilik yaptığından dolayı gelir kaybı
yaşamaktadır.
Çözüm Önerisi
Hatay’daki çiftçimizin dekar başına maliyeti ile diğer bölgelerdeki üreticiler arasında baraj
sulaması ve yer altından enerji ile su kullanımı dolayısı ile maliyet farkı en az yüzde 25’tir.
Buna rağmen ürüne verilen devlet desteği Hatay bölgesine de aynı oranda verilmektedir.
Hatay bölgesinin fazla maliyetinden dolayı Hatay’a bölgesel destek uygulanarak destek
miktarının artırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
REYHANLI TİCARET BORSASI

332

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Bölgemizde organik tarım teşvikleri çalışmaları artırılarak devam etmesi gerekmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 9.04.2011 tarihinde uygulamaya koyduğu, Konya-Isparta
çevre düzeni çalışması bölgemizdeki arazilerin yüzde 80’ini oluşturan sulanabilir alanlara
hayvancılık tesisi yapılmasına izin vermemektedir.
Çözüm Önerisi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOSGEB veya AB yardımlarından faydalanmak üzere
oluşturulacak projeler ile bölgenin geleceğine yönelik yatırım planlarının hayata geçirilmesi
sağlanmalıdır. Bölge durumu dikkate alınarak, Bakanlığın Konya-Isparta çevre düzenlemesi
uygulamasını yeniden gözden geçirerek düzenlemesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 214
Tarımsal üretimin planlanarak verimi ve üründen sağlanan katma değerin arttırılması
için üretilen ürünlerin gerek ulusal, gerekse de uluslararası pazarlarda markalaşmasının
sağlanması
Çözüm Önerisi
Ülkemizin ihtiyacı ve ihracat olanakları göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılacak
üretim planlamasına gidilmesi ile ekonomik değeri olmayan ihtiyaçtan fazla ve ihraç edilemeyen
ürünler ya da katma değeri az olan ürünlerden vazgeçilmelidir. İthal edilen tarımsal ürünlere
daha yüksek teşvik verilerek yeni bir havza modeli oluşturulmalıdır. Ayrıca tarım sektöründe
gelişen teknolojiyle birlikte modern tarım uygulamalarıyla üretim ve kar marjının yükseltilerek
markalaşma sağlanmalıdır. Üretim deseni ve üretimi miktarı planlaması yapılması şarttır.
Tarımsal iletişim ve işbirliği geliştirici Ar-Ge çalışmalarına destek sağlanarak üreticilere
yönelik eğitimler ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TARSUS TİCARET BORSASI
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Sorun 215
Türkiye’de pamuk ekim alanlarının azalması ve tekstilin hammaddesi olan pamuğun ithal
edilerek döviz kaybı ve Türk çiftçisinin mağduriyeti
Çözüm Önerisi
Pamuk ekim alanlarının artırılması, pamuk priminin yükseltilmesi ve makineli hasada
geçilmesinin teşvik edilmelidir. Çırçır fabrikalarının rehabilite edilebilmesi için devlet
desteğinin verilmesi, pamuk çiftçisinin zarar etmeden üretim yapabilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASI

Sorun 216
Büyükbaş hayvancılık için önemli bir potansiyele sahip olan ilçemizde 300 besici ve 40.000
adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Besi işletmeleri, dağınık ve denetimsiz şekilde faaliyette
bulunmaktadırlar. Çevre sakinlerine ve doğal yaşama olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Elbistan’a Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için çalışmalar
başlamıştır. Mera vasfını kaybeden arazilerin, bu OSB’lere aktarımı kolaylaşmalı (Ot bakiye
bedelleri alınmamalı) ve yasal alt yapı oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ELBİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 217
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan Osmaniye’nin faydalandırılması.
Çözüm Önerisi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan (IPARD) Osmaniye de
faydalandırılmalıdır. Ayrıca tarımsal üretim yapan çiftçilere müstahsil makbuzu kesilmesi
esnasında uygulanan Bağ-Kur pirim tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 218

Çözüm Önerisi
İlimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın potansiyelini arttırmak maksadıyla, hayvancılığa
sağlanan teşviklerin artırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 219
Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
İlimizde zeytinciliğin hızla yayılması ve gelişmesi üzerine; en büyük ihtiyaçlarından biri zeytin
ve zeytinyağı sektörünü bir arada toplayacak bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıdır.
Öncelikli olan bu sektör için kurumlar bazında çalışmalar başlatılmış olup, bu çalışmaların bir
an önce tamamlanabilmesi için gerekli görüş ve izinlerin verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 220
Hayvancılık desteklerinin yetersizliği.
Çözüm Önerisi
İlimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın potansiyelini arttırmak maksadıyla, hayvancılığa
sağlanan teşviklerin arttırılması, hayvancılığın devlet tarafından daha fazla desteklenmesi
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
OSMANİYE TİCARET BORSASI
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Sorun 221
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan Osmaniye’nin faydalandırılması.
Çözüm Önerisi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan (IPARD) Osmaniye de
faydalandırılmalıdır. Ayrıca tarımsal üretim yapan çiftçilere müstahsil makbuzu kesilmesi
esnasında uygulanan Bağ-Kur pirim tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerekmektedir
Bildiren Oda / Borsa
KADİRLİ TİCARET ODASI

Sorun 222
Hayvancılık desteklerinin yetersizliği.
Çözüm Önerisi
İlimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın potansiyelini arttırmak maksadıyla, hayvancılığa
sağlanan teşviklerin arttırılması, hayvancılığın devlet tarafından daha fazla desteklenmesi
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KADİRLİ TİCARET ODASI

Sorun 223
Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
İlimizde zeytinciliğin hızla yayılması ve gelişmesi üzerine; en büyük ihtiyaçlarından biri zeytin
ve zeytinyağı sektörünü bir arada toplayacak bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıdır.
Öncelikli olan bu sektör için kurumlar bazında çalışmalar başlatılmış olup, bu çalışmaların bir
an önce tamamlanabilmesi için gerekli görüş ve izinlerin verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KADİRLİ TİCARET ODASI

336

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 224

Çözüm Önerisi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan (IPARD) Osmaniye de
faydalandırılmalıdır. Ayrıca tarımsal üretim yapan çiftçilere müstahsil makbuzu kesilmesi
esnasında uygulanan Bağ-Kur pirim tevkifatı uygulamasının kaldırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KADİRLİ TİCARET BORSASI

Sorun 225
Hayvancılık desteklerinin yetersizliği.
Çözüm Önerisi
İlimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın potansiyelini arttırmak maksadıyla, hayvancılığa
sağlanan teşviklerin arttırılması, hayvancılığın devlet tarafından daha fazla desteklenmesi
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KADİRLİ TİCARET BORSASI

Sorun 226
Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
İlimizde zeytinciliğin hızla yayılması ve gelişmesi üzerine; en büyük ihtiyaçlarından biri zeytin
ve zeytinyağı sektörünü bir arada toplayacak bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıdır.
Öncelikli olan bu sektör için kurumlar bazında çalışmalar başlatılmış olup, bu çalışmaların bir
an önce tamamlanabilmesi için gerekli görüş ve izinlerin verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KADİRLİ TİCARET BORSASI
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Sorun 227
Termal Seracılık
Çözüm Önerisi
Seracılığın geliştirilmesi yönünde çalışmaların artırılarak ve termal seracılık ön plana
çıkartılarak bu yönde yatırımların desteklenmesi ile ilimiz ekonomisi ve gelişimi sağlanmış
olacaktır. Yılın dört mevsiminde tarımı elverişli hale getirecek olan, jeotermal su ısıtmalı
seracılık, Organize Sera Bölgesinin kurulmasıyla teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
Sorun 228
Canlı hayvan sektörü pazarlama sorunları
Çözüm Önerisi
Canlı hayvancılıkta kayıt dışılık, piyasa fiyatının oluşumu ve izlenmesi, fiyat konusunda
spekülatif hareketlerin bulunması sektörün en büyük problemlerindendir. Dünyada canlı
hayvan alım-satımları canlı hayvan borsalarında açık artırma usulü ile yapılmaktadır. Böylece
piyasa fiyatlarının oluşmasına direkt olarak etki ederek arz-talep dengesi sağlanmaktadır.
Belediyeler dahil hayvancılıkla hiç alakası olmayan kurum ve kişiler hayvan pazaryerleri
kurmakta ama layıkıyla işletememektedir. Ticaret Borsasının işleteceği canlı hayvan
borsalarının bulunduğu illerde hayvan pazaryerlerinin kapatılması gerektiği inancındayız.
Ticaret Borsasının kuracağı ve işleteceği canlı hayvan borsalarında işlem gören canlı hayvan
için kesintilerin sıfıra indirilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
Sorun 229
Ekilebilir alanların plansız şekilde ekilmesi nedeniyle mahsul değersizleşmektedir.
Çözüm Önerisi
Ekimi yapılacak ürünler önceden planlanmalı, kotalar uygulanmalıdır. Böylece ihtiyacımız
olan ürüne emek harcayarak, ürünün değerinin düşmemesi sağlanmış olacaktır. Aynı
zamanda israfın da önüne geçilmiş olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BOLVADİN TİCARET BORSASI
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Bölgemizde pek çok besi çiftliği yapılmasına rağmen iç piyasadaki hayvan fiyatlarındaki
yükseklik nedeniyle çiftliklere ithal hayvan getirilmek zorunda kalınmaktadır. Bu da iç
piyasamızdaki nakit paranın yurtdışına gitmesine ve iç piyasadaki nakit daralmasına yol
açmaktadır.
Çözüm Önerisi
İç piyasadaki hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesi, özellikle yem fiyatlarındaki yüksek
maliyetinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Hayvancılıktaki ithalat nedeniyle yerli hayvan
ırkı tükenmekte olduğundan bunun önüne geçilmesi gerekmektedir. İklim şartlarımıza uygun
olmayan ithal hayvanlar nedeniyle hastalık vs. şartlardan oluşan verim kaybı et fiyatlarını
artırmaktadır. Yerli hayvan yetiştiricilerimizin desteklenmesiyle et fiyatlarının artışının önüne
geçilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BOLVADİN TİCARET BORSASI
Sorun 231
Hayvancılık ve tarım ilçemizin önemli geçim kaynaklarındandır. Günümüzde bu alanda
yürütülen faaliyetler son derece bilinçsiz, programsız ve çağ dışıdır. Bu durum hayvancılık
ve tarım faaliyetlerini bitirme noktasına getirmektedir.
Çözüm Önerisi
Köylümüzün bilinçlendirilmesi ve yapılması gereken faaliyetleri uygulamalı görebilmeleri için
“Toplu Tarım Köyleri” projesi oluşturulması ve sağlıklı kesim yapılabilecekleri kesimhaneler
kurulması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
EMİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 232
15 Mayıs 2014 tarihinde çıkan Toprak Koruma ve Arazinin Kullanım Kanununa göre yapılacak
küçük arazi satışlarında sıkıntılar olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Kanun kapsamındaki arazi satışı için belirtilen arazi m2 miktarlarında indirime gidilmesi
sorunu çözecektir.
Bildiren Oda / Borsa
SANDIKLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 233
Aydın Bölgesinde yetişen, işlenen ve ihraç edilen yerel ürünlerin (incir, zeytin, zeytinyağı,
kestane) markalaşması sağlanamamaktadır. İşlenmeden markasız dökme olarak satılan
ürünler nedeniyle aydın bölgesi önemli gelir kaybına uğramaktadır.
Çözüm Önerisi
Aydın Bölgesindeki Oda ve Borsaların tüm çabalarına rağmen özellikle gıda ürünlerinde
markalaşma seviyesi olması gereken düzeyde değildir. Aydın’da yetiştirilen, işlenen, ihraç
edilen ya da ihracat şansı olan (incir, zeytin, zeytinyağı, kestane) gibi ürünlerin (müstahsil
çıkışları hariç) belirli bir miktar üzerinde markasız dökme olarak satışının kısıtlanması
için yasal tedbirler alınmasını ve bu işlemlerin gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı eliyle
yürütülmesini talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
NAZİLLİ TİCARET ODASI
Sorun 234
İncir yetiştiricilerinin tarımsal destekleme politikaları dışında kalması
Çözüm Önerisi
Diğer tarımsal ürünlerde uygulandığı üzere bölgemizin lokomotif değerlerinden olan incirin,
üreticilerinin de destekleme programı kapsamına alınarak, incir yetiştiriciliğine bağlı ekonomik
büyümenin sağlanması ve köyden şehre oluşan göç hareketinin önüne geçilmesi gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
NAZİLLİ TİCARET BORSASI
Sorun 235
Pamuk stratejik ürün olarak ilan edilmeli, ekim alanları genişletilmelidir.
Çözüm Önerisi
Pamuk, tohumdan itibaren nihai üretim olan konfeksiyona kadar stratejik ürün olarak
belirlenmelidir. Dünya fiyatlarına göre daha karlı olan pamuk üretimi iç piyasada da mısır
üretiminden daha karlı hale getirilmelidir. Bu sayede pamuk üretilebilecek araziler başka
ürünlerle meşgul edilmemelidir. Pamuk üretimi konusunda etkinliği artırabilmek için özel bir
kurul oluşturulmalı ve bakanlıklar yetkilerini bu kuruldaki temsilcileri eliyle kullanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SÖKE TİCARET BORSASI
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Sorun 236
Çözüm Önerisi
Ülkemizde ilçelerde bulunan mezbahaların çok büyük bir kısmı hijyen koşullarını yerine
getirememektedirler. Bu nedenle birçok ilçemizde kırmızı et tüketimi sağlık koşullarından
uzaktır. Belli merkezlerde bulunan ve hijyen kurallarına uygun kesim yapan mezbahalardan
ilçelere uygun taşıma araçları ile et sevkinin yapılması kırmızı et tüketiminde gerekli hijyen
koşullarını sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ TİCARET BORSASI
Sorun 237
Atıl durumdaki tarımsal arazilerin ekonomik değer üretmemesi.
Çözüm Önerisi
Devletimiz tarım arazilerinin bölünmesini engellemek ve arazilerin büyütülmesini sağlamak
için toplulaştırma çalışmalarına devam etmektedir. Atıl durumdaki tarımsal arazilerin tarıma
ve üretime kazandırılması için, bir kayıt merkezi oluşturulup, arazilerin akredite edilerek, uzun
vadeli arazi kiralamaları konusunda işleyebilir bir sistem kurulmalıdır. Bu yapı da hem arazi
sahipleri hem de üreticiler bulunmalıdır. Sistemin hem üreticilere hem de tarımsal ürünleri
işleyen tüccarlara hitap etmesi nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Ticaret
Borsaları ve ilgili diğer kamu kurumları ile STK’lar bu yapıda yer almalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ TİCARET BORSASI
Sorun 238
Tarımsal işletmelerin optimal arazi büyüklüğüne sahip olamamaları nedeniyle tarımsal
üretimin gelişememesi, buna bağlı olarak da tarıma dayalı sanayinin de yeterli gelişim
gösterememesi.
Çözüm Önerisi
Tarımsal işletmelerin optimal arazi büyüklüğüne ulaşabilmesinin önündeki en büyük
engel finansal eksiklikleridir. Bu sebeple tarımsal üretimde uzmanlaşmak isteyen çiftçilere
konutlarda uygulanan mortgage benzeri kredilendirme sistemleri ile uzun yıllara yayılmış
krediler kullandırılarak optimal arazi büyüklüklerine ulaşmada yardımcı olunabilir.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ TİCARET BORSASI
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Sorun 239
5596 sayılı kanun ve ile ilgili yönetmelik gereği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı
laboratuarlarda incelenmek üzere alınan numuneler için “Şahit Numune” alınmamaktadır.
İncelemenin sonucuna itiraz edilmesi durumunda şahit numune bulunmadığından gıda
işleyen firmalar zor durumda kalmaktadır.
Çözüm Önerisi
Söz konusu 5996 Sayılı kanunda gerekli değişiklikler yapılarak “Şahit Numune” alınması
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ TİCARET BORSASI

Sorun 240
Seracılık
Çözüm Önerisi
İlçemiz sera bölgesi ilan edilmesine rağmen bir atılım gerçekleşmemiştir. Altyapı sistemlerinin
acilen oluşturulması lazımdır. Tanıtımının yapılması şarttır.
Bildiren Oda / Borsa
SARAYKÖY TİCARET ODASI

Sorun 241
Pamuk
Çözüm Önerisi
İlçemizde pamuk yetiştiriciliği önemli bir yer tutmakta iken son yıllarda bitme noktasına
gelmiştir. Bunu canlandırmamız lazımdır. Desteklerini ve fiyatlarını artırmamız gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
SARAYKÖY TİCARET ODASI
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Tavas Ovası bölgemizde büyük yeri olan tarım alanlarıdır. Bu ovamızın toprak toplulaştırması
çalışmaları devam etmektedir. Henüz bitmemiştir. Ürünlerin ise satılması, pazarlanması
problemimizdir.
Çözüm Önerisi
Tavas Ovasında yapılan tarım ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır. Tarım sektörünün
problemlerinden olan toprak toplulaştırmasıdır. Toplulaştırma çalışmaları devam etmekte
olup, tamamen bitirilmesi ile daha verimli hale dönüşecektir. Çift ürün alınabilecektir. Alınan
ürünün bugün pazarlanması, satılması çiftçimize zaman zaman mağdur etmektedir. Bu
noktada Toprak Mahsulleri Ofisi’nin tekrar ürün alımına gitmesi problemimize önemli katkı
sağlayacaktır. İş istihdamına katkı sağlayacaktır. Ürün çeşitliliği, toprağın verimli kullanılması
gibi faydalar sağlayacaktır. Bu açıdan toprak toplulaştırılması çalışmalarının bir an önce
neticelenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açılması sorunumuza çözümdür.
Bildiren Oda / Borsa
TAVAS TİCARET ODASI
Sorun 243
İl merkezinde Borsa seans salonu haricinde, ilçelerimizde zahire siteleri bulunmamaktadır. Bu
sebepten dolayı, tarım ürünlerinin (hububatın) taşınmasında ve yüklemesinde toz ve gürültü
ile birlikte hoş bir görünüm olmamaktadır. İlçelerimizde köy görüntüsüne sebep vermektedir.
Çözüm Önerisi
Tarım ürünlerinin yoğun üretildiği ilçelerimizde, modern zahire siteleri kurulması gerekmektedir.
Bunun için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı IPA2 fonları kapsamına Kütahya’nın da dahil
edilmesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği Fonlarından IPARD’ın bir an
önce yürürlüğe girmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
Sorun 244
İlçemizde Organize Sera Bölgesi Kurulması için kamu arazisinin olmaması.
Çözüm Önerisi
İlçemizde Organize Sera Bölgesi kurulmasına uygun hazine arazisi bulunmamaktadır. Sıcak
suya dayalı Organize Sera Bölgesi kurulması için arazi toplulaştırılması yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SİMAV TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 245
Tarıma dayalı sanayi dallarının olmamasından dolayı tarımın 12 aya yayılmaması ve tarımsal
ürünlerin katma değerli hale gelmemesinden dolayı yaşanan ekonomik kayıplar ve bunun
sonucu il içi ticaret yaşanan sıkıntılar ve kırsaldan kente göç.
Çözüm Önerisi
Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulmasıyla tarıma dayalı sanayi dallarının
gelişmesi ile birlikte tarım 12 aya yayılacak ve ovamızda mısır yerine katma değerli tarım
ürünleri ekilecektir. Alım talebi olduğu için 12 ay boyunca tarımsal üretim çeşitlenerek devam
edecektir. Böylelikle ovamız verimli kullanılacak, çiftçi çocukları çiftçiliğe devam edecek ve
fabrikalarda çalışmak için merkeze göçmek yerine köylerinde kalıp tarımsal üretime devam
edeceklerdir.
Bildiren Oda / Borsa
MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 246
Tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin (gübre, mazot, işçilik, vb.) her geçen yıl artmasına
karşılık ürün fiyatlarının artmaması çiftçimizi zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle özellikle
gençler tarımla uğraşmayı bırakıp asgari ücretle iş aramaktadır. Bulamayanlar işsiz sayısını
arttırmaktadır.
Çözüm Önerisi
Girdi maliyetlerini azaltmak için verilen desteklerin yeterli seviyeye çıkarılması; özellikle
ihracatı yapılan ürünlere yurt dışında rekabet edebilecek seviyeye gelmelerini sağlamak
amacıyla verilen ek teşviklerin yeterli hale getirilmesi gereklidir. Zeytin, zeytinyağı, fındık,
kayısı, üzüm gibi ülkemiz için stratejik öneme haiz ürünlerin yurt içi tüketimlerinin de
artırılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Kampanyaların devlet eliyle
düzenlenmesi hem tüketimi arttıracak hem de daha sağlıklı nesillerin yetişmesine vesile
olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Akhisar’da üretilen zeytinin yüzde 80’i sofralık, yüzde 20’si yağlık olarak değerlendiriliyor.
Akhisarlı üreticimiz eskiden beri sofralık zeytine yoğunlaşmıştır. Devlet zeytinyağına destek
veriyor fakat sofralık zeytine destek verilmiyor.
Çözüm Önerisi
Türkiye’de yeşil zeytinin yüzde 75’i siyah zeytinin de yüzde 35’i Akhisar’dan sağlanıyor.
Sofralık zeytincilik ve zeytinyağı aynı ham maddeyi kullanan ama çok farklı sanayilerdir. Çiftçi
sofralık zeytin üretirken daha fazla emek ve girdi kullanıyor. Sürdürülebilir zeytin çiftçiliği bu
bölgelerde istihdamın korunması demektir. Bizim istediğimiz 25 kuruşluk destek sayesinde
kayıt dışılık da önlenerek devletin kasasına daha fazla para girişi olacaktır. Yasal satışların
artması ile haksız rekabetin ortadan kalkacağını ve genel bir kalite artışı yaşanacağını ayrıca
tüketici talebinin de artacağını düşünüyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
AKHİSAR TİCARET BORSASI

Sorun 248
Sofralık yaş üzüm ihracatında hükümetimizin “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu” tutarlarının
artırılması.
Çözüm Önerisi
Ülke ihracatının arttırılması ve üzüm sektöründeki fiyat istikrarının devam etmesi için,
devletimizin 2014 yılında açıklamış olduğu “DFİF” tutarının ton başına 55 $’dan 100 $’a
çıkartılarak, ekonomik sıkıntılar çeken ihracatçılarımıza destek olması sektörün geleceği için
hayati öneme sahiptir.
Bildiren Oda / Borsa
ALAŞEHİR TİCARET BORSASI
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Sorun 249
Tarımda üretim giderlerinin yüksek olması.
Çözüm Önerisi
Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan sofralık ve kurutmalık üzüm üretimindeki girdi
maliyetlerinin, düşürülmesi için başta akaryakıt, gübre, zirai ilaç, tarımsal sulamada kullanılan
elektrik bedellerinde desteğin artırılması gerekmektedir. Bunun için de öncelikle motorin
üzerinden alınan ÖTV ve kimyevi gübre üzerinden alınan KDV oranının makul seviyelere
düşürülmesi ile ilgili çalışmalarımızın hükümetimiz tarafından ivedilikle ele alınmasını istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
ALAŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 250
Bölge ekonomimiz ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Gerek tarımda, gerekse
hayvancılıktaki girdilerin yüksek olması çiftçinin maliyetlerini çok yükseltmektedir. Neredeyse
tarım ve hayvancılık küçük çiftçiler tarafından yapılamaz hale gelmiştir.
Çözüm Önerisi
Ülke bazında bir tarım politikası belirlenip bölgesel ürünler teşvik edilmeli çiftçinin kullandığı
girdilerde (mazot, gübre, yem, vb.) gerekli desteklemeler adaletli bir şekilde yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GÖRDES TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 251
Ahmetli, Gediz havzası üzerinde çok verimli topraklar üzerinde kurulu bulunmaktadır. Ahmetli,
tarımsal girdilerinin katma değerli ürünlere dönüşebileceği tarımsal gıda sanayinde gelişme
potansiyeli çok yüksektir. Bu potansiyel değerlendirilmemektedir.
Çözüm Önerisi
Tarımsal girdilerimizin sınaî ürün olarak katma değeri yüksek ürünler olarak piyasaya arzını
sağlayacak tarımın önemli bir bölgesi olan Gediz havzasında mutlaka Tarımsal Organize
Sanayi Bölgesi kurulması gerekmektedir. Özellikle stratejik konu gelişime açık yapısı ile
Ahmetli, Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çok iyi bir konumdadır.
Bildiren Oda / Borsa
TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 252

Çözüm Önerisi
Tarım arazilerinin bütünleştirilmesi için işbirliği ve örgütlenmenin teşvik edilmesi ve üretici
kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
MUĞLA TİCARET BORSASI

Sorun 253
Üretilen ürünlerin markalaşma ve tarım ürünlerinin turizme entegrasyonunun eksikliği.
Çözüm Önerisi
İşleme tesisi eksikliğinin, yatırımcılara yeterli düzeyde destek verilerek giderilmesi, katma
değerli üretimin ve markalaşmanın farklı mekanizmalarla teşvik edilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MUĞLA TİCARET BORSASI

Sorun 254
İlimizin en önemli ürünleri olan zeytinyağı ve balın üretimden kaynaklanan kalite sorunları.
Çözüm Önerisi
Kalitede artış sağlanabilmesi için verilen primin kaliteye endekslenmesi, analiz maliyetlerine
katkı sağlanması kurgulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MUĞLA TİCARET BORSASI
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Sorun 255
Su ürünleri yetiştiriciliği veya narenciye üretimi gibi yerel olarak üretimin yoğunlaştığı
bölgelerde tarıma dayalı işleme tesislerinin üretime yakın yerlerde yapılaşması nedeniyle,
tarlaların arsa değerine çıkması ve tarım arazilerinin tehdit altına girmesi.
Çözüm Önerisi
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurularak, sanayi tesislerinin bu yanlış
yapılanması engellenmeli, kümelenmeler sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MUĞLA TİCARET BORSASI
Sorun 256
35 dekardan küçük zeytinliklerin “zeytinlik” sayılmaması.
Çözüm Önerisi
TBMM Genel Kurulu’nun gündemindeki 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanililerinin
Aşılaştırılması Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle zeytinlik alanlara yapılaşma kolaylığı
getirilmekte, 35 dekardan küçük zeytinliklerin “zeytinlik” sayılmaması öngörülmektedir.
Yasada yapılacak bu değişiklik, zeytinciliğe çok büyük zarar verecektir. Söz konusu yasa
tasarısı geri çekilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
MİLAS TICARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 257
Zeytinyağı iç tüketiminin arttırılması.
Çözüm Önerisi
Türkiye’de 2010/11 yılı verilerine göre ürün veren 113.270.882 zeytin ağacı vardır ve
zeytinin bol ürün verdiği var yılında yaklaşık 200.000 ton zeytinyağı üretilmektedir. Bunun
ortalama 30.000 tonu ihraç edilmektedir. Öte yandan Türkiye 2012’de 2.131.000 ton yağlı
tohum ithalatı için 1.249.000 dolar, 2013 yılında 2.012.000 ton ithalat için 1.245.000 dolar
ödemiştir. Dünyanın en sağlıklı yağı olarak bilinen zeytinyağının iç tüketiminin arttırılması için
devlet hastanelerinde, öğrenci yurtlarında, orduda çıkan yemeklerin zeytinyağı ile yapılması
sağlanarak iç tüketim arttırılmalı, yağlı tohum ithalatı en aza indirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
MİLAS TICARET VE SANAYİ ODASI

348

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 258

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Küçük esnafın ambalajlanmış kırmızı ve kanatlı et ürünleri satışında ambalaj zorunluluğunun
kaldırılması.
Çözüm Önerisi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA TİCARET BORSASI
Sorun 259
Kırmızı et fiyatlarının ve fiyat beklentilerini artırdığı için düve kesimlerinin önlenmesi
Çözüm Önerisi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA TİCARET BORSASI
Sorun 260
Çiftçilerin yüksek elektrik faturası ile karşı karşıya kalmaları
Çözüm Önerisi
Çiftçilere motorinde olduğu gibi elektrik konusunda da devlet desteği sağlanması çok faydalı
olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BEYPAZARI TİCARET ODASI
Sorun 261
Bölgelerin lokomotifi olan alanlarda ürün desteği
Çözüm Önerisi
Beypazarı tarım alanında lokomotif durumdadır. Bu konuda fidecilik alanında ürün desteği
sağlanabilir.
Bildiren Oda / Borsa
BEYPAZARI TİCARET ODASI
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Sorun 262
İlçemizde köylülerimiz tarım ve hayvancılıkla ilgili teşvikleri bilmemektedir.
Çözüm Önerisi
Köylülerimize teşvikler anlatılmalı ve bunları daha kolay alabilmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
HAYMANA TİCARET ODASI

Sorun 263
Hububat üretimindeki verimlilik oranlarının düzensizliği
Çözüm Önerisi
Tarımsal faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve üreticinin rahat nefes alabilmesi için buğday
yetiştiriciliğine verilen gerekli desteklerin (sertifikalı tohumluk, mazot, gübre, vb.) her alanda
sağlandığı gibi kalitesiz tohumlarda da bu durumun mevcut olmasından kaynaklı sıkıntıların
giderilmesi gereklidir. Kalitesiz buğday tohumu desteklemeleri gözden geçirilmesi, kaliteli
buğday yetiştiriciliği özendirilerek daha ikna edici önlemlerle çalışmaların sürdürülmesi
sağlanmalıdır. Haymana’ya özgü buğday çeşitlerinde, yeni fizibilite çalışmaları yapılmalı ve
yetkili merciler kontrolünde süreklilik sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
HAYMANA TİCARET BORSASI

Sorun 264
Lisanslı depoculuk yatırımlarının tüm ülke genelinde aynı şartlarda teşviklerden yararlanılması.
Çözüm Önerisi
Lisanslı depoculuk yatırımlarında İç Anadolu Bölgesi’nde yatırım yapmak isteyenler
üyelerimizin çok kısıtlı teşviklerle büyük yatırımlar yapması mümkün bulunmamaktadır. Bu
konuda diğer bölgelerde uygulanan teşvikler bölgemiz yatırımcılarına da sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
POLATLI TİCARET BORSASI
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Tekstil-konfeksiyon sanayinin hammaddesi olan pamukta üretim maliyetleri düşürülmeli, ekim
alanlarındaki azalmanın diğer tarımsal ürünlerde ortaya çıkardığı arz oynaklığı önlenmeli ve
sürdürülebilir pamuk üretimi sağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Pamuk prim miktarının belirlenmesinde üretim maliyetleri gerçekçi olarak dikkate alınmalı
ve girdi maliyetleri düşürülmelidir. Prim miktarı 2015/16 sezonunda 75 kuruşa çıkarılmalıdır.
Haziran aylarında gerçekleşen prim ödemeleri, üreticinin nakde ihtiyaç duyduğu yeni sezon
ekim dönemi olan Nisan’da ödenmeli ve üreticinin bankalardan kredi alarak ayrıca bir
maliyet oluşmaması sağlanmalıdır. Üreticinin planlamasını uzun dönemli yapabilmesi için
prim miktarları 5 yıllık dönemler halinde belirlenmeli, yerli pamuk kullanan tekstil sanayicisi
desteklenmeli ve 1 milyon tonun üzerinde sürdürülebilir pamuk üretimi için GİTES Eylem
Planında yer alan çalışmalar gerçekleştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İZMİR TİCARET BORSASI

Sorun 266
Mülkiyeti hazinede olan Buca’daki dünya standartlarındaki et entegre tesisinin atıl durumda
olması, canlı hayvan ticaretini olumsuz etkilemekte, hijyenik olmayan koşullarda kesimler
gerçekleştirilmesine ve esnafın farklı illerde kesim yapmak zorunda kalmasına neden
olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Mülkiyeti hazinede olan dünya standartlarındaki et entegre tesisi, ilgili tarafların (Et ve Süt
Kurumu, Belediye, Meslek Örgütleri) işbirliği ve mutabakatı ile oluşturulacak bir model
çerçevesinde faaliyete geçirilmelidir. Aynı zamanda Canlı Hayvan Borsası olarak da hizmet
vermesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İZMİR TİCARET BORSASI
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Sorun 267
Bölgemizde en kalitelileri yetişen pamuk, çamfıstığı, domates, zeytin gibi tarım ürünlerinin
devlet tarafından koruma altına alınmamasından ve desteklenmemesinden kaynaklanan
sorunlar oluşmaktadır. Bu sorunlar ise bölge halkının kalkınamamasına ve ürünlerdeki
verimliliğinin düşmesine neden olmuştur.
Çözüm Önerisi
Kozak çamfıstığı bölgenin ve ülkenin çamfıstığı ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu
karşılamaktadır. Fakat son yıllarda fıstık kozalaklarının verimliliğinde önemli ölçüde düşüş
olmuştur. Bu düşüşe; çam fıstıklarına yetişme zamanında gelen böceğin kozalağın olgunlaştığı
dönemde içindeki meyveyi yok etmiş olabileceği gibi biyolojik yapısında da herhangi bir
sıkıntı olabileceği düşüncesindeyiz. Kozak çamfıstığının verimsizliğine neden olan sorunların
araştırılıp bulunabilmesi için Kozak Çamfıstığı Araştırma Merkezi oluşturulmalıdır. Çamfıstığı,
pamuk, zeytin, domates gibi bölgede en kalitelilerinin yetiştiği ürünler için devlet teşviki
sağlanmalıdır. Köylerde alternatif gelir kaynakları sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BERGAMA TİCARET ODASI
Sorun 268
Aydın, Manisa ve Denizli’nin dahil olduğu 42 ilin kapsama dahil edildiği IPARD programı
uygulamalarından İzmir’in mahrum bırakılması.
Çözüm Önerisi
İzmir’in de IPARD programı kapsamına alınması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÖDEMİŞ TİCARET BORSASI
Sorun 269
Büyükbaş hayvan işletmelerinde elektrik tüketimi maliyetleri çok artırmaktadır.
Kanatlı hayvanlara kullandırılan indirimli tarifeden büyükbaş hayvan işletmelerinin de
yararlandırılmasının sağlanması.
Çözüm Önerisi
Büyükbaş hayvan işletmelerine, kanatlı hayvan işletmelerine sağlanan indirimli tarifeden
elektrik sağlanması yöre hayvanlığımızın maliyetlerinin azalmasına vesile olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ÖDEMİŞ TİCARET BORSASI
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Sorun 1
İlçemiz Gürbulak Sınır Kapısı’na 30 km uzaklıkta olup ilçenin ve bölgenin yüzde 90’ının
geçim kaynağı sınır ticareti ile olmaktadır. Gümrük Tebliği’nin 115 seri ile ithalata yapılan
kısıtlamalardan dolayı üyelerimiz ve bölge halkı çok sıkıntı çekmektedir.
Çözüm Önerisi
İlçemiz Gürbulak Sınır Kapısı’na 30 km uzaklıkta olup ilçenin ve bölgenin yüzde 90’ının
geçim kaynağı sınır ticareti ile olmaktadır. Gümrük Tebliği’nin 115 seri ile ithalata yapılan
kısıtlamalardan dolayı üyelerimiz ve bölge halkı çok sıkıntı çekmektedir. Bu sıkıntıların
giderilmesini talep etmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 2
İlimizde Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin bulunmayışı
Çözüm Önerisi
2015 yılı itibariyle cazibe merkezleri destek kapsamına Elazığ da dahil olmuş olup, Elazığ
ve TRB1 bölgesindeki illerin istifade edebileceği bir Fuar ve Kongre Merkezi’ne ihtiyaç olup,
cazibe merkezi yaklaşımı dikkate alınarak bu merkezin Elazığ’da kurulması beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 3
Bölgede önemli bir stratejik konuma sahip Hakkari, İran ve Irak’a sınırı olmasına rağmen, geçmişten
bugüne İran’la yapılan ticarette tabana yayılan ve ekonomik kalkınmaya yönelik gelişme elde
edilememiştir. Irak’a açılacak sınır kapıları bugüne kadar fiili olarak faaliyete geçmemiştir.
Çözüm Önerisi
İran’a açılan Esendere Gümrük Kapısı’nın TOBB tarafından yapılan modernizasyonunun kısa
zamanda tamamlanması beklenmektedir. Irak’a açılacak olan Çukurca-Üzümlü ve ŞemdinliDerecik Sınır Kapılarının 2015 yılında fiziki alt ve üst yapılara başlanılarak, tamamlanıp,
insan geçişine ve ticarete kavuşturulması durumunda, Hakkari ve bölgesi ekonomik-sosyal
yönden kalkınacak, ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmış olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
HAKKARİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4

Çözüm Önerisi
Derecik Sınır Kapısı’nın aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Hakkari Valiliği ve Irak Bölgesel
Hükümeti Duhok Valiliği ile karşılıklı protokollerle Dağlıca Sınır Kapısı’nın ivedilikle açılması
talep edilmektedir. Şemdinli Alan’da İran Hükümeti ile yapılacak müzakerelerle ŞemdinliAlan’da Açık Pazarın kurulmasının sağlanması talep edilmektedir. Yüksekova esnafı
için faizsiz kredi imkânlarının sağlanması ve ticari sirkülâsyonun aktifleştirilmesi ve iç
gümrüklemenin ivedilikle faaliyete geçirilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YÜKSEKOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 5
Kars’ta canlı hayvan üreticileri teşvik ve desteklemelerden yeteri kadar faydalanamamaktadır.
Üreticiler, destekleme ajansları ve diğer kurumsal desteklemeler ve teşvikler konusunda kendini
ifade edememektedir. Bu yüzden küçük aile işletmelerimizin kredi gücü oldukça zayıftır.
Çözüm Önerisi
Destekleme ajanslarının, destek ve teşvikleri aktarma yetenekleri artırılmalıdır. Küçük aile
işletmelerinin bankalara ve kalkınma ajanslarına karşı kazancını ve sermayesini belgeleme
becerileri geliştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KARS TİCARET BORSASI
Sorun 6
Kars’ta ruhsatlı Canlı Hayvan Borsası mevcut değildir. Bundan dolayı canlı hayvan ticaretinde
birçok sorun yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Kars’ta modern ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir Canlı Hayvan Borsası kurulmalıdır.
Kars Belediyesi’nin inşasını henüz tamamlayamadığı hayvan pazarı ruhsatlandırılmalıdır ve
Borsanın da bu pazarda etkin çalışması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARS TİCARET BORSASI
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Derecik Sınır Kapısı, Dağlıca Sınır Kapısı, Şemdinli Alan Bölgesi Serbest Pazarın
oluşturulması, Yüksekova esnafına cazip kredi imkânları Yüksekova’daki iç gümrükleme
sorunun çözülmesi
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Sorun 7
Kars’ta canlı hayvan alım satımı yapan ticari işletmeler kayıt dışı çalışmaktadırlar. Bu durum
hem vergi ve istatistikî bilgi ziyanına hem de bu faaliyetin düzensiz hale getirmektedir.
Çözüm Önerisi
Canlı hayvan alım satımı yapan işletmeler ruhsatlandırılmalıdır. Belli standartlar
oluşturulmalıdır. Kesinlikle müstahsil alım ve faturalı satış zorunlu olmalıdır. Bunun için
Defterdarlıklar ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri etkin çalışmalar yapmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARS TİCARET BORSASI

Sorun 8
Kars’ta canlı hayvan üreticilerinin rekabet gücü azdır. Üretici sektörel gelişimden yoksundur.
Şeffaf olmayan pazar ve fiyatlardaki istikrarsızlık üreticiyi tacire karşı oldukça zayıf ve
savunmasız hale getirmektedir.
Çözüm Önerisi
Kars’ta, ekonomide üçüncü göz olarak değerlendirilen kooperatif ve birliklerin kurulması
desteklenmelidir. Canlı Hayvan Üreticileri Kooperatifi ve Birlikleri kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARS TİCARET BORSASI

Sorun 9
Sınır ticaretinin yapılamaması, Gelincik Sınır Kapısı’nın açılmaması.
Çözüm Önerisi
Sınır ticareti gerek mevzuat ve uygulama eksikliği gerekse İran İslam Cumhuriyeti tarafından
kaynaklı sorunlar nedeni ile henüz bir çözüme kavuşturulamamıştır. Beklentimiz mevzuat
ve uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesidir. Sınır ticaretinin kesintiye uğramadan
devam etmesi gerekmektedir. İlimiz Başkale İlçesinde yer alan Gelincik Sınır Kapısı’nın aktif
hale getirilmesi ve gümrük kapılarımızın modernizasyon işlemlerinin kısa sürede çözüme
kavuşturulması yönündedir. Gelincik Sınır Kapısı’nın açılmasıyla; sınır ticareti ile bölge
halkının ihtiyaçları mahallinde temin ve tedarik edilebilecek ve bölge ekonomisine canlılık
gelecektir. Sınır ticareti bölge ekonomisi dışında ülke ekonomisine de katkıda bulunacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapalı olması, turizm ve ekonomik yatırımları durdurmuş, 10 bin
ailenin geçim kapısı bitmiş, tesisler atıl hale gelmiştir. İthalatı ve ihracatı serbest olan ürünlerin
piyasaya katkısı bitirilmiş, illegal bir sınır ticareti oluşmuştur. Bu da sınırda ölüm olaylarına
yol açmıştır.
Çözüm Önerisi
Kapıköy Sınır Kapısı’nın bir an evvel açılması, kısıtlamaların bertaraf edilerek ithalat ve
ihracatı yapılan malların sınır ticaretine konu edilmesi, tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi
gerekmektedir. Sınır ticareti ile ilgili yasal mevzuatlar yeniden gözden geçirilmelidir. Sınır
kentlerinde ticari faaliyet alanlarının yapılması ve yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.
Sınırdan gelecek turistler için gerekli düzenlemeler ve kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır.
İran’daki ham maddenin işlenmesi için ihtiyaç duyulan sanayi iş kollarının ilimizde aktif hale
getirilerek üretime hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Sınırda gerekli teknik ve fiziki eksikler
bir an önce giderilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
VAN TİCARET BORSASI

Sorun 11
Sınır kapılarının aktif olmaması, sınır ticaret merkezinin bulunmaması ve sınır ticaret
kotalarının ilin ihtiyacını karşılamaması.
Çözüm Önerisi
Kafkaslara açılan iki kara, bir demir yolu sınır kapısı vardır. Ancak iç gümrükleme yetkisi
yoktur. Sınır kapılarına iç gümrükleme yetkisi verilmelidir. Sınır kapıları aktif hale getirilerek
24 saat açık olmalıdır. Devlet tarafından yap işlet devret modeliyle depo ve antrepoların
kurulması desteklenmelidir. İlde hem Çıldır-Aktaş hem de Türkgözü gümrük kapılarına sınır
ticaret merkezleri kurulmalı ve bu gümrük idaresine iç gümrükleme yetkileri verilmelidir. İlin
kendi ihtiyacı olan ürünlerin sınır ticareti kapsamına alınması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

357

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Sorun 10

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 12
Boralan Sınır Kapısı’nın kapalı olması.
Çözüm Önerisi
İran‘a ve İran üzerinden Türk Cumhuriyetleri’ne yapılan ihracatımızın istenilen seviyeye
ulaşması, Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı’nda yaşanan yığılmaları rahatlatmak ve zaman
kaybını önlemek, çabuk bozulabilir nitelikte olan yaş meyve ve sebze ihracatında mamullerin
bir an önce alıcıya ulaştırılması gibi hususlar dikkate alındığında Boralan Sınır Kapısı’nın
önemi ortaya çıkmaktadır. Boralan Sınır Kapısı’nın açılarak ticaret için kullanılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 13
Boralan Sınır Kapısı’nın açılması
Çözüm Önerisi
Boralan Sınır Kapısı’nın açılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
IĞDIR TİCARET BORSASI

Sorun 14
Türkiye’nin Suriye sınırındaki Cizre’den başlayıp, Nusaybin, Kızıltepe, Ceylanpınar’a ulaşan
sınırın doğu koridorundaki sınır kapılarının kapalı olması, Ceylanpınar’dan Hatay’a olan batı
koridorundaki sınır kapılarının açık olması haksız rekabete neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Suriye’de yaşanan çatışma ortamı karşılıklı ticareti olumsuz etkilemektedir. Ancak Suriye,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ihracat potansiyeline sahip önemli bir ülkedir. Suriye
sınırındaki bazı kapıların açık bazı kapıların kapalı tutulması bölge illeri açısından haksız
rekabet koşullarına neden olmaktadır. Kapalı sınır kapılarının ticaret ve insani yardımlar için
açık tutulması gerekmektedir. Bu durum bölge ihracatı ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesi
açısından oldukça önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 15
Sınır kapılarının açılması ve hizmet kalitelerinin artırılması ve gümrük hizmetlerinin verilmesi
2002-2012 döneminde ihracatçı firma sayısı Diyarbakır’da 18’den 161 çıkmıştır. İlimizde
yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 50’si Irak’a geri kalanı da Uzak Doğu ülkelerine, AB
ülkelerine ve diğer Ortadoğu ülkelerine yapılmaktadır. İhracat bölgedeki gümrük kapıları ve
Mersin Limanı üzerinden yapılmaktadır. İhracatın artırılabilmesi için ilimizde gümrük işleminin
yapılabilmesi ve nakliye desteğinin hayata geçirilmesi gerekir.
Bildiren Oda / Borsa
DİYARBAKIR TİCARET BORSASI
Sorun 16
Odaların, üyelerinin ihtiyaç duyduğu maddi desteği sağlayacak sistemlerinin olmaması.
Çözüm Önerisi
Günümüz ekonomik koşullarından dolayı KOBİ’lerimiz zaman zaman nakde ihtiyaç
duymakta ancak mevcut kredi koşulları beklentilerin üzerinde olduğu için bu ihtiyaçlarını
karşılayamamaktadırlar. Üyelerimizi desteklemek ve onları bir adım ileriye taşımak amacıyla;
Ticaret ve Sanayi Odaları için üyelerinin ihtiyaç duyduğu maddi desteği kredi sistemi ile
sunabileceği uygulamalar için gerekli kanuni düzenlemeler yapılabilir. Esnaf ve Sanatkârlar
Odalarının Esnaf Kefalet Kanunu çerçevesinde yaptığı uygulamaya benzer bir düzenleme ile
Odalar üyelerine kredi temin edebilir.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP TİCARET ODASI
Sorun 17
Komşu ülkelerde yaşanan ekonomik istikrarsızlığın Gaziantep ekonomisine etkileri
Çözüm Önerisi
Gaziantep’ten gerçekleştirilen ihracatın yarısından fazlası Irak ve Suriye gibi komşu ülkelere
yapılmaktadır. Bu ülkelerde son dönemlerde yaşanan iç sorunlar ekonomik istikrarsızlığı da
beraberinde getirmiştir. Belirtilen ülkelerde yaşanan ekonomik dar boğaz en fazla Gaziantepli
sanayici ve ihracatçıyı etkilemektedir. Bu nedenle alternatif pazar arayışları konusunda
sektörel çalışmalar geliştirilebilir. Bunların yanı sıra belirtilen ülkelerde mevcut ekonomik
çıkarlarımızı koruyacak ileriye dönük lobi çalışmaları da devam ettirilebilir.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP TİCARET BORSASI
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Sorun 18
Gümrük kapılarımızda gerek ihracatta gerekse de ithalatta sıkıntılar yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölgemizin Irak’a ve Ortadoğu’ya açılan sınır kapısı Habur’da kırmızı hat uygulamasından
ve farklı konulardan dolayı ciddi bir yoğunluk yaşanmaktadır. Bu sebeplerden ihracatı
gerçekleştirilen birçok ürün gününde teslim edilememekte ve çeşitli ceza-i işlemler gündeme
gelmektedir. Sınır kapılarındaki sorunların giderilmesi için birçok uygulama yeniden gözden
geçirilebilir ve bu konuda ihracatçılarla istişare toplantıları yapılabilir.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP TİCARET BORSASI

Sorun 19
Bölgemizde bulunan gümrük kapıları çok yavaş çalışıyor. Bu da bölgemizde ihracatı yapılan
yaş meyve ve sebze gibi gıda ürünlerinin pazarına ulaşımını geciktirmekte ve dolayısıyla
kalitesini düşürmektedir.
Çözüm Önerisi
Bu sorun ile ilgili olarak gümrük kapılarının çalışmalarını hızlandıracak çözümlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Yine bölgemizde bulunan Hatay, Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep
havalimanlarından kargo uçaklarının faaliyete geçmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Bildiren Oda / Borsa
ISLAHİYE TİCARET ODASI

Sorun 20
Türkiye yaş kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı, kuru kayısı üretiminin ise yüzde 95’ine sahip
Malatya, ülkemiz limanlarına uzak bir konumda olduğundan dolayı yaş kayısı, kuru kayısı,
hububat ürünleri ile diğer gıda ürünleri ihracatı pahalı bir sektör olan karayolu taşımacılığı ile
yapılmaktadır.
Çözüm Önerisi
İlimizde kurulacak lojistik merkez ilimiz ve bölgemizin ticari potansiyeline ve ekonomik
gelişimine katkı sağlayacak olup, bölgemizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine önemli
katkıda bulunacak ve bölge illeri arasındaki karayolu trafiğini de düzenleyecektir.
Bildiren Oda / Borsa
MALATYA TİCARET BORSASI
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Sorun 21
Mardin’de dış ticareti kolaylaştırıcı altyapı eksikliği vardır.

Lojistik Köyü’ne ihtiyaç vardır. Böylece dış ticarette önemli kolaylıklar sağlanacağı gibi
istihdama da belirgin katkılar beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 22
Mardin’in sınır ticareti önünde birtakım engeller vardır. Öte yandan, Irak’a nakliyeler sırasında
Gümrük Müdürlüğü’nün uygulamaları bazı sıkıntılara yol açmaktadır. Mesela Anadolu’dan
gelen bir aracın Habur’da malzemeyi başka bir araca transfer ederek göndermesi
engellenmektedir.
Çözüm Önerisi
Mardin için büyük önem taşıyan Irak pazarı ihmal edilmemelidir. Bu çerçevede, Habur Sınır
Kapısı’ndan yapılan bazı ticari sınırlandırmaların (mesela mısır ürünü için) kaldırılması
gerekmektedir. Özellikle ihracatçı un üreticilerinin İran vb. ülke üreticilerine nazaran
rekabetçilik seviyesini artıracak teşvik vb. iyileştirmeler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 23
Sınır ticaretinin etkinliği sorunu vardır.
Çözüm Önerisi
Sınır ticaretinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Mardin-Nusaybin Sınır Kapısı’nın
açılması kaçınılmazdır. Böylece bu kapının da Suriye sınırındaki diğer kapılarda (Cilvegözü,
Reyhanlı, Samandağı) olduğu gibi tampon bölgede araçtan araca mal nakledilebilir hale
getirilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 24
Birecik’ten sınır komşularımızla ticaret yapılamaması.
Çözüm Önerisi
Sınır ticaretinin gelişimi açısından bölgemizdeki sınır kapıları ticarete açılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BİRECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 25
Komşu ülkelerde yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgemizde ihracat durma aşamasına
gelmiştir.
Çözüm Önerisi
İhracat gücümüzü arttıracak adımlar atılmalıdır. Habur Sınır Kapısı’na 3. köprü yapılmalıdır.
3. köprünün yapılması sadece bölgemizin değil ülkemizin ihracatına çok ciddi anlamda katkı
sağlayacaktır. Uludere/Gülyazı Gümrük Kapısı açılmalıdır. Ham petrol taşımacılığı yapan
tankerlerin tekrardan taşımacılık yapmaları için gereken çalışma yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ŞIRNAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 26
Öncüpınar Gümrük Kapısı’nın iş yoğunluğu Suriye’de yaşan olaylar nedeniyle fazlasıyla
artmıştır. Suriye sınırındaki diğer kapıların kapalı olması nedeni ile bu kapılarında iş yükü
Öncüpınar Gümrük Kapısı’na yüklenmiştir. 08.00-18.00 arası işlem yapan kapıda bir araca
19 günde sıra gelmektedir.
Çözüm Önerisi
Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda ticari araç giriş-çıkışına 24 saat süre ile izin verilmesi ve
beyanname işlemlerinin 24 saat süreyle yapılacak şekilde Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünün
çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve bunun için gerekli eleman ve malzeme
takviyesinin yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KİLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 27
KOBİ tanımı ve limitlerinin yeniden güncellenmesi, AB normlarına getirilmesi yerinde olacaktır.

Türkiye’de 2012 yılında son olarak belirlenen KOBİ tanımındaki mali limitler (net satış
hâsılatı ve bilanço toplamı) her ölçek için mutlaka güncellenip yükseltilmelidir. Böylece KOBİ
tanımı genişletilmiş olacak, kur farkından dolayı, Büyük şirket statüsüne geçen firmaların
desteklerden daha kolay yararlanması sağlanacaktır. Ayrıca KOBİ tanımının AB normlarına
kavuşturulması, birçok şirketin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanmasını
sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

Sorun 28
Esnaf Kefaret Kooperatifleri üyelerine verilen krediler üyelerimiz nezdinde haksız rekabete
sebep olmaktadır.
Çözüm Önerisi
5174 sayılı kanuna tabii olan Odaların üyelerine de Esnaf Kefaret Kooperatifi Şartlarında
kredi imkânı sağlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ TİCARET ODASI

Sorun 29
Emlakçılık ve ikinci el oto pazarı dağınıktır.
Çözüm Önerisi
Emlakçılık ve ikinci el oto pazarında düzen sağlanabilmesi için perakendecilik kanununun 16.
maddesi gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir an önce düzenleme yapmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ TİCARET ODASI
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Sorun 30
Dış ticaret (ihracat) hacminin düşük olması
Çözüm Önerisi
Üreticilerin gümrükleme işlemlerinin Kırıkkale’de yapabilmeleri için Gümrük Müdürlüğü’nün
Kırıkkale’de açılması gerekmektedir. İhracat yapmayı düşünen firmalara dış ticaret konusunda
eğitim ve destek verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 31
İlimizden ihracat için Gemlik ve İstanbul Gümrüğü kullanıldığı için işletmelerin ulaşım ve
nakliye maliyeti artıyor.
Çözüm Önerisi
Bilecik’e Gümrük Müdürlüğü açılmalıdır. Serbest Bölge kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BİLECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 32
Perakende sektörü her geçen gün daha da yok oluyor.
Çözüm Önerisi
Perakende sektörü büyük alışveriş merkezleri ve en küçük semtlere kadar inmiş bulunan
zincir marketlerin varlığı KOBİ niteliğindeki işletmelere büyük tehdit oluşturuyor. Alışveriş
merkezleri ve zincir marketlerin çalışma ve ruhsatlandırma uygulamalarının bölgesel, yerel,
ihtiyaca göre vb. yeniden ele alınması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 33

Çözüm Önerisi
Bölge sanayicimizin ara eleman ihtiyacının karşılanması için devletimizin maddi, manevi
desteği ve teşvikiyle, TOBB’un önderliğinde Oda-Borsalarımıza imkânlar tanınarak
sanayicimizle ortak işbirliği içersinde her türlü verilecek eğitimlerle nitelikli kalifiye ve niteliksiz
ara eleman ihtiyacının karşılanması yönünde çözümler üretilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KARACABEY TİCARET BORSASI

Sorun 34
İlimiz limanlarından gıda ve tarım ürünleri ihracına izin verilmemektedir.
Çözüm Önerisi
Çanakkale 106 farklı tarımsal ürün deseni ile çok zengin ve tarımsal ihracata konu ürünler
bakımından şanslı sayılabilecek illerden biridir. İlimizde üretimi yapılan 38 bitkisel ürün
üretim miktarı bakımından ülkemizde ilk 10 sırada yer almaktadır. Ancak tarımsal üretim
ölçeği, rekolte, kalite ve bölgeye has özellikli ürünler bakımından yeterlilik arz etmesine
rağmen tarımsal üretimin ihracat ürününe dönüştürülmesi bakımından yetersiz kalmaktadır
ve mevcut potansiyelini değerlendirememektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ortak bir çalışma yaparak ilimize yetkilendirme yapmalıdır.
İlimizin bu alanda yeterli kapasitesi vardır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI
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Sorun 35
Lisanslı depoculuk sistemi ülke tarımının geleceği olarak gündemdeki yerini korumaktadır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik değişikliği kapsamında,
Borsaların yatırım yapmaları kolaylaştırılmıştır. Yatırımların özendirilmesi için destekleme
uygulamaları geliştirilmelidir.
Çözüm Önerisi
Kurulan şirketlerde Borsaların büyük ölçüde hisse sahibi olması nedeniyle, kamu payı kabul
edilerek kalkınma ajansları ve kırsal kalkınma desteklemelerinden faydalandırılmamaktadır.
Depolar için öngörülen kiralama ücretlerinin düşük olması yatırım yapma aşamasında
çekinceye neden olmaktadır. Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilere, işletmeciler
kanalıyla 5 yıl süreyle 3,00 ₺/ton/ay ilave destek verilmesi konusundaki Bakanlar Kurulu
Kararına ait tebliğlerin yayımlanması gerekmektedir. Lisanslı depoculuk hakkında farkındalık
eksikliği ve üretici alışkanlıkları, sistemin çalışmasını engellemektedir. Kapsamlı tanıtım
faaliyeti ve örnek uygulamaların üreticiye aktarılması uygun olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
EDİRNE TİCARET BORSASI

Sorun 36
Uzunköprü’ye 6 km uzaklıkta olan Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılması
Çözüm Önerisi
Türkiye’nin en büyük konteynır limanı olan Asyaport’un Avrupa Birliği’ne en yakın ulaşım yolu
olabilecek Tekirdağ-Hayrabolu-Uzunköprü-Eskiköy hattına yatırım yapılmalıdır. Uzunköprü,
sınıra 6 km uzaklıktadır. Eskiköy Sınır Kapısı’nın aktif hale getirilmesi gerekmektedir.
İlgili konuda Ulaştırma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın konuya ortak çözüm
getirmesi faydalı olacaktır
Bildiren Oda / Borsa
UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 37
Dereköy Gümrük Kapısı
Çözüm Önerisi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Dereköy Gümrük Kapısı’nın yenilenip TIR trafiğine açılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 38
Kırklareli’nin Bulgaristan’a açılan Dereköy Gümrük Kapısı’nın kapalı olması.
Çözüm Önerisi
Dereköy Gümrük Kapısı’nın TIR trafiğine açılarak bölgenin canlandırılması gerekmektedir.
Kapının trafiğe açılması ile sanayi yatırımlarının artırılması talep edilmektedir. Sınır ticareti
ile bölge ekonomisine canlılık getirilmesi, bölge insanın refah seviyesinin yükseltilmesi, mal
kaçakçılığının azaltılması ve istihdamın artırılması amaçlanır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRKLARELİ TİCARET BORSASI

Sorun 39
Şehrin Bulgaristan’a açılan Dereköy Gümrük Kapısı’nın kapalı olarak durması.
Çözüm Önerisi
Dereköy Gümrük Kapısı’nın TIR trafiğine açılarak bölgenin canlandırılması gereklidir. Kapı
ile birlikte sanayi yatırımlarının artırılması talep edilmektedir. Sınır ticareti bir ülkenin ithalat
rejiminin dışında kalan bir uygulamadır. Dış ticaretin özel bir şeklini oluşturan sınır ticareti,
iki ülkenin sınır illerinde yaşayan halkın günlük bölgesel ihtiyaçlarının daha kolay ve ucuz
karşılanması, komşu iki ülke arasındaki barış ve huzur ortamının oluşturularak, karşılıklı
güvenin sağlanması amacıyla uygulanan ticaret türüdür. Sınır ticareti ile bölge ekonomisine
canlılık getirilmesi, bölge insanının refah seviyesinin yükseltilmesi, mal kaçakçılığının
azaltılması ve istihdamın artırılması amaçlanır.
Bildiren Oda / Borsa
BABAESKİ TİCARET BORSASI
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Sorun 40
Avrupa Birliği sınırı olan ilimizde yeterli dış ticaret yatırımlarının olmaması.
Çözüm Önerisi
Çözüm olarak bölgemizde yer alan firmaların ihracata özendirilmesi ve dış ticaret bilgisi
açısından firmaların eğitilip desteklenmesi ve dış ticaret hacminin geliştirilmesinin sağlanması
talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 41
Bölgemizde çok fazla alan olmasına rağmen turizm kazançları ve tanıtımı yeterli değildir.
Çözüm Önerisi
Bölgemizin daha fazla tanıtılması ve turizm konusunda gerekli yatırımların yapılıp desteklerin
sağlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 42
Son zamanlarda gümrüklerde; teminat uygulamalarında, yetkilendirilmiş gümrük
müşavirlerinin yanına gümrük memurlarının atanması ile ilgili yaşanan bürokraside ve
gümrüklerdeki eşyaların kontrol/muayene süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Sanayi Odalarının firmalara kefil olması yöntemi ile ithalat sırasındaki teminat uygulamasından
vazgeçilmesi, gümrük memurlarının antrepolarda görevlendirilmesi uygulamasından
vazgeçilerek eski sisteme dönülmesi ve bir an önce kontrol sisteminin AB standartlarına
yaklaştırılması, risk analizine dayalı nokta atışlı kontrollerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.
Ayrıca “AEO” adı verilen ve gümrük işlerinde sanayiciler için kolaylığı ön gören sistemin,
ivedilikle uygulanması da sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KOCAELİ SANAYİ ODASI
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Çek yasasında yapılan yeni düzenleme ile hapis cezasının kaldırılması piyasaları olumsuz
etkilemekte, çeke olan güveni de azaltmaktadır. Bu durum nakit ödeme düzeni olmayan
KOBİ’lerimizi kötü yönde etkilemekte olup, gücü olmayan sanayiciyi ve tüccarı büyük
ekonomik sıkıntılar içerisine sokmaktadır.
Çözüm Önerisi
Karşılıksız çek veren piyasadaki firma ortakları eski firmalarını kapatıp yenilerini kurmaya
başladığı da belirtilmektedir. Bu kapsamda karşılıksız çek ile dürüst tacire mağduriyet veren
tüzel kişi ortaklarının da T.C. kimlik numaraları ile yeni firma açmalarının önüne geçilmesi
yönünde gerekli olduğu kanaatindeyiz.
Bildiren Oda / Borsa
GEBZE TİCARET ODASI

Sorun 44
Türkiye’nin en büyük konteynır limanı olan Asyaport’un AB’ye en yakın ulaşım yolu olabilecek
Asyaport Limanı - Tekirdağ (Süleymanpaşa) – Hayrabolu – Uzunköprü - Eskiköy hattının
aktif olmaması ilçe ve ülke ekonomisine olumsuz etki yapmaktadır.
Çözüm Önerisi
Yunanistan ile görüşmeler yapılarak sınır kapısının açılması ile yolların bakımının yapılması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
HAYRABOLU TİCARET BORSASI

Sorun 45
Düzce’nin merkezi Düzce dışında bulunan firmalar dahil edildiğinde toplam ihracatı 1 milyar
doları geçmektedir. Ancak Düzce ihracatı çok düşük görünmektedir.
Çözüm Önerisi
Üyelerin ihracat işlemlerini Düzce’de yapmaları için acil bir Gümrük Müdürlüğü kurulması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 46
Amasya’da Gümrük Müdürlüğü olmamasından dolayı özellikle Merzifon Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyette bulunan firmalar ihracatlarını diğer illerden gerçekleştirmektedir.
Çözüm Önerisi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Amasya Merzifon’a Gümrük Müdürlüğü açılması talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 47
Sarp Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu özellikle önemlidir. Ticaret trafiğinin hızı açısından
gümrük kapısındaki bekleme süreleri belirleyici olmaktadır. Aşırı bekleme süresi, bazı
ürünlerde bozulmaya ve yıpranmaya yol açacak kadar uzun olabilmektedir.
Çözüm Önerisi
Gümrük kapısının genişlemesi ve geçiş imkânlarının daha da artması için alanın genişletilmesi
gerekmektedir. Bunun yanı sıra özellikle Türkiye tarafındaki bürokratik işlemlerin azaltılması
geçiş sürelerinin kısalmasına ve ticaret trafiğinin hızlanmasını sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 48
Giresun ve Ordu bölgesinde 2014 yılında yaşanan don afeti bölgede ekonomik kayba neden
olmuştur. Tahmini kayıp 1 milyar TL’nin üstünde olduğu, bölge ekonomisinin fındık gelirinden
yoksun kalmasından dolayı daraldığı görülmektedir.
Çözüm Önerisi
Bölge ekonomisi fındığa bağlı olmasından dolayı KOSGEB gibi kuruluşlar vasıtasıyla
devletimizin küçük esnafı finansa etmesiyle mümkündür. Bunun için faizsiz kredi imkânlarının
fındık bölgesi için bir kereye mahsus kullanılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GİRESUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 49

Çözüm Önerisi
İlgili Bakanlıkların bu sorunu çözmeleri için; kamu spotu şeklinde tanıtım faaliyetleri yapması
gerekmektedir. Lisanslı Depo işletmeciliği yapan kurum ve kuruluşlara tanıtım faaliyetleri
kapsamında ilgili Bakanlık, Kalkınma Ajansları ve diğer ilgili kurumlarda finansman ve teknik
destek sağlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GİRESUN TİCARET BORSASI

Sorun 50
Lisanslı depo ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması ve yatırımı karşılama süresinin uzun
olması sebebiyle özel sektör girişimlerinin yetersizliği ve finansman zorluklarının olması.
Çözüm Önerisi
Lisanslı depo yatırımcılarının uzun vadeli uygun kredi destekleri sağlanmalıdır. Ulusal ve
uluslararası hibe desteklerinden yararlandırılmalıdır. Türkiye genelinde yapılması düşünülen
Lisanslı depo tesisleri için 6. bölge teşviki kapsamında teşviklerin uygulanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GİRESUN TİCARET BORSASI

Sorun 51
Kümelenme
Çözüm Önerisi
Aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin kümelenmesini ciddi anlamda teşvik edilmesiyle,
kolektif çalışma kültürü oluşumuna destek sağlanmış, güçlü sermaye yapısına kavuşmuş
böylece rekabet gücü yüksek ticari hayatını devam ettirme imkânı bulmuş olacaklardır.
Bildiren Oda / Borsa
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Tarım ürünleri üreticilerinin Lisanslı Depo işletmelerinin amacını, faydalarını ve nasıl
yararlanacağını bilmemesi ve bu sebepten dolayı Lisanslı Depoların tam kapasite
çalışmaması.
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Sorun 52
Piyasadaki durgunluğu gidermek için KOBİ’lere faizsiz veya düşük faizli ve uzun vadeli kredi
sağlanmalı.
Çözüm Önerisi
İşletmelerin makul borçlarını kapatıp, yenilik yapabilmesi ve kendilerini geliştirebilmesi için
KOBİ işletmelerine yönelik ve firma kapasitesine göre faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli
kredi sağlanması durumunda, öncelikle vergi, sigorta ve devlet borçları ödenmiş zorunlu
ödemelerini yapmış ve işini geliştirme çabasına girer. Artan kısmı ile de yapacağı harcama
sonucu piyasa canlanır.
Bildiren Oda / Borsa
TOSYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 53
“Serbest Ticaret” algısıyla rekabeti olumsuz etkileyen ve kaliteyi bozan bir tacirlik anlayışı
hakimdir. Tacirlik mesleğine standardizasyon getirilmelidir.
Çözüm Önerisi
Her meslek kolu için tacirlik yapmak isteyenlerin muhakkak taşıması icap eden, ayırt edici
standartların saptanmalıdır. Aynı iş koluna dair tacirlerin faaliyet alanları ve sayısı rekabet
unsuru dikkate alınarak saptanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ORDU TİCARET BORSASI

Sorun 54
Kaçak çayla mücadele
Çözüm Önerisi
Kaçak çayla mücadele arttırılarak devam etmelidir. Piyasa gözetim ve denetimi arttırılmalı,
gümrük kapılarında denetim yoğunlaşmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 55
Ülkemize yaş kaçak çay girişi.

İlgili denetimler ve cezalar arttırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 56
İlçe merkezlerinde bulunan zincir marketlerle küçük esnafın rekabet etme gücünün olmaması.
Çözüm Önerisi
Zincir marketlerin açılabilmesi için şartların ağırlaştırılması, belli bir nüfusun altındaki yerlere
zincir market açılmasına izin verilmemesi gerekmektedir. Konum olarak şehir dışında açılma
zorunluluğu ve otopark şartı gibi şartlar getirilmelidir. Bu şekilde esnafın rekabet etmesi daha
kolaylaşabilir.
Bildiren Oda / Borsa
TERME TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 57
Sanayi kültürü yüksek ve stratejik bir noktada bulunan Adana’nın, potansiyeline rağmen
ihracatının yeterli miktarda olmaması, stratejik konumu itibariyle ilimiz ihracatının Ortadoğu
ülkelerinde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan olumsuz etkilenmesi.
Çözüm Önerisi
Ekonomik krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2009 yılı sonrasında ekonomiyi
canlandırmak adına uygulanan politikalar; 2011 yılında yüzde 59 olan Adana ihracatının
ithalatı karşılama oranının 2014 yılında yüzde 75,5 olarak gerçekleşmesini sağlamıştır. 3 yıl
gibi kısa bir süre içerisinde yaşanan bu artış sevindirici olmakla birlikte; mevcut potansiyelimize
göre yetersizdir. Ortadoğu ülkelerinde yaşanan “Arap Baharı”nın olumsuz etkileri silininceye
kadar; ihracatçı firmaların alternatif pazarlar bulmalarına yönelik yeni teşviklerle firmaların
desteklenmesi, başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen vasıfsız ve kalitesiz
ürünlerin ithalatına sınırlama getirilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA TİCARET ODASI
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Sorun 58
İşyeri enflasyonu, kayıtdışı ve haksız rekabetle mücadele, ticaret ahlakının korunması.
Ruhsatsız işyeri açılışları, kötü ticaret siciline rağmen farklı şirket ile ticari faaliyet sürdürme
olanağı ticaret ahlakını yok etmektedir. Maliyetin altında ürün ve hizmet satışı yıkıcı rekabete
yola açmaktadır.
Çözüm Önerisi
İşyeri ruhsatları ilgili Bakanlık, Belediye ve Odaların üçlü onayı ile verilmelidir. İşyeri
ruhsatlarında nüfus, alan, mesafe, asgari sermaye, ticaret sicili, mesleki eğitim kriterleri
uygulanması hususunda yasal altyapı güçlendirilmelidir. Odaların kapasite raporunda işyeri
ruhsatı istenmesi zorunlu olmalıdır. Kayıtdışı ile mücadele yoğunlaştırılmalı ve Odalara görev
ve yetki verilmelidir. Bunun için ilgili mevzuat tanımlanmalıdır. Haksız rekabet tanımı günün
koşullarına göre güncellenmeli, haksız rekabetin ve ticaret ahlakının korunması hususunda
Odaların yetkileri artırılmalıdır. Bir ürünün standart kalite maliyetinin altında satışına izin
verilmemelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 59
Yaş sebze meyve ihracatında yaşanan bürokratik engeller.
Çözüm Önerisi
Yaş sebze meyve ihracatı yapılabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan
gelen inspektörlerin denetimi, DTS Grup Başkanlığı tarafından yapılan ürün ambalaj
denetimi ve gümrük çıkış denetimi gerçekleştirilmektedir. Bu iki denetim gümrükleme dışında
kalan denetimlerin tek kurum tarafından yapılması ya da DTS Grup Başkanlığı denetiminin
tamamen kaldırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

374

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 60
Yaş sebze meyve ihracatında deniz lojistiğinde taşıma sistemlerinde yaşanan sıkıntılar.
Samsun Limanı’ndan yapılan ihracatta malların dökme palet usulü yığma gönderilmek suretiyle
gerek ürünün kalitesini düşürülmesi gerekse de kaliteli ürünlerini ihraç eden firmaların zarar
görmesi sebebiyle bunun engellenmesi talep edilmektedir. Devlet teşviklerinde yaş sebze
üreticisinin de diğer ürünler gibi destek görmesi, desteklerin tüm ürünlere eşit dağıtılması ya
da hiçbirine verilmemesi gereklidir. Sebze üreten ve ihraç edenlere devlet tarafından sahip
çıkılması, afet durumunda üreticiye destek olunması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 61
Rusya ile dış politikamızı ikili ilişkileri geliştirerek, 2 ülkenin de menfaati olacak pazar
oluşturulması.
Çözüm Önerisi
Tarım ve turizmde olmazsa olmazımız Rusya’da gümrüksüz Serbest Bölgenin yapılması
gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
KUMLUCA TİCARET BORSASI
Sorun 62
Şehir ticareti her geçen gün kan kaybetmekte, küçük esnaf faaliyetleri yerini zincir
mağazalara bırakmakta, birçok meslek de kaybolmaya yüz tutmaktadır. Küçük işletmelerin
kapanması sosyal sistemin de ağır hasar görmesine neden olmakta, aileler dağılmakta ve
göç artmaktadır.
Çözüm Önerisi
Küçük esnafı koruyucu önlemler alınmalı, zincir mağazaların her sokağa rahatça girmesi
engellenmeli, yerel esnafın bir araya gelerek ölçeklerini büyütmeleri teşvik edilmelidir. Bu
bağlamda KOSGEB’in işbirliği-güçbirliği desteğinde Ar-Ge işletmeleri için 5 işletmeden 3’e
indirilmesi olumlu ancak yeterli değil, bütün girişimciler için bu sayı 3’e indirilmelidir. Firmaların
kurumsallaşma ve markalaşmaları için yürütülen programlar olumlu ancak geliştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 63
Sınırımızda yaşanan sorunlar nedeniyle karayolu ile yapılan ihracat tamamen durma
noktasına gelmiştir ve geniş bir coğrafyada rekabet gücü kaybedilmiştir. Taşımacılık
sektöründeki problemler için geliştirilen ro-ro taşımacılığı da çözüm olarak yeterli değildir.
Çözüm Önerisi
Cilvegözü ve Yayladağı Sınır Kapıları’nın açık kalması, güvenliğin sürdürülebilir olması, can
ve mal emniyetinin olması lazımdır. Suriye’de iç karışıklıktan dolayı daha önceden ücreti
ödenen ve ithal edilen ürünler tırlar da tampon bölgede beklemektedir. Kapıda gümrük
işlemlerinin hızlandırılması, ihracatçı firmaların daha hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş
yapmaları sağlanmalıdır. Sağlıklı ticaret yapabilmek, mal ve can kaybı ile kaçakçılığı önlemek
için tampon bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması gerekmektedir. Gümrük sahasının
genişletilerek, mal ile yolcu giriş çıkışlarının ayrılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTAKYA TİCARET BORSASI

Sorun 64
Ticaret Borsaları kotasyonuna tabi maddelerin ithalatında, ithal edilen ürünlerin Ticaret
Borsalarında tescil edilmesi fiyat tespiti konusunda sağlıklı kararların alınmasını
engellemektedir.
Çözüm Önerisi
Ticaret Borsaları kotasyonuna tabi ürünlerin ithalatında, ithal edilen ürün ülkeye giriş yapılacak
gümrükte iken ürünün Ticaret Borsalarında tescil edilmesinin sağlanmasına yönelik gerekli
yasal düzenlemelerin yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
REYHANLI TİCARET BORSASI
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Sorun 65

Çözüm Önerisi
Gül ürünleriyle ilgili hem hammadde hem de üretim altyapısı olan önemli illerimizden birisidir.
Gül ürünleri ile ilgili en çok katma değer de kozmetik mamullerden sağlanmaktadır. Kozmetik
ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlanabilmesi için “iyi üretim uygulamaları”
(GMP) kapsamında üretilmiş olması gerekmektedir. Bunun için imal edilen ürünlerin kalite
kontrolü için kendi laboratuarlarını kurmaları ve akredite olmuş laboratuarlar tarafından
da test analizi yaptırmaları gerekmektedir. Ancak birçok firma, Isparta’da ve Türkiye’de
imkân olmadığından bu tür işlemler için yurtdışı laboratuarlara bağımlıdır. Bu da fazladan
prosedürlere ve maliyete sebep olmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 66
Ülkemizin en büyük elma üreticisi olarak ürünlerimizin daha şartlarda satılması ve
standardizasyonunun sağlanarak dünya pazarlarında kalitesinin bilinirliğini artırmak amacıyla Elma
Borsası projesi hazırlanmış ancak teknik ve bürokratik engeller nedeniyle hayata geçirilememektedir
Çözüm Önerisi
Elma Borsası kurularak ürün standartlarının oluşturulması ve elma ticaretinde merkez
olabilmek için öncelikle elma ürününün Borsada işlem görebilecek emtia sınıfına alınması
gerekmektedir. Son teknoloji soğuk hava depolarında 365 gün saklanabilirlik özelliği ile
birlikte dünyada kabul gören Borsacılık anlayışı ve uygulamasına geçilebilecektir
Bildiren Oda / Borsa
ISPARTA TİCARET BORSASI
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Isparta’nın gülcülük ve kozmetik ürünler açısından önemli bir merkez olmasına rağmen,
kozmetik ürünlerin test, analiz ve kalite kontrol işlemeleri için Isparta’da akredite olmuş bir
laboratuarın olmaması firmaları yurt dışına bağımlı kılmaktadır.
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Sorun 67
Isparta bölgenin en büyük yaş sebze meyve ihracatçılarından olmasına rağmen Gümrük
Müdürlüğünde eksper istihdam edilmemekte ve ihracatçılar eksper ihtiyacını çevre illerden
karşılamaktadır. Dışarıdan eksper temini yaş ürünlerin ömrünün kısa olması nedeniyle risk
yaratmakta ve maliyet oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
Isparta Gümrük Müdürlüğü’ne acilen eksper istihdam edilmesi işlemlerin hızlanması, risk ve
maliyetlerin minimize edilmesi ve ihracatımızın gelişmesi açısından hayati önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ISPARTA TİCARET BORSASI
Sorun 68
Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi’ne liman aracılığıyla gelen/giden
yüklerin sevkiyatı amacıyla açılmış bulunan iki gümrüklü saha arasındaki koridor kapısının
kaçakçılığı önlemek gerekçesiyle kapatılması.
Çözüm Önerisi
Mersin Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarımızın Mersin Limanı üzerinden yaptığı
ithalat ve ihracat işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve bu firmaların zaman,
bürokrasi ve maliyet artışına azaltmak amacıyla Mersin Serbest Bölgesi ile Mersin Limanı
arasındaki koridor kapısının yeniden faal hale getirilmesi yerinde olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 69
Son dönemlerde ithalat, ihracat, dahilde işleme rejimi, antrepo sistemi, gümrük işlemlerinde
tam tespit uygulamaları, transit ve riskli malların taşınmasında araç takip cihazı takılması
uygulamalarında yaşanan aksaklıklar 500 milyar $ ihracat hedefinin önünde büyük engel
olarak durmaktadır.
Çözüm Önerisi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca transit ticarete konu eşyanın antrepolara alınmasını
engelleyen düzenleme yeniden ele alınmalıdır. Bu ürünleri taşıyan araçlara araç takip cihazı
takılması işlemlerinin gümrüklerdeki cihaz eksikliğinden dolayı yaşanan uzun beklemelerin
önüne geçilmelidir. Transit ve riskli eşya taşımacılığında gümrük idaresi tarafından takılması
zorunlu araç takip cihaz sayısı yetecek miktarda artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 70
Mersin Limanı üzerinden gelen transit kargonun ulaşımında yaşanan gecikmeler
Mersin Limanı üzerinden transit rejimi kapsamında kara yolu ile ulaşımları sağlanması gereken
özellikle hassas yüklerin Mersin Gümrük İdaresinde ATS (Otomatik Takip Cihazı) yetersizliği
nedeni ile sevkiyatı sağlanamamakta ya da aşırı gecikmeler ile sağlanabilmektedir. Bu da
maliyetlerin artışına sebep olmaktadır. Bazı firmaların yeterli miktarda teminatları, kendi ATS
cihazları ve güvenlik elemanları bulundurma yetkileri olmasına rağmen gümrük idaresinin
bunları dikkate almaması nedeniyle sorun yaşanmaktadır. Gümrük mevzuatı gereği bu
imkânlara sahip firmaların sevkiyatlarına izin verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN DENIZ TİCARET ODASI
Sorun 71
Mersin Limanı ile Mersin Serbest Bölgesi arasında bulunan koridorun kapatılması
Çözüm Önerisi
Ülkemizde rıhtımı olan ilk ve tek Serbest Bölge olarak 1987 yılında faaliyete geçen Mersin
Serbest Bölgesi’nde Mersin Limanı’na gelen Serbest Bölge adresli konteynerler, 1992
yılından beri fiziki olarak bitişik bulunan iki liman arasındaki koridor denilen gümrüklü alan
içerisindeki yol/kapı kullanılarak serbest bölgeye geçiş yapıyor iken, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın güvenlik endişesi gerekçesiyle koridoru kapatması ile yük geçişi dışarısından
transit işlemi yapılarak sağlanmaktadır. Bu da gecikmelere ve maliyetlerin artmasına neden
olmaktadır. İşletici kuruluş tarafından gerekli tedbirler alınması kaydıyla 22 yıldır uygulandığı
üzere koridorun kullanımına izin verilmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN DENIZ TİCARET ODASI
Sorun 72
Dış ticaret rejimi ile ilgili katı kontrol uygulamalarının ticareti zorlaştıracak ve maliyetleri
artıracak boyutlara ulaşması
Çözüm Önerisi
Bakanlık ve özel sektör arasındaki iletişimi güçlendirecek mekanizmalar oluşturulması
gereklidir. Uzun yıllardır sorunsuz çalışan firmalara esneklikler sağlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN TİCARET BORSASI
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Sorun 73
Doğası, tarihi güzellikleri ile atıl vaziyette bulunan bölgemiz turizm potansiyelinin ülkemiz
ekonomisine kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Gümrük kapısının açılarak deniz yoluyla
turizm ve ticaretin önünün açılmasının bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli bir katkı
sağlayacağına inanıyoruz.
Çözüm Önerisi
İlçemiz gümrük kapısının tekrar faaliyete geçirilerek deniz yolu ulaşımı için gerekli alt
yapının hazırlanmasını ve her iki ilçemizin de turizmde kalkınmada öncelikli yöre kapsamına
alınarak özel müteşebbis için daha cazip hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ulaşımla
ilgili alternatiflerin değerlendirilerek, yol sorununun çözülmesi de bu süreci hızlandıracaktır.
Özel müteşebbisinde gelmesiyle turizme yönelik alternatif aktivitelerde yapılabilir hale
getirilip hemen hemen yüzde 70 oranında kullanılmayan bölgemizin atıl turizm kapasitesinin
ekonomiye kazandırılmasına büyük katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 74
Rusya’ya yapılan ihracatta yaşanan sıkıntılar
Çözüm Önerisi
Özellikle yaş-sebze meyve ithalatında Rusya’nın AB ülkelerine ve ABD’ye ambargo
uygulamasıyla rotasını Türkiye’ye çevirmesi sonucu büyük umutlarla başlayan yaş sebze
meyve ihracat sezonu, Rusya’nın parası rublenin dolar karşısında değer kaybetmesiyle
birlikte hayal kırıklığıyla son bulmuştur. Bu durumda ihracatçının alacaklarının önemli ölçüde
erimiş olup, onların sıkıntısı ister istemez üreticiye de yansımıştır söz konusu mağduriyetlerin
giderilmesini talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 75

Çözüm Önerisi
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun bir an önce yeniden düzenlenmeli
zincir marketlere bir sınırlandırma getirilmelidir. Metrekare bazındaki kısıtlamalar yetersiz
olup market sayısı bazında da sınır getirilmelidir. Türk insanının alışveriş alışkanlığındaki
dejenerasyonun önüne geçilmeli, tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmelidir.
Aksi takdirde kısa süre içerisinde piyasalar kilitlenecek, ekonomik sorunlar artacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BOLVADİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 76
Çek yasasının değişmesi nedeniyle mali suça mali ceza kuralının getirilmesi dolandırıcılığın
yolunu açmış bulunmaktadır. Ayrıca çekin vadeli satış aracı haline dönüştürülmesiyle güven
ortamı yok olduğundan dürüst üretici ve satıcılar mağdur olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Çek yasasının bir an önce yeniden düzenlenmesi, hapis cezasının yeninden getirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca bankaların verdiği çek defteri karşılığındaki sorumlulukları artırılarak
herkesin çek alması engellenmelidir. Bankalar kredi verecekleri firmayı nasıl inceliyor ve
her türlü ipoteği alarak vereceği kredinin tahsilâtını nasıl garanti altına alıyorsa çek için de
benzer şekilde uygulama gereklidir. Ayrıca düzenlenecek yasayla çekin uzun vadeli satış
aracı olmaktan çıkarılması en fazla 90 gün gibi bir süreyle sınırlandırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BOLVADİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 77
Piyasadaki nakit sıkıntısı esnafı zor durumda bırakmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ülkemiz genelindeki ekonomik durgunluktan ilçemiz de ciddi bir şekilde etkilenmektedir.
İlçemiz esnafı zor durumdadır. Veresiye sistemi ve alacakların zamanında ya da hiç
toplanamaması, esnaf için verilen kredilerin artık amacına uygun olarak değil de borç kapatmak
için kullanılması; işsizlik, haksız gelir dağılımı, bilinçsiz kredi/kredi kartı borçlanmaları, vb.
sebeplerden kaynaklanan piyasadaki nakit sıkıntısı ve sıralanabilecek birçok konudan
dolayı esnafımız iflas etme durumundadır. Hükümetin bu konuya ciddi bir şekilde eğilmesi
gerekmektedir. Esnafın nakit ihtiyacının karşılanması ve piyasanın rahatlaması için; yıllardır
çiftçiye uygulan uzun vadeli kredi seçenekleri esnafa da sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BOLVADİN TİCARET BORSASI

Sorun 78
Bölgemiz ihtiyacı olan gümrük ihtisas laboratuarın ilimizde kurulması.
Çözüm Önerisi
Valiliğimiz önderliğinde Oda ve Borsalarımız aracılığı ile ortak bir şirket veya benzeri bir
beraberlikle kurulması talep edilmektedir. İlimizin sanayi potansiyelinin artacağı inancındayız.
İstihdam sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇAY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Özellikle sanayici iş adamlarımızın üretim kapasitesini arttırmak için nakit ihtiyaçları
bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlarını da ancak bankalar aracılığı ile gerçekleştirebilmektedirler.
İhracat hedefinin arttığı bu dönemde üretimin artması, sanayileşmenin hızlanması için nakit
sıkıntısı bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Esnaf ve Sanatkârlar için nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kooperatifler bulunmaktadır.
Bu noktada daha önce tüccarlar için Halk Bankası aracılığı ile faizin bir kısmının karşılandığı
ucuz maliyetli krediler verilmiştir. Bu noktada tüccarlar ve iş adamları için devlet bankaları,
KOSGEB gibi kurumlar aracılığı ile uzun vadeli düşük maliyetli faizinin sübvanse edildiği
krediler çıkarılabilir ya da Esnaf Kefalet kooperatiflerinin mevzuatı değiştirilerek, tacir ve iş
adamlarının da buralardan düşük maliyetli krediler alması sağlanabilir.
Bildiren Oda / Borsa
SANDIKLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 80
Borsa üyelerimizin ekonomik olarak durumlarının iyileştirilmesi için kredi kullanmasının
sağlanması gereklidir.
Çözüm Önerisi
Esnaf Odalarında olduğu gibi Oda ve Borsa üyelerinin yapmış olduğu ticari faaliyetlerinin
iyileştirilmesi için ihtiyaç duymuş oldukları kredi için gerekli çalışmalar başlatılmalı ve
Eximbank, vb. kurumlardan üyelerimizin kredi kullanması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SANDIKLI TİCARET BORSASI
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Sorun 81
Odamız tarafından hazırlanan Kuşadası Ticari Envanteri çalışmasına göre ilçemizde 7.500
işletme faaliyet göstermektedir. Ekonomimiz her geçen yıl büyümektedir. Pasta aynı iken,
pastayı paylaşan işletme sayısı artmakta bu durum işletmelerin karlılıklarını olumsuz
etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Mevzuatta değişikliğe gidilerek işyeri açma işlemleri zorlaştırılmalı, Avrupa Birliği’ndeki
uygulamalarla uyumlu olmalıdır. Örneğin, bir işletme kurmak isteyen bir girişimci, Belediye,
Vergi Dairesi gibi kurumlara başvurmadan önce Ticaret ve Sanayi Odalarına başvurmalı,
yatırımı yapacağı, işyerini kuracağı yerdeki ekonomik yapıya ve girişimcinin niteliklerine göre
izin verilmelidir. Gerekirse girişimci eğitilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KUŞADASI TİCARET ODASI

Sorun 82
Orta ve uzun vadeli yatırımların finansman (kredi) sorunları, ticari bankalar kısa vadeli kredilere
ağırlık vermekte, zaman zaman beklenmedik şekilde krediler geri çağrılmaktadır. Anadolu’da
iflas eden birçok firmanın iflas nedeni bankaların kredileri programsız geri çağırmasıdır.
Çözüm Önerisi
Yatırımlar için uzun ve orta vadeli kredi sağlayacak yatırım bankacılığı kurulmalıdır. Var
olan bankalar bünyelerinde ayrı fonlardan finanse ettiği ve devletin teşvik ettiği yatırım
kredileri verilebilir. Bankalarca bu kredilerin kaynağı özel finansal fonlardan sağlanabilir.
Yalnız yatırım kredisi sağlayan yatırım bankaları kurulmalıdır. TOBB öncülüğü, girişimi ve
işletmeciliğinde KOBİ Borsaları kurulmalıdır. KOBİ’ler bu ortamlarda hisse senedi ve tahvil
satarak yatırımlarını finanse edebilmelidir. Bu Borsaların tahvil ağırlıklı olması KOBİ’lerin
kültürüne daha uygun olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ TİCARET ODASI
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Sorun 83
Karşılıksız çıkan çek senetler in yaptırımının olmayışı ve sahiplenilmemesi
Bankaların verecekleri çeklerde rakamlı çek vermesi ve vereceği rakamın karşılığı olarak gerçek
ya da tüzel kişilikten ipotek alarak herhangi bir mağduriyetin önüne geçmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BULDAN TİCARET ODASI
Sorun 84
Esnaf ve Kredi Kooperatifleri’nce verilen kredilerden ticaret odası üyelerinin yararlanamaması
banka kredi faizlerinin yüksek olması ve vade sıklığı
Çözüm Önerisi
Ticaret Odası üyelerinin yararlanabileceği bir oluşum olmalı Esnaf ve Kredi Kooperatifleri gibi
bürokratik işlemler azaltılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BULDAN TİCARET ODASI
Sorun 85
Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin para-kredi ve koordinasyon kurulunun
2014 ve 2015 yılı kararları karşılaştırıldığında, desteğin tutarı bakımından asıl etken olan
azami ödeme oranının 16 madde grubunun (Armonize GTİP) 13’ünde önemli oranlarda
düşürüldüğü görülmektedir.
Çözüm Önerisi
İhracatçı firmalarımızın dış pazar ile rekabet gücüne verilen desteği önemli ölçüde azaltacak
olan 2015 yılı kararı aynı zamanda 2014 yılından 2015 yılı için sipariş alan firmalarımızı,
öngördükleri destekle birlikte hesapladıkları kar marjı ile yurt dışına taahhüt ettikleri fiyat ve
üretim maliyeti bakımından zor duruma sokabilecektir. Tarımsal ürün İhracatı önemli iş gücü
ve diğer üretim maliyetlerine sahiptir. Buna karşılık ithalat ya da ara mal girdisi olmadan
ülkemize direkt döviz girdisi sağlanmaktadır. Bu nedenle, iade miktarı ton olarak artmış gibi
görünse de, azami ödeme oranında ciddi azalmaya sebep olacak, 2015 yılı kararının tekrar
ele alınması faydalı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MANİSA TİCARET BORSASI
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Sorun 87
Bölgemizde Serbest Bölge olmaması.
Çözüm Önerisi
Akhisar ve Soma’nın limanlara yakınlığı kullanarak ihracatın daha hızlı yapılabilmesi ve dış
ticaretin artırılabilmesi için bölgemize Serbest Bölge kurulmasına izninin verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AKHİSAR TİCARET BORSASI

Sorun 88
Rusya Federasyonu’nda yaşanan ekonomik krizin yaş meyve-sebze sektörüne olumsuz etkisi.
Çözüm Önerisi
Ülkemiz sofralık taze üzüm ihracatının yüzde 75’lik bölümünü Rusya Federasyonu’na
gerçekleştirilmektedir. Ancak 2014 yılı sonlarına doğru yaşanan ekonomik kriz nedeniyle
bu ülkeye ihracat yapan firmalarımız büyük mali sıkıntılar yaşamış ve üreticilere olan
borçlarını ödeyemeyerek iflasın eşiğine gelmişlerdir. Bazı firmalarımız da iflas etmiştir. Rusya
Federasyonu ile Hükümetimiz arasında ikili ticaret anlaşması yapılarak; karşılıklı olarak bu
ticaretin sorunlarının aşılması için başta ihracatçı firmalardan alınan gümrük vergilerinde
indirim yapılması hususunda ilgili çalışmaların hükümetimiz tarafından ele alınmasını istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
ALAŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 89
Gümrük Müdürlüğü Salihli şubesinin kurulması ile yıllık ihracat rakamları 180 milyon doları bulan
çevresi ile 250 milyon doları bulan ihracatçılarımızın gümrükleme işlemlerini kolaylaştırmak.
Çözüm Önerisi
Gümrük Müdürlüğü Salihli şubesinin kurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
gerekli yazışmalar yapılmıştır. İlçemizde ve çevresinde bulunan ihracatçıların gümrükleme
işlemlerini İzmir veya daha uzak gümrüklerden yaparak hem maliyet hem de zaman kaybına
uğramalarını engellenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 90

Çözüm Önerisi
Büyük market zincirlerinin ve alışveriş merkezlerinin, planlı bir şekilde şehir dışında
oluşturulacak ticari alanlarda faaliyet göstermeleri sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MARMARİS TİCARET ODASI
Sorun 91
Kültür balığının yüzde 68’i Milas’ta üretilmektedir. Üretilen levrek ve çipura türü balıkların
yüzde 70’i taze, yarı işlenmiş, işlenmiş şekilde Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.
Çözüm Önerisi
Balıkların ihracatı yapılan ülkeye havayolu ile gönderilebilmesi için Milas-Bodrum
Havalimanı’na kargo gümrüğü açılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MİLAS TICARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 92
2. el otomobil alım satımının özel bir kanunla düzenlenmesi ihtiyacına binaen perakende
ticaretin düzenlenmesi hakkında 29.01.2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6585
sayılı kanunun 16. maddesinin b, c, d bentlerinde yer alan hükümlerine ilişkin tebliğ ve
yönetmeliklerin henüz çıkmamış olması
Çözüm Önerisi
Mali işlemlerin ve evrakların eksiksiz olması sağlanmalıdır. Kullanılmış araç satıcıları
komisyoncu olarak değil tacir statüsüne kavuşturulmalıdır. İşyerinin fiziki yeterliliği için
kurallar belirlenmelidir. Satışa sunulan ürünlerinin teknik özelliklerinin belirtildiği standart
kimlik bilgileri araçların üzerinde olmalı ve satış esnasında tüketiciye verilmelidir. İkinci el
araç ticareti alanında rekabet kurallarının oluşturulması ve uygulanması bakımından sıfır
(kullanılmamış) araç satıcılarının işyerlerinde (plazalarında), kullanılmış araç satışlarının,
ikinci el araç satışı ile ilgili kurallara uygun olması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA TİCARET ODASI
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Büyük market zincirlerinin ve alışveriş merkezlerinin şehir merkezinde yapılandırılması, hem çarpık
kentleşmeye hem de plansız ticaret alanları oluşturmaktadır. Bölgemize gelen turistlerin çarşı ve
caddelerde ticaret yapan tacir, esnaflar ve bölge halkları ile olan iletişimini engellemektedir.

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 93
Ürün çeşitliliğinin fazlalığı nedeniyle Lisanslı Depoları yeterince doldurulmamakta ve optimum
kullanım sağlanamamaktadır.
Çözüm Önerisi
5300 sayılı yasaya göre kurulan Lisanslı Depoların mevcut kapasitelerini en verimli ve
optimum ölçekte kullanabilmesi için depoculuğa konu olan ürünlerin çeşitliliğinin azaltılıp en
verimli olan çeşidin desteklenmesi gerekir. Bunun için 5488 sayılı Tarım Kanununun 14. ve
19. maddelerinde ve konuya ilişkin mevzuatla gerekli düzenleme yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA TİCARET BORSASI

Sorun 94
Kotasyona tabi ürünler mevcut Borsa yeri dışında satılmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ticaret Borsalarının kotasyonuna tabi ürünlerin ticaretine ilişkin “Borsa yeri” varsa, Borsa
faaliyet alanı içindeki o ürün veya ürünlerin tüm ticareti bu alanda yapılmalıdır. Bunun için
5174 sayılı yasanın 4’üncü maddesi hükmü yeniden düzenlenmeli, 5215 sayalı Belediyeler
Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunlarında benzer düzenleme yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA TİCARET BORSASI

Sorun 95
Soslu mısırın ithalatında gümrük vergisi alınmamaktadır. Fakat yurt içinde üretilmek üzere
ithal edilen hammaddeler için yüksek oranda gümrük vergisi uygulanmaktadır. Ham madde
ithalatçısı ile hazır ürün alan ithalatçı firmalar arasında haksız rekabet doğmaktadır.
Çözüm Önerisi
Haksız rekabete sebep olan bu uygulamanın ortadan kalkması ve soslu mısır üretiminde
kullanılan ham maddeler için uygulanan gümrük vergisi oranlarının kaldırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL TİCARET BORSASI
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Sorun 96

Çözüm Önerisi
Başta İstanbul’da olmak üzere, baharat konusunda ürün ihtisas gümrükleri oluşturulmalıdır.
Böylelikle ithal ürünlerde kayıt dışılık kontrol altına alınarak, ürünün doğru olarak tanımlanması
ve doğru fiyattan satılmasının organize edilmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL TİCARET BORSASI

Sorun 97
Kereste ölçülerinde standardizasyonun zorunlu olmaması piyasada haksız rekabete sebep
olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ticareti yapılan keresteler, belirlenen normlara ve kalibrasyonlara uygun olmalıdır.
Sektördeki kerestelere rutubet oranına bakılarak, kuruma payı verilmelidir. AB kurumları
nezdinde, sektörü temsil ederek görüş bildirebilecek bir komitenin oluşması ve TSE’nin sektör
temsilcileriyle daha yakın çalışması gerekmektedir. Doğramalık kereste ile mobilyalık kereste
standardizasyonu ayrımı yapılmalıdır. Keresteler için test ve analiz laboratuarı yetersizliği
giderilmelidir. Kamu ihalelerinde kereste normlarının belirtilmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL TİCARET BORSASI

Sorun 98
Tire Organize Sanayi Bölgesi gümrükleme rampasının açılması
Çözüm Önerisi
Demiryolu hattı Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırındadır. Yük aktarma istasyonunun hizmete
girmesiyle bölgeye girecek hammaddenin tedariki ve üretilen mamul maddenin koyteynerlerla
iç ve dış pazarlara ulaşımı hızlanacak ve İzmir Alsancak limanındaki sıkışıklık da azalacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TİRE TİCARET ODASI
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Türkiye’deki baharat sektörünün yarısı yerli diğer yarısı ise ithal ürünlerden oluşmaktadır.
İthal ürünlerde kaçak ve kayıt dışılık, tağşiş ve standardizasyon sorunları bulunmaktadır.
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Sorun 1
Mayınlı sahalar atıl vaziyettedir.
Çözüm Önerisi
Suriye sınır boyunda Hatay’dan Şırnak’a kadar geniş bir mayınlı alan bulunmaktadır. Bu
alanda sürekli vatandaş ve hayvanların girmesi ile ölümler gerçekleşmektedir. Suriye sınır
boyundaki mayınlar temizlenirse yaklaşık 700 bin hektar arazi organik tarıma kazandırılabilir.
Güvenlik boyutu da önem arz etmekte olup bu vesileyle can kaybı da engellenmiş olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
NUSAYBİN TİCARET BORSASI

Sorun 2
Ürgüp’te faaliyet gösteren iş adamlarının ve turizmcilerin iş nedeniyle yaptıkları yurtdışı
ziyaretlerinde kısa süreli vize verilmesi sebebiyle her seferinde tekrar Ankara’ya gidilmesi
zaman kaybına sebep olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bu konuda hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin ticari amaçla yurtdışına çıkacak olan
işadamlarına gri pasaport kolaylığının sağlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÜRGÜP TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
Üniversite, sanayi ve kamu kurumlarından oluşan üçlü, ekonomik gelişmeyi etkileyen en
önemli etken olup, Niğde’de bu üçlü gurubun yeteri kadar birbirine yakın olamaması.
Çözüm Önerisi
Üniversite - Sanayi ve Kamu kurumları arasında gerçekleştirilecek işbirliği ile bölgede yeni
istihdam alanlarının oluşturulması, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, etkin kaynak dağılımın
sağlanması söz konusu olacağı gibi bir sinerji de oluşacaktır. Bu bağlamda öncü bir kurum
etrafında üniversite, sanayi ve kamu kuruluşları arasında işbirliği sağlanarak bu sorun
çözülebilir. Aynı zamanda ilgili kurumlar arasında düzenlenecek çalıştaylar, seminerler ve
ortaklaşa gerçekleştirilecek projeler ile bölge ekonomisinin gelişmesi ve bölge tanınırlığının
artması da beklenebilir.
Bildiren Oda / Borsa
NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4
Özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda X-Ray cihazı bulundurma zorunluluğu
Özel güvenlik eğitimi veren eğitim kurumlarına X-Ray cihazı bulundurma zorunluluğu
getirilmiştir. Firmaların bir senede toplamda yaklaşık 8-10 saat ders vermesi gereken bu
uygulamalı eğitim için X-Ray cihazı bulundurma zorunluluğu üyelerimizi mağdur etmektedir.
Cihazın kullanılabilmesi için de ayrıca TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)’dan lisans alma
zorunluluğu da vardır. 120.000 TL maliyeti olan X-Ray cihazının üyemiz de olan Özel Güvenlik
Eğitim Kurumları’nın işyerlerinde bulundurmaları maddi olarak mümkün görülmemektedir.
Bu zorunluluğun kaldırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 5
Kamu kurum ve kuruluşlarının fiziki şartlarının kötü oluşu, birbirlerinden kopuk oluşları
Çözüm Önerisi
İlçemizdeki Kaymakamlık ve kaymakamlığa bağlı birimlerin ve müdürlüklerin bir arada olacağı,
teknolojik altyapısı ve fiziki şartlarının sağlanacağı yeni bir hizmet binasına ihtiyaçları bulunmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
SUSURLUK TİCARET ODASI
Sorun 6
Alanya’da yerleşik yaşayan yabancılar ile doğrudan yeni yatırım yapacak yabancıların
ikametgâhları ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Alanya ekonomisini doğrudan etkileyen sektörlerin başında inşaat ve emlak sektörü
gelmektedir. Alanya’da yerleşik yaşayan 32 bine yakın yabancı bulunmaktadır. Alanya Ticaret
ve Sanayi Odası’nda da kayıtlı 1000’i aşkın yabancı sermayeli şirket bulunmaktadır. Gerek
Alanya’da yaşayan gerekse yeni yatırım yapacak yabancıların ikametgâh ile ilgili yaşadıkları
sıkıntılar sektörde ciddi daralmalara neden olmaktadır. Bu da Alanya’da birçok sektörü
olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için ilgili mevzuatın tekrar
gözden geçirilmesi ve yerleşik yaşayan yabancıların işlemlerinin hızlanması için Alanya’da
Göç İdaresi’ne bağlı bir müdürlük kurulması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 7
Akhisar hem nüfus büyüklüğü hem de sosyal ve kültürel gelişmişliği ile ilçe statüsü kalıbına
sığamamaktadır. Büyükşehir yasası ile şehrimizin belediyecilik hizmetlerinde bile Manisa’ya
bağlı hale gelmesi Akhisar’ın gelişmesini engellemektedir.
Çözüm Önerisi
Soma, Kırkağaç, Gölmarmara ve Demirci’deki STK’larla yaptığımız istişarelerde, onlar da
Akhisar ili içinde yer alma arzusunda olduklarını ifade etmektedirler. Bulunduğumuz bölgenin
gelişmişliğini artırmak adına Akhisar’ın il olması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AKHİSAR TİCARET BORSASI

Sorun 8
Turizm bölgelerinde artan yazlık nüfusa göre kamu ve yerel kaynaklarının ve personelinin
bölge ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ve miktarda planlanarak, artırılması ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
İçişleri Bakanlığı tarafından, Bodrum’da yaşayan halkın ve gelen turistlerin güvenlik başta
olmak üzere, hizmeti verilen tüm kamu işlerinde personel sayısının artırılarak, görevlendirilen
personelin Bodrum’un ihtiyaç duyduğu nitelikte görevlendirilmesinin sağlanması
beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BODRUM TİCARET ODASI
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Sorun 1
Kalkınma ajansların desteklerin daha artırılması ve alanların genişletilmesi
Çözüm Önerisi
SERKA’ya sunulan projelerin çoğu geçmemektedir. Bölgemizin böyle desteklere oldukça
ihtiyaçları bulunmaktadır. Yalnız sunulan bu ihtiyaçlar şartlar zorlaştırıldığından faydalanma
fazla sağlanmamaktadır. Bundan dolayı projelerin kabulünü kolaylaştırmak ve daha fazla
kişilerin faydalanmasını sağlamak gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı Desteklerinden Oda ve Borsaların
üretmiş olduğu projeler yeterli desteği alamıyor. (DAP ve Bölgesel Kalkınma Ajansları kuruluş
kanununda değişiklik)
Çözüm Önerisi
DAP desteklerinden; bölgesel anlamda ekonominin lokomotifi kuruluşlar olan Oda
ve Borsaların ürettiği projeler yararlanamıyor, sadece Belediyeler ve İl Özel İdareleri
desteklenebiliyor. Kuruluş kanununda değişiklik yapılarak Oda ve Borsa projelerinin DAP
desteklerinden yararlandırılması önem arz etmektedir. FKA düşük bütçe ile hem özel sektörü
hem de kamu sektörünü destekliyor. Ayrıca destekler bölge sorunlarına göre değil merkezi
otoritenin tercihlerine göre veriliyor. Bölgesel destekler açısından son derece önemli olan
Kalkınma Ajanslarının bütçeleri artırılmalı ve yönetim kurullarına Borsa yöneticilerinin de
girişi sağlanmalı ve merkezi otoritenin ağırlığı engellenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ELAZIĞ TİCARET BORSASI
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Sorun 3
Erzincan’da kalkınma ajansından talep edilen destek 60 milyon TL, tüm TRA1 bölgesine
verilen destek 12 milyon TL’dir. Bu destekten Erzincan’a düşen pay yüzde 30 civarındadır.
Ajans destekleri başlı başına sorun olmuştur.

Ajans destek sistemi mutlaka yeniden tasarlanmalıdır. Doğrudan desteğin yanında faiz
desteği sağlanarak aynı kaynakla daha fazla proje desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİNCAN TİCARET BORSASI

Sorun 4
Bölgesel kalkınma ajansları tanıtım, reklam açısından yeterli düzeyde ilçenin sorunlarını dile
getirmiyorlar.
Çözüm Önerisi
Kalkınma ajansları tanıtımlarında ağırlıklı olarak illeri baz aldığından sorunlar bir nevi
gizlenmiş oluyor. Tanıtım istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
PASİNLER TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) bütçesi yetersizdir. 2015 yılında ticari işletmelere yönelik
sadece 5 milyon TL bütçe ayırmıştır. Bu bütçenin Kars’la birlikte Ardahan, Iğdır ve Ağrı’ya
yönelik olduğu da dikkate alındığında bütçenin yetersiz olduğu net olarak ortaya çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
SERKA’nın finansal kaynakları artırılmalı ve özellikle ilimizde ihracata yönelik üretim
yapacak imalat sanayi işletme yatırımlarına daha fazla doğrudan destek sağlanmalıdır. Ticari
işletmelere yönelik bütçesi artırılacak bir SERKA ilimiz ve bölgemizdeki yatırım ortamında
daha aktif bir rol üstlenebilecek ve kalkınma dinamiklerini harekete geçirebilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 6
Kadın girişimciliğinin ve istihdamının desteklenmesi.
Çözüm Önerisi
Bölgede kadınlarımızın iş hayatına girişimci olarak katılmalarını sağlamak ve girişimci
kadınlarımızın işlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır.
Bölgeye özel uygulanacak teşviklerle kadın girişimcilerin iş hayatında yer almaları ve
ekonomiye katkı sunmaları sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 7
Kalkınma ajanslarının verimli çalışmaması.
Çözüm Önerisi
Ajans destekleri vergi yönünden yeniden düzenlenmelidir. KDV uygun maliyet sayılarak
ajanstan alınan destekler vergi dışında değerlendirilmelidir. Ajansların il bazında ayrı ayrı
yapılanmaları daha verimli ve etkili sonuçlar doğuracaktır. Yönetim kurullarında çok seslilik
sağlanmalı, valilerin hâkimiyetinden kurtarılarak daha esnek bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Yasal prosedürler daha esnek hale getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 8
Ajanslar 5449 Sayılı Kanunda belirtilen bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak
amacına uygun hizmet sunmamaktadırlar. Ajansların mevzuatları faiz desteğine uygun değildir.
Çözüm Önerisi
İlimiz dahil 4 ilin oluşturduğu ajansta destekler projeler yarıştırılarak verilmektedir. Bu durum
proje yazma kültürü olmayan ilimiz KOBİ’lerinin, dolayısıyla ilimizin daha az destekten
yararlanmasına ve bölge içindeki illerle arasındaki makasın açılmasına sebebiyet vermektedir.
Her ile farklı bütçe ayrılması gelişmişlik farkını azaltma amacına uygun olacaktır. Ajansların
faiz ve faizsiz kredi desteği vermeleri veya aracı olmaları sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 9
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının yönetiminde yerel iş örgütünün temsilcilerinin azlığı.

Kalkınma ajanslarında iş dünyası kuruluşlarının katılımı artırılarak, desteklenecek konuların
belirlenmesinde daha verimli bir sistem ortaya konulmalıdır. Kalkınma ajanslarının destekleme
kararları, daha fazla paydaşla gerçekleştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BATMAN TİCARET BORSASI

Sorun 10
Kalkınma Ajansları kamu kaynaklarını kullanarak bölgesel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla
kurulmuş son derece isabetli bir yapının ürünleridir. Ancak ajansların yönetimindeki kamu
ağırlığı, karar mekanizmalarının etkin işleyişini engellemektedir.
Çözüm Önerisi
Kalkınma ajanslarının yönetimindeki kamu ağırlığı azaltılmalı ve valilikler, belediyeler ya
da kaymakamlıklar gibi kamu kurumlarının hibe almasının önüne geçilmelidir. Ajansların
karar verdiği konularda 5 milyon TL üstü hibelerde yürürlükte olan Bakanlık onayı gerekliliği,
bürokrasinin azaltılması için kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Sorun 11
Üyelerimiz ve ilçemizde yatırım yapmayı düşünen işadamları teşvikler ve banka kredisi
temininde zorluklar yaşamaktadır. Gerek teminat göstermede gerekse kefillik işlemlerinde
bankalarda zorluklar çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve AB projeleri aracılığı ile bu tür firmalar
desteklenmelidir. Bu kurumların hibe, teşvik ve kredi kapsamındaki desteklerine ulaşılması
kolaylaştırılmalıdır. Bu desteklerin Odalar aracılığı ile kullandırılması daha fazla girişimcinin
faydalanmasına katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
DEVELİ TİCARET ODASI
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Sorun 12
Kalkınma Ajansları tarafından verilen hibelerde KDV muafiyet uygulaması.
Çözüm Önerisi
Kalkınma Ajansları tarafından verilen hibelerde KDV muafiyeti uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 13
İlin siyasi temsilcileri, yerelde görevli bürokratlar ve sivil toplum kuruluşları arasında
koordinasyon olmaması, bürokratlar ve siyasi temsilcilerin sivil toplum kuruluşlarının
çalışmalarına önerilerine duyarsız kalmaları
Çözüm Önerisi
İlin siyasi temsilcilerinin bürokratlarının ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya
gelebilecekleri bir platform oluşturulması, ilin geleceğiyle ilgili kritik kararlarda ortak hareket
edebilme kültürünün geliştirilmesi ve buna uygun ortamın sağlanması gerekmektedir. Yozgat
için stratejik öneme sahip konularda atılacak adımlardan önce özellikle ilgili sivil toplum
kuruluşlarının görüşleri ve önerileri dikkate alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 14
Yozgat’ın 2014 nüfusu 432.560 kişidir. Yozgat’ta yıllık nüfus artış hızı 2000’li yıllara kadar
pozitifken 2000’li yıllardan sonra negatif değere dönüşmüştür. 2014 yılı itibariyle yıllık nüfus
artış hızı % -26,58 (TÜİK) olup en önemli sorunu olarak göç olgusu karşımıza çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
İlin en önemli problemi olan göç olgusu hakkında farkındalık yaratacak çalışmalar yapılmalı, siyasi
parti temsilcilerinin gündemine alınmalıdır. İli cazibe merkezi haline getirebilecek stratejik öneme
sahip ve yüksek katma değeri olan yatırımlar (Jeotermal enerji kaynaklarının etkin kullanılması,
organik tarım ve tıbbi aromatik bitkiler üretimi vs.) gerçekleştirilmelidir. İlde Hayvancılık Özel
İhtisas OSB, Özel Sebzecilik Havzası gibi yatırımlar devlet yatırımları olarak gerçekleştirilmelidir.
Bölge müdürlükleri kurulmalı, ilin üniversitesinin fiziki ve teknik altyapısı güçlendirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 15
Kalkınma Ajansının açılan mali destek programlarında yer alan hibe destekleri, ilimizin
yatırım konularıyla ilgisizdir. Bu nedenle bölgedeki işletmeler Kalkınma Ajansı’na proje
sunmak taraftarı değillerdir.

Kalkınma Ajanslarının destek programları ildeki yatırım konularıyla ilgili olması için, Kalkınma
Kurulu ile değil de işletmelerle istişare ederek bu program oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 16
Göç verme
Çözüm Önerisi
Yerköy’de istihdam yaratacak sanayi tesisleri kurulmalıdır. Askeri birlik getirilmelidir,
üniversitenin bölümleri çoğaltılmalı, toprak reformu yapılmalı ve sulanabilir tarım alanımızı
artırmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YERKÖY TİCARET BORSASI

Sorun 17
Kalkınma Ajanslarının yönetimlerinin ağırlıklı olarak kamudan oluşması sebebi ile bütçelerin
kamu projelerine aktarılması
Çözüm Önerisi
Yönetimlerde Odaların aktivitesi ve ağırlığının artırılması gereklidir. Kalkınma Kurulları’nda
Ticaret Borsalarına yer verilmesi gereklidir. Kaynak tahsislerinde Odaların ve sivil toplum
kuruluşlarının özel payının olması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SUSURLUK TİCARET ODASI
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Sorun 18
Bolu’nun sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) sırası (11) nedeniyle yatırım teşvik
uygulamasında 2. bölgede yer alması ve yatırımcı nezdinde maruz kaldığı dezavantaj
Çözüm Önerisi
Bolu sağlık, eğitim gibi sosyal alanlarda önemli bir altyapıya ve kurumlara sahip olmasına
karşın, sınaî gelişmişlik yönünden bölge illerine benzer bir grafiğe sahip değildir. Reel
sektörün gelişimine, yatırımın ile gelmesine doğrudan etki eden faktörler dikkate alınarak
sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi güncellenmelidir. (Örneğin: Üniversite mezunu veya
mesleki eğitim kurumlarından mezun kişilerin istihdam edilebilirlik oranı, lojistik altyapı (ilde
karayolu dışında alternatif erişim seçeneklerinin varlığı ve etkinliği), 1.000 metrekare kapalı
alana düşen enerji maliyeti, yatırıma elverişli arsa stoku gibi)
Bildiren Oda / Borsa
BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 19
KOSGEB ve Kalkınma Ajansı destekleri
Çözüm Önerisi
Son dönemlerde daralmaya başlayan ekonomi nedeniyle firmaların sıcak para sıkıntısına
çare olarak KOSGEB ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere uzun vadeli proje bazlı
olmayan nakit işletme kredilerinin devreye sokulması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 20
Yerel yönetimlerin kalkınma planları
Çözüm Önerisi
Bölgelerin kalkınma planları yapılırken yerel yönetimlerin ilgili komisyonlarında bölgenin TSO
ve TB’dan temsil edilmesi ve görüşlerinin alınması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 21
Edirne’nin Kalkınmada Öncelikli Yöre (K.Ö.Y) kapsamına alınması ve yatırım, enerji ve
istihdam teşviklerinden faydalandırılması
Edirne’nin yatırım teşvikleri açısından yapılan değerlendirmede TR21 Bölgesi değerlerine
göre gelişmişlik seviyesi yüksek ve sanayi üretimi yüksek bir il gibi değerlendirilmektedir. Bu
dezavantajlı durumun ortadan kaldırılması için il bazında değerleme yapılmalı ve yöresel
teşvik sisteminin uygulanmasının daha gerçekçi bir değerlendirme olacağına inanılmaktadır.
Özellikle Organize Sanayi Bölgemizin bulunduğu alana Kalkınmada Öncelikli Yöre
kapsamında destek ve teşviklerin artırılması ve bunun yanında turizm yatırımlarına özel bir
teşvik uygulanması ilimizin gelişimi açısından olumlu olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 22
Kalkınma ajansı destekleri konu başlıklarının tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi
gibi konuları da kapsamasına göre seçilebilmesi destek bakımından önemlidir.
Çözüm Önerisi
Kalkınma Ajanslarında Borsa temsilcisinin bulunması gerekmektedir. Böylelikle planlar ve
konu başlıkları çıkartılırken düzenlenmesi aşamasında önemli rol oynayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SAKARYA TİCARET BORSASI
Sorun 23
Devlet desteklerinden yararlanamıyoruz.
Çözüm Önerisi
İlçemiz bölge yatırım ve teşvikleri düzenlemesinde 4. bölgede yer almaktadır. Kalkınma
Bakanlığımızın sağladığı teşviklerden ve desteklerden ne yazık ki faydalanamıyoruz.
İşletmeciler ile yaptığımız anket çalışmaları neticesinde işini geliştirmek, yeni iş kurmak
isteyen girişimciler sermaye sıkıntısı çekmektedir. Mevcut düzenlemede bir girişimcinin
desteklerden faydalanabilmesi için öngörülen şartlar çok ağırdır. Bu hususta bölgemizde
bulanan ve kalkınma bakanlığına bağlı KOSGEB, KUZKA, TKDK kurumlarının çalışma
şartlarında kolaylıklar sağlanmasını talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
İNEBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 24
Bölgede politika oluşturmak üzere sağlıklı bir sanayi ve ticaret envanteri yoktur.
Çözüm Önerisi
Ülke genelinde sağlıklı bir sanayi ve ticaret envanteri oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 25
İlçenin göç vermesi.
Çözüm Önerisi
İlçemizde göçün en büyük sebebi insanların iş ve geçim sıkıntısıdır. İlçemizdeki gençlerimize
istihdam sağlanırsa göçün önüne geçmiş oluruz. Ayrıca geçlerimiz girişimcilik konusundan
aydınlatılmalı girişimcilik ruhu geçlerimize aşılanmalıdır. Bunun dışında ilçemizde gençlere
yönelik spor ve sosyal etkinlik alanları artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
HAVZA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 26
Teşvik ve destek sistemi yetersizdir. Bölge ekonomisinde özellikle sektörel anlamda öne
çıkan alanlar bulunmaktadır. Devrek ve Gökçebey ilçesi ormancılık bastonculuk, kereste
imalatı ve giderek gelişen mobilya endüstrisi ile ağaç ve ağaç ürünlerine yönelik sektörlerin
öne çıktığı bölgedir.
Çözüm Önerisi
Sektörel teşvikler ve destekler ile bölgede alt yapısı bulunan ağaç ve ağaç ürünleri sektörüne
yönelik yapı güçlendirilmelidir. Bölge ekonomisinde kümelenme potansiyeline sahip bu
sektörlerin ulusal ve global anlamda rekabetçiliği teşvik ve destek mekanizmaları ile
güçlendirilerek ülke ve bölge ekonomisine katkıları artırılabilir. Belirtilen sektörlerde faaliyette
bulunan işletmelere nitelikli eleman desteği, ihracat, tanıtım, pazarlama, reklam vb. destek
mekanizmaları sağlanarak üretim ve pazar güçleri artırılabilir.
Bildiren Oda / Borsa
DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 27
Kalkınma ajansları ve KOSGEB’in çalışmalarında daha ayrıntılı ve daha fazla eğitim ve
tanıtımlarla üyelere ulaşılmalı.

Tanıtımların artırılması ve çok fazla olan dokümanların en aza indirgenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DÖRTYOL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 28
Erdemli yüksek tarımsal ve özellikle bitkisel üretim potansiyeline sahip olmasına rağmen
küçük ölçekli üretim yapısı, örgütlenme ile organizasyon yetersizlikleri ve üretimin dağınık
olması ilçenin üretim ve ihracatta bu potansiyeli değerlendirememesine yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bitkisel üretim ve bu üretime dayalı sanayinin gelişmesi ürünlerin işlenmesi paketlenmesi
depolanması ve pazarlaması konularında katkı ve destek sunacak Organize Tarım Bölgesi
kurulması gereklidir. Organize Tarım Bölgesi, ilçenin tarım ve sanayisinin entegrasyonuna ve
bazı ürünlerin marka oluşturma faaliyetlerine yardımcı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ERDEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 29
Bölgesel kalkınma ajanslarının yönetimleri mevzuat gereği il yöneticilerinden oluşmaktadır.
Bu da verilen destekler konusunda ilçelerde tereddütlere neden olmaktadır. Proje hazırlama
konusunda istekler azalmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının yönetimlerinin daha çoğulcu, daha geniş katılımlı, üye
ilçelerin yöneticilerinin de yer alacağı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SANDIKLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 30
Kalkınma Ajansları destek çeşitlerinde teknik destek programı bütçe ve içeriğinin kısıtlı
olması.
Çözüm Önerisi
Teknik destek faaliyetlerinden faydalanmak isteyen kamu, özel veya tüzel kişiliklerin
eğitim faaliyeti yürütebilmesi adına uygulanan programın tek bir eğitim faaliyeti için
başvuru yapılabiliyor. Bundan kaynaklı eğitim takvimi programı adı altında çoklu eğitim
düzenlenmesinin önüne geçilmesi için tekrar düzenleme yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NAZİLLİ TİCARET BORSASI

Sorun 31
Kalkınma Ajansları kuruluş yapısı ve çalışma esasları anlamında yerelde sıkışıp kalmış; ülke
kalkınmasına hizmet edemez hale gelmiştir. Çalıştırılan nitelikli personele rağmen atanmış
bürokratların yönetimde bulunması hem işleyişi yavaşlatmakta hem de alınan kararlar destek
onayı gibi olmaktadır.
Çözüm Önerisi
5449 sayılı kuruluş kanununa göre Bölge Kalkınma Ajanslarının yönetim kurulu, valiler,
belediye başkanları ve Oda başkanlarından oluşmaktadır. Bir bölgenin kalkınmasını
ve bunun da ülke kalkınmasına hizmet etmesini sağlamak için bölgeyi iyi bilen ve aynı
zamanda da ülke vizyonundan haberdar olan birilerine ihtiyaç vardır. TOBB’un önderliğinde
gerçekleştirilecek bir yapılanmanın, bölge kalkınması kaynaklı ülke kalkınmasına daha
fazla hizmet edeceği açıktır. Oda başkanları hem bulundukları bölgenin sorunlarını iyi bilen
hem de TOBB sayesinde ülke vizyonundan haberdar olan kişiler olarak Bölgesel Kalkınma
Ajansları’nı daha sağlıklı çalışan kurumlar haline getirebilirler.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ SANAYI ODASI
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Sorun 32
İş imkânlarının yetersizliğinden dolayı Demirci göç vermektedir.

Yeni yatırımlar yapılarak ve kalkınmada öncelikli ilçe statüsüne alınarak göçün önüne
geçilebilir.
Bildiren Oda / Borsa
DEMİRCİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 33
Bölgemizde ekonomik ağırlık tarıma dayanmaktadır. Mevcut iş gücü ve üretilen ham
maddenin kullanılabileceği tarımsal sanayi iş sahaları yoktur. Bu nedenle bölgemizde son
15-20 yılda bölge nüfusunun yüzde 25’i gibi bir oranda göç verilmiştir.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde özellikle tarımsal işletmelerin açılabilmesi için teşvik sisteminin ilçeler bazında
uygulanarak teşvik yöntemiyle desteklenmesi yatırımcıya cazip hale getirilmesi çözüm
yollarından birisi olabilir.
Bildiren Oda / Borsa
GÖRDES TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 34
Bölgesel kalkınma ajanslarının etkin olmaması
Çözüm Önerisi
Bölgesel Kalkınma Ajansları, beklentilerin altında bir performans göstermektedir. Mevcut
kaynakların daha verimli ve etkin çalışması için kalkınma ajanslarında hâkimiyetin merkezden
yerele devrinde İzmir’in, pilot bölge olarak seçilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
EGE BÖLGESİ SANAYI ODASI
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Sorun 1
Tarihi eserler
Çözüm Önerisi
Tarihi eserlerimizin restorasyonu yapılarak turizme açılması gerekiyor. Binlerce yıllık
geçmişiyle çok sayıda medeniyetlere ev sahipliği yapan Bitlis’in inanç turizmine açılması
talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Milli Mücadele’nin temelinin atıldığı ilimizin tanıtımı
Çözüm Önerisi
Milli Mücadele’nin temelinin atıldığı tarihi Erzurum Kongresi ve alınan karalar doğrultusunda
yapılan Kurtuluş Savaşı’nın ülkenin kaderini belirlediği Erzurum ilinin, Tarihi Kongre Binası’nın
ve 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı’nın gerçekleştiği tabyaların, tanıtımı ve
turizme kazandırılması için gereken çalışmaların yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERZURUM TİCARET BORSASI

Sorun 3
Turizme yönelik yeterli tanıtım imkânı yok, kaplıcalarımızdan haberdar olmayan birçok kesim
bulunmakta.
Çözüm Önerisi
Sıcak su kaynaklarımızın farkına varılması için yeterli tanıtım imkânı olmalıdır. Teşvik ve
destek olmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
PASİNLER TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Van turizmi Doğu turlarının bir parçası olmanın ötesine geçmelidir. Bu doğrultuda yapılacak
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Van turizmi için daha ciddi ve profesyonel çözümlere
ihtiyaç duyulmaktadır. İran pazarından başlangıç destinasyonu olmanın ötesine geçmeli ve
pazarda söz sahibi olmalıdır.
Çözüm Önerisi
İlde mevcut turistik değerlerin markalaştırılması, tanıtım faaliyetlerinin artırılması
sağlanmalıdır. Doğu destinasyonunun Van üzerinden şekillenmesi için turizm yatırımcılarının
bölgeye yönlendirilmesi, buna bağlı olarak Van Ferit Melen Havaalanı’nın da bir an evvel
Erbil-Tahran seferlerine açılması gerekmektedir. Van’da yapılacak turizm işletmelerinin
kuruluş ve istihdam bazında teşviklerle desteklenmesi, Van Denizi’nin sahil turizmi açısından
değerlendirilmesi için proje çalışmalarının başlatılması sağlanmalıdır. Sektörün ihtiyaç
duyduğu kalifiye eleman yetişmesi için eğitim projeleri desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
VAN TİCARET BORSASI

Sorun 5
Nemrut Dağı ve çevresi için tanıtım yapılması ve kongre turizminin geliştirilmesi
Çözüm Önerisi
Turizm yönünden büyük bir önem arz eden dünyanın sekizinci harikası olarak kabul edilen
Nemrut Dağı ve dağda yer alan dev heykeller ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır.
Bu önemli potansiyelin yeterince tanıtımı yapılmalı, anlatılmalı ve kongre turizmi de
geliştirilmelidir. Adıyaman, inanç turizmi bakımından önemli bir destinasyon merkezi olmaya
adaydır. İlimizde mezarı kesin olarak Adıyaman’da var olduğu belirtilen sahabe Hz. Safvan b.
Muattal’dır. Anadolu coğrafyasındaki sahabe kabirleri içinde en kesin olan İstanbul Eyüp’teki
Hz. Ebu Eyyub El-Ensari’nin mezarı ve Adıyaman’daki Samsat Kâhta arasındaki Hz. Safvan
b. Muattal’ın mezarıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 6
Tarih, kültür ve inanç turizmi yeterince değerlendirilememektedir.
Çözüm Önerisi
Diyarbakır’ın tarihi, kültürel ve inanç varlıklarını turizm sektöründe bir değer haline getirmesi
için devlet politikasına ihtiyaç vardır. İl ve ilçelerde envanter çalışması bir an önce yapılmalıdır.
Surlara ait 4 kapı ve 7 burcun röleve ve restorasyon projeleri bitmiş ancak ödenek eksikliğinden
dolayı yapımı tamamlanamamıştır. Diğer röleve ve restorasyon çalışmaları ile Sur İçi
Rehabilitasyon Projesi’nin bir an önce tamamlanabilmesi için gerekli ödenek sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DİYARBAKIR TİCARET BORSASI
Sorun 7
Bölgemizde yer alan yerli ve yabancı turizm hitap edecek turizm alanları olmasına rağmen
yeterli tanıtım yapılmadığından turizm potansiyelimiz istenilen seviyede değildir.
Çözüm Önerisi
Turizm potansiyelinin istenilen seviyeye getirilebilmesi için gerekli çalışmaların ve tanıtımların
yapılması gerekmektedir. Özellikle bölgemizde bulunan huzurlu yaylası bir doğa harikasıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ISLAHİYE TİCARET ODASI
Sorun 8
Nizip’te bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine kabul edilen Zeugma Antik
Kenti ile Rum Kale, Fevkani Kilisesi, Akevler Mozaikleri, Karkamış Mozaikleri vb. gibi turizm
değerlerinin yeterince katma değere dönüştürülmemesi ve Nizip’in bir turizm destinasyonu
haline getirilememesi
Çözüm Önerisi
Turizm acentelerinin ve planlayıcıların Güneydoğu ve Gaziantep gezi turlarına Nizip’i
eklemeleri ve Nizip’e nitelikli turistik turların düzenlenmesinin ve verilen turist hizmetlerinin
(rehberlik, tercümanlık vb) kalitesinin artırılmasının sağlanması sorunun çözümüne olumlu
katkı yapacaktır. Ayrıca, Nizip’te modern restoran, konaklama, alışveriş merkezi yatırımlarının
yapılmasının sağlanması ve bu konuda teşviklerin verilmesi mevzubahis sorunların çözümüne
büyük katkı sağlayacaktır. Gerekli altyapı ve yatırımların yapılması ve geliştirilmesi önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
NİZİP TİCARET ODASI
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Sorun 9
Mardin’de tarihî ve turistik potansiyel ortaya çıkarılamamaktadır.

Mardin ve ilçelerinde ciddi bir tarihî/turistik potansiyel olmasına rağmen bundan tam manasıyla
faydalanılamamaktadır. Zira 10 bin yıllık maziye uymayan bir kapasite kullanımı vardır. Başta
inanç-kültür turizmi ekseninde olmak üzere turistik ürünlerde/hizmetlerde çeşitlendirmeye
gidilmesi ve böylece turizm sezonunun 4 aydan 12 aya çıkarılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 10
Turizm sektörü açısından tarihi kalıntıların çok fazla olduğu Şanlıurfa’da mevcut kalıntıların
çıkartılması için herhangi bir çalışmanın yapılmaması. (Örneğin: Şuayip Şehri, Bazda
Mağaraları gibi önemli kalıntılar kaderine terk edilmiştir.)
Çözüm Önerisi
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversitenin arkeoloji bölümünün işbirliğinin sağlanması ve
kazıların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinde bu
bölgelerin daha fazla yer almasının sağlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Sorun 11
Siverek sınırlarında bulunan Karacadağ Kayak Merkezi, Takoran Vadisi ve Fırat Nehri
kıyısında sosyal tesis alanlarının olmayışı bu yerlere ulaşım zorluğu
Çözüm Önerisi
Karacadağ Kayak Merkezi, Takoran Vadisi ve Fırat Nehri kıyısında sosyal tesisler yapılmalıdır.
Yol güzergâhlarının düzenlenmesi yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 12
Bölge turizm değerlerinin tanıtılmaması, turizm potansiyelinin kullanılmaması.
Çözüm Önerisi
İnanç turizmi bakımından çok zengin olan Şırnak maalesef yeterince tanıtılmadığı için hak
ettiği potansiyeli yakalayamamıştır. Hz. Nuh Türbesi, Belek Burcu, Kasrik Harabeleri, Mem-u
Zin, gibi nice tarihi değerlere sahip Şırnak’a tur rehberlerinin yönlendirilmesi yapılarak yerli
ve yabancı turistlerin bölgeye gelmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
CİZRE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 13
Çankırı turizm faaliyetleri bağlamında tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleri noktasında yeterli
altyapıya sahip olmasına rağmen uygun sıçramayı yapıp turizm alanında marka şehir
statüsüne girememiştir.
Çözüm Önerisi
Marka haline getirilen şehirler tatil turizmden kongre turizmine kadar turizmin her alanında
pay almakta ve ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Çerkeş ve Kurşunlu; bulunan
şifalı su ve kaplıcalardan daha fazla yararlanılmalıdır. Ilgaz’daki doğa sporları ve dağcılıkla
ilgili faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik Ilgaz Turizm Otelcilik Yüksekokulu için gerekli yer
(bina, arsa) tahsisinin yapılması ve okulun faaliyete geçmesi için gerekli kurumlar ile köprü
oluşturulması gerekmektedir. UNESCO Dünya Miras Listesine girmeye aday eserlerden biri
olan Tuz Mağarası ülke politikası olarak desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANKIRI TİCARET BORSASI
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Sorun 14
Alaca’da hizmet sektörüne yönelik yatırımların bulunmaması

Alaca, Hitit uygarlığına ev sahipliği yapan merkez olma özelliğini taşımasına rağmen bu
özelliğini ilçeye geri dönüş sağlayacak yatırımlarla destekleyememektedir. İlçe esnafının
sadece üretim odaklı değil hizmet odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, ilçenin ülke genelinde
tanıtımına ve ilçeye diğer illerden ve yurtdışından nüfus akışına imkân sağlayacaktır.
Hizmetler sektöründeki yatırımlar ilçe esnafı açısından da ekonomik kazanımları beraberinde
getirebilecektir. Bu amaçla ilgili bakanlıklar kapsamında bölgeye yönelik hizmet sektörü
yatırımlarının teşvik kapsamına alınması ilçe ve diğer şehirlerdeki yatırımcıların dikkatini
çekerek bölgeye yönelik yatırım istihdam yaratacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 15
Çorum’un sahip olduğu tarihi miras olan Hitit Medeniyetinin ekonomiye kazandırılamaması
Çözüm Önerisi
Çorum turizm rakamlarının 2014 verilerine göre geriye gitmiş olması bacasız sanayi denilen
turizm pastasından yararlanamadığımızı göstermektedir. Bu geriye gitmenin en önemli
sebebi, tanıtım eksikliğidir. Turizmin şehrin diğer önemli sektörleri ile birlikte verimli ve
sürdürülebilir bir sinerji oluşturulabilmesi için, kültürel çekicilikler ve altyapının tanıtılması,
şehrin uluslararası turizm haritalarında bilinir bir yer edinmesi gerekir. Bunun için Çorum
turizm alt yapısının sorun ve çözüm önerilerini içeren bir platform oluşturulmalı ve bu platform
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı ile desteklenerek bölge tarihi dünya mirası,
dünyaya tanıtılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 16
Turizm kaynaklarına çok yakın olmamıza rağmen turizmden hak ettiğimiz payı alamamaktayız.
Çözüm Önerisi
Kapadokya’nın kaynağı olan Erciyes Dağı’nın güneyinde yer alan ilçemiz ciddi bir tanıtım
programıyla cazip hale getirilebilir. Gerek Kapadokya turizminden gerekse Erciyes kış
turizminden pay alarak gelişmesine katkıda bulunabilir. İlçemiz dünyada önemli bir yere
sahip olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’ni de bünyesinde bulundurmaktadır; ancak turizm
yönünden Kuş Cenneti’nin ilçemize herhangi bir getirisi yoktur. Ayrıca Gereme uygarlığı gibi
uygarlıklara ve diğer uygarlıklara ait kalıntılar da zamanla yok olma tehdidi altındadır.
Bildiren Oda / Borsa
DEVELİ TİCARET ODASI
Sorun 17
Kırşehir’deki 7 adet jeotermal alanın turizm başta olmak üzere ısıtma (sera, bina vb.),
endüstriyel üretim (yiyecek kurutulması, kerestecilik, dericilik vb.) ve kimyasal madde üretimi
(lityum, ağır su vb.) çerçevesinde kullanımına yönelik teşviklerin artırılması.
Çözüm Önerisi
Jeotermal yatırımlara (özellikle de turizm alanında) yönelik teşviklerin artırılması gerekmekte
olup, bu bağlamda yatırım yapacaklara düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi imkânları
sağlanmalıdır. Ayrıca, jeotermal arazi tahsis sistemi yatırımcıların çıkarlarını koruyacak
şekilde yeniden ele alınmalı ve gerekli kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 18
Kırşehir’deki 7 adet jeotermal alanın turizm başta olmak üzere ısıtma (sera, bina vb.),
endüstriyel üretim (yiyecek kurutulması, kerestecilik, dericilik vb.) ve kimyasal madde üretimi
(lityum, ağır su vb.) çerçevesinde kullanımına yönelik teşviklerin artırılması.
Çözüm Önerisi
Jeotermal yatırımlara (özellikle de turizm alanında) yönelik teşviklerin artırılması gerekmekte
olup, bu bağlamda yatırım yapacaklara düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi imkânları
sağlanmalıdır. Ayrıca, jeotermal arazi tahsis sistemi yatırımcıların çıkarlarını koruyacak
şekilde yeniden ele alınmalı ve gerekli kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI
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Sorun 19

Çözüm Önerisi
Jeotermal yatırımlara (özellikle de turizm alanında) yönelik teşviklerin artırılması gerekmekte
olup, bu bağlamda yatırım yapacaklara düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi imkânları
sağlanmalıdır. Ayrıca, jeotermal arazi tahsis sistemi yatırımcıların çıkarlarını koruyacak
şekilde yeniden ele alınmalı ve gerekli kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 20
Kırşehir’deki 7 adet jeotermal alanın turizm başta olmak üzere ısıtma (sera, bina vb.),
endüstriyel üretim (yiyecek kurutulması, kerestecilik, dericilik vb.) ve kimyasal madde üretimi
(lityum, ağır su vb.) çerçevesinde kullanımına yönelik teşviklerin artırılması.
Çözüm Önerisi
Jeotermal yatırımlara (özellikle de turizm alanında) yönelik teşviklerin artırılması gerekmekte
olup, bu bağlamda yatırım yapacaklara düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi imkânları
sağlanmalıdır. Ayrıca, jeotermal arazi tahsis sistemi yatırımcıların çıkarlarını koruyacak
şekilde yeniden ele alınmalı ve gerekli kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MUCUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 21
Turizm hizmet sektörünün gelişimi somut kültür varlıklarının restorasyon ve altyapısının
oluşturulamaması. Nasrettin Hoca, diğer tarihi şahsiyetler, tarihi doğal değerler ve
müzelerimizin tanıtım eksikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Nasrettin Hoca Türbesi’nin
yerini tespit etmemesi.
Çözüm Önerisi
Kültür ve Turizm Bakanlığımız restorasyon ve röleve çalışmalarında şehrimize daha çok
destek vermelidir. Hem ülkemizde hem de yurtdışında tanıtıcı görsel, basılı ve üç boyutlu
tanıtıcı çalışmaları yapılmalıdır. Böylece yöremiz daha önce alamadığı profesyonel tanıtım
desteği alacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 22
İç Anadolu Bölgesi’nde turizme yeterli kaynak aktarılmaması.
Çözüm Önerisi
Gerek iç talebin canlandırılması, gerekse buna bağlı işsizliğin önüne geçilmesi için İç Anadolu
Bölgesi’nin tamamında ve ilçemizde turizm destek kapsamına alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 23
Türkiye’nin ikinci büyük gölü ve tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü şimdiye kadar turizmden
faydalanamamıştır. Hititler ve Anadolu Selçuklular döneminden kalma eserleriyle, gölüyle,
doğal güzellikleriyle, mağaralarıyla ülkemizin en güzel bölgelerinden olmasına rağmen
ilçemize yatırım yapılmamaktadır.
Çözüm Önerisi
İlçemizin yerli ve yabancı turizme açılabilmesi için Milli Park ve Sit Haritasının yeniden
çalışılması gerekmektedir. Bu kapsamda ilçemiz turizmde öncelikli bölge kapsamına
alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BEYŞEHİR TİCARET ODASI
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Sorun 24
Çatalhöyük Bölgesi’ne ulaşım ve turizme açılması.

Çatalhüyük Orta Anadolu’da 9 bin yıl önceye dayanan Neolitik Çağ ve Kalkolitik çağ
yerleşim yeridir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Çatalhüyük’e
ulaşımın sağlanması için yolların genişletilmesi ve turizm desteği kapsamına alınması bölge
ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇUMRA TİCARET ODASI

Sorun 25
İç Anadolu Bölgesi’nde, turizme yeterli kaynak aktarılmaması.
Çözüm Önerisi
Gerek iç talebin canlandırılması, gerekse buna bağlı işsizliğin önüne geçilmesi için İç Anadolu
Bölgesi turizmde desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
EREĞLİ/KONYA TİCARET BORSASI

Sorun 26
Ilgın termal kaplıcaları 2006 yılında turizm merkezi olarak ilan edilmesine rağmen herhangi
bir gelişme sağlanmamıştır.
Çözüm Önerisi
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevleri arasında olan yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirme
hususunda termal konusunda ilçemize de yatırımcıların yönlendirmesi sağlanmalıdır. Ilgın
Kaplıcaları’nın Bakanlıkça da tanıtımının yeterince yapılması, yatırım yapmak isteyenlere de
gerekli kolaylıkların sağlanması ihtiyacı vardır. Ilgın Gölü ağaçlandırılarak turizm destinasyonu
haline getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ILGIN TİCARET ODASI
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Sorun 27
Doğal olarak elde edilen ve romatizmal hastalıklar ve cilt hastalıkları başta olmak üzere
birçok hastalığa iyi gelen termal suyumuzun sağlık turizmine kazandırılamaması.
Çözüm Önerisi
İlçe belediyemiz tarafından yapılan termal tesislerin ve işletmelerin, dünya sağlık termal
turizmine dahil edilmesi gereklidir. Sağlık turizmine uygun, termal tesislerin yapılıp,
yaşatılmasına önem verilmesi ve desteklenmesi gerekir. Bu amaçla yapılacak yatırımların
Türkiye sağlık politikasına entegre edilmesi gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
ILGIN TİCARET BORSASI

Sorun 28
Turizm konusunda verilen teşvikin sadece konaklama sektörü ile sınırlı kalması.
Çözüm Önerisi
Turizm sektörüne verilen teşviklere tesis inşaatı ve çalışanların SGK prim desteği gibi
teşviklerin eklenmesi önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÜRGÜP TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 29
Ürgüp’te çoğu arazinin sit alanında bulunmasından dolayı sanayi işletmelerinin kurulmasında
sorunlar yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Sit alanlarının önemlilik durumlarına göre derecelerinin değiştirilmesi ve bazılarının da
kaldırılması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÜRGÜP TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 30
İlimizdeki jeotermal kaynaklarına yatırım yapılmaması

İlimizde çalışması devam eden hızlı tren ve hava alanı projelerinin tamamlanmasıyla birlikte
ilimizin hemen hemen her ilçesinde bulunan jeotermal kaynaklarının teşvikle desteklenmesi
gerekmektedir. İlimizdeki jeotermal turizme yatırım yapıldığı takdirde ilimizdeki göçün
durdurulacağı kanaatindeyiz.
Bildiren Oda / Borsa
SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 31
Aksaray’ın turizm potansiyelinin yeterince yatırımcı çekilip değerlendirilmemesi nedeniyle
turizm gelişmemesi
Çözüm Önerisi
Güzelyurt-Gülağaç-Helvadere-Ihlara Bölgelerinin turizm bölgesi ilan edilerek, yatırımcının
yatırım kararlarını tek elden yürütmesi ve teşvik uygulamaları ile bölgedeki tesis ve yatırımcı
sayısının artırılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 32
Aksaray turizminin gelişmemesi.
Çözüm Önerisi
Güzelyurt, Gülağaç, Helvadere, Ihlara Bölgelerinin turizm bölgesi ilan edilerek özel
yatırımcının yatırım kararlarını tek elden yürütmesi ve teşvik uygulamaları ile bölgedeki tesis
ve yatırımcı sayısının artırılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKSARAY TİCARET BORSASI
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Sorun 33
Karaman yıllardır turizm potansiyelini kullanamamıştır.
Çözüm Önerisi
Turizmin canlandırılması için Karaman’da bulunan “Karadağ” turizm alanı ilan edilmelidir.
Karadağ’ın zirvesinde bulunan ve Anadolu’daki erken dönem kiliselerden olan Binbirkilise,
Derbe ve Değle Ören Yerlerinin tanıtımını ve turizme açılmasına imkân sağlayacak olan
tek şans bölgenin turizm alanı ilan edilmesidir. Bu vesileyle yatırımcıların turistik tesisler
kurmasına imkân sağlanmasıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 34
İlçemiz 23 adası, uzun ve kaliteli kuma sahip plajları ve alternatif turizme uygun doğal çevresi
ile çok büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak turizm sezonunun kısalığı sektörün en
büyük sorundur. Dış turizmde ise en büyük sorun bağlantı eksikliği ve Yunanistan’ın yaşadığı
ekonomik krizdir.
Çözüm Önerisi
Son 20 yıllık bir süredir iç turizme bağımlı hale gelen ilçemiz yerli turist profilinin orta yaş
ve üzeri olması nedeniyle çocuklu ailelerden oluşmakta, bu da turizm sezonunu okulların
açılıp kapanma tarihlerine endekslemektedir. Yılın diğer aylarında dalış turizmi, dağcılık,
termal turizmi ve doğa sporları gibi alternatiflerin hayata geçirilebilmesi iyi ve doğru tanıtıma
bağlıdır. Yabancı turisti yöremize çekebilmek için de yurt dışı fuarlara katılım ile ilgili teşvik
ve desteklerin artırılması büyük önem taşımaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
AYVALIK TİCARET ODASI
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Sorun 35
Turizm
Körfez bölgemizin geçim kaynaklarından biri olan turizm zaman içerisinde değişen şartlar
nedeni ile bölgemizdeki turizm tesisleri rantabilitelerini yitirmişlerdir. Bu nedenle mevcut
otellerimizin yenilenmesine, yeni 5 yıldızlı otellere ihtiyacımız vardır otel yerlerimiz mevcut
bakir halde beklemektedir. Yatırımcının bölgemize çekilebilmesi için turizm teşvik alanına
alınması gerekmektedir. Burhaniye Yat Limanı’nı devir alan Burhaniye Belediyesi’nin limanı
çalışır hale getirmesini sağlayacak desteğin verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BURHANİYE TİCARET ODASI
Sorun 36
Kazdağları, termal ve turizm
Çözüm Önerisi
Türkiye’de oksijen açısından 1. bölge olan (Oksijen oranı 0.021) Kazdağları’mızda doğa
turizminin bütün alternatiflerine sahiptir. 21463 hektarlık Milli Park sınırları içerisinde dağcılık,
kanyoning, trakking, kampçılık, sörf turizm aktivitelerinin yanında yapılması planlanan teleferik
projesinin bir an önce hayata geçirilmesi yurtiçi ve yurtdışı tanıtımda etkin olacaktır. Termal
turizm ile yılın her mevsimi turizm olanağına sahip bölgemize turizm için gerekli desteğin
verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
EDREMİT TİCARET ODASI
Sorun 37
Turizmde öncelikte olan bölgeler arasında bulunan ilçemizin turizm bölgesi olma hakkını
kazanamaması.
Çözüm Önerisi
İlçemizin turizm bölgesi ilan edilip devletten hak ettiği payı alması, bu sayede bölgenin
kalkınması adına şarttır. Türkiye’nin ilk turistik beldesi ve ilk turistik tesisine sahip olan
ilçemizin ege ve güney kıyılarındaki birçok belde gibi bölgenin refahı ve turizmin gelişmesini
sağlamak amacıyla turizm bölgesi ilan edilmesi zorunludur.
Bildiren Oda / Borsa
ERDEK TİCARET ODASI
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Sorun 38
Gerede Arkut Kayak Merkezi yeni master planı
Çözüm Önerisi
Uluslararası karayoluna en yakın (Gerede şehir merkezi 5 km) FİS dalında tescilli Gerede Arkut
Kayak Merkezi yeni turizm master planı hazırlanarak mevcut arzın artırılması gereklidir. Kış
sporlarının çeşitlendirilmesi kayak pisti geliştirilerek sayısının artırılması talep edilmektedir.
Şehir merkezinden kayak merkezine teleferik projesi hazırlanması gerekmektedir. Yaz
aylarında ise ilgili alanlarda bulunan futbol sahaları arttırılarak kamp yapan spor kulüplerinin
kendi tesislerinde bölgeye yatırım yapması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 39
Çanakkale, Türkiye’nin en önemli turizm kentidir. İlimizde turizmde konaklama altyapısı çok
yetersizdir.
Çözüm Önerisi
Yeni turizm yatırım alanları ilimizde açılmalıdır. Yeni otel ve konaklama yatırımları için
destekler verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

Sorun 40
Turizm yatırımlarında bölgesel teşvik uygulaması
Çözüm Önerisi
Şehrimizin ismini verdiği Gelibolu yarımadasında bulunan tarihi miras yerleri, doğal dokusu
nedeni ile ülkemizin alternatif turizm merkezi olma özelliğine sahip bir kenttir. Bu nedenle
bölgemize gerekli modern konaklama tesislerinin yapılmasında teşvik uygulamalarının
yöremize uyarlanması önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 41

Çözüm Önerisi
Osmanlı’ya başkentlik yapmış ve dünyanın en uzun taş köprüsüne sahip olan Uzunköprü
turizm potansiyelini artırmak için Edirne’nin turizm teşviki ve destekleri kapsamına Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 42
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen Çiftlikköy ilçemizde bulunan eski Etibank
tesislerinin atıl durumda bulunması ve termal ilçemizde bulunan Sağlık Bakanlığı tesislerinin
yeterince iyi işletilememesi.
Çözüm Önerisi
İlimiz Termal, Çınarcık, Çiftlikköy ve Esenköy gibi ilçelerimiz ve beldelerimiz ile turizm
açısından son derece önemli bir konumdadır. Özellikle yaz aylarında bu ilçelerimize gelen
yerli ve yabancı turist sayısı çok fazladır. 69.323 m2’lik alanda yer alan eski Etibank tesislerinin
halka açık olacak şekilde turizm amaçlı değerlendirilmesi için uygun maliyetlerle yerel
yatırımcı ve yerel belediyeye tahsisi sağlanmalı ve Yalova’nın turizm potansiyeli artırılmalıdır.
Ayrıca Termal ilçemizde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı tesislerin özelleştirilerek hizmet
kalitesinin artması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 43
Sağlık, doğa ve deniz turizminin bir entegrasyon planı ile geliştirilmesi.
Çözüm Önerisi
Bu kapsamda bir master plan hazırlanmalı, mevcut atıl termal kaynakları da değerlendirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
DÜZCE TİCARET BORSASI
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Sorun 44
Sahillerimizin korunması
Çözüm Önerisi
İlçemiz sahillerine yatay mahmuzlar eklenerek ilçemiz turizmini bölen poyraz rüzgârlarıyla
denizde oluşan dalga yüksekliği kesilerek denize girilme mevsiminin uzatılması, kum
hareketlerinin önüne geçilerek sahillerimizin korunması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 45
Amasya ve bölgemize uygulanan turizm teşviklerinin deniz, kum ve güneş turizmine
uygulanan teşvik sistemi ile aynı olması ilimizde yapılan kültür turizmini dezavantajlı duruma
düşürmektedir.
Çözüm Önerisi
Amasya’nın içinde yer aldığı TR83 bölgesi ve Karadeniz Bölgesi için farklı bir turizm teşviki
uygulanarak, bölgemizdeki kültür turizmi yatırımcılarına destek sağlanmalıdır. Gelişen
turizm alt yapımız ile ilimiz ve bölgemize gelecek turist sayısı artacağından ülke ekonomisine
sağlanan döviz girdisi de artacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 46
Turizm potansiyelinin yeterli ölçüde kullanılamaması
Çözüm Önerisi
Samsun-Tokat-Çorum-Amasya’da turizm destinasyonu oluşturulmalıdır. Bu bölge “Sağlık
ve Kültür Turizm Bölgesi” olarak değerlendirilmeli ve destinasyonlar arası bütünleşme
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GÜMÜŞHACIKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 47
Hopa Limanı’nda kurvaziyer turizmi olanaklarının araştırılabilmesi için yürütülecek çalışmalar
için Bölgesel Kalkınma Ajanslarından maddi destek alınamamıştır.
Kurvaziyer turizminin başlayabilmesi için öncelikle DOKA’ya verilen projenin kabul edilmesi
gerekmektedir. Bunun yanı sıra yukarıda bahsedilen imkânların ortaya çıkabilmesi için
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı karayollarının gerekli düzenlemeleri ve yolları yapması,
teleferik yapılması planlanan alanlara söz konusu yatırımların kamu kurum ve kuruluşlarınca
getirilmesi ya da yap-işlet-devret mantığı ile söz konusu imkânların yaratılmasında devletin
aktif rol üstlenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 48
Doğu Karadeniz Bölgesi doğa turizminde altyapı eksikliği, yatırımcının orman ve mera
arazileri tahsislerinde sorun yaşaması ve bürokratik engellere maruz kalması.
Çözüm Önerisi
Bölgemizin doğa turizmine uygun olması, Ordu-Giresun Havaalanı’nın ay sonunda
faaliyete geçecek olması, karayolunda altyapı iyileştirmeleri bölgemizi cazibe merkezi
haline getirmektedir. Yeşil Yol projesinde kuzey-güney bağlantılarının artırılması,
yaylalarda altyapının (kanalizasyon, içme suyu, telefon, internet, elektrik) güçlendirilerek,
Giresun’da Kümbet, Bektaş, Kulakkaya, Paşakonağı gibi yaylalarda doğaya uygun konuttesis dönüşümleri yapılması, mera ve orman arazilerinin yatırımcıya tahsisinde bürokratik
engelleri kaldıracak turizm yatırım ofisleri kurularak aktif hale dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bölgemizde turizm yatırımlarında en büyük sorun yer tahsislerinde bürokratik engellerdir.
Bildiren Oda / Borsa
GİRESUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 49
Turizm
Çözüm Önerisi
İlimizdeki yaylaların alt yapılarının iyileştirilmesi, bölgedeki turizmi geliştirecektir.
Bildiren Oda / Borsa
BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 50
Turizm
Çözüm Önerisi
Turizmde uygun yatım alanlarının yatırımcılara tahsisinde bürokratik işlemler en aza indirilmelidir.
İlimizden geçen tarihi ipek yoluna işlerlik kazandıracak yöresel ürünlerin üretim ve satışı teşvik
desteklenecek kararlar alınmalıdır. İlimizin öne çıkan yöresel ürünlerin satışı için TOKİ aracılığıyla
ortak kullanılacak işyerleri yapılarak ucuz kredilerle yatırımcılara destek olunmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 51
İlimizin turizm potansiyeli yüksek olmakla beraber henüz hak ettiği yere gelememiştir. M.Ö
yıllara dayanan kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan ilimiz birçok tarihi eser, konak, han,
bedesten külliye ve medreseleri ile turizm konusunda marka şehir olmaya adaydır.
Çözüm Önerisi
İlimizin yeni turizm mastar planı yapılmalıdır. 170 km Karadeniz sahil şeridine sahip olan
ilimiz deniz turizminin yanında, eşsiz güzellikteki yaylaları ve biri Panparks olmak üzere
Küre ve Ilgaz Dağları Milli Parkları ile eko turizme hizmet vermekte ve bu konularda yatırımı
getirecek teşviklere ihtiyaç duymaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 52
Pompeipolis Antik Kenti kazı çalışmaları
Çözüm Önerisi
İlçemizde bulunan Efes antik kentinden daha büyük ve ilgi çekici olduğunu bildiğimiz
Paflagonya’nın başkenti Pompeipolis Antik Kenti kazı çalışmaları yılda 40 günlük kazı
çalışması ve sınırlı bir bütçe ile devam etmektedir. Bu hızla çalışmalar devam ederse 80-100
yıllık bir zaman diliminde ortaya çıkacaktır. Ülkemiz her anlamda ivme kazanıp, hızlı bir şekilde
gelişmeye devam ederken, hem bölgemize hem de ülkemize faydası olacak bu kültür mirasının
bir an önce gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarının hızlandırılmasını talep etmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
TAŞKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 53
Ordu, özellikle küresel ısınma süreciyle birlikte, turizm adına alternatifleri barındıran bir kent
olsa da cazibe merkezi haline gelememektedir.

Turizm potansiyeli dikkate alınarak kentin etkin tanıtımı yanında turizm odaklı yatırımların
devlet eliyle teşviki ve ulaşım kanallarının etkinleştirilmesi gayretine ara verilmemelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ORDU TİCARET BORSASI

Sorun 54
Turizmin canlandırılması, katma değerinin arttırılması
Çözüm Önerisi
Rize’de turizm altyapısı geliştirilmelidir. Dağcılık, rafting ve kış sporlarının profesyonel olarak
yapılabilmesi için alanlar oluşturulmalıdır. Ulaşım kolaylığı için kurvaziyer taşımacılığının
bölgeye kazandırılması önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 55
Rize’nin turizm ve denizcilik alt yapısı eksiktir.
Çözüm Önerisi
Rize’nin turizm alt yapısı güçlendirilmeli, en azından 3 adet 5 yıldızlı otel yapılmalıdır. Ayder
ve Rize merkezde teleferik hatları kurulmalı, Isırlık ve Kuspa Tepesi turizme açılmalıdır.
Bölgemizde Arap turizminin geliştirilmesi için, köylerimizdeki evler pansiyonculuğa açılmalıdır.
Bu yatırımların yapılabilmesi için Rize 1. derecede turizm bölgesi kapsamına alınmalı ve
turizm yatırımları desteklenmelidir. Limanların yolcu ulaşım alt yapıları tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
RİZE TİCARET BORSASI
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Sorun 56
Yayla turizminin geliştirilmesi
Çözüm Önerisi
Ayder’de yayla turizminin geliştirilmesi için bölgede alt yapı ve konaklama sorunlarının
giderilmesi, bölgenin kış turizmine açılması, turizmin 12 aya yayılması için telesiyej ve teleferik
sistemlerinin kurulması gerekir. Bunun için de turizme destek amaçlı teşvik verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 57
Turizmin bölgeye sosyo-ekonomik katkısının artırılması.
Çözüm Önerisi
Samsun ve ilçelerini kapsayan bir turizm master planının somut hale getirilmesi gereklidir.
İlimiz ve ilçemizde bulunan kaplıca-sağlık turizmi, kış turizmi, dağ turizmi, kültür turizmi,
göl turizmi gibi çok değişik turizm çeşitlerinin ayrıntılı envanterinin çıkarılması, bunların
geliştirilmesi gereklidir. Turizm rehberliği ile turizm materyallerinin çoğaltılarak teşvik edilmesi
ile iç ve dış turizmin hizmetine hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Böylece turizmin,
il ve ilçelerimizin bütününde kalkınma ve sosyo-ekonomik etkilerinde dengesizlikler de
giderilmiş olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BAFRA TİCARET BORSASI

Sorun 58
Turizm fırsatının değerlendirilmemesi
Çözüm Önerisi
İlçemizin turizm faaliyetlerinin büyük bir bölümü termal turizme dayanmaktadır. Kaplıcalar yaklaşık
2000 yıldan beri kullanılan tarihi sağlık merkezleridir. İşletmeler fizik tedavi ve rehabilitasyon
merkezleri kurarak sağlık turizminin önünü açmalı ilçemizin turizm potansiyeli yükseltilmelidir.
Bu konuya devletimiz ve yatırımcılar eğilmeli gerekli yatırım ve imkânları sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
HAVZA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 59
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, M.Ö. 2300 yılından kalma Hatti dönemine ait Horoztepe
Höyüğü ve elinde bulunan diğer turizm alanlarının turizme kazandırılamaması.
Horoztepe Höyüğü üzerinde ve çevresinde bulunan özel mülkiyetlerin kamulaştırılma
çalışmalarına destek verilmesi, kazı çalışmalarına destek ve yapılan mevcut çalışmaların
bilimsel platforma taşınabilmesi için gerekli desteklerin verilmesini talep etmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
ERBAA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 60
Turizmin geliştirilmesinin sağlanması.
Çözüm Önerisi
Niksar Çamiçi Yayla Turizm Bölgesi’nde projelendirme yapılmalı ve yöreye mahsus
turizm teşvikleri oluşturularak turizm faaliyetinin gelişmesi sağlanmalıdır. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nca desteklenmeli, yayla turizmi ve kültür turizmi ile ilgili mastır planının hızlı bir
şekilde yapılması ve bu plan çerçevesinde yapılacak turizm yatırımlarına KDV teşvikinin yanı
sıra düşük faizli kredi teşviki ve yatırım indirimi teşviki sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 61
Turizmde planlama, eğitim ve ulaşım problemleri.
Çözüm Önerisi
Kongre ve konferans turizmi ile fuarlar konusunda Karadeniz Bölgesi desteklenmelidir. Yayla
kent projeleri kayak merkezleri kış ve dağ turizmi desteklenmelidir. Tüm planlarıyla bölge
yatırıma tam hazır hale getirilmelidir. Yol çalışmalarının sezon yoğunluğu başlamadan veya
sezon sonuna planlanması yapılmalıdır. Yetişmiş personel açığını kapatmak için özellikle
üniversiteler de kullanılarak turizme yönelik eğitim projeleri geliştirilmelidir. Turist profili,
beklenti ve memnuniyeti araştırması yapılmalı, pazarlama stratejileri geliştirilmeli, yeşil yol
projesi hızla tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
OF TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 62
Bartın, Karadeniz sahilinde turizme elverişli bir şehirdir. Doğası, kültürü ve folklorik değerleri
ile Bartın turizmi canlandırılması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Bartın’ın turizm yatırımlarında özel teşvik alanına alınması ve kurvaziyer turizmi için gerekli
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 63
Karabük turizmine yönelik teşvik ve destekler: Karabük sanayinin olduğu kadar turizme yönelik
sektörler içinde gelişmeye açık bir pozisyondadır. Özellikle dünya miras kenti Safranbolu
Konakları’nın restorasyonu ve ilçelerin turizm potansiyeli teşvik edilmelidir.
Çözüm Önerisi
Safranbolu Tarihi Konaklarının restorasyonu için fondan ayrılan paranın miktarı artırılmalıdır.
Karabük geneli itibariyle gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihi bir mirasa sahiptir. Bu
alanların hizmete alınması için gerekli kaynak araştırması yapılmalı ve destek sağlanmalıdır.
Yenice’deki orman zenginliği değerlendirilmesi için bakanlıkça çalışma yapılmalıdır. Ülkemize
döviz kazandıran bacasız sanayi olan turizm sektörünü geliştirme çalışmalarında ilimizde
havaalanı olmaması önemli organizasyonların yapılamamasına neden olmaktadır. Hem
sanayi hem de turizmin gelişmesi açısından havaalanı olmazsa olmazımızdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 64
Turizm teşvikleri yeniden düzenlenmelidir.
Çözüm Önerisi
Turizm teşviklerinin yeniden düzenlenmesi neticesinde ekonomik gücü olmayan konakların
ayakta kalması sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 65
Safranbolu’nun en önemli sorunu tarihi değerlerin sayısının fazla olmasından dolayı,
sayıya oranlar restorasyon ödeneklerinin yetersiz olmasıdır. 1.186 tescilli kültür varlığının
bulunmasına karşın her yıl yaklaşık 10-15 taşınmazın restorasyonu yapılabilmektedir
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çözüm Önerisi
Restorasyon için ayrılan ödeneğin arttırılması gerekir.
Bildiren Oda / Borsa
SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 66
Adana’nın mevcut potansiyeline göre turizmden yeterli payı alamıyor olması.
Çözüm Önerisi
Adana şehir merkezinde bulunan tarihi yapıların restore edilmesi ve Tepebağ Höyüğü
Arkeopark Projesinin uygulamaya alınması ile şehir turizmine katkı sağlanmalıdır. AdanaYumurtalık arasında doğrudan bir “Turizm Yolu”nun projelendirilerek hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Sağlık, fuar ve kongre turizminin Adana’da, alt ve üst yapı ile koordinasyon
noktasında desteklenmesi, Adana Turizm Master Planı’nın yerel yönetimlerle birlikte
projelendirilerek uygulanması sağlanmalıdır. Adana ve çevre illerin turizmde ortaklaşa hareket
ederek; paket turlar yapılabilmesi için Bakanlık desteği ile koordinasyonun sağlanması
gereklidir. Çukurova Havalimanı’nın ve Tarsus-Kazanlı’daki turizm tesislerinin bir an önce
tamamlanmasının sağlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA TİCARET ODASI

Sorun 67
Kararasis, Anavarza Kalesi gibi tarihi kalelerimiz bulunmaktadır. Bu tür tarihi önemi olan
yerlerimizin turizme kazandırılması
Çözüm Önerisi
Restorasyonları yapılıp, tanıtım reklamlarıyla turizme kazandırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KOZAN TİCARET ODASI
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Sorun 68
Medeniyetler ve uygarlıklar şehri olan Kozan’ın zengin kültürel değerleri yeterince
değerlendirilmemektedir.
Çözüm Önerisi
İlçemizin tarihi M.Ö. dayanmaktadır. Kozan, Anavarza, Karasis Kaleleri restore edilmelidir.
Tarih gün yüzüne çıkarılmalıdır. Yine Kozan içinde bulunan bedesten, eski binalar restore
edilerek turizme açılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KOZAN TİCARET BORSASI

Sorun 69
Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden olan Alanya’da turizm sezonunun 12 aya
yayılamaması bölgemiz ekonomisini ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen sorunlardandır.
Çözüm Önerisi
Alanya gerek tarihi, kültürü gerekse iklimi ve coğrafi konumu itibariyle ülke turizmi için önemli
bir konuma sahiptir. Bu değerlere sahip Alanya’da turizmin 12 aya yayılması için alternatif
turizm için bölgenin nimetlerinden faydalanılmalı, bu konuda teknik araştırmalar ile yeni turizm
merkezleri konusunda çalışmalara yoğunluk verilmeli, atıl durumda olan zenginliklerimiz gün
yüzüne çıkartılması gerekmektedir. Turizmi bölgemizde 12 aya çıkartılması amacıyla faaliyet
gösteren yatırımcıların önü hibe veya teşvikler ile açılması gerekmektedir. 12 ay turizm için
kıyı turizmi, kültür turizmi, spor turizm gibi pek çok alanda Alanya merkez haline getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 70
Kış turizminin geliştirilmesi
Çözüm Önerisi
17.08.2008 tarihinde Bakanlıkça onanan Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma Gelişim
Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nın (1/25000 ölçekli) revize edilerek alt ölçekli planlarının yapılıp
yatırımcıya açılması, bölge turizminin tamamlanması, çeşitlendirilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

434

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 71

Çözüm Önerisi
İlgili kamu kurumları ile koordinasyon sağlanarak mimari projelerin hazırlanması gerekmektedir.
Özel sektörün destekleyici olması için vergi muafiyetinin uygulanması talep edilmektedir.
Kültür varlıklarının restorasyonunun teşvik kapsamına alınması talep edilmektedir. Devlet
bankalarının restorasyon çalışmaları için hem sivil toplum kuruluşlarına hem de özel sektöre
faizsiz krediler vermesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 72
Turizm ile ilgili sorunlarda, medeniyetler ve uygarlıklar beşiği olarak bilinen bölgemizin,
zengin kültürel değerlerle dolu olması fakat bu değerlerin yeterince değerlendirilmemesi ve
tanıtımının yeterli olmaması.
Çözüm Önerisi
Antakya turizm sektörü yönünden özel olarak teşvik edilmelidir. Bölgemiz Ege ve Batı
Akdeniz ile aynı iklime sahip olup, sahilleri, yaylaları, tarihi zenginlikleri olan, özel bir yemek
kültürüne sahip bulunan, Ortadoğu’ya yakın olan ve turizm açısından büyük bir potansiyele
sahip olmasına karşılık bundan faydalanamayan bir bölge konumundadır. Din ve kültüre
ev sahipliği yapan Antakya’nın turizmini geliştirmek için bölgemizin istihdamının artırılması,
bir mastır planın yapılması, Doğu Akdeniz Turizm Bölgesi olarak yaklaşılması, eksik alt
yapı yatırımlarının tamamlanması ve bölgeye özel turizm teşvikleri ile bölgenin ön plana
çıkarılması, ilimizin tanıtımının iyi şekilde yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTAKYA TİCARET BORSASI
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Hatay’da her döneme ait önemli eserler şehir merkezinde bulunmaktadır. Kültür turizminin
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Sorun 73
Hatay İskenderun bölgesinin turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilmemesi
Çözüm Önerisi
Hatay İskenderun; inanç ve kültür turizmi, deniz turizmi, yayla ve dağ turizmi gibi birçok
farklı değeri bünyesinde barındıran oldukça özel bir bölgedir. Ancak bacasız sanayi
olarak adlandırılan turizm sektöründeki potansiyelimiz tam anlamıyla kullanılmamaktadır.
Bölgemizde turizm sektörünün ve markalaşmanın desteklenmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda, 5 yıldızlı otel sayısı ve otel yatak kapasitesi artırılmalı, teleferik ve yat limanı gibi
bölgeye yerli ve yabancı turist gelmesini sağlayacak projeler hayata geçirilmeli, bölgemizde
yapılan yamaç paraşütü sporu ilgili kurum ve kuruluşlarca desteklenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 74
Isparta’ya 25 kilometre uzaklıktaki Davraz Dağı kayak sporunun yanında dağ ve doğa
turizmin farklı alternatifleri için de yeterli bir altyapıya sahip olmasına rağmen sadece kış
mevsiminde kayak sporları için kullanılmakta ve diğer alternatif turizm seçenekleri için
yeterince değerlendirilememektedir.
Çözüm Önerisi
Davraz Dağı’nın mevcut altyapısı kayak sporu dışında dağcılık, kampçılık, doğa
yürüyüşleri, yamaç paraşütü gibi doğa turizminin alternatif alanları için de değerlendirilebilir.
Son zamanlarda spor kulüplerinin kondisyon çalışmaları ve sezon hazırlıkları için de
değerlendirilmeye başlandığı görülmektedir. Kış sporları ve diğer turizm alternatifleri için
yeterince tanıtımı yapıldığı takdirde, ilimizin tanıtımı ve kalkınmasında önemli bir katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 75
Bölgemizde bulunan tarihi eserler kazı çalışmaları yapılarak, bölge turizmine kazandırılmalıdır.
Bunlar, bölge inanç turizmine süreklilik ve turizminin çeşitlendirilmesine katkısı sağlanmış olacaktır.

Bölgedeki tarihi yerlerin kazı ve restorasyon çalışmalarına ve ulaşım yollarına yeterli ödenek/
kaynak ayrılması gerekmektedir. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi için Bakanlıkça yeterli
ödeneğin ayrılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 76
Mersin’deki turizm merkezlerinin yatırımcılara tahsis edilememesi
Çözüm Önerisi
Mersin’deki 8 turizm merkezinden Mersin-Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi yatırımcılara 2006 yılında tahsis edilmiş ama bugüne kadar herhangi bir yatırım
yapılmadığından dolayı tahsisler iptal edilmiştir. Bunun dışındaki 7 turizm merkezi yatırımcılara
tahsis edilebilir hale getirilememiştir. Mersin’deki turizm merkezlerin turizm yatırımcılarına
tahsis edilebilir hale getirilmesi ve bu bölgelerin turizmde öncelikli yatırım yapılacak bölgeler
arasında tanımlanması yerinde olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 77
Mersin’in turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi
Çözüm Önerisi
Mersin’in batısının turizm alanı olarak ilan edilmesi ve bu bölgenin gelişiminin buna göre
planlanması gerekmektedir. Mersin-Antalya entegrasyonunu sağlayacak altyapı yatırımlarının
yapılması gereklidir. Tur operatörlerinin dikkatinin bu bölgeye çekilmesi ve ilan edilen turizm
alanlarının uygulama planlarının bir an önce yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN TİCARET BORSASI
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Sorun 78
Turizm işletme belgesi tesislerin kıyı kenar çizgisi arasında kalan ve hazineye ait olan
alanların bu işletmelere tahsisi
Çözüm Önerisi
Turizm işletme belgeli tesislerin mülk sınırı ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan hazineye ait
arazilerin turizm işletme belgeli tesislere tahsisi için gerekli çalışmaların yapılarak bir an önce
tamamlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERDEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 79
İlçemiz sınırları içerisinde ilan edilen 4 adet turizm merkezlerinin (Ovacık Turizm Merkezi,
Kargıcık Turizm Merkezi, Taşucu-Boğsak Turizm Merkezi, Narlıkuyu-Akyar Turizm Merkezi)
1/1000, 1/5000 ölçekli imar planlarının ivedilikle yapılması
Çözüm Önerisi
İlçemiz sınırları içerisinde ilan edilen 4 adet turizm merkezlerinin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli
imar planlarının ivedilikle yapılıp turizme açılması ile bu bölgelerde yapılması planlanan
yüksek kapasiteli turizm tesislerinin bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirir.
Bildiren Oda / Borsa
SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 80
Tarsus-Karboğazı turizm projesi
Çözüm Önerisi
Tarsus-Gülek Mevkii’nde Bolkar Dağları eteğindeki alan Bakanlar Kurulu kararıyla turizm
bölgesi ilan edilmiş olup şu ana kadar bir çalışma yapılmamıştır. Uluslararası kayak
federasyonunun alp disiplini kayak yarışmalarında istediği pist uzunluğu çıkış ve varış
arasındaki kot farkı özelliklerinin tümüne sahip olan bölge bir an evvel turizme kazandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI

438

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 81
Tarsus-Kazanlı turizm projesi

Turizm alanıyla ilgili firmalara yapılan tahsisler, bu firmaların hiçbir faaliyete başlamaması
nedeniyle 5 yıllık zaman aşımına uğradıklarından dolayı iptal edilmiş olup yeniden ihaleye
çıkılıp tahsislerin yapılmasını istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 82
Germenicia Antik Kenti mozaiklerinin dünya kültür ve turizmine kazandırılmaması
Çözüm Önerisi
Altında katman katman uygarlıklar barındıran Kahramanmaraş kültür ve inanç turizmi
açısından çok büyük bir tarihi mirasa ve muhteşem doğal güzellikleriyle büyük bir turizm
potansiyeline sahiptir. Germenicia Antik Kenti mozaikleri tarihi mirasın en nadide parçasıdır.
Kahramanmaraş’ın turizm adına bu değerlerinin ortaya çıkarılması ve mozaiklerin açık
hava müzesine dönüştürülerek, dünya çapında turistik bir destinasyon oluşturulması
gerekmektedir. Diğer taraftan, bu destinasyon politikasını destekleyecek şekilde, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nca marka kültür kentleri, turizm gelişim bölgeleri, turizm gelişim koridorları,
eko-turizm bölgeleri arasına Kahramanmaraş’ın da alınması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 83
Eshab-ı Kehf Külliyesi’nin kültür turizmine kazandırılamaması.
Çözüm Önerisi
Dünyada birçok ülkede yer aldığı söylenen Eshab-ı Kehf’in yer tespitinin mahkeme kararı ile
yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeterli tanıtımının yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AFŞİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

439

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çözüm Önerisi

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 84
Termal turizmde kaynakların plansız kullanılması, rüsum bedelinin yüksekliği. Frig Vadisi’nin
turizme açılamaması. Kurtuluş Savaşı’nın gerçekleştiği yerlerin, başta Kocatepe olmak üzere
yeterince ziyaret edilmemesi. Uluslararası Fuar-Kongre Merkezi kurulması.
Çözüm Önerisi
Termal kaynaklar için master plan yapılmalı, planlı yapılanma olmalıdır. Termal turizm için
özel kanun olmalıdır. Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi açılması desteklenmeli, rüsum bedeli
düşmelidir. Frig Vadisi için Eskişehir ve Kütahya ile ortak proje hızlandırılmalıdır. İlimizde
Kurtuluş Savaşı Panoraması yapılmalı, Kocatepe marka haline gelmeli, okul gezilerinde
ziyareti sağlanmalıdır. Alt yapı geliştirilmesi projesi faaliyete geçmelidir. Tur operatörüesnaf-otel işbirliği sağlanmalıdır. Uluslararası Fuar-Kongre Merkezi için bedelsiz arsa tahsis
edilmeli, teşvik kapsamına alınmalı, TOBB ile il-ilçe Oda-Borsaları öncülüğünde ilgili özel ve
kamu kuruluşlarıyla Fuar ve Kongre Merkezi yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 85
Termal turizm ile beraber yan aktörlerinde gelişmemesi.
Çözüm Önerisi
İlçemiz termal kaynaklar açısından önemli bir merkezdir. Modern termal tesislere de sahiptir
ve tesislerin doluluk oranı yüksektir. Ancak turizm tesislerinden faydalanan müşterilerin ilçe
ekonomisine katkısı çok azdır. Bunun için şehir içinde ilgi çekebilecek yerlere ihtiyaç vardır.
İlçedeki tarihi eserlerin restorasyonu, sokak ve bina iyileştirmeleri, park sorunun çözümü
ilçeye katma değer olarak katkı sağlayabilir. Ayrıca ilçemiz Sandıklı’da Hıristiyan alemi için
önemli olan Aziz Aberkos ile ilgili çalışmaların yapılması, kazıların yapılarak tarihi şehirlerin
ortaya çıkarılması yabancı turist gelmesini de sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SANDIKLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 86
Aydın’ın doğal zenginliği olan termal suyun sağlık sektöründe kullanımının yeterli düzeyde
olmaması.

Türkiye’de bulunan termal kaynakların yüzde 60’ı Aydın’da bulunmaktadır. Termal suyun
çıkarıldığı bölgeye tesis kurulması için öncelikle suyun analizinin yapılarak değerlerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Hiçbir özel teşebbüs yerin altından ne çıkacağını bilmeden
300-400 bin TL’yi bulacak bir riskin altına girmek istemez. Yerel yönetimlerin ya da mahalli
idarelerin kuyu açıp analizini yaptırmaları yatırımı daha kolay hale getirecektir. Aydın’ın termal
turizm alanında serbest sağlık bölgesi ilan edilmesi yurt dışından sağlık turizmi katılımını
artırıp Aydın’ın ticari hayatına katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN TİCARET ODASI

Sorun 87
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında Didim Kültür ve Turizm Koruma Gelişim
Bölgesi ilan edilen ilçemiz turizm bakanlığının destinasyonlar listesinde yer almamaktadır.
Çözüm Önerisi
Türkiye’nin en büyük turizm beldelerinden biri olan, 55 km kıyı şeridinde 50’den fazla koya,
2 tane antik kente, dünyanın en büyüklerinden antik dönem tapınağına, pek çok doğa
güzelliğine ve birçok destinasyondan daha fazla turizm çeşitliğine sahip ilçemize Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın resmi web sitesi dâhil olmak üzere tüm tanıtım mecralarında ayrı bir
başlık altında yer verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DİDİM TİCARET ODASI
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Sorun 88
Kuşadası, ülkemizde turizmin ilk başladığı yerdir. Deniz, güneş, kum turizminin yanı sıra
kurvaziyer turizmi, yat turizmi, kongre turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, eko turizm gibi
turizmin bütün çeşitlerinin yapılabildiği ilçemizin yurt içi ve yurt dışında daha fazla tanıtılması
gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
İlçemizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yayın yapan yazılı ve görsel medyada daha
fazla yer ayrılması için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu anlamda sadece İstanbul ve
Antalya değil, diğer turizm destinasyonları da öne çıkarılmadır.
Bildiren Oda / Borsa
KUŞADASI TİCARET ODASI

Sorun 89
İlçemiz merkezinde bulunan tren garı ve müştemilatı sorun teşkil etmektedir.
Çözüm Önerisi
Bu nedenle her türlü incelemeleri yapılan ve projeleri hazırlanan tren garının restorasyon
çalışmalarının hızlandırılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SÖKE TİCARET ODASI

Sorun 90
Acıpayam-Gireniz Dalaman karayolunun yapılması
Çözüm Önerisi
Dalaman yolunun Dalaman Çayı havzasınca planlanmıştır. Çayda rafting turizmi
yapılmaktadır. Turizm yolu olarak yapılabilir.
Bildiren Oda / Borsa
ACIPAYAM TİCARET ODASI
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Sorun 91
Termal turizmin geliştirilmesi

İlçemizde bulunan sıcak sularla ilgili termal turizm ile enerji üretimi için yapılan sondajlarla
ilgili terlerin ayrılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SARAYKÖY TİCARET ODASI

Sorun 92
İlçemizde 2 farklı bölgede termal turizm ve dağ turizmi açısından bakir alan bulunmaktadır.
Bu bölgelerde 2023 Türkiye hedeflerine uygun şekilde yatırım yapılmalıdır. Yatırım için
düzenlemeler yapılmalıdır.
Çözüm Önerisi
Bölgemiz turizm alanında bakir bir bölgedir. Yaz ve yayla turizmi, kış turizmi ve termal
turizm alanında ciddi bir potansiyele sahip olan ilçemizde bakanlığa ait 2 parsel tahsis yeri
bulunmaktadır. Bölgemizdeki yatırımlara en büyük engel ise 6831 sayılı Orman kanunu ve
mevzuatı ile turizm kanunundan doğan sıkıntılardır. Bu iki mevzuat da bölgemizde alt yapı
yatırımlarına büyük engel teşkil etmektedir. Bu da yatırımcıyı yatırıma soğuk davranmaya
zorlamakta ve vazgeçirmektedir. Orman ve turizm kanunlarının turizm yatırımı alt yapı
yatırımları hususunda yatırımcı lehine değiştirilerek kolaylık sağlanması 2023 yatırım
hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde önemli öncelik sağlamış olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
GEDİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 93
Spil Dağı Milli Parkı’nın ve Yunt Dağları’nın kırsal turizm ve ekolojik turizme yönelik
yatırımlarının olmamasından dolayı turizmden yeterli payı alamamamız ve uluslararası fuar
merkezimiz olmamasından dolayı sanayicilerimizin ürünlerini yeteri kadar tanıtma fırsatı
bulamaması.
Çözüm Önerisi
Avrupa’nın en büyük beyaz eşya ve elektronik sanayi üretim merkezi olan ve bunlara dayalı
birçok yan sanayiyi ve sanayiciyi barındıran Manisa’mızın bu sektörlere ve barındığı birçok
sektöre ait gerek tedarik gerekse pazarlama alanlarında yaşadıkları sorunların büyük bir
bölümü kurulacak uluslararası fuar merkezi ile aşabilir. Bunun yanı sıra Avrupa’nın yükselen
trendi olan ekolojik turizm alanında Yunt Dağları’ndan ve Spil Dağı’nda yapılacak yatırımların
önünün açılması ve teşvik edilmesi ile Manisa cazibe merkezi haline dönüşebilir.
Bildiren Oda / Borsa
MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 94
1922’de Yunanistan’a mübadele ile giden Rumlardan kalan Kayaköy bölgenin önemli turistik
değerlerinden biridir. Ancak Kayaköy’de bulunan Rum evlerine yıllardır dokunulmamıştır.
Ayrıca Kayaköy’ün imar çalışmalarının tamamlanamaması bölge turizmi için olumsuz etki
oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
Her yıl binlerce turistin akınına uğrayan ve UNESCO tarafından dünya dostluk ve barış
köyü olarak seçilen Kayaköy’de bulunan tarihi yapıların koruma kullanma ilkesi gözetilerek
gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çalışmaları yapılarak turizme kazandırılması
gerekmektedir. Ayrıca, 1. derece arkeolojik ve kentsel sit alanı içerisinde bulunan Kayaköy’de
yaşanan kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için Kayaköy’ün tarihi dokusuna uygun bir imar
planını hazırlanmalıdır. 2014 yılında ihale edilen Kayaköy’ün Levissi Bölgesinde yatırımla
ilgili kamuoyunun bilgilendirilmemesi pek çok bilgi kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Söz
konusu proje hakkında Bakanlık bilgilendirme yapmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
FETHİYE TICARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 95

Çözüm Önerisi
Sektörde eksikliği hissedilen bu konudaki standardın ortaya çıkarılması için ülkemizdeki her
türlü standartları hazırlamakta yetkili olan Türk Standartları Enstitüsü kurumunun devreye
girmesi gerekir. Her şey dahil sistemi standart taslağında HACCP, hijyen, servis şekli, büfe
çeşitleri, ücretli ücretsiz aktivitelerin özellikleri, hizmet verenlerin niteliği belirtilmelidir. Belli
ölçülerde olan tesislere (en az 4 veya 5 yıldızlı otel ve tatil köyü) bu hizmeti verebileceği şartı
getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
MARMARİS TİCARET ODASI

Sorun 96
Termal turizm konusunda verilen desteklerden sadece devre mülk tesisi yatırımı yapanlar
faydalanabilmektedir.
Çözüm Önerisi
Termal turizm konusunda devre mülk haricinde sadece termal otel, motel vb. yatırım yapanlar
içinde devlet desteği verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BEYPAZARI TİCARET ODASI
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Kontrolsüz uygulanan “her şey dahil sistem” ile konaklama satılması turizmin kalitesini
düşürmektedir. Bu sistem maliyetlerin kabul edilebilirliğinin de altına çekip kaliteyi ve hizmet
sunuşunu ikinci plana atmaktadırlar. Merdiven altı içeceklere rağbeti artırmaktadır.

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 97
Deniz turizmi ve marinaların geliştirilmesi koyların yapılaşmadan korunması için “Kıyı Master
Planları” oluşturulmalıdır. Yeni Kurvaziyer limanlar faaliyete geçirilmeli, mevcut kurvaziyer
limanlar revize edilmelidir. Yat limanları deniz yüzeyi kira bedeli çok yüksektir.
Çözüm Önerisi
Gökova ve Hisarönü’nde deniz turizmi için döviz getiren önemli koylar yapılaşmaya
kapatılmalıdır. Ayrıca, yapılaşmaya ve kara turizmine açılacak yerlerin tahsisleri, master
planlara ve önceliklere göre belirlenmelidir. Kurvaziyer turizminin ekonomik getirisi dikkate
alınarak İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin’in ana liman olacak şekilde düzenlenmesi
sağlanmalıdır. Yüksek marina kira bedellerine sebep olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
alan ve dolgu alanlarının kiraları düşürülmeli, deniz alanlarından ecri misil alınmamalı, deniz
yüzeyi kira bedeli kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI

Sorun 98
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Bergama’nın tarihi ve ören yerlerinin yerli ve
yabancı turistler tarafından bilinirliği azdır. Turistlerin ulaşımda yaşadıkları sıkıntılar onların
Bergama’ya ve Dikili’ye zaman ayırmamasına veya bir günlük gezi planlamasına neden
olmaktadır.
Çözüm Önerisi
UNESCO Dünya Mirasın Listesi’nde yer alan Bergama’nın turizm teşvik kapsamına
alınarak yerli ve yabancı turistlere tanıtımının arttırılması gerekmektedir. Kale Mahallesi’nde
restorasyon yapılarak bölgenin turizme kazandırma çalışmaları başlatılmalıdır. Selinos Çayı
temizlenmeli, çevre düzenlemesi de yapılarak bölge yaşama açılmalıdır. Hızlı tren ve normal
tren yolu yapılarak ticari ve sosyal ulaşım rahatlatılmalıdır. Kıyı Ege Bölgesinde yer alan
Ticaret Odaları ve Midilli Ticaret Odası ortaklığı ile destinasyon oluşturularak karşılıklı turizm
menfaatlerimiz karşılanmalıdır. Dikili’de deniz turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BERGAMA TİCARET ODASI
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Sorun 99

Çözüm Önerisi
Club Med arazinin bir kısmı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na aittir. Foça Belediyesi şu anda
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen kısım için imar planı hazırlamaktadır. Ancak, tesisin
tekrar turizme açılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na tahsisli olan parselin Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na devri şarttır. Gümrük kapısı Foça için son derece önemlidir. Daha önceki
yıllarda turyol firmasının çalıştırdığı ancak Çandarlı Körfezi’ni geçebilmek için yetersiz olan
tekne Foça gümrük kapısına güveni azaltmış ve ciddi bir zarar vermiştir. Tarihi su kemerleriyle
eski Rum Evleri restore edilmeli ve turizme açılmalı, antik tiyatro gün ışığına çıkarılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MENEMEN TİCARET ODASI

Sorun 100
Yüksek kültürel mirasa sahip Selçuk ilçemizin korunması, yaşatılması ve önemli bir turizm
değeri olarak pazarlanması
Çözüm Önerisi
Yüksek kültürel mirasa sahip Selçuk ilçemizin korunması, yaşatılması ve önemli bir turizm
değeri olarak pazarlanması için UNESCO Kültür Mirasları Listesi’nde yer alması ve
uluslararası platformlarda tanıtım için destek verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SELÇUK TİCARET ODASI
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Foça’daki tarihi, kültürel ve turistik değerlere yeterince sahip çıkılmaması, (Club Med)
Foça’daki eski Fransız tatil köyünün 2005 yılından bu yana kapalı kalması, gümrük kapısının
açılması
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Sorun 101
Efes Antik Kenti kazı çalışmaları
Çözüm Önerisi
Efesin kazı ve restorasyonu 100 yıla yakın bir süredir Avusturya Arkeoloji Enstitüsüne
bağlı bir ekip tarafından yapılmaktadır. 100 yıllık zaman zarfında Efes’in ancak çok cüzi
bir bölümü toprak üstüne çıkarılmıştır. Mevcut çalışma sistemi ile Efes’in tamamının toprak
üzerine çıkarılması için uzun yıllar çalışılması gerekmektedir. Kazı ve restorasyon işinin
hızlandırılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ayrı bir bütçe yapılması halinde süreç
hızlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SELÇUK TİCARET ODASI

Sorun 102
Selçuk’a ve ülkemize gelen turistlerin yurtdışı pazarlama ayağında en ucuz ülke konumunda
olmasının ülke ekonomisine verdiği zararlar
Çözüm Önerisi
Selçuk’a ve ülkemize gelen turistlerin ülkemizi ziyaret etmelerinin en büyük nedenlerinden
biri ülkemizde tatilin çok ucuz olmasıdır. Firmalar maliyetlerinin çok üstünde hizmet verme
çabasında olup sezonu eksi bakiyelerle kapatmaktadırlar. Bu durum ülkemize gelen turist
kalitesini de gittikçe düşürmekle birlikte ülke ekonomisine zarar vermektedir. Ekonomimizin
canlanması ve ülkemize gelen turist kalitesinin yükseltilmesi için ülkemiz tanıtım ağının
genişletilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SELÇUK TİCARET ODASI

448

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

MALİYE
BAKANLIĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

449

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 1
Tarım ve hayvancılık ürünleri alım satımı arasındaki KDV uyumsuzluğu yem, gübre gibi
önemli girdi maliyetlerine doğrudan etki etmekte, sektörü olumsuz yönde etkilemektedir.
Ayrıca bu durum vergi kayıp ve kaçağına da sebebiyet vermektedir. (Katma Değer Vergisi
Kanunu)
Çözüm Önerisi
Yem ham maddeleri ile yem, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri maddelerinin alım-satımı
arasındaki KDV farkı giderilerek hem alımında hem de satımında KDV yüzde 1 olarak
uygulanmalıdır. Gübrenin KDV oranı yüzde 18’den daha aşağıya çekilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ELAZIĞ TİCARET BORSASI

Sorun 2
Deprem nedeniyle ertelenen vergi ve SGK borçlarının ödeme zamanı gelmiş, ancak şehrin
ekonomisi toparlanamamıştır.
Çözüm Önerisi
Deprem sonrası ödenemeyen vergi ve SGK primlerinin kısmi olarak af edilmesi veya uzun
vadeli faizsiz olarak süresinin uzatılması büyük önem taşımaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
ERCİŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
İstihdamdaki işveren vergi yükünün azaltılması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
İstihdam üzerindeki vergi yükü dünya piyasalarındaki rakiplerimizin üzerindedir.
Rakiplerimizle eşit şartlara gelebilmemiz için istihdamdaki vergi yükünü azaltıcı devlet
destekleri sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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Sorun 4
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), sanayiciler üzerinde büyük bir yük
oluşturmaktadır.

Son dönemde dünya piyasalarında bazı sektörlerde hammadde ve makine alımlarında
sağlanan uzun vade avantajları, vadeli ithalatta alınan KKDF nedeniyle kullanılamamakta
ve ülkemizdeki nakit fonun yurt dışına çıkmasına neden olmaktadır. Bu tür girdiler imalat
maliyetini arttırmakta, yurt dışındaki rakipleriyle rekabetini olumsuz etkilemektedir. Banka ve
finans kurumu dışında satıcı kredilerini kullanan firmaların, yapmış oldukları ithalatta alınan
KKDF ile “kabul kredili”, “vadeli akreditif” ve “mal mukabili” ödeme şekillerine göre yapılan
ithalatta alınan KKDF gözden geçirilmelidir. Doğrudan hammadde (pamuk, PP, PE, vb.) ve
makine teçhizat gibi sanayi girdilerinden alınan KKDF kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Sorun 5
Borsalardan alınan ürün stopaj oranlarının yüksek olması.
Çözüm Önerisi
Borsada tescil ettirilmek şartıyla halen bitkisel ürünlerde yüzde 2, hayvansal ürünlerde yüzde 1
olarak uygulanmakta olan zirai stopaj oranları sıfırlanmalıdır. Böylece borsada işlem yapmak
cazip hale gelecektir. Borsa dışında gerçekleştirilen işlemlere uygulanan yüzde 4 ve yüzde
2 oranındaki zirai stopaj uygulaması ise devam etmelidir. Halen meyve-sebze, hayvansal
ürünler ve pirinç gibi gıdalarda yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranları yüzde 1 düzeyine
çekilmelidir. Çiftçiler de vergi iadesi uygulamasından yararlanmalı ve alınacak vergi iadesi
oranları, müstahsil makbuzundaki toplam matrahla orantılı olmalıdır. Çiftçilere sağlanan
teşvik, gelir desteği ve zirai kredi belirlenmesinde müstahsil makbuzu ibrazı aranmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
NİZİP TİCARET BORSASI
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Sorun 6
Kilis’in nüfusu 128 bindir. Önemli altyapı sorunları bulunmaktadır. Suriye’de yaşanan savaş
nedeniyle büyük bir göç almıştır. Bir anda nüfus iki katına çıkmış sorunlar yaşanmaya
başlamıştır. Bu sorunları Kilis Belediyesi kendi imkânları ile çözmeye çalışmaktadır.
Çözüm Önerisi
Kilis Belediyesi ilde kayıtlı 90.500 kişi nüfusa göre genel bütçeden almaktadır. Ancak
Suriyelilerle beraber yaklaşık 210.000 kişiye hizmet vermektedir. Suriye’de yaşanan iç
savaştan en çok etkilenen il olan Kilis’in bu özel durumun dikkate alınarak Kilis Belediyesi’ne
genel bütçeden verilen payın nüfusa kayıtlı kişi sayısına göre değil de ilde yaşayan kişi
sayısına göre verilmesi uygun olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KİLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 7
Yem sektöründe faaliyet gösteren firmalar yemin yüzde 60’ını müstahsil ile almaktadır. KDV’li
satışları yüzde 8’dir. Bu nedenle KDV Ödemeleri peşin olmakta fakat firmalar satışlarını 6-8
ay vadeli satmaktadır.
Çözüm Önerisi
Yem üretim sektöründe KDV oranlarının revize edilmesi sektör açısından yararlı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 8
Mevcut vergi sistemi, vergisini düzenli ödeyen mükellefleri cezalandırmaktadır. İlgili kurumlar
bu konuda yapıcı davranmalıdır. Vergisini düzenli ödeyen mükellefler, bu ödemelerinden dolayı
finansal sıkıntıya düşebilmekte, ayrıca rekabette dezavantajlı duruma düşebilmektedirler.
Çözüm Önerisi
Devletin ilgili kurumları, vergi mükelleflerinin vergi hareketlerini yakından takip etmeli,
vergisini düzenli ödeyen mükellefleri çeşitli yollarla ödüllendirmelidir. Bu sayede insanlar
vergi ödemeye teşvik edilebilir. Örneğin, mükelleflerin son beş yıllık ödemeleri incelenip,
vergisini düzenli ödeyen mükelleflere teşvik pirimi ya da vergi indirimi, hatta vergi istisnası
gibi teşvikler uygulanabilir. Böylelikle vergi sistemi, teşvik edici bir yapı kazanır ve hem
rekabette fırsat eşitliği, hem de verginin genele yayılması sağlanabilir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 9
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan ihbar hattı, işletmelerimizi zor durumda
bırakabilmektedir. Gelen ihbarlar, asılsız da olsa değerlendirilmekte ve işletmelerimiz,
müşterileri ile birlikte yoğun bir denetim süreci geçirmektedir.

Vergide kayıp-kaçağı önlemek amacıyla kurulan ihbar hattı, bu anlamda önemli bir görevi
yerine getirmektedir. Ancak, gelen bütün ihbarlar her hangi bir filtreden geçirilmeden takibe
alınmakta ve firmalara denetim uygulanmaktadır. Zaman zaman müşterilerin de denetlendiği
bu mekanizma, işletmelerde prestij kaybına neden olmaktadır. Gelen ihbar, bir ön kurul
tarafından incelenir ve filtre edilirse, asılsız ihbarlar nedeniyle işletmelerimiz zor durumda
kalmaktan kurtulabilirler.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 10
Birikmiş karların dağıtımına uygulanan Gelir Vergisi stopaj oranı yüksek maliyeti nedeniyle
tercih edilmemektedir.
Çözüm Önerisi
Şirketlerin bilânçolarında bulunan birikmiş karların bir sefere mahsus olarak, yüzde 15’lik
gelir vergisi stopajının, yüzde 5’e düşürülerek ortaklara dağıtılmasının yolunun açılmasının
uygun olacağını düşünmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ SANAYİ ODASI

Sorun 11
İşletmeler ortaklarının sahip olduğu orta ve uzun vadeli temin edebilecekleri destekten
yararlanamamaktadırlar.
Çözüm Önerisi
Ortakların şirketlerine nema karşılığı orta ve uzun vadeli fon desteği sağlamasının önünün
açılmasının finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ SANAYİ ODASI
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Sorun 12
Yeni hazırlanan torba yasada vergi barışı açısından önem arz eden matrah artırımı, stok affı
ve bilanço affı getirilmelidir. Ayrıca adliyeye intikal etmiş olan vergi uyuşmazlıkları ve SGK
dosyaları da af kapsamına alınmalıdır.
Çözüm Önerisi
30.12.2014 tarihi itibariyle tüm vergi türlerine matrah artışı getirilmelidir. Mükelleflerin ellerinde
olmadığı halde kayıtlarında görünen veya ellerinde olduğu halde kayıtlarında yer almayan
stoklar için af getirilmelidir. Beyan edilen stoklar nedeniyle oluşacak fonlar önceki vergi barışı
yasalarında öngörüldüğü şekilde ortaklarca vergisiz olarak çekilebilmelidir. Mükelleflere
tasarının yasalaşmasından itibaren verilecek bir sürede 31.12.2014 tarihli bilançolarını fiili
duruma göre düzeltme imkânı verilmelidir. Bu düzeltmeye göre oluşacak tüm kalemlerdeki
beyan ve tenzillerine makul bir orandaki vergi alınmalıdır. Başka bir deyişle vergi barışı
bilançonun tüm kalemlerinde sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA SANAYİ ODASI

Sorun 13
Tarımda girdi ve çıktı ürünleri arasındaki KDV oran farkı.
Çözüm Önerisi
Yem imalatında bütün girdi ürünlerinin KDV oranlarının yüzde 1 olmasına rağmen yemdeki
oranın yüzde 8 olması ticarette büyük sorundur. Yemdeki KDV oranı yüzde 1’e düşürülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
AKŞEHİR TİCARET BORSASI

Sorun 14
Kapadokya’da seyahat acenteleri ve balonculuk sektörleri turizme hitap etmesine karşın
yüzde 8’lik KDV uygulaması bu sektörde yüzde 18 olarak karşımıza çıkmaktadır. Alımlarını
yüzde 8 olarak yapan acenteler yüzde 18 olarak çıkış yaptıkları için sektör üzerinde haksız
bir vergi yükü oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölgenin en büyük istihdam kaynaklarından olan seyahat acenteleri ve balonculuk sektörlerinin
önünün açılarak üzerindeki gereksiz yüklerin kaldırılması istihdam sayısını artırabilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 15
Kepek ve arpa kırmasındaki KDV oranları.
Çözüm Önerisi
Kepek ve arpa kırmasındaki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e çekilmelidir.
Maliye Bakanlığı

Bildiren Oda / Borsa
KARAMAN TİCARET BORSASI

Sorun 16
İthalatta KKDF oranlarının yarattığı maliyet ile rekabet imkânının negatif etkilenişi. İthalatın,
kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerinde ortaya çıkan, yüzde 6 gibi de
ciddi bir oranı olan bir vergi türüdür.
Çözüm Önerisi
Rekabetçi yurtdışı piyasaları karşısında minimum karlılık düzeylerinde üretim yapmaya ve
ülke ihracatımızı arttırmaya çaba gösteren firmalarımızın üzerinde bir kambur gibi duran
KKDF, yüzde 6 oranı ile rekabet gücünü zorlaştırmaktadır. Maliye Bakanlığı ve Ekonomi
Bakanlığı’nın bu konuda gerekli çalışmalar yapması ve KKDF oranlarının mümkünse
sıfırlanması, değilse de minimum seviyelere indirilmesinin, 2023 ihracat hedeflerini belirlemiş
olan ülkemizin bu hedeflere ulaşmasında ciddi fayda yaratacağı düşüncesindeyiz.
Bildiren Oda / Borsa
BURSA TİCARET BORSASI

Sorun 17
Bursa Büyükşehir Belediye sınırları yasayla il sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilmesine
rağmen, her ilçede, arsa, arazi ve bina emlak bedelleri metre kare birim değerleri çok farklı
uygulanmakta ve üyeler yüksek emlak vergisi vererek rekabet gücü eşitliğini kaybetmektedirler.
Çözüm Önerisi
Tüm ilin arsa, arazi ve bina emlak bedelleri metre kare birim değerlerinin Büyükşehir Belediyesi
tarafından belirlenerek uygulanması halinde ilçeler arası farklılıklar ortadan kaldırılacaktır.
Üyeler eşit şartlarda rekabet edebileceklerdir.
Bildiren Oda / Borsa
ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 18
KDV’nin yüksekliği
Çözüm Önerisi
Çiftçi ve hayvan yetiştiricilerimizin yoğun olarak kullandığı gübre ve yemdeki KDV oranının
düşürülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması yararlı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 19
Tarımsal üretim maliyetlerinin fazlalığı akaryakıt, gübre ve tarımsal ilaç
Çözüm Önerisi
Tarımda üretim maliyetinin düşürülmesi için girdi destekleri arttırılmalı, gübre, mazot ve
tarımsal ilaçlarda KDV oranı düşürülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRKLARELİ TİCARET BORSASI

Sorun 20
Tarımsal üretim maliyetlerinin fazlalığı mazot, gübre ve ilaç gibi
Çözüm Önerisi
Tarımda üretim maliyetinin düşürülmesi için girdi destekleri artırılmalı özellikle gübre, mazot
ve ilaç gibi temel girdilerdeki KDV oranı düşürülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BABAESKİ TİCARET BORSASI
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Sorun 21

Çözüm Önerisi
İşletmeleri vergi ödeme durumlarına göre şu şekilde sınıflamak mümkündür; Bu nedenle vergi
mükelleflerinin vaktinde ödeme yapmalarını teşvik edecek ve bu hassasiyeti ödüllendirecek
bir sistemin uygulanması kanaatimizce yararlı olacaktır. Teşvik olarak şu uygulamaları
örnekleyebiliriz; Belirli süreler dikkate alınarak, yine belirli oranlarda indirim yapılabilir.
Örneğin; 5 yıl düzenli ödeme yapanlara yüzde 2, 10 yıl düzenli ödeme yapanlara yüzde 4
gibi, kurumlar vergisi veya gelir vergisinde erken ödeme indirimi uygulaması gibi, diğer bir
örnek olarak, sosyal güvenlik primlerini zamanında ödeyen mükellefler için yapılan yüzde
5’lik teşvik uygulaması gibi.
Bildiren Oda / Borsa
GEBZE TİCARET ODASI

Sorun 22
Vergi mükelleflerine ve muhasebecilere 1 ay mali tatil uygulanmalı.
Çözüm Önerisi
Adli tatil benzeri, vergi mükellefleri ve muhasebeciler tüm yıl boyunca yoğun bir çalışma
ve vergi ödemeden dolayı zorlanan mükellefler ve muhasebecilere yaz döneminde uygun
bulunacak bir ay beyanname ve vergi ödeme süresinin ertelenmesi sonucu hem dinlenmiş
hem de ödemeye 1 ay ara verilmiş olması sağlanabilir. Beyannameler ve vergiler takip eden
ilk beyannamede birleştirerek ödenebilir. Bu sayede yıllık izinler kullanılıp iç ve dış turizm
sektöründe de canlılık sağlanmış olur.
Bildiren Oda / Borsa
TOSYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Bilindiği üzere, kamu yatırımlarının en büyük kaynağını devlet tarafından koyulan vergiler
oluşturmaktadır. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılması, gelecek
nesillerin daha müreffeh bir hayat sürebilmeleri adil ve etkin vergi sistemi ile mümkün
olabilmektedir.
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Sorun 23
Basit usul vergi mükellefiyeti kaldırılmalı
Çözüm Önerisi
Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinde düşüş olup, üyeler Esnaf Odasına kaydolmakta,
vergi yönünden kayıt dışılık artmakta ve aynı işi yapan firmalar arasında haksız rekabet
oluşmaktadır. Ancak yok olmaya yön tutan küçük el sanatları işi ile iştigal eden sanatkârlar
vergiden muaf tutulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TOSYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 24
Siyah çayda KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanmaktadır. Milli içeceğimiz çay halkımızın temel
gıda maddesi haline gelmiştir. İnsanımız sabah kahvaltısından gece geç saatlere kadar çay
içmektedir. Dolayısıyla çay halkımızın temel gıda maddesi haline gelmiştir.
Çözüm Önerisi
Temel gıda maddelerinde olduğu gibi, çayda KDV oranı yüzde 1 olmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
RİZE TİCARET BORSASI

Sorun 25
Sermaye şirketlerinin vergiye maruz kalmadan adi ortaklık veya şahıs firması haline
dönüşebilmesine imkân sağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
01.07.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı T.T. Yasası ile sermaye şirketlerine ek
külfetler getirilmiştir (Genel kurul yapılması, bağımsız denetime tabi olma, internet sitesi
kurma gibi). Sermaye şirketlerine vergiden muaf olarak mevcut mali tablolarını kül olarak
ve ortaklık yapısı korunarak bir adi ortaklığa veya bir şahıs firmasına dönüşebilme tercihi
imkânı verilmeli ve gerçekten getirilen külfetlere katlanabilecek sermaye ve organizasyona
sahip şirketler şirket olarak kalmalıdır. Sadece birtakım vergisel yükümlülüklerden kurtulmak
için kurulmuş ve hiçbir zaman fiilen sermaye şirketi olmamış ve olmayacak olan şirketlerin
kapsamdan vergisiz olarak çıkarılmasına imkân sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SAMSUN TİCARET BORSASI
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Sorun 26
Tarımsal üretim girdi maliyetlerinin yüksekliği.

Diğer sektörlerde uygulanan vergisel indirimler, tarımsal üretim (mazot, ilaç, gübre, vb.)
girdilerinde de uygulanarak vergilerin düşürülmesi, tarımsal üretim girdi maliyetlerini de
azaltacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BAFRA TİCARET BORSASI

Sorun 27
01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 Sıra Numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinin yanlış uygulanmasıyla Vergi İdaresi ve vergi müfettişleri; 8.000 TL
ve üzeri müstahsil alımlarında üyelerimize ceza kesmektedirler.
Çözüm Önerisi
Yanlış uygulamanın Maliye Bakanlığı’nca bir Tebliğ veya genelge ile acilen düzeltilmesi
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI

Sorun 28
Mısır unu KDV’sinin yüzde 8 olması adaletsiz bir duruma yol açmaktadır. Buğdayın, buğday
ununun, mısır ve benzeri ürünlerin KDV’si yüzde 1 iken, mısır ununun KDV’sinin yüzde 8
olması sorun teşkil etmektedir.
Çözüm Önerisi
Tıpkı pirinçte olduğu gibi, mısır unu KDV’sinin yüzde 1’e indirilmesi faydalı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 29
İkinci el ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 olması.
Çözüm Önerisi
İkinci el ticari araçlarda KDV oranı otomobillerde olduğu gibi yüzde 1 oranına indirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TERME TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 30
Üretim üzerindeki maliyetler ve vergilendirme problemleri, yatırımcılarımızı ve mevcut
işletmelerimizi olumsuz olarak etkilemektedir. Sanayi ve tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin
çok yüksek olması (akaryakıt, enerji vs) işletme karlılıklarını düşürmekte, yeni yatırım
girişimlerine engel olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Mevcut işletmelerimiz için sosyal güvenlik primi, akaryakıt, enerji maliyetlerinin düşürülmesine
yönelik bir takım önlemler alınması ve bu işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet
edebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Enerji ve akaryakıt üzerindeki dolaylı vergilerin
teşvik bölgelerine göre yeniden düzenlenmesi sorunu kısmen halledebilecek olup, ayrıca
vergilendirme usulleri açısından gelir ya da kurumlar vergisi üzerinden vergilendirmenin
sağlanması, dolaylı vergilerin işletmelere daha az yansıması işletme karlılığını arttıracak,
yeni yatırımları cazip kılacak ve bir şekilde yatırıma dönüşmeyen atıl sermayenin ekonomiye
kazandırılması sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 31
Üretim üzerindeki maliyetler ve vergilendirme problemleri, yatırımcılarımızı ve mevcut
işletmelerimizi olumsuz olarak etkilemektedir. Sanayi ve tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin
çok yüksek olması (akaryakıt, enerji vs) işletme karlılıklarını düşürmekte, yeni yatırım
girişimlerine engel olmaktadır.
Mevcut işletmelerimiz için sosyal güvenlik primi, akaryakıt, enerji maliyetlerinin düşürülmesine
yönelik bir takım önlemler alınması ve bu işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet
edebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Enerji ve akaryakıt üzerindeki dolaylı vergilerin
teşvik bölgelerine göre yeniden düzenlenmesi sorunu kısmen halledebilecek olup, ayrıca
vergilendirme usulleri açısından gelir ya da kurumlar vergisi üzerinden vergilendirmenin
sağlanması, dolaylı vergilerin işletmelere daha az yansıması işletme karlılığını arttıracak,
yeni yatırımları cazip kılacak ve bir şekilde yatırıma dönüşmeyen atıl sermayenin ekonomiye
kazandırılması sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TOKAT TİCARET BORSASI
Sorun 32
Üretim yapan bölge sanayicilerinin yüksek girdi maliyetleri (enerji, SGK, vergi, iş güvenliği,
vs.)
Çözüm Önerisi
Cari açığın ekonomi için önem arz ettiğinden özellikle ihracat yapan firmalara yüksek girdi
maliyetlerini azaltmak için enerji, akaryakıt, SGK, vergi vs. konularda doğrudan desteklerin
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 33
Fiğ ürününün KDV oranının yüzde 8 olması ve dolayısı ile fiğ ticaretinin kayıt dışı yapılması.
Çözüm Önerisi
Fiğ’deki KDV oranının yüzde 1 olarak uygulamaya konulmasının, bu alandaki kayıt dışı ile
mücadelede çok faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ZİLE TİCARET BORSASI
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Sorun 34
Çayda perakende satışlarda KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanmaktadır. Bu da kaçak çay
girişine neden olmakta, haksız rekabet yaratmaktadır. Türk çayında maliyet fiyatlarının
düşürülmesi gerekir.
Çözüm Önerisi
Çay, Türkiye’de en çok tüketilen gıda maddelerinden biridir. Temel tüketim maddelerinde
olduğu gibi çayda perakende satışlarda KDV oranı yüzde 1’e düşürülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TRABZON TİCARET BORSASI
Sorun 35
Girdiler üzerindeki yüksek vergiler birçok sektörde rekabet gücünü azalttığı gibi, halkın refahını
da olumsuz etkileyen boyuta ulaşmıştır. Alternatifi olmayan ithal ve yerli girdilerde yüksek vergi,
kamu maliyesini kısa dönemde olumlu etkilese de uzun dönemde olumsuz etki yaratmaktadır.
Çözüm Önerisi
Gıda enflasyonuna neden olan yem gibi girdiler üzerindeki tarifeler ve vergiler azaltılmalı,
yerli üretim tarife ile değil teşviklerle desteklenmelidir. Temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları
hem enflasyonu hem toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kırmızı et gibi stratejik ürünlere
toplumun erişimi mutlaka kolaylaştırılmalıdır. Alkollü içkiler üzerindeki yüksek vergiler sanayi
sektörü kadar tarıma veya bağcılık sektörüne ve turizme de büyük zarar vermektedir. Üretimi,
üretim kalitesini düşüren vergiler düşürülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 36
Tarımsal girdi maddelerinden alınan KDV ve ÖTV oranlarının düşürülmesi hususunun
değerlendirilmesi
Çözüm Önerisi
Kimyevi gübrelerdeki KDV oranları ve tarımda kullanılan akaryakıttaki ÖTV oranlarının düşürülmesi
üreticilerin girdi maliyetlerinde ciddi oranda azalma yaratacaktır. İndirime gidilmesi halinde üretici
cephesinde ekonomik rahatlama sağlanacağı gibi üreticilerin toprağa bağlılığı artacaktır. Nihai
sonuç olarak üretimin artması ekonomik büyümeye olumlu yansıyacak ve enflasyon oranlarının
yüksek çıkmasına neden olan gıda ürünlerinin payının düşürülmesine katkı verecektir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTALYA TİCARET BORSASI
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Sorun 37
Bölgemizdeki bazı sektörlerde denetim azlığından kaynaklanan sahte fatura işlemleriyle
haksız kazanç elde edildiği bilgileri tarafımıza iletilmektedir.

Korsan şirketlerin denetimleri, vergi denetimleri gibi denetimlerin artmasıyla haksız kazancın
önüne geçilecektir ve dürüst mükelleflerin hakları korunacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
DÖRTYOL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 38
Tarımsal ürünlerde KDV oranlarının yüksekliği ve alım satım arasındaki uyumsuzluğu
Çözüm Önerisi
Gıda ürünlerinde ve tarımsal ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek için kullanılan hammadde
ve diğer girdilerin de KDV oranları yüzde 1‘e düşürülmelidir. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin
girdi ve çıktılarının KDV oranlarının yüzde 1’e eşitlenmesi ile kayıtdışı ekonomi azalacak ve
vergi gelirleri de artacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI

Sorun 39
Et ve et ürünlerindeki KDV oranlarının eşitlenmesi
Çözüm Önerisi
Afyonkarahisar kırmızı et ve sucuk ürünlerinde markadır. Ancak, kırmızı et ve sucukta KDV
oranları yüksektir. Toptan etin KDV oranı yüzde 1 iken perakende etin KDV oranı yüzde 8’dir.
Ayrıca sucuk vb. ürünlerinde toptan ve perakende satışlarında ise KDV oranı yüzde 8 olarak
uygulanmaktadır. Bu sebeplerle sektörde kayıtdışılık ve haksız rekabet bulunmaktadır. Et ve
et ürünlerinin önünü açmak ve kayıtdışılığı önlemek için KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi
uygun olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
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Sorun 40
Vergi ve KDV oranlarındaki yükseklik vergi kayıplarına ve yüksek fiyatlı ürünlere yol
açmaktadır.
Çözüm Önerisi
Vergi ve KDV oranları düşürülmelidir. KDV deki yüzde 18’lik yüksek oran oranı vergi
kaçakçılığına teşvik etmektedir. Bu nedenle yüzde 18’lik KDV oranı düşürülmelidir. Ayrıca
gelir ve kurumlar vergisindeki oranlarda düşürülmelidir. Böylece vergi kaçakçılığının önüne
geçilecek ve haksız rekabet önlenecektir.
Bildiren Oda / Borsa
BOLVADİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 41
KDV oranlarının yüksekliği ve kayıt dışılık.
Çözüm Önerisi
KDV oranlarında yapılacak indirim kayıt dışılığı bitirecektir.
Bildiren Oda / Borsa
DİNAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 42
Sanayi işletmelerinde enerji (elektrik, doğalgaz, motorin, vb.) maliyetlerinin yüksek olması
Çözüm Önerisi
Elektrik, doğalgaz, motorin, vb. üzerindeki vergi oranlarının düşürülmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DİNAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 43
TÜİK verilerine göre Kuşadası’nın nüfusu 94.995’tir. Yaz aylarında ise ilçemiz nüfusu yaklaşık
10 kat artmaktadır. Söz konusu nüfus artışı ulaşım, enerji, trafik gibi sorunlar üretmektedir.
Belediyelere aktarılan pay nüfus ile orantılı olmamalıdır.

TÜİK verilerine göre Kuşadası’nın nüfusu 94.995’tir. Yaz aylarında ise ilçemiz nüfusu yaklaşık
10 kat artmaktadır. Söz konusu nüfus artışı ulaşım, enerji, trafik gibi sorunlar üretmektedir.
5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanun’un 2. maddesine göre, Belediyelere aktarılan genel bütçe vergi gelirleri
payı ise nüfus ile orantılıdır. Belediye gelirlerinin yetersizliği nedeniyle, altyapı, ulaşım,
enerji, çevre ve temizlik gibi sorunlar çözülememektedir. Bu nedenle, Belediyelere genel
vergi gelirlerinden aktarılan payın kentin nüfusu oranında değil gelen ziyaretçiler de dikkate
alınarak yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KUŞADASI TİCARET ODASI

Sorun 44
Zeytinyağı fabrikalarında uygulanan yüzde 18 vergi oranı
Çözüm Önerisi
Zeytinyağı fabrikaları esas konu olarak imalata yönelik gıda işletmeleri olmasına karşın
hizmet sektörü olarak görülmekte ve yüzde 18 vergi dilimine girmektedir. Vergi oranının gıda
maddeleri vergi oranları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NAZİLLİ TİCARET BORSASI
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Sorun 45
Basit usul de halen devam edilmesi ve yeterli inceleme olmaması nedeniyle basit usulde
olmaması gerekirken bu statüde devam ederek diğer mükelleflere karşı haksız kazanç ve
rekabet ortamı yaratılması.
Çözüm Önerisi
Basit usulün kademe kademe kaldırılması ya da yıllık minimum bir rakam belirtilerek
vergilendirilmesi küçük yerlerde bunun daha iyi gözleneceği de düşünülerek vergi dairelerimize
büyük bir iş düşmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BULDAN TİCARET ODASI
Sorun 46
Tavas bölgemizde hayvancılık önemli geçim kaynaklarından olup, bölge insanımız
hayvancılığı modern kurallara göre yapmaya çalışmaktadır. Fakat hayvancılığın önünde
girdi fiyatlarının (yem vs.) yüksekliği kar marjını oldukça zorlamakta getiriyi ayakta kalmayı
zorlaştırmaktadır.
Çözüm Önerisi
Hayvancılık önündeki problemlerden biri girdi fiyatlarındaki yüksekliktir. Dolayısıyla yem ve
sütteki yüzde 8 KDV oranı hayvancılık ile meşgul bölge insanımızın emeğini koruyamayacak
duruma düşürmektedir. Bu KDV oranının yüzde1 seviyelerine çekilmesi hayvancılık ile meşgul
ve bölgemize en büyük desteği veren iş istihdamı ve ekonomiyi canlı tutan insanımıza büyük
katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TAVAS TİCARET ODASI
Sorun 47
Bankalar mikro ve küçük işletmeleri eziyor, ekonomi için birer fidan olan mikro ve küçük
işletmelerin gelişmesi engelleniyor.
Çözüm Önerisi
Küçük ve mikro işletmelere, bankaların büyük müşterilerine uyguladıkları en düşük kredi
faizi ve en düşük hizmet bedellerinden belirli bir yüzdeden daha fazla faiz ve hizmet bedeli
alamayacakları hükme bağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
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Sorun 48
Bankalar mikro ve küçük işletmeleri eziyor, ekonomi için birer fidan olan mikro ve küçük
işletmelerin gelişmesi engelleniyor.

Küçük ve mikro işletmelere, bankaların büyük müşterilerine uyguladıkları en düşük kredi
faizi ve en düşük hizmet bedellerinden belirli bir yüzdeden daha fazla faiz ve hizmet bedeli
alamayacakları hükme bağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TAVŞANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 49
Kayıt dışı ekonomi.
Çözüm Önerisi
Devletimiz artık kayıt dışı piyasayı kontrol edecek mekanizmaları geliştirmeli, işini düzgün
yapanın cezalandırıldığı bu sisteme son verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 50
Vergilerin işletmenin faaliyet gösterdiği bölgelere aktarımının yapılmaması.
Çözüm Önerisi
Bodrum Vergi Dairesi’nde kaydı olmamasına rağmen, Bodrum’da faaliyet gösteren şubesi
olan işletmelerimizin vergi gelirleri, merkezlerinin kayıtlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu
bölgeye yapılmaktadır. Bodrum gibi ticari hayatın yoğun olduğu ve ticaret hacminin geniş
olduğu bölgelerle kıyaslandığında doğru bir ticari yorum ve değerlendirme yapılamazken,
başka illerde kurulu şirketlerin ticaret yaptığı Bodrum’da, ticaret hacmi tam olarak Bodrum
Vergi Dairesi verilerine yansımamaktadır. Şubelerin vergi gelirlerinin faaliyet gösterdikleri
ilçeye aktarımı, Maliye Bakanlığı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu düzenlenmeli ve genel
bütçeden alınan payın aktarılması Bodrum ekonomisi açısından önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
BODRUM TİCARET ODASI
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Sorun 51
Kamu malı deniz ve kumsalın kullanımında çok yüksek olan Ecri misil tahakkukları ve
tahsilâtı Bodrum ekonomisini etkilemektedir. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün uyguladığı
336 numaralı Tebliğ, Bodrum Ticaret Odası üyelerinin sorunlarına çözmektense, zarar
görmelerine neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bodrum coğrafyası sebebiyle, Antalya gibi geniş kumsallara sahip değildir. Deniz üstüne
yapılan güneşlenme terasları, masa sandalye alanları işletmelerin yüksek ecri misil
ödemelerine neden olmaktadır. Sezonluk olan bu işletmelerimizin kış aylarında bu alanları
kullanımı söz konusu olmazken, geriye dönük yapılan ecri misil hesapları birim m2 fiyatlarının
diğer turizm bölgelerine göre yüksek olması, vergi gelirinden daha çok ecri misil ödemeleri,
firmaların mali yapısını derinden etkilemektedir. Ecri misil konusu gerçekçi bir yasal altyapıya
kavuşturulmalı, emsal teşkil eden geçmiş örnekler mevcut sistemde kabul edilmemeli, bu
düzenlemeye kadar tahakkuk edilmiş olanların takibi durdurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BODRUM TİCARET ODASI

Sorun 52
Başta Kalkınma Ajansları olmak üzere özel sektör tarafından alınan tüm devlet teşvik
ve yardımları işletmeler için gelir kalemi addedilip üzerinden gelir veya kurumlar vergisi
alınmaktadır.
Çözüm Önerisi
Her türlü devlet teşvik ve yardımlarının vergi dışı bırakılması suretiyle tam anlamıyla maliye
politikasına uygunluğu sağlanmalıdır. Bu amaçla işletmeler tarafından alınan her türlü devlet
teşvik ve yardımları gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 53
İşverenin şirket kar payları dağıtımı esnasında ödenen yüzde 15’lik stopaj oranın yüksekliği.

İşverenler üzerinde çeşitli vergi yükleri bulunmaktadır. Yüksek vergi oranları tüm alanlarda
yeni yatırım ve girişimlerin önünü kapamakta yeni girişimcilerimizin gözünü korkutmaktadır.
Ancak vergi oranları değişimlerinin makroekonomi politikaları ve ülke genel yapısı itibarı ile
zor olduğu bu oranların düşürülmesi için uzun çalışmalar gerektiği sanayici ve tacirlerimizce
bilinmektedir. Dağıtılan Kar payları üzerinden ödenen stopajın yüzde 15 oranından yüzde
5 gibi bir orana çekilmesiyle işveren üzerindeki vergi yükü bir nebze azaltılmış olunacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 54
34.03.11.000000 ve 34.03.91.000000 GTİP kodu, deri ve köselenin, post ve kürklerin
veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar olarak geçmektedir. Bu ürünler
madeni yağın akaryakıt olarak kullanılan ürünler olarak değerlendirilerek yağ ibaresi bulunan
ürünlerdeki gibi ÖTV kapsamındadır.
Çözüm Önerisi
Bahse konu 34.03.11.000000 ve 34.03.91.000000 GTİP nolu yağların ithalat fiyatları motorin
fiyatlarının üzerindedir. Bu sebeple ÖTV uygulanmasının geçerliliği bulunmamaktadır.
Yakıt amaçlı kullanılan müstahzarlar ile 34.03.11.000000 ve 34.03.91.000000 GTİP nolu
müstahzarların birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesi ve ÖTV’nin 34.03.11.000000 ve
34.03.91.000000 GTİP kodlu müstahzarlardan kaldırılması deri sektöründe girdi maliyetlerinin
düşürülerek tekstil sektörünün bir alt dalı olan deri sektöründeki sıkıntının giderilmesi talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 55
3065 sayılı kanunun 17. maddenin 4-g alt bendinde “… ile metal, plastik, lastik, kauçuk,
kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV’den istisna edildiği halde terzihanelerde ve hazır
giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar; hurda kapsamında” geçmemektedir. Dolayısıyla yüzde
8 KDV uygulanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Tüm dünyada geri dönüşümden elde edilen ürünler desteklenmesine uygun olarak ciddi
bir katma değer yaratan geri dönüşümün desteklenmesi adına tekstil teleflerinin de diğer
ürünler gibi hurda kapsamına alınması ve KDV’den müstesna olması gerekmektedir. Konu
ile ilgili olarak 3065 sayılı Kanunun sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar
başlıklı 17. maddenin 4-g alt bendinde cam ibaresinden sonra tekstil ibaresinin eklenmesi
gerekmektedir. Ayrıca; Gelir Vergisi Kanunu 94/13-b maddesi gereğince tekstil telefleri hurda
sayılmadığından teleflerin toplanması esnasında yüzde5 stopaj alınmaktadır. Bu rakamın da
diğer hurda mal alımları için yüzde 2 oranına çekilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 56
Başta Kalkınma Ajansları olmak üzere özel sektör tarafından alınan tüm devlet teşvik
ve yardımları işletmeler için gelir kalemi addedilip üzerinden gelir veya kurumlar vergisi
alınmaktadır.
Çözüm Önerisi
Her türlü devlet teşvik ve yardımlarının vergi dışı bırakılması suretiyle tam anlamıyla maliye
politikasına uygunluğu sağlanmalıdır. Bu amaçla işletmeler tarafından alınan her türlü devlet
teşvik ve yardımları gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KARAHALLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 57
İşverenin şirket kar payları dağıtımı esnasında ödenen yüzde 15’lık stopaj oranın yüksekliği.

İşverenler üzerinde çeşitli vergi yükleri bulunmaktadır. Yüksek vergi oranları tüm alanlarda
yeni yatırım ve girişimlerin önünü kapamakta yeni girişimcilerimizin gözünü korkutmaktadır.
Ancak vergi oranları değişimlerinin makroekonomi politikaları ve ülke genel yapısı itibarı ile
zor olduğu bu oranların düşürülmesi için uzun çalışmalar gerektiği sanayici ve tacirlerimizce
bilinmektedir. Dağıtılan kar payları üzerinden ödenen stopajın yüzde 15 oranından yüzde 5
gibi bir orana çekilmesiyle işveren üzerindeki vergi yükü bir nebze azaltılmış olunacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAHALLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 58
34.03.11.000000 ve 34.03.91.000000 GTİP kodu, deri ve köselenin, post ve kürklerin
veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar olarak geçmektedir. Bu ürünler
madeni yağın akaryakıt olarak kullanılan ürünler olarak değerlendirilerek yağ ibaresi bulunan
ürünlerdeki gibi ÖTV kapsamındadır.
Çözüm Önerisi
Bahse konu 34.03.11.000000 ve 34.03.91.000000 GTİP nolu yağların ithalat fiyatları motorin
fiyatlarının üzerindedir. Bu sebeple ÖTV uygulanmasının geçerliliği bulunmamaktadır.
Yakıt amaçlı kullanılan müstahzarlar ile 34.03.11.000000 ve 34.03.91.000000 GTİP nolu
müstahzarların birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesi ve ÖTV’nin 34.03.11.000000 ve
34.03.91.000000 GTİP kodlu müstahzarlardan kaldırılması deri sektöründe girdi maliyetlerinin
düşürülerek tekstil sektörünün bir alt dalı olan deri sektöründeki sıkıntının giderilmesi talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KARAHALLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 59
3065 sayılı kanunun 17. maddenin 4-g alt bendinde “… ile metal, plastik, lastik, kauçuk,
kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV’den istisna edildiği halde terzihanelerde ve hazır
giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar; hurda kapsamında” geçmemektedir. Dolayısıyla yüzde
8 KDV uygulanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Tüm dünyada geri dönüşümden elde edilen ürünler desteklenmesine uygun olarak ciddi
bir katma değer yaratan geri dönüşümün desteklenmesi adına Tekstil teleflerinin de diğer
ürünler gibi hurda kapsamına alınması ve KDV’den müstesna olması gerekmektedir. Konu
ile ilgili olarak 3065 sayılı kanunun sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar
başlıklı 17. Maddenin 4-g alt bendinde cam ibaresinden sonra tekstil ibaresinin eklenmesi
gerekmektedir. Ayrıca; Gelir Vergisi Kanunu 94/13-b maddesi gereğince tekstil telefleri hurda
sayılmadığından teleflerin toplanması esnasında yüzde 5 stopaj alınmaktadır. Bu rakamın da
diğer hurda mal alımları için yüzde 2 oranına çekilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KARAHALLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 60
Motorlu araç alım-satımı ticareti yapan işletmelere uygulanan vergi ve cezalar konusunda
yeni düzenlemelere ihtiyaç olması
Çözüm Önerisi
3065 Sayılı kanununun indirilemeyecek KDV Başlıklı 30. maddesinin “b” bendi nedeniyle,
motorlu araç alım-satımı yapan işletmelerin satmak üzere aldığı binek otomobillerin KDV’sini
indirim konusu yapılabilmesi gereklidir. İthal araçlarda araç değerinin şase numarası
bazında takibi için Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın entegre çalışabilmesi için
gerekli altyapının oluşturulması talep edilmektedir. Araçların kilometrelerinde oynanmasının
önlenebilmesi için Noter satışlarına kilometre yazılması zorunluluğu getirilmeli ve bu bilgiler
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın araç sorgulama sayfasında görülebilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA TİCARET ODASI
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Sorun 61
E-fatura uygulamasında veri tabanı gerekli büyüklükte oluşmadığı için borsalar tescil
işlemlerinde kayıtların tümüne ulaşamamaktadır

TOBB ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan çalışmalara rağmen, vergi kayıplarını ve kaçağını
önlemek için Borsalar tarafından yapılan fatura kontrol ve onay mekanizmasında; henüz bir
çözüme ulaşılmamıştır. Bakanlık ile TOBB arasında e-faturaların web üzerinden kontrolünün
sağlanmasına yönelik bir web servisin kurulmasına çalışılmaktadır. Söz konusu web servisi
henüz hayata geçmemiştir. Ayrıca, E-fatura uygulamasında borsalarında e-fatura portalına
üye olması gerekmektedir. Borsa kotasyonuna dahil ürünlerin alım-satımını yapan kendi
üyelerinin fatura bilgilerini sorgulayabilmelidir. Bunun çıkarılacak tebliğle veya gerekli yasal
düzenlemeler ile Borsaların veri tabanına erişim izni verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA TİCARET BORSASI

Sorun 62
Elektronik fatura kullanma zorunluluğu olan firmaların bu alım satım faturalarına ait tescillerini
elektronik ortamda yapılabilmeleri için gerekli altyapının oluşturulması gereklidir.
Çözüm Önerisi
Alıcı ve satıcının e-fatura kullanıcısı olduğu tespiti ve alım satımın gerçekleşmiş olduğunun
saptanabilmesi için elektronik faturanın http://www.efatura.gov.tr sitesinden görünülebilirliğinin
sağlanması, elektronik tescil işleminin elektronik imza ile onaylanarak yapılması sonucunda
elektronik ortamda tescil işleminin yapılaması gerçekleşmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL TİCARET BORSASI
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Sorun 63
Kıyı yapılarına çözüm gerektiren hususlar: Kıyı yapılarına devamlı işletme izni alınamamaktadır.
Yapılmakta ve yapılacak kıyı yapılarında prosedürler çok uzun zaman almaktadır. Kültür ve
turizm bölgelerinde yapılan kıyı yapılarından ek olarak işletme izin belgesi istenmektedir.
Çözüm Önerisi
Kıyı Yapıları Değerlendirme Komitesi oluşturulmalı ve eski kıyı yapılarını inceleyerek işletme
izni verilmelidir. Aynı komite tarafından yeni başvurular değerlendirmeye alınarak işlemler
süratlendirilmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Deniz Turizmi İşletme Belgesi tüm kamu kurum
ve kuruluşları için geçerli izin belgesi sayılmalıdır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından
kıyı dolgu alanlarından alınan yüksek oranlı vergiler düşürülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI

Sorun 64
Kayıtdışı ekonomi devlet açısından gelir kaybı, özel sektör açısından rekabet eşitsizliği,
makro ekonomi açısından kaynak tahsisinde etkinsizlik gibi başlıcalarını sayabileceğimiz çok
önemli tahribatlara yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; vergi sistemindeki karmaşık yapı giderilmeli,
vergi oranlarının düşürülmeli, vergilendirmedeki adaletsizlik giderilmelidir. İstihdama bağlı
yükler azaltılmalı, etkin denetim sistemi oluşturulmalıdır. Ayrıca verginin önemi ve buna bağlı
olarak ödeme bilincinin tam olarak yerleştirilmesine yönelik okul hayatından itibaren vergi
bilinci ve kültürü oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İZMİR TİCARET ODASI
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Sorun 65

Çözüm Önerisi
Hayvancılık sektörünün en önemli sorunu olan girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla saman
ve kaba yemde uygulanan KDV yüzde 1’e düşürülmelidir. En büyük üretici ülkelerden
olmamıza rağmen kişi başı tüketimi oldukça sınırlı olan zeytinyağının perakende ticaretinde
ki KDV oranı yüzde 1’e düşürülmelidir. Pamuk toptan ticaretinde KDV oranı yüzde 8 olarak
uygulanmakta, üstelik bu verginin yüzde 90’ını peşin tevkifata konu olmaktadır. Ticareti
olumsuz etkilemesi nedeniyle pamuk toptan ticaretinde de KDV’nin yüzde 1’e indirilmeli ya
da tevkifat uygulaması kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İZMİR TİCARET BORSASI

Sorun 66
Aliağa’da faaliyet gösteren firmaların merkezlerinin başka şehirlerde olmasından dolayı
vergilerini Aliağa’ya yatırmamaktadırlar. Bu sebeple genel bütçeden ilçemiz yeterli devlet
desteğini alamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Aliağa’nın sanayi ve işgücü potansiyeli itibari ile Türkiye’nin önde gelen ilçeleri arasında
yer almaktadır. 2014 yılı itibari ile Aliağa Vergi Dairesi’nin topladığı vergi miktarına
bakıldığında bu rakamın az olmasının en önemli faktörü işletmelerin vergilerini Aliağa’da
ödememesidir. Bu işletmeler ilçemizde faaliyet göstermesine rağmen, vergilerin ilçemizde
yatırılmadığından, bölgemiz genel bütçeden yeterli devlet desteklerini alamamaktadır. Bu
konunun düzeltilebilmesi için, yetkili kurumlar girişimler yapılmalı ve işletmelerin belirli vergi
ödemelerini Aliağa’da ödenmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ALİAĞA TİCARET ODASI
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Tarımsal girdi ve ürünlerin KDV oranlarının yüksek olması, üretim maliyetlerinin yükselmesine,
kayıt dışılığın artmasına, devletin vergi kaybına uğramasına, kontrolsüz şartlarda sağlıksız
ürünlerin tüketiciye sunulmasına, dürüst çalışan tüccarın cezalandırılmasına neden
olmaktadır.
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Sorun 67
Tarım sektörünün en önemli girdilerinin başında mazot ve gübre gelmektedir. Özellikle gübre
fiyatlarındaki yüksek maliyet çiftçilerin daha az gübre kullanmalarına ve ürün rekoltesinde
düşüşe neden olmaktadır. Bu nedenle tarımsal alanda kullanılan mazot ile gübreye destek
sağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde kullandıkları mazot ve gübredeki KDV oranı indirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BAYINDIR TİCARET ODASI
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Sorun 1
İlçemizde okullaşma oranı yükselmesine rağmen halen eğitim fiziki mekân yetersizliğinden
eksiklikler mevcuttur. Bölgeye kalifiye eleman yetiştirilmesi bakımından yüksek okullar ve
fakültelere ihtiyaç vardır.
Çözüm Önerisi
İlçemizde okullaşma oranı yükselmesine rağmen halen eğitim fiziki mekân yetersizliğinden
eksiklikler mevcuttur. Bölgeye kalifiye eleman yetiştirilmesi bakımından yüksek okullar ve
fakültelere ihtiyaç vardır. Bölgedeki eğitim sistemi ile gelen öğretmenlerin bölgeye zorunlu
hizmet verdiklerinden dolayı kaliteli eğitim verilmemektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 2
Ülkemizin en büyük sorunu eğitimsizliktir. Öğretimden ibaret olan eğitim sistemimizde
hiçbir değer almadan gelecek nesillerimiz anlamsız, birçok gereksiz bilgi ile donatılmaya
çalışılmaktadır. Bu da gereksiz zaman kaybı, maddi kayıplar ve en önemlisi geleceğimizi
kaybettirmektedir.
Çözüm Önerisi
İlk 4 yıllık eğitimde öğretime dayalı bilgilerin olması şart olmakla birlikte, ağırlıklı olarak eğitime
yer verilmelidir. Çocukların fiziksel ve ruhsal yapılarına ve bu alanlara yönelik eğitimlerine
ilişkin çok ciddi bir analiz sistemi oluşturulmalı ve yönlendirilmelidir. Eğitimin ana unsuru
kadın politikaları yeniden gözden geçirilmeli ve etkin politikalar oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TATVAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 3
YGS sınavları Mardin’in bazı ilçelerinde yapılmamaktadır.
Çözüm Önerisi
YGS sınavları nüfusu 5 bin olan ilçelerde ve beldelerde (Kabala, Yeşilli ve Ömerli) yapılmakla
beraber 110 bin ve 200 bin nüfuslu Nusaybin’de ve Kızıltepe’de yapılmamaktadır. Her ne kadar
sınavlar güvenlik bahanesiyle yapılmasa da öğrencilerin ve ailelerin başka illere ve ilçelere
gitmek zorunda kalmaları, hem zaman açısından hem de ekonomik yönden ciddi mağduriyetlere
yol açmaktadır. Ayrıca, gerekli tedbirler de alınarak güvenlik bahanesi ortadan kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4
İş alanında kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaktadır.

Orta öğretim, önlisans ve lisans düzeyinde iş hayatına uygun olan, meslek liseleri, yüksek
okul ve fakültelerin açılması, arz talep dengesinin sağlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
Kalifiye eleman ihtiyacının giderilememesi. İlimizin gelişen sanayisine artan yatırımcısına
karşılık ilimiz içerisinden gerekli personelin temin edilememesi.
Çözüm Önerisi
Mesleki eğitimi özendirecek çalışmaların yapılması, mesleki eğitimin itibar kazanması, ildeki
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim kurslarının ve eğitimlerinin açılması talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 6
İşsizlik
Çözüm Önerisi
Bölgemizde işsizlik hat safhadadır. Bölgemizdeki işsizliğin en önemli sebebi sanayi ve
hizmetler sektöründeki arz ve talep dengesizliğinden veya çatışmasından kaynaklanmaktadır.
Birçok sektörde kalifiye eleman ihtiyacı varken eleman bulamamakta buna karşılık üniversite
mezunu gençler işsizler ordusunu oluşturmaktadır. Bu çelişki mutlaka giderilmelidir. Bunun
en önemli çözüm yolu okul-sanayi eğitim programlarıdır. Okul-sanayi eğitim programları
bölgemizde uygulandığı takdirde istihdamda meydana gelen arz talep çakışması en aza
indirgenebilecek ve bu sayede işsizlik oranları düşebilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 7
Sanayi sektöründe uzun süredir kendini hissettiren nitelikli ara eleman konusu, artık hizmetler
sektörü için de ciddi bir problemdir. Eğitimli olmasına karşın piyasa ihtiyaçlarına yanıt veremeyen
istihdam kaynağı hem işsizliği körüklemekte, hem de iş dünyasının hızını yavaşlatmaktadır.
Çözüm Önerisi
Nitelikli ara eleman yetiştirilmesi konusunda sektörün ihtiyaçları somut olarak tespit
edilmelidir. Müfredat programları, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir. İşbaşı
eğitimin müfredatlardaki payı artırılmalı, işbaşı eğitimde piyasanın aktif sorumluluk üstlenmesi
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Sorun 8
Meslek liselerinde eğitim kalitesinin düşük olması
Çözüm Önerisi
Meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Sivil
toplum kuruluşlarının koordinesinde okul-işletme arasında uyumlu bir ortam tesis edilerek
kaliteli kalifiye eleman yetiştirilmelidir. Yenilenebilir enerji kaynakları meslek liselerinin
açılarak, kalifiye eleman yetiştirilmesi ile gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki ihtiyaç
karşılanabilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
YAHYALI TİCARET ODASI

Sorun 9
Mesleki eğitim ve nitelikli eleman sıkıntısı.
Çözüm Önerisi
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu eğitim kabiliyetlerine sahip, kalifiye çalışan sorunu ekonomik
büyümeyi tehdit eder hale gelmiştir. Onun için mesleki eğitim reformu bir an önce yapılmalıdır.
Sanayicinin aradığı ve istediği elemanı yetiştirecek şekilde müfredatlar yeniden düzenlenmeli,
sanayicilerin müfredat oluştururken görüşleri alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA SANAYİ ODASI
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Sorun 10
Yozgat işsizlik oranı en yüksek 21. ildir. İŞKUR kayıtlarına göre işsiz sayısı 13.000 kişidir.
Vasıfsız işsiz kaydı 2014’te 4.091 kişi ile işsizlerin 1/3’ünü oluşturmaktadır. İlde işsizlik
olgusunun yanı sıra nitelikli eleman eksikliği de sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
İlimizde bulunan üniversitenin açılan bölümlerinin ilin işgücü ihtiyacını nitelendirecek şekilde
belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin Yerköy’de açılan Adalet MYO yerine Tarım Aletleri MYO;
Boğazlıyan’da açılan MYO’da Termal Turizm Bölümü gibi. Ayrıca özel sektörün nitelikli eleman
ihtiyacına cevap vermesi amacıyla ilde mevcut bulunan MYO’lar ve Teknik Liselerin yönetimlerine
ilin Ticaret ve Sanayi Odaları da dahil edilmelidir. Firmaların nitelikli eleman ihtiyaçları ve ilin
işgücü piyasası analizi çalışmaları dahilinde programlar geliştirilmeli ve bölümler açılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 11
Kalifiye eleman bulunamaması ve girişimcilik eğitimlerinin yetersizliği
Çözüm Önerisi
Teknik liselerde sektörlerin ihtiyaçlarını araştırılarak yeni bölümlerin açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
YOZGAT TİCARET BORSASI
Sorun 12
Balıkesir’de kalifiye teknik personel temininde sıkıntı yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Meslek liselerine alınan öğrenci kalitesinin yükseltilmesi için düzenleme yapılması
gerekmektedir (sınavla öğrenci alımı veya belirli derslerde belirli ortalamanın zorunlu
tutulması, vs. uygulamalar geliştirilebilir). Meslek liselerinden sınavsız olarak meslek yüksek
okullarına geçişin önlenmesi gerekmektedir. Meslek liselerinde uygulamaların daha yoğun ve
güncel teknoloji ile gerçekleştirilebilmesi için okullarımızın bütçelerinde iyileştirme yapılması
talep edilmektedir. Meslek lisesi öğretmenlerimizin mesai saatleri dışında özel sektörde
danışmanlık, eğitmenlik yapabilmeleri için yasal düzenleme yapılması gereklidir. Meslek
lisesi öğrencilerinin eğitim müfredatının sadece gerektiği kadar teorik bilgi içermesi ağırlığın
uygulamaya kaydırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BALIKESİR SANAYİ ODASI
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Sorun 13
Ara meslek elemanı sorunu
Çözüm Önerisi
Firmalarımızın idari alanda ara eleman ihtiyaçları için ticaret meslek lisesinin kurulması talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SUSURLUK TİCARET ODASI
Sorun 14
Mesleki eğitim sisteminin ticaret ve sanayinin ihtiyacı olan nitelikli ve ara elaman yetiştirmede
yetersiz kalması, eğitim almış elemanların da uzmanlaşmaya yönelik eğitim almamasından
kaynaklı olarak verim sağlayamaması
Çözüm Önerisi
Nitelikli eleman ihtiyacının iş dünyasının ihtiyacını karşılayacak şekilde karşılanabilmesi için,
eğitim müfredatının ilköğretimden üniversiteye dek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek okullarda açılacak bölümlerin belirlenmesinde İl İstihdam
Mesleki Eğitim Kurulu ve Ticaret ve Sanayi Odalarının etkin rol oynamasının sağlanması
talep edilmektedir. Eğitim müfredatının iş dünyasının beklentilerini karşılayabilecek düzeyde
olması adına ilgili Oda ve Borsaların mesleki eğitim kurumlarının yürütmesini bünyesinde
sağlaması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 15
Tüm sektör ve iş kollarında yaşanan uzman işgücü ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
Ülkemizin genel sorunları arasında yer alan işsizlik/uzman işgücü ihtiyacı had safhaya
ulaşmıştır. Meslek liseleri ve ön lisans programlarında 1 dönemi işbaşı staj olmak üzere
3 dönemli eğitim müfredatı uygulanmalıdır. Meslek liselerine kaybettikleri itibar yeniden
kazandırılarak ilköğrenim döneminde öğrencilerin yetenekleri çerçevesinde uygun branşlara
başvurmaları özendirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 16
İlçemizde bulunan teknik ve endüstri meslek lisesinin makinelerinin yenilenmesi
Mustafakemalpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1946 tarihinde açılmış olup en yeni
makinemiz 40 yıllıktır. Üyelerimizin makine teknolojisi ve metal teknolojileri branşlarında
kaliteli eleman ihtiyaçları vardır. Ama makine ve ekipmanların yetersiz olması münasebetiyle
kalifiye eleman yetişememekte olup UMEM BECERİ’10 projesi kapsamında Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi okulumuzun makinelerinin yenilenmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 17
Mesleki anlamda yetişmiş eleman sıkıntısı
Çözüm Önerisi
Yöremizde mesleki anlamda yetişmiş eleman sıkıntısı sebebiyle sanayi de çalışacak kalifiye
eleman bulunmamaktadır. Mesleki eğitim okullarının desteklenmesi ve yeni mesleki eğitim
okullarının Mustafakemalpaşa’da açılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI
Sorun 18
Teknik ve mesleki eğitim veren okullardaki donanım eksikliği, meslek liselerinde başarısız
öğrencilerin okuması gerektiği algısı gibi sorunlardan dolayı yetişmiş ara eleman sıkıntısı
oluşmaktadır. Bu durum, sanayicinin nitelikli eleman bulmasına engel olmakta, üretimi
olumsuz yönde etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Öğrenciler ilköğretim çağlarında mesleki eğitime yönlendirilmelidir ve özendirilmelidir. 4
yıllık lise eğitimi mesleki eğitim veren kurumlar için 6 yıla çıkarılıp son 2 yılı işyerlerinde
olmak koşuluyla yeni düzenleme yapılabilir. Staj süresinin bir kısmını askerlikten sayılması
ya da meslek lisesi mezunları için de ayrı bir “kısa dönem askerlik” formülü gibi özendirici
düzenlemelerle mesleki eğitim cazip hale getirilmelidir. Bunlarla birlikte mesleki eğitim veren
okulların donanımları da artırılmalıdır. Öğrenciler kaliteli eğitim materyalleri ile eğitimlerine
devam etmelidir. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin sayısı düz liselere eşit hatta üzerinde
olacak şekilde artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 19
Nüfusun yüzde 80’i yüksek öğrenim görmüş olan Çorlu’da mevcut bulunan Mühendislik
Fakültesi 3.000 dönüm arazi içinde bulunmakta ve alt yapısı tamamlanmış durumdadır.
İlçemizdeki mevcut öğrenim oranı ve ilçemize gelecek eğitimli nüfusla birlikte sosyal hayatı
artırmak istiyoruz.
Çözüm Önerisi
Bu arazi içine Çorlu İleri Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı olacak Çorlu Mühendislik Fakültesi’nin
de eklenmesi mevcut eğitimli insan sayısını artıracağı gibi bununla paralel olarak sosyal
hayata da olumlu katkıda bulunacaktır. Ayrıca sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilerek
Çorlu İleri Teknoloji Üniversitesi dahilinde Ar-Ge çalışmalarının değerlendirilmesi ve
sanayide uygulanabilir projelerinin hayata geçirilmesi faydalı olur. Buna ek olarak Çorlu
Kaymakamlığı’nın bu konuda hazırladığı “Çorlu İleri Teknoloji Üniversitesi Fizibilite Raporu”
da mevcuttur.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 20
Nitelikli eleman bulmada yaşanan zorluklar.
Çözüm Önerisi
Bölgenin eğitim, sosyal ve kültürel altyapısının geliştirilmesi, bölgemizin pilot bölge seçilerek
yeni bir mesleki eğitim sisteminin Almanya’da olduğu gibi Odalar üzerinden yapılması
geliştirilmesi gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 21
Merzifon’un en önemli sorunlarından biri nitelikli işgücü sorunu bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Mesleki eğitimin yüksek kalitede sağlanabilmesi için Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde
bulunan işletmelerle organize bir şekilde faaliyet gösterecek bir eğitim kurumunun kalifiye
eleman ihtiyacının çözmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 22
Nitelikli eleman ihtiyacı.

Genel bir sorun haline gelen mesleki alanda yetişmiş nitelikli eleman ihtiyacının karışlanması
için mesleki ve teknik eğitim veren liselerde bölgelerin ihtiyaçlarına göre meslek kurslarının
ve bölümlerinin açılması ve günün şartlarına göre eğitim verilmesi gerekmektedir. Eğitim
konularının artırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 23
İlçemizde, sanayi sektöründe çalıştırılacak ara eleman bulma sıkıntısına en köklü çözüm
olarak bilinen endüstri meslek lisesinin mevcut fiziki şartlarının uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Çözüm Önerisi
İlçemizde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin, günümüz gereksinimlerine ve
mevzuatına uygun olarak yeniden inşa edilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERBAA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 24
Alaplı’nın eğitim konusunda ciddi anlamda sıkıntıları vardır. Merkezde ilköğretim ve lise
binalarının yetersiz olması, kullanım miladını doldurması ve nüfusumuzun artmasından
kaynaklı olarak çocuklarımız sabahçı öğlenci olarak eğitim almaktadırlar. Üç ilköğretim iki
lise binası gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Zonguldak Alaplı’da öğrenciler bazı okullarda sabah 06:50’de derse girmektedirler. Eğitim
kalitesinin eşit şartlarda olması için iki lise, üç ilköğretim okulu ihtiyacının biran önce
giderilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ALAPLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 25
Anamur ve Bozyazı ilk ve orta öğretiminde sıkıntılar olmakla beraber her iki ilçemizin de başarı
ortalaması çok yüksektir. İlçemizde fakülte olmadığından ülkemizin muhtelif üniversitelerine
öğrencilerimiz gitmektedir.
Çözüm Önerisi
Özellikle bölgemiz ekonomik hayatını yakından ilgilendiren tarım, turizm, vb. konularda fakülte
açılması bölgesel araştırma geliştirme çalışmalarını akademik olarak başlatılacağından daha
bilimsel üretim yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bölgemizin yerleşim yerlerine uzaklığı da
göz önüne alındığında yeterli imkâna sahip olmayan başarılı gençlerimize de eğitim imkânı
sağlayacaktır. Ayrıca Eğitim Fakültesi vb. bölümlerinde açılmasının bölgenin ekonomik
gelişmesine katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 26
Yapılan anket çalışmaları Mut’un işsizlikten sonra en önemli sorunlarından birinin eğitim
sorunu olduğunu göstermektedir. Mut Meslek Yüksekokulu’nda yurt olmaması bu sorunu hat
safhaya getirmiştir.
Çözüm Önerisi
Mut Meslek Yüksekokulu öğrencilerin kalabileceği öğrenci yurdu olmaması Meslek Yüksek
Okulumuzun kontenjanlarının eksik kalmasına yol açmakta ve yeni bölümler açılamasına
engel teşkil etmektedir. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yurt sorununun çözülmesi
gerekmektedir. Yurt sorununun çözülmesi ilçemizdeki mesleki ve teknik eğitimin kalitesine
katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 27
Üniversitelerdeki bölümlerin şehirlerin yapısıyla uyumsuz olması nedeniyle eğitimden verim
alınamamaktadır.

Üniversitelerde açılacak bölümlerin şehirlerin ekonomik yapısı dikkate alınarak açılması
gerekmektedir. Örneğin; tarım ve hayvancılığın ağırlıklı olduğu şehrimizde bu konularda bir
meslek yüksek okulu bölümü bulunmamaktadır. Bu şekilde düzenleme olması halinde göçün
de önüne geçilmiş olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BOLVADİN TİCARET BORSASI

Sorun 28
Sanayi sektörüne geçiş için eğitilmiş iş gücü altyapısı yeterli olmamaktadır. Bu nedenle
müteşebbisler nitelikli personel veya ara eleman bulmakta zorlanmaktadırlar.
Çözüm Önerisi
Bunun için mesleki eğitime dayalı okulların ve teknik öğrenim kurumlarının etkinliğinin
artırılması büyük önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SÖKE TİCARET ODASI

Sorun 29
Eğitim ve istihdam
Çözüm Önerisi
İşsizlik her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan firmalarımız kalifiye eleman bulamamaktadır.
İŞKUR ve diğer kurumlarımız elinden geleni yapmaktadır. Fakat yeterli olmadığı
anlaşılmaktadır. Temel eğitim sistemimiz yeniden ele alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ TİCARET ODASI
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Sorun 30
Türkiye’deki gençlerimiz arasında işsizlik oranı yüzde 20’nin üzerine çıkmıştır. Sanayicimizin katma
değerli ve yüksek teknolojili ürünler üretmesi için gerekli olan nitelikli işgücü meslek liseleri tarafından
yetiştirilememekte, yetiştirilen öğrenciler ise sanayi sektöründe çalışmak istememektedirler.
Çözüm Önerisi
Meslek liselerine öğrenci kabulünün cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Meslek liselerinin
sektörlerle işbirliği içerisinde çalışabileceği projeler yaratılmalıdır. Ancak bu projelerle tüm yük özel
sektöre yüklenmemeli; bilakis meslek liselerine destek veren özel sektör temsilcileri ödüllendirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ SANAYİ ODASI
Sorun 31
Nitelikli iş gücü özellikle tekstil alanındaki kalifiye eleman eksikliği
Çözüm Önerisi
Verilen eğitim sisteminde pratik eğitime ağırlık verilmelidir atölye çalışmaları yapılmalıdır.
Kalifiye yetişen elemanların iş bulabilmeleri kolaylaştırılmalı sosyal güvencelerini elde
etmeleri sağlanmalı ve takip edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BULDAN TİCARET ODASI
Sorun 32
Meslek Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri eğitimde hak ettiği seviyelere gelmeli ve mutlaka
lise-üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Milli Eğitim Bakanlığı rol model kampanyalarla mesleğindeki örnek ustalarla ihtiyacımız olan
nitelikli insanların yetişmesine katkı sağlayacak meslek liselerine öğrencilerin özendirilmesi
yönüyle çalışmalar yapmalıdır. Meslekler hem ailelere hem de öğrencilere iyi tanıtılmalıdır.
Lise sonrası yerleşeceği yüksek okul ve sonrasında çalışacağı sanayi sektörünün
koordinasyonu ve iletişimi sağlanmalı bu konuda ek teşvikler verilmelidir. Müfredat açısından
da bu okullarımızda okuyan öğrencilerin genel liselerden farklı düzenleme yapılmasın aciliyet
taşımaktadır. Teknokentlerin ve üniversitelerin sanayi sektörüne direk katkı sağlayacağı ArGe teşvikleri çoğaltılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GEDİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 33
Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık ve Sağlık Bakanlıklarımızın işbirliğiyle gerçekleştirileceği
kamuoyuna duyurulan ve 2015 yılı Nisan ayında başlaması öngörülen “Okullarda Kuru Üzüm
Dağıtımı Programı” sosyal ve ekonomik alanda büyük memnuniyetle karşılanmıştır.
Süreç takvimi, sağlık nesillerin yetiştirilmesine sağlayacağı katkı bakımından kamuoyunda
büyük bir merakla beklenmektedir. Yıllık 60 bin olarak öngörülen dağıtımın tedariki
konusunda da üzümü üreten ve arz talep dengesini düzenleyecek stok müessesi
bulunmayan sektörde, stok dengesinde fayda sağlayacak proje ile ilgili tedarik süreçlerinin
açıklanması beklenmektedir. Her yıl ortalama yüzde 95’i Manisa’da üretilen ve Manisa’daki
modern fabrikalarda işlenen çekirdeksiz üzümün, ne zaman ve hangi ihale şartlarında tedarik
edileceği ile ilgili Manisa Oda ve Borsalarına, üstlenebilecekleri düzenleyici rol itibariye bilgi
verilmesine ihtiyaç vardır.
Bildiren Oda / Borsa
MANİSA TİCARET BORSASI
Sorun 34
Demirci ilçemize Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi açılması.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde son yıllardaki ilköğretim başarısı göz önüne alınarak yeni okullar açılabilir.
Bildiren Oda / Borsa
DEMİRCİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 35
Aslında sorun bölgesel değil geneldir. Son 15-20 yıldaki milli eğitim politikaları eğitim kalitesini
düşürmüştür. Eğitim sistemi adeta yap-boz tahtasına dönmüştür. Bölgemizde öğretmen açığı
neredeyse yok denecek kadar azdır. Özellikle birinci kademedeki taşımalı eğitim başlıca bir
sorundur.
Çözüm Önerisi
Genel politikada ülke şartlarını sağlayacak standartlara kavuşulursa bölgesel sorunlarda
çözülmüş olur. Birinci kademedeki taşımalı eğitim yerine yatılı bölge okulları çözüm
yollarından biri olabilir.
Bildiren Oda / Borsa
GÖRDES TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 36
Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binasının önümüzdeki eğitim
öğretim yılında hizmete açılması.
Çözüm Önerisi
Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğü ile yapılan protokol gereği kabası Odamız ve yardım
sevenler tarafından tamamlanarak teslim edilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin
önümüzdeki öğretim yılında eğitime açılması için rektörlük ve ilgili bakanlıktan izin alınması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 37
Eğitim öğretim ve sınav takvimlerinin turizm sezonu hesaplanarak yapılma ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
Bodrum’un temelinde turizm vardır. İç verimliliği yüksek olan turizm sektöründe öncelikle, yerli
turistlerimiz tatil süreleri ve tatil yapacakları yerleri seçerken resmi tatillerden etkilenmektedir.
Eğitim kamu ve özel sektör kurumlarında tatil dönemlerinin yeniden yapılandırılarak, özellikle
eğitim kurumlarının yarıyıl ve yaz tatillerinin bölgesel ve mevsimsel özelliklerine göre yeniden
düzenlenmesi, sınav takvimlerinin turizme göre hazırlanması ve uygulanması bölgemiz
turizm sektörü ve ekonomisi için son derece önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
BODRUM TİCARET ODASI

Sorun 38
İlçemizde meslek yüksek okulunun açılan bölümleri kaldırılıyor.
Çözüm Önerisi
Bu bölümler kaldırılmasın.
Bildiren Oda / Borsa
HAYMANA TİCARET ODASI
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Sorun 39

Çözüm Önerisi
Sanayi sektörünün insan kaynağı ihtiyacını yakından takip edecek bir mekanizma kurulmalıdır.
Üniversitelerin kariyer günlerine sanayi kuruluşlarının katılımı artırılmalı, üniversite, MYO
ve meslek liselerinde sanayicilerin ders vermeleri sağlanmalıdır. Üst düzey bilgi birikimi
gerektiren işlerde İstanbul ve Türkiye’deki işgücünün yetersiz kaldığı durumlarda yurt
dışından kalifiye iş gücünün transfer edilmesi kolaylaştırılmalıdır. Eğitim kurumları ile sanayi
kuruluşları arasında güçlü bir iletişim ve koordinasyon mekanizması oluşturulmalıdır. “Üreten
İstanbul” benzeri bir slogan ile İstanbul’un üretimde önemli bir merkez olduğu konusunda
mühendislik eğitimi almış olanlar bilinçlendirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL SANAYİ ODASI

Sorun 40
Eğitimli ve eğitimsiz iş gücü ile nitelikli teknik eleman bulamama sorunu. Bölgemizde işsizlik
çok olmakla birlikte faaliyet gösteren firmalarında işçi bulamama sorunu vardır.
Çözüm Önerisi
Ülkemizde işveren ve işçinin buluşturulması konusunda stratejik hatalar yapılmaktadır.
Özellikle bölgemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının ve bölgemize yatırım yapmayı
planlayan firmaların ortak sıkıntısı, nitelikli teknik personel ve ara eleman ihtiyaçları
olmasıdır. Ayrıca bölgemizde genç nüfus fazla olmakla birlikte, aranan nitelikteki personele
ulaşılamamaktadır. Gençlerimiz eğitimde yanlış tercihler yapmakta ya da yanlış tercihlere
yönlendirilmektedirler. Bu noktadaki talebimiz; ülkemizde ciddi seviyede eksikliği yaşanan
nitelikli ara eleman ihtiyacına karşılık vermek adına meslek okullarımızın daha tercih edilir
konuma getirilmesidir.
Bildiren Oda / Borsa
ALİAĞA TİCARET ODASI
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yıl elliye yakın üniversiteden mezun olan öğrencilerin sanayi yerine hizmet sektörünü tercih
etmesi, kalifiye işgücü havuzuna sahip İstanbul’da işgücünün yeterince sanayiye gitmediğini
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Sorun 41
Bergama, Kınık ve Dikili ilçelerinin il merkezine uzaklığından dolayı ilçe halkının merkezdeki
mesleki eğitimlere katılamaması
Çözüm Önerisi
İşsizliğe çözüm getirmek amacıyla başlatılan “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri
(UMEM) Beceri’10 kapsamında ilçemizde de merkez oluşturularak kalifiye personel istihdamı
artırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BERGAMA TİCARET ODASI

Sorun 42
İlçemizdeki 500 öğrenci kapasiteli Endüstri Meslek Lisesi’nde 1400 öğrenci eğitim görmektedir.
Birçok dünya markasına ev sahipliği yapan ilçemizde mesleki eğitim yetersizliği dolayısıyla
işletmelerimiz kalifiye eleman sıkıntısı yaşamaktadır.
Çözüm Önerisi
İlçemizin hızla gelişen sektörlerine kalifiye eleman yetiştirebilmek için meslek lisesine yeni
bölümler açılmalıdır. Ayrıca öğrenci sayımıza oranla yetersiz kalan okullarımıza ek yeni
okullar yapılması ve ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak ve mesleki eğitimin tamamlayıcısı
olacak meslek yüksekokulları ve fakülteler kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TORBALI TİCARET ODASI
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Sorun 1
Tunceli’de askerlik görevini yapan erler yaklaşık olarak 10 yıldır çarşıya çıkmamaktadır. İl
için ekonomik kayıp anlamına gelmektedir.
Çözüm Önerisi
Tunceli gibi sanayisi olmayan illerde askeriye ve üniversite bacasız sanayi niteliğindedir.
Her askerin harcayacağı minimum tutar ve asker sirkülasyonu bile esnafımıza önemli destek
sağlayacaktır. Barış süreci fırsatı da iyi değerlendirilerek erlerin çarşı iznine çıkmasına izin
verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Kırıkkale Silah İhtisas OSB’ye yeni ve büyük yatırımcıların çekilememesi.
Çözüm Önerisi
Savunma Sanayi Müsteşarlığı off-set uygulamalarına ilişkin yatırımlarının savunma sanayi
merkezi olan Kırıkkale’de kurulmakta olan Silah İhtisas OSB’ye yönlendirilmesi talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
Makine Kimya Endüstri Kurumu Fabrikalarında geliştirilen Milli Piyade Tüfeği’nin Kırıkkale
dışında üretilecek olması.
Çözüm Önerisi
Milli Piyade Tüfeği’nin ana parçalarının MKE tarafından Kırıkkale’de üretilmesi diğer
parçalarının ise Kırıkkale Silah İhtisas OSB’de özel sektör tarafından üretilmesi sağlanmalıdır.
Aksi takdirde Kırıkkale Silah İhtisas OSB önemli bir ürünü kaybetmiş olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4
MKE Fabrikalarının etkin ve verimli çalışmaması.

Kırıkkale merkezde bulunan Makine Kimya Endüstri Kurumu atıl arsalarının satılarak elde
edilen gelirin MKE Fabrikalarının modernleştirilmesinde kullanılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
İlçe’nin sürekli göç vermesi
Çözüm Önerisi
Bölgemizde yeni kaynakların bulunmaması, istihdamın sağlanamaması sebebiyle sürekli bir
göç söz konusudur. İlçemizde askeri okul veya askeri eğitim birliği konuşlandırılması göçü
engelleyeceği gibi ekonomik anlamda da gelişim sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
İNEBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 1
İlçemizde büyük ova mevcuttur. Ancak sulama imkânımız olmadığından bu ovalarımız çöl
halindedir. Murat Barajı’nın yıllardır yapılması söyleniliyor. Bu barajın yapılması durumunda
ilçemizdeki bu büyük arazinin değerlendirilmesi ilçe ekonomisi için yeterlidir.
Çözüm Önerisi
Murat Barajı Doğubayazıt Ovası’nın sulama ve içme suyu projesinin detaylı çalışmaları
ilgili kurumlarca tamamlama safhasındadır. Bu projenin rantabilitesi 4.10’dur. Yurdumuzda
rantabilitesi 1 olan yüzde 90 proje gerçekleştirildiği halde bu projemiz gerçekleşmemiştir.
Ayrıca Murat Barajı içme suyu ve elektrik üretiminde de büyük faydalar sağlayacaktır.
Hayvancılık başlı başına bütün bölgenin sorunu olmaya devam etmektedir. Bu sorunun
giderilmesi ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu amaçla bölgemizde kurulan tarım
ve hayvancılık kooperatiflerine gerekli desteğin sağlanması gerektiğine inanıyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Ticari alan problemi: Bingöl şehir merkezi mevcut iş hacmini kaldırmıyor. Tüm sektörlerin
en büyük problemi ticari alan, yer problemi. Örneğin, meyve sebze hali ilgili mevzuat gereği
altyapısı ve alanı yeterli olmadığı için önümüzdeki yıl kapanma tehlikesi ile karşı karşıya.
Çözüm Önerisi
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan Başkanlığını Kalkınma Bakanımız Sn.
Cevdet Yılmaz’ın yaptığı Bingöl Kalkınma Platformunda konuşulup karara bağlanan önerinin
hayata geçirilmesi ile Bingöl’ün ticari yer problemi çözülebilir. Önerilen teklifte, orman vasfını
yitirmiş yaklaşık 335 dönümlük orman arazisinin 2B kapsamına alınarak, yer tahsisi yapılmak
suretiyle Bingöl’ün lokomotif sektörleri olan toptancılar, inşaat ve inşaat malzemeleri, mobilya,
sebze-meyve hali için tahsis yapılabilir. Bu konuda gerekli çalışmalar Kalkınma Bakanımıza,
Orman Bölge Müdürlüğü’ne sunulmuştur.
Bildiren Oda / Borsa
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 3
Tarımsal sulamaya gerekli önem verilmelidir.

İlimizde 121 bin hektar sulanabilir arazi mevcuttur. Arazilerimizin, 15,4 bin hektarı mevcut
sulama alanında yüzde 13 oranına tekabül etmektedir. Türkiye ortalamasında sulanabilir arazi
ortalaması yüzde 30’a karşılık gelmektedir. Adıyaman’ın GAP bölgesinde olması hasebiyle
ihtiyaca dönük projelerle sulanabilir arazi miktarındaki artışın Türkiye ortalaması seviyesine
çıkarılmasını talep etmekteyiz. Atatürk Barajı sulama sahası üzerindeki pompaj istasyonları
ve sulama kanalları ivedilikle devreye alınmalıdır. İnşaatı devam eden Gömükhan, Büyükçay,
Koçali, Besni Barajı sulama projesi en kısa sürede tamamlanmalıdır. Tarımsal sulamada
kullanılan elektrikte ucuz tarife uygulanması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 4
GAP eylem planında belirtilen ve bölgede katma değer yaratacak en önemli faaliyet sulama
kanallarının tamamlanmasıdır. Ancak halen sulama hedefi yüzde 18 civarında gerçekleşmiştir.
Bu durum tarım ve hayvancığına dayalı sanayinin gelişmesini olumsuz etkilemekte ve
işsizliğin artmasına neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
GAP sulanabilir toplam arazisi 1.820.000 ha’dır. Diyarbakır’ın sulanabilir arazisi 680.964
ha olup GAP toplamının yüzde 37’sini oluşturmaktadır. GAP’ın Diyarbakır’daki sulama
hedeflerinin ancak yüzde 4’ü gerçekleşmiştir. Diyarbakır ilinde sulanamayan arazilerin
yüzde 25’i (455.395 ha) ekonomik olarak sulanabilir arazidir. GAP’ın Dicle Havzası sulama
projeleri ivedilikle tamamlanmalıdır. Diyarbakır’da öncelikle Batman-Silvan Baraj ve Sulama
Projesi başta olmak üzere Diyarbakır’daki diğer sulama hedefleri Dicle sulaması, Batman
sağ sahil sulaması, Çınar Dilaver sulaması, Çermik Kale Sulaması, Ergani sallar sulaması
tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DİYARBAKIR TİCARET BORSASI
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Sorun 5
Küresel ısınma beraberinde kuraklığı getirirken, kuraklığı en fazla hisseden bölgelerden birisi
de Malatya’dır. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da son yıllarda mevsim normallerin
altında yağış olduğu ve yeraltı su kaynaklarının azaldığı belirtilmektedir.
Çözüm Önerisi
Malatya’nın tarımda basınçlı sulama da denen yağmurlama ve damlama sulama sistemini
yaygınlaştırması gerekmektedir. Malatya’nın sahip olduğu tarım arazilerinin yüzde 92’sinin
sulanabilir özelliğe sahip olmasına rağmen hâlihazırda yüzde 50’si sulanmaktadır.
Malatya’daki sulama ve baraj projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi hayati önem
taşımaktadır. Malatya meyvecilik alanında önemli bir potansiyele sahip bir ildir. Sulama
sistemi ve sulama yatırımlarında devlet desteklerinin artırılması büyük önem arz etmektedir.
Tarımda kullanılan elektrik ve mazot fiyatlarında devlet desteğinin sağlanması Türk tarımını
darboğazdan kurtaracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MALATYA TİCARET BORSASI

Sorun 6
GAP sulama kanallarının gecikmesi tarımsal alanda daralmalara yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
GAP sulama kanallarının ve Mardin depolamasının bir an evvel bitirilerek hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Zira bunlar, Mezopotamya ovası için önem arz etmekte olup, tarımsal alanda
ürün çeşitliliğini sağlayacak, tarımsal verimliliği yükseltecek ve tarımsal sanayi yatırımlarını
artıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KIZILTEPE TİCARET BORSASI
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Sorun 7
Mardin-Nusaybin sulama kanalları deforme olmuştur.

Mardin-Nusaybin Çağ Barajı’na bağlı sulama kanalları eskimiş ve kullanılamaz halde olup
büyük su kayıplarına sebebiyet vermektedir. Kanalların yenilenmesine ihtiyaç vardır. Böylece
Nusaybin ovasında yaklaşık 80 bin dönümlük arazi etkin biçimde sulanabilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
NUSAYBİN TİCARET BORSASI

Sorun 8
Kilis ve Gaziantep il sınırında, 1900 hektar alan üzerine Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas
OSB’si kurulması çalışmalarına başlanılmıştır. Bu OSB Ülkemizin en büyük ihtisas OSB’si
olma özelliğindedir. ÇED Raporu hazırlanmakta olup, su ihtiyacının karşılanması hususunda
sorun yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Afrin Barajı Kilis sınırları içerisinde yapımı devam eden bir barajdır. Yaklaşık 4 yıl içerisinde
tamamlanması planlanmıştır. Toplam 33,4 milyon m3 kapasitesi mevcuttur. Bunun 18,9
milyon m3’ü içme suyu olarak tahsis edilmiştir. Fazla bulunan 14,5 milyon m3 su bulmaktadır.
Yaklaşık 5 yıl içerisinde sanayiciye arsa dağıtmak üzere planlanan Kilis Polateli Şahinbey
Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine Afrin Barajı’ndan su verilmesi hususunun
planlamaya alınması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KİLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 9
İlimizde sulanabilir arazi oldukça yetersizdir.
Çözüm Önerisi
İlimizde ya da çevrede bulunan büyük baraj sularının Çorum Ovası’na yönlendirilmesi
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORUM TİCARET BORSASI
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Sorun 10
Tarım arazilerinin sulama sorunu
Çözüm Önerisi
Alaca’da yapımı yıllar öncesinde başlayan Koçhisar Barajı tamamlanmış olup, tarım
arazilerinin sulanması için gerekli olan alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Bu durum
tarımsal üretimde verimlilik düşüşüne neden olmaktadır. İlçemiz tarım üretiminin verimliliği
ve kaliteli mahsul alınması açısından gerekli işlemlerin bir an önce bitirilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ALACA TİCARET BORSASI

Sorun 11
Sungurlu’da ekim yapılabilecek sulanabilir tarım alanlarının olmayışı
Çözüm Önerisi
Tarlaların düşük maliyetle sulanabilmesinde, Sungurlu’nun ortasından geçen Budaközü
Çayı’ndan yararlanılması amacıyla Kalkınma Ajansı’na proje sunulması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SUNGURLU TİCARET BORSASI

Sorun 12
Sulu tarım alanlarının artırılarak Kırşehir’e önemli miktarda katma değer yaratılması
noktasında, Yamula Barajı Projesi’nin (Kalaba Seyfe Pompaj Sulaması) ivedilikle faaliyete
geçirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Kırşehir, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ta Kızılırmak Nehri’nin kuzey-kuzeybatı kısmında
tarım alanları bulunmaktadır. Bunları mevcut su kaynakları ile sulamak mümkün değildir.
Yöredeki en önemli su kaynağı Kızılırmak Nehri’dir. Kızılırmak Nehri’nin sularının belirtilen
alanlara ulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu alanın sulanması Yamula Barajı Projesi ile
sağlanacaktır. Kırşehir’de Mucur ve Boztepe ilçeleri, Malya Devlet Üretme Çiftliği ve çevre
bölgeler bu proje ile sulu tarıma açılacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 13

Çözüm Önerisi
Kırşehir, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ta Kızılırmak Nehri’nin kuzey-kuzeybatı kısmında
tarım alanları bulunmaktadır. Bunları mevcut su kaynakları ile sulamak mümkün değildir.
Yöredeki en önemli su kaynağı Kızılırmak Nehri’dir. Kızılırmak Nehri’nin sularının belirtilen
alanlara ulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu alanın sulanması Yamula Barajı Projesi ile
sağlanacaktır. Kırşehir’de Mucur ve Boztepe ilçeleri, Malya Devlet Üretme Çiftliği ve çevre
bölgeler bu proje ile sulu tarıma açılacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MUCUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 14
Konya Kapalı Havzası’na su transferi. Sulanamayan arazilerin sulanması ve ekonomiye
kazandırılması için havzalar arası su transferinin yapılması için yetkili kurulların etkin olarak
çalıştırılması.
Çözüm Önerisi
Büyük tarım arazilerinin yanı sıra kurak bir iklime sahip Konya Ovası’nın suyla buluşturulması
için havza dışından boşa akan suların Konya Ovası’na aktarılması bir ‘Devlet Projesi’ olarak
ele alınması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu proje ile KOP Bölgesi, GAP Bölgesiyle
birlikte, yakın coğrafyanın gıda üssü olacaktır. Artan üretimle birlikte gelişecek olan gıda
sanayisinin ihracatı cari açığımızın kapanmasına çok daha büyük katkı yapacaktır. Ülkemiz
stratejik önemi daha da pekişecektir.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA TİCARET BORSASI
Sorun 15
Erozyon.
Çözüm Önerisi
Erozyonla mücadeleye karşı etkinliğin artırılması için ilçeye Orman Müdürlüğü kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 16
Erozyon.
Çözüm Önerisi
Erozyonla mücadeleye karşı etkinliğin artırılması için İlçeye Orman Müdürlüğü kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAPINAR/KONYA TİCARET BORSASI

Sorun 17
Tarımda kullanılabilir su kaynakları potansiyeli mevcut olmasına rağmen, Sivas’ta sulanan
alanlar sulanabilir arazinin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Sulama sorununa çözüm
getirilmelidir.
Çözüm Önerisi
Sulanabilir alanlar toplam tarım alanının Sivas’ta yaklaşık yüzde 28,1’ini oluşturmaktadır.
Mevcut durumda ise tarım alanlarının ancak Sivas’ta yüzde 15,2’si sulanmaktadır. Bölge
kuru tarım ağırlıklı bir yapı sergilemektedir. Sulama açısından istenilen düzeye ulaşılması
için Sivas Kamu Yatırım Programına alınmalı ve yeni barajlar yapılmalıdır. Yeni barajların
yapımı sulanan alanların artırılmasını ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını
sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SİVAS TİCARET BORSASI

Sorun 18
Tarımsal amaçlı su sorunu
Çözüm Önerisi
Göksu, Kızılırmak veya başka bir kaynaktan su getirilmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 19
Aksaray’ın tarımsal amaçlı su sorunu

Aksaray, bölgenin en az yağış alan 5. ilidir. Dış havzalardan Göksu, Kızılırmak gibi
kaynaklardan su getirilmesi ve ağaçlandırmanın arttırılmasına önem verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
AKSARAY TİCARET BORSASI

Sorun 20
Bölgenin su ihtiyacı
Çözüm Önerisi
Kızılırmak’tan faydalanarak, sulama sistemleri ile sulu tarıma geçişi sağlanmalıdır. Aksi
takdirde bölgede tarım verimliliğinin artırılması mümkün değildir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKKALE TİCARET BORSASI

Sorun 21
Reşitköy barajı
Çözüm Önerisi
Körfezimizin ekonomik kaynaklarından zeytinlik alanların sulanması sofralık zeytin üretiminin
artırılması yeraltı kaynaklarının harcanıp doğal dengenin bozulmaması için hayati önem
taşıyan etüdü yapılmış Reşit Köy Barajı’nın yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BURHANİYE TİCARET ODASI
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Sorun 22
Uludağ’da 12 ay turizme uygun sezon plan ve yatırımlarının olmaması, yaz aylarında
yeterince Uludağ’dan yeterince faydalanılamaması.
Çözüm Önerisi
Uludağ’ın 12 ay boyunca yaşayan bir turizm merkezi olacak şekilde planlanması, gerekli alt
ve üstyapı yatırımların yapılması talep edilmektedir. Uluslararası kongre ve organizasyonların
Uludağ’da yaz sezonlarını da kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yönetimin tek
elden Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 23
Bursa Orhangazi Gedelek mahallesinin Gedelek Turşusu imalathaneleri yerleşim alanları
içerisinde kalmıştır. OGTİM (Orhangazi Gedelek Turşu İşleme Merkezi) kurmak üzere
düşünülen tuzla bayırı mevkii orman vasfını yitirdiği halde, orman alanı olarak görüldüğünden
kamulaştırma yapılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Tuzla Bayırı Mevkii’nin orman vasfından çıkarılarak kamulaştırmanın önünün açılması
konunun çözümü olarak görülmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 24
Bursa Orhangazi ilçesinden geçecek Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu ile bölgede yoğun
sanayileşme yaşanıyor. Ovanın korunması için OSB kurulup sanayi disipline edilmelidir.
Bölgede kamu arazisi azlığı ve özel arazi rayiçlerinin çok yükselmesi nedeniyle OSB yatırımı
fizibil olmamaktadır.
Çözüm Önerisi
Bursa Orhangazi’nin İznik gölü kıyısında olması nedeniyle göl koruma bandı bulunması,
zeytini koruma kanunu, toprak koruma kanunu ve 1. sınıf tarım arazilerinin çokluğu yanı sıra
kamu arazisinin azlığı OSB kurulmasının önünde engel olarak çıkmaktadır. Orhangazi’de
bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin vasıflarının değiştirilerek, OSB için tahsis edilmesi
konunun çözümü olarak görülmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 25

Çözüm Önerisi
Yüzey sulamadaki su ve toprak kayıplarının engellenmesi, tarımsal ürün çeşitliliğinin
sağlanması amacıyla, baraj ve yeraltı sulama sistemlerinin tesis edilmesi gerekmektedir.
Toprak üstü su kanallarındaki kayıplar dikkate alınarak, öncelikle 25 yıllık ekonomik ömrünü
tamamlamış olanlar olmak üzere sulama kanallarının yer altına alınması gereklidir. Altyapı
yatırımları için düşük faizli banka kredilerinin kullandırılması ve yaygınlaştırılması talep
edilmektedir. Arazileri küçük parçalı olan üreticilerin damlama ve yağmurlama sulama
sistemleri kullanması yönünde desteklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
EDİRNE TİCARET BORSASI

Sorun 26
Hamzadere barajının tamamlanmaması.
Çözüm Önerisi
350 bin dönüm araziyi sulayacak İpsala, Keşan, Enez başta olmak üzere bölgemiz ile
birlikte ülkemize de büyük bir tarım getirisi kazandıracak Hamzadere Barajı bir an önce
tamamlanmalıdır. Hamzadere Barajı’nın tamamlanması sonrasında sertifikalı tohumculuğun
bölgemizde geliştirilmesi, organik tarımın yaygınlaştırılması, yılda iki ürün alınması, sebze
ve meyveciliğin desteklenmesinin yanı sıra seracılığın da geliştirilecek olması, bölgemizin
ekonomik katma değerini yükseltecektir.
Bildiren Oda / Borsa
İPSALA TİCARET BORSASI
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Bölgedeki barajların yetersi olması ve sulama sistemlerinin modern olmaması nedeniyle,
sulanabilir alanlar genişletilememekte, tarım ürünlerinde verim artışı ve ürün çeşitliliği temin
edilememektedir.

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 27
350 bin dönüm araziyi sulayacak İpsala, Keşan, Enez başta olmak üzere bölgemiz ile
birlikte ülkemize de büyük bir tarım getirisi kazandıracak Hamzadere Barajı bir an önce
tamamlanmalıdır. Kuraklığın daha da fazla hissedildiği bu yıllarda, Hamzadere’nin önemi her
geçen yıl daha iyi anlaşılacak.
Çözüm Önerisi
350 bin dönüm araziyi sulayacak İpsala, Keşan, Enez başta olmak üzere bölgemiz ile birlikte
ülkemize de büyük bir tarım getirisi kazandıracak Hamzadere Barajı çalışmaları yüzde 100
tamamlandığında yılda ülke ekonomisine getirisi yaklaşık 115 Milyon TL olacaktır. Hamzadere
Barajı bir an önce tamamlanmalıdır. Bölgenin en büyük zenginliği tarım ve su, Hamzadere
Barajı’nın bitirilmesi ile birlikte, sulu tarım yapılabilecek arazilerde alternatif tarım ürünlerinin
yetiştirilmesi, ürün çeşitliliği ve hangi ürünlerin bölgeye uyumlu olduğu konusunda yapılacak
analiz çalışmaları bölge çiftçisine yol haritası olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 28
Hamzadere barajı
Çözüm Önerisi
350 bin dönüm araziyi sulayacak İpsala, Keşan, Enez başta olmak üzere bölgemiz ile
birlikte ülkemize de büyük bir tarım getirisi kazandıracak Hamzadere Barajı bir an önce
tamamlanmalıdır. Hamzadere Barajı çalışmaları yüzde 100 tamamlandığında yılda
ülke ekonomisine getirisi yaklaşık 115 Milyon TL olacaktır. Şu anki potansiyel ile mevcut
arazinin yüzde 10’u sulanabiliyor, Trakya’nın en büyük barajı Hamzadere tam randıman ile
çalıştığında alanların yüzde 90’ı sulanacak, yani sulanabilir alanlar 9 kat artacak, tarım cirosu
4’e katlanacaktır. Bölgenin en büyük zenginliği tarım ve su, Hamzadere Barajı’nın bitirilmesi
ile birlikte, sulu tarım yapılabilecek arazilerde alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KEŞAN TİCARET BORSASI
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Sorun 29
Çakmak Barajı projeler bütünün bitirilememesi

Bu proje, Trakya’nın GAP’ı olarak adlandırılan 50 yıllık bir hayaldir. Çünkü bu projenin bitmesi
ile ekonomik birliktelikleri olan Uzunköprü, Meriç ve Pehlivanköy ilçelerinde bulunan, 380 bin
dönümü bayır arazi olmak üzere toplamda 522 bin dönüm arazi su ile buluşacaktır. Sulu
tarıma geçilen arazilerde verim artışı, ürün çeşitliliğinin artması ve 2. ürünün ekilebilmesi gibi
olumlu gelişmeler olacaktır. Çakmak Barajı ve sulama kanallarının acil olarak tamamlanarak,
522 bin dekar arazi suyla buluşturulup bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması için acil
olarak kaynak aktarılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

Sorun 30
Ergene Nehri Havzası’nın kirliliği
Çözüm Önerisi
Ergene Havzası’nın ıslah edilerek tarım alanlarının sulanabilir hale getirilmesi talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BABAESKİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 31
Basınçlı sulama sistemlerinin desteklerinin devam ettirilerek, modern sulama alt yapısının
tamamlanması hayati bir gerekliliktir. Bununla paralel olarak ‘tarımsal arazi toplulaştırma’ ve
‘işletme ölçeğinin büyütülmesi’ de yürütülmelidir.
Çözüm Önerisi
Kurulacak “tarımsal arazi ofisleri” ile parçalı arazilerin toplanarak profesyonel işletmelere
kiraya verilmesi gündeme alınmalıdır. Çünkü işletme ölçeği büyüdükçe maliyetler azalmakta,
işletme mantığı ile de hedeflenen gelirin elde edilmesi için işletmeler, tarımdaki yenilikleri
takip ederek rekabet güçlerini de artırmaktadırlar. Tarımsal alt yapısı güçlü Sakarya Ovası
sadece ülkenin değil bölgesinin gıda güvenliği sigortası olacak ve 2023’teki 50 milyar dolarlık
tarımsal ihracat hedefine büyük katkı yapacaktır. Eski sulama kanalları kapalı sistem kanalla
mutlaka dönüşmeli, yer altına mutlaka alınmak zorundadır. Sulama kanalları bir an önce
eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SAKARYA TİCARET BORSASI

Sorun 32
Düzce’nin İstanbul uzak su havzası olmasının yarattığı mevzuata uyum zorlukları üyelerimizin
karşılaştığı en büyük zorluklardan birisidir.
Çözüm Önerisi
Bu sorun ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Üyelerimizin
yaşadığı zorlukların giderilmesi, arıtma yatırımları ile ilgili hibe ve desteklerin verilmesi
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 33
Sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve tarımsal kuraklıkla mücadele

Sadak Bölgemizde yapımı tamamlanmış olan sulama kanallarının tamamlanarak tarım
arazilerinin su ile buluşturulması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KELKİT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 34
Çevre yatırımları ve sağlıklı bir orman yönetim sisteminin bulunmaması.
Çözüm Önerisi
Derelerin ve akarsuların ıslahı bitirilmeli, kanalizasyonların, denizlere ve derelere
boşaltılmasına son verilmesi için altyapı yatırımları tamamlanmalı, bölgesel katı atık
yakma tesisi kurulmalıdır. Sağlıklı bir orman yönetim sistemi kurulmalı, orman kaynakları
bölge kalkınmasının sürdürülebilir kılınması için korunmalı, orman işletme faaliyetlerinin
güçlendirilmelidir. Bölgemizde deyim yerindeyse neredeyse taş üzerinde bile yetişebilen
kızılağaç ve kestane ağaçlarının ekonomiye kazandırılması için gerekli inceleme ve
araştırmaların yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
OF TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 35
Irmağın şehrin içinden üç koldan birleşmesi doğal bir güzellik katmaktadır. Yıllardır bakımsız
ve taşkınlardan dolayı düzenlenemeyen ırmak kıyıları bölgemizdeki barajların yapılması ile
birlikte kısmen ırmak ve yan kol ıslah projesi yapılmıştır.
Çözüm Önerisi
Bartın’ın gelişimi için barajların biran önce tamamlanarak ırmak ıslah projesinin DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 36
Adana için basınçlı sulama sisteminin zorunluluğu, Adana İmamoğlu ve Ceyhan sulama
altyapısının tamamlanması gerekmektedir. En az yüzde 50–60 civarında su tasarrufu
sağlaması, harcanan elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak amacı ile basınçlı sulama
sisteminin Adana’da hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Böylece, narenciye üretiminde don korkusundan dolayı ekilemeyen geçici çeşitlerin ekilmesiyle
hem narenciye üretiminin, hem ihracatının en az yüzde 50 artmasına katkı sağlayacaktır.
Salma sulamaya göre damlama sulama en az yüzde 15–20 verim artışı da sağlayacaktır.
Kışlık sebze yetiştirilmesinde de basınçlı sulama sisteminin önemli katkıları olacaktır. Buna
ek olarak, kırsal alanda yaşayan nüfusun üretim desenini değiştirerek katma değeri daha
yüksek ürünleri yetiştirebilmesi, istihdamın artması, sosyo-ekonomik gelişmeye önemli katkı
sağlayabilmesi açısından Adana İmamoğlu ve Ceyhan sulama altyapısının tamamlanması
da Adana için son derece önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA TİCARET BORSASI
Sorun 37
Tarım arazilerinin bilinçli sulanması ve kontrol altına alınması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Sulama kanal ve kanaletlerinde oluşan birikintiler, kanaletlerin bakımsızlığı, yenilenmemesi
gibi nedenlerden dolayı kanaletlerde su taşma ve sızıntıları meydana gelmekte ve bu oluşum
arazileri olumsuz etkilemektedir. Kanalların bakım, tamir ve yenilenmesi su tasarrufu, yeterli
ve bilinçli sulama; akabinde toprak ve ürün kalitesini arttıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
CEYHAN TİCARET BORSASI
Sorun 38
Organize Sanayi Bölgeleri
Çözüm Önerisi
Orman vasfını kaybetmiş arazilerin Organize Sanayi Bölgeleri için tahsisi yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Yaklaşık 100 bin hektarlık Amik Ovası’nda, Suriye’nin Asi ve Afrin Nehirleri üzerindeki
barajlarında su tutması nedeniyle, ayrıca bilinçsiz tarımsal sulama, çevresel etkenler ve
yağış azlığından kaynaklanan kuraklık nedeniyle sulama yapılamamakta, tarımsal üretim
olumsuz etkilenmektedir.
Çözüm Önerisi
Yapımı devam eden Reyhanlı Barajı’nın ivedilikle bitirilmesi gerekmektedir. Orta Ceyhan
Menzelet Kılavuzlu Sulama Projesi kapsamında, Tahtaköprü Barajı yükseltilerek depolama
kapasitesinin artırılması sağlanmalıdır. Ülkemizin su kaynakları ve enerji üretimi planlaması
değiştirilmeli, hidroelektrik barajları yerine alternatif enerji üretimi ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelim ve ağırlık sağlanmalıdır. Sulama yöntem ve teknikleri değiştirilmeli
başta damlama sulama olmak üzere yeni sulama sistemlerine geçiş zorunlu tutulmalı ve
uygun yöntemler cazip hale getirilerek, teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 40
Hatay’da Amik Ovası’nda 150 bin dekarda ekili olan buğday, pamuk mısır gibi ürünler eken
çiftçiler yazın kuraklık, kışın ise sel baskınları yaşamakta bundan dolayı verim alamayan
çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılar.
Çözüm Önerisi
Türkiye’nin tarıma elverişli en önemli ve verimli ovalarından biri olarak gösterilen ancak, uzun
yıllardır sulama suyu sıkıntısının yaşandığı Hatay’ın Amik Ovası’nın, kurulacak Reyhanlı ve
Dostluk Barajları ve Klavuzlu Barajı’nın suyunu Amik Ovası’na taşıyacak taşıma kanallarının
yapılması ile hayat bulacağı düşünülmektedir. Ülke ekonomisine katkısının yanı sıra çiftçinin
birim alandan elde ettiği verimi arttıracağı ve toprağın hayat bulacağı bilinmektedir. Bölge
çiftçisi için çok önemli olan ve 1994 yılında temeli atılan Kahramanmaraş Aksu projesi içinde
yer alan Kılavuzlu Barajı’nın bitmesine rağmen, barajdaki bu suyun Amik Ovası’na aktaracak
kanalların yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTAKYA TİCARET BORSASI
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Sorun 41
Tarım Alanlarının Sulanması: Asi Nehri ve Afrin Çayı, tarım alanlarının sulanmasında kullanılmakta,
özellikle yaklaşık 100 bin hektarlık Amik Ovası bu nehirlerle sulanmaktadır. Suriye yaz aylarında
Asi ve Afrin Nehirleri üzerindeki barajlarında su tutması nedeniyle bu nehirler kurumaktadır.
Çözüm Önerisi
Afrin Çayı üzerinde Reyhanlı Barajı’nın kurulması; ihalesi 04.03.2010 tarihinde yapılarak
çalışmalara başlanılmıştır. Tamamlandığında Amik Ovası’nda 60.000 ha arazi sulanacak olup,
20.000 ha arazi taşkından korunmuş olacaktır. Proje 2015 yılında tamamlanacaktır. Yeterli
program ödenekleri temin edilerek, öncelikle bitirilmelidir. Büyük Karaçay Projesi: 09.01.2009
tarihinde işe başlanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla; 17,45 GWh yıllık enerji üretimi, 3.554
ha sahada yüksek basınçlı (borulu) sulama yapılacak, Antakya ve Samandağ ilçe merkezi ile
15 Belediyenin 2037 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 42
Reyhanlı’da yapımı devam eden Reyhanlı Barajı’nın tamamlanması ve çiftçilerimizin
kullanımına bir an önce açılması.
Çözüm Önerisi
Reyhanlı’da yapımı devam eden Reyhanlı Barajı’nın bir an önce bitirilmesi gerekmektedir.
Baraj için ayrılan bütçe yetersiz kalmıştır. Barajın bir an önce bitirilerek Hatay çiftçisinin
hizmetine sunulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 43
Reyhanlı’da yapımı devam eden Reyhanlı Barajı’nın tamamlanması ve çiftçilerimize ve
ovaya katkı sağlaması.
Çözüm Önerisi
Reyhanlı’da yapımı devam eden Reyhanlı Barajı’nın bir an önce bitirilmesi gerekmektedir.
Baraj için 2015 yılında 20.000.000 TL bütçe ayrılmış olup, ayrılan bütçe yetersiz kalmıştır.
Barajın bir an önce bitirilerek Hatay çiftçisinin hizmetine sunulmalıdır. Baraj bitmedikçe
Türkiye’de en pahalı maliyet ile Reyhanlı çiftçisi yapmaya devam edecektir.
Bildiren Oda / Borsa
REYHANLI TİCARET BORSASI
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Sorun 44

Çözüm Önerisi
Devlet Su İşleri Isparta-Antalya arasındaki Karacaören Barajı’nı Antalya il merkezinin
içme suyu olarak kullanabilmek amacıyla bir çalışma başlatmıştır. Karacaören Barajı’nın
havzasında Eğirdir Gölü ve Kovada Gölü de yer almaktadır. Yine bu havzada ciddi anlamda
balıkçılık yapılmakta, başta elma olmak üzere birçok meyve ağaçları bulunmaktadır. İlaveten
yine havzada mermer ocakları vardır. Karacaören Barajı’nın içme suyu olarak kullanılmaya
başlanmasıyla birlikte barajda ve barajı besleyen havzada yer alan ekonomik faaliyetleri
etkileyecektir. Proje ile birlikte oluşacak değişimden Isparta ekonomisinin zarar görmemesi
için gerekli tedbirlerin alınması ve alternatif ekonomik faaliyet planlaması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 45
Sanayi yatırımları için geniş organize sanayi bölgeleri kurulamamaktadır. Kahramanmaraş’ta
Tomsuklu mevkiinde bulunan 25 bin dekar boş arazi Orman ve Su İşleri Bakanlığı mülkiyetinde
ve Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edildiğinden burada sanayileşme adına yatırım alanları
oluşturulamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Tomsuklu bölgesine bitişik olarak çalışmaları devam eden 5320 dekar Tekstil İhtisas OSB’nin
imar uygulama planları tamamlanmaktadır. Ancak, uzun vadeli düşünüldüğünde, bölgedeki
yaklaşık 25 bin dekar alanın sanayi bölgesine dönüştürülmesi durumunda Kahramanmaraş’ın
üretim kapasitesini en az yirmi kat artıracak bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu itibarla, Milli
Savunma Bakanlığı’na tahsisli bu sahanın yasal olarak organize sanayi bölgesine uygun
hale getirilmesi çok yararlı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Isparta-Antalya arasındaki Karacaören Barajı’nın suyunun Antalya il merkezi için içme suyu
olarak kullanılmasına yönelik projenin hayata geçirilmesi barajda ve barajı besleyen havzada
yer alan ekonomik faaliyetleri etkileyecektir.
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Sorun 46
Bölgemizde bulunan kömür havzalarının varlığından dolayı binlerce hektarlık sulu tarım alanı
kömür havzası olması sebebiyle tarımda kullanılamaz hale gelmiştir.
Çözüm Önerisi
Karakuz Barajı’nın yapılması kıraç ve susuz alanların sulamasında büyük ölçüde bir etki
gösterecek ve tarımda üretim hacmi artacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AFŞİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 47
Tavas insanımızın en büyük geçim kaynaklarından olan tarım bölgemiz ovasında
gerçekleşmektedir. Çift ürün alınamaması birçok emeğin karşılığının alınamaması ile doğru
orantılıdır. Sulama çiftçimizin en önemli problemlerindendir.
Çözüm Önerisi
Tavas Ovası çevrede son zamanlarda yapılan baraj, gölet ve sondaj usulüyle sulanmaya
çalışılmaktadır. Zaman zaman sulama çiftçimize büyük maliyet getirmektedir. Zira elektrik
enerjisi kullanılarak yapılan sulama masraflı olmaktadır. Baraj ve göletlerdeki suyun kanallar
ve borular kullanılarak yapılması planlanmış sulama projesi henüz tamamlanmamıştır.
Ovanın tamamının sulama projelerine dahil edilmesi, mevcut projelerin bir an önce bitirilmesi
sulama problemimizi çözecek bölge ekonomisine daha çok katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
TAVAS TİCARET ODASI
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Sorun 48

Çözüm Önerisi
Gediz Havzası’nın en verimli bölümüne sahip olan Manisa, burada gerçekleştirdiği tarımsal
üretim hacmiyle, dünya ölçeğinde üst sıralarda yer alan bir tarımsal üretim merkezidir.
Bu havza ülke ekonomimiz ve gıda arzı yeterliliğimiz bakımından kaybedildiğinde, geri
kazanılamayacak ve alternatifi olmayan bir değerdir. Fakat Alaşehir ve Salihli İlçelerinde
yoğunlaşan jeotermal enerji üretimi tesisleri ve Turgutlu Çal Dağı’ndaki nikel işletmeciliği
faaliyetlerinin asit, ağır metalli su ve zehirli gaz salınımı risklerinin akademik çevrelerce fark
edilmesiyle oluşan, halen Manisalıların gündeminde olan bu değerli toprakların ve orman
alanlarının kaybedilmesi endişesi giderilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
MANİSA TİCARET BORSASI

Sorun 49
İzmir’e içme suyu sağlamak amacıyla yapılmış olan Gördes Barajı için Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlan yönetmelik de baraj koruma havzası çok geniş tutularak
ilçe sınırlarının tamamında her türlü üretimin (sanayi, tarım, hayvancılık, madencilik, vb.)
yapılması yasaklanmak istenmektedir.
Çözüm Önerisi
Gördes Barajı Koruma havzası sınırlarının yeniden incelenerek ilçe halkının gelir
kaynaklarından olan tarım, hayvancılık ve ilçemizi ekonomik yönden güçlendirecek olan
madencilik yatırımlarının önünü açacak şekilde sınırların daraltılması ve Gördes halkının
ekonomik olarak kaybedeceği (arazi fiyatlarındaki düşüş, üretimden doğacak zararlar, vb.)
gibi kayıpların muhataplar tarafından tazmin edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GÖRDES TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 50
Salihli Yeşilkavak Mahallesi’ne sulama göleti yapılması.
Çözüm Önerisi
Salihli Yeşilkavak Mahallesi’ne yapılacak olan sulama göleti sayesinde yüzde 80’i tarıma
elverişli olan topraklarda üretilen ürünlerin daha iyi sulanması sağlanarak daha fazla verim
alınacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 51
Gediz Ovası’nda tarımsal sulama açık kanal ve kanalet sistemi ile yapılmaktadır. Mevcut
tesisler ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olup damlama sulama başta olmak üzere
çağdaş tarımsal üretimin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.
Çözüm Önerisi
Kapalı sistem sulamaya geçiş için proje yapılmalı ve ivedilikle uygulanmaya geçilmelidir. Proje
hazırlandığı takdirde devlet yatırımı veya yap-işlet-devret modeli ile yatırımın gerçekleştirilmesi
mümkündür. Bu sayede sulanabilen alan genişleyecek, su ve enerji tasarrufu sağlanacak,
kaliteli su temin edilecek, yer altı suları korunacak, 12 ay 24 saat sulama imkânı doğacak,
açık kanallarda yaşanan muhtemel kaza ve ölümler önlenecektir.
Bildiren Oda / Borsa
TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 52
Gediz Nehri’nin kirlilik sorunu
Çözüm Önerisi
Gediz Nehri’nin kaynağından döküldüğü yere kadar olan yerleşim merkezlerinin evsel ve
kimyasal atıkları arıtma tesislerinden geçirilmeden Gediz Nehri’ne verilmemelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TURGUTLU TİCARET BORSASI
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Sorun 53
Gediz Nehri’nin ıslahı.

Gediz Nehri’nin ıslah projesi hızla hazırlanıp devreye sokulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TURGUTLU TİCARET BORSASI

Sorun 54
Türkiye’de Rize’den sonra en çok yağış alan il Muğla olmasına rağmen ciddi su sorunu
yaşanmaktadır. Köylerin büyük bölümünde sağlıklı içme suyu bulunmamaktadır.
Çözüm Önerisi
Muğla’nın acilen Su Master Planı’nın yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MUĞLA TICARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 55
Bilinçsizce yapılan sulama, ovalarda açılan sayısız sondajlar yer altı su kaynaklarını
kurutmaktadır. Bu nedenle Bölgemiz Küçük Menderes Sulama projesi kapsamında yer
alan Uladı-Ergenli gölet ve barajlarının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi büyük önem arz
etmektedir
Çözüm Önerisi
Gerekli ödeneklerin ayrılarak projelerin tamamlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BAYINDIR TİCARET ODASI
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Sorun 56
Gediz’in kirliliği, sulama kanallarının yıpranması, temiz sulama suyu elde edilmesi, demir
çelik tesislerinin hava kirliliği ve tarımsal üretime menfi etkisi.
Çözüm Önerisi
Arıtma tesisleri kurularak Gediz Nehri mutlaka kirlilikten kurtarılmalıdır. Sulama kanalları
ömrünü tamamlamaya başladığından bakımlarının yapılması gerekmektedir. Tarımsal
sulama için elektrifikasyon sistemine geçilmelidir. Değirmenderesi Barajı bir an önce hayata
geçirilmelidir. İzmir atık suyu gerekli organik, fiziksel ve biyolojik arıtmadan geçirildikten sonra
ilçemiz tarımına nitelikli sulama suyu olarak kazandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MENEMEN TİCARET ODASI
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Sorun 1
Erzincan’daki hastanelerde nitelikli yatak kapasitesi gerekli olan miktarın çok altındadır.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi komşu illere ve ilçelere de hizmet
vermektedir. Hesap edilen teorik nitelikli yatak sayısı mevcut ihtiyacı karşılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Erzincan’ın acilen ek hastane binası ve nitelikli yatağa ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç tüm Erzincan
ilinin yanında Erzincan’daki sağlık kurumlarını kullanan Tunceli ve Gümüşhane il ve ilçelerinin
de acil ihtiyacıdır. Mevcut nitelikli yatak kapasitesi en az iki katına çıkarılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİNCAN TİCARET BORSASI

Sorun 2
Sağlık hizmetlerindeki yetersizlik.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde özelikle büyük ilçelerde yeteri kadar hastane bulunmadığından büyük sağlık
sorunları yaşanmaktadır. Bunun çözülmesi için özellikle merkezi durumda bulunan ilçelerdeki
yetersiz hastanelerin yerine donanımlı büyük hastanelerin ivedi olarak inşa edilmesi
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERCİŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
Sağlıkta hastane, yatak, doktor ve yardımcı personel ile ülkemizin ortalaması düzeyine
çıkarılması
Çözüm Önerisi
Sağlık alanında sahada gerekli çalışmalar yapılarak bölge dinamiği gözetilerek, ivedi bölge
hastanelerin kurulması sağlanabilir. Özellikle Şırnak’a en yakın tam donanımlı hastane 250 km
mesafede Diyarbakır’da olduğu için, acil vakalarda can kaybı yaşanmaktadır. Maliyeti yüksek
olmasına rağmen 1 adet helikopter ambulansının Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda
bulundurulması bu can kayıplarını asgariye indirecektir.
Bildiren Oda / Borsa
CİZRE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4
Sağlık

Sağlık hizmetleri konusunda ciddi aksamalar bulunmaktadır. İlçelerde üniversitelere bağlı
fakülteler yaygınlaştırılmalı. Kalifiye insan gücü yetiştirilmelidir. Bu durumda ilçelerin sosyal,
kültürel ve ekonomik alanda gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BÜNYAN TİCARET ODASI

Sorun 5
Ilgın Kaplıcalarına tedavi amacıyla gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik bir fizik tedavi ve
rehabilitasyon merkezi bulunmaması.
Çözüm Önerisi
Sağlık Bakanlığı’nın Ilgın Termal Kaplıcaları bölgesine kuracağı bir fizik tedavi ve
rehabilitasyon merkezi ilçemiz turizm gelirlerine katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ILGIN TİCARET ODASI

Sorun 6
Aksaray’ın sağlık konusunda yetersiz kalması nedeniyle hastaların civar il hastanelerine
sevk edilmektedir.
Çözüm Önerisi
Yeni nesil hastane ihalesinin yapılıp bir an önce tamamlanması ve Aksaray’a Tıp Fakültesinin
kurulması acil ihtiyaçtır.
Bildiren Oda / Borsa
AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 7
Aksaray’ın sağlık konusunda yetersiz kalması.
Çözüm Önerisi
Aksaray Üniversitesine bağlı bir Tıp Fakültesinin kurulması ve yeni nesil hastanenin ihalesinin
yapılıp bir an önce tamamlanması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKSARAY TİCARET BORSASI

Sorun 8
Sağlık
Çözüm Önerisi
Kış nüfusu 50.000 yaz nüfusu ise 250.000 olan ilçemizde mevcut hastane donanım kadro
ve kapasite olarak ihtiyacı karşılayamamaktadır. İlçemizde yapılması gündemde olan sağlık
bakanlığına hastane yapımı için devir edilen arsa üzerine yeterli kapasite ve donanımda
hastanenin yapılarak hizmete sunulması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BURHANİYE TİCARET ODASI

Sorun 9
Gelibolu Devlet Hastanesi hakkında
Çözüm Önerisi
Gelibolu Devlet Hastanesi 30 yataklı olup mevcut taleplere cevap verememekle birlikte askeri
hastanenin kapatılması ve askeri personelinde Gelibolu Devlet Hastanesi’ne yönlendirilmesi
nedeni ile mevcut kapasitesinin çok üstünde olan hasta yoğunluğu ve personel eksikliğinden
ötürü taleplere verememektedir. Yaz nüfusunun kış nüfusuna oranla 3 kat olduğu
düşünüldüğünde bölgemizin sağlık taleplerine cevap verecek büyüklükte devlet hastanesine
ivedilikle ihtiyaç bulunmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 10
Sakarya’nın nüfus artışına paralel sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gerçekleştirilen
sağlık yatırımlarının daha düzenli ve kapsamlı bir şekilde artırılması ihtiyacı doğmuştur.

TOKİ tarafından tamamlanan Sakarya Devlet Hastanesi’nin yanında yer alan Orman Bölge
Müdürlüğü hizmet binası ile lojmanlarının buradan çıkartılarak bölge Sağlık Kampüsüne
dönüştürülmeli ve şehrimiz için gerçekleştirilecek sağlık yatırımları daha da artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 11
Hacettepe Üniversitesi 2007 yılında bölge hastanesi olarak yapılması planlanan inşaatı devir
almış ve halen muallâk bir şekilde 8 yıldır faaliyete geçememiştir.
Çözüm Önerisi
Kastamonu halkı geçen sürede Bölge Devlet Hastanesi’nden ve özel hastanesinden de
olmuş ve bölgede sağlık merkezi olmayı beklerken şu anda sağlık hizmetlerini çevre illerden
alır hale gelmiştir. Konu siyasi bir konudur.
Bildiren Oda / Borsa
KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 12
İnebolu Devlet Hastanesi Sorunu
Çözüm Önerisi
İnebolu Devlet Hastanesi sahil ilçelerine ulaşım bakımından ortak nokta da olduğu için bölge
hastanesi niteliğinde projelendirildiği aşikârdır. Proje aşamasında olan ve yeni yapılacak olan
devlet hastanesinin yapımının hızlandırılmasını istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
İNEBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 13
Alaplı’daki devlet hastanesi maalesef ihtiyacı karşılayamamaktadır. Gerek hastanenin
fiziksel yapısı gerekse alt yapısı ve teknik donanımının ve personel yetersizliğinden dolayı
insanlarımız oldukça mağdur olmakta ve en yakın ilçe Ereğli’ye gitmek zorunda kalmaktadır.
Çözüm Önerisi
Hastane binası yıkılarak teknik ve fiziksel olarak bölgemiz insanın ihtiyacını karşılayacak
yeni bir hastane binası mutlaka yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ALAPLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 14
Halen Anamur ve Bozyazı’da hizmet veren devlet hastaneleri ihtiyaca tam olarak cevap
verememekte olup, acil Hastalar 3-5 saatlik tehlikeli ve endişeli yolculuklara maruz bırakılarak
dışarıya sevk edilmektedir.
Çözüm Önerisi
İlçelerimizde faaliyet gösteren hastanelerin Mersin ve Antalya İllerine olan uzaklıklar da göz
önüne alınarak, günümüz tıbbi cihaz ve teçhizat imkânlarına kavuşturulması, uzman doktor
açıklarının kapatılması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. En azından Anamur
Devlet Hastanesi’nin tam teşekküllü olarak hizmet verebilecek hale getirilmesinin hem hayati
tehlikesi olan hastaların uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıkmasını önleyecek, hem de hasta
yakınlarının endişeli bekleyişlerini ortadan kaldıracaktır. Bölgemizde Mersin Üniversitesi’ne
bağlı bir Tıp Fakültesinin açılmasının da bu sorunların kökten çözülmesini sağlayacağına
inanıyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 15
Emirdağ Devlet Hastanesi’nin depreme dayanıklılık testleri 2 yıldan uzun bir süredir
sonuçlandırılamamış olup mevcut binaya yatırım yapılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Söz konusu sorunun ivedilikle çözülmesi ve yeni yerinin Ankara-İzmir Karayolu üzerinde bir
yere taşınması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
EMİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 16
Sandıklı’da bulunan devlet hastanesinde eksik olan branşların biran önce tamamlanmasını
talep etmekteyiz.
Devlet hastanemizdeki eksik branşlardaki doktorların tamamlanmasını için gerekli girişimlerin
yapılması gerekmektedir. Hastalarımız zaman zaman tedavi hizmeti görmek için ilçe dışına
çıkmak durumunda kalmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
SANDIKLI TİCARET BORSASI
Sorun 17
En kalabalık turizm beldelerinden biri olan Didim’de yaz nüfusu ortalaması 350 binin
üzerindedir. Kışın 74 bin olan nüfusa hizmet verirken bile ciddi bir yoğunluğa sahip olan
50 yataklı Didim Devlet Hastanesi yazın hizmet veremez hale gelmektedir. Hastanemizde
birçok branşta doktor bulunmamaktadır.
Çözüm Önerisi
TÜİK kayıtlarına göre nüfus artış oranı en yüksek yerleşim yeri olan Didim’de hastane bugünün
ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Özellikle acil hizmetleri ve poliklinik hizmetlerinde
kapasitesinin çok üzerinde çalışılmaktadır. Hastalar doktor branş eksikliği sebebiyle yeterli
sağlık hizmetinden faydalanamamaktadır. Bu da hem ilçemizde yaşayan vatandaşların hem
de ilçemize gelen misafirlerin mağduriyetlerine sebep olmakta turizm gelişiminin önünde
engel teşkil etmektedir. Daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için zaten müsait
olan alana İlçemize de yakışan daha modern ve personel sayısı açısından daha etkin en az
150 yataklı yeni bir hastaneye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
DİDİM TİCARET ODASI
Sorun 18
Mevcut devlet hastanesinde özellikle ana dallarda doktor yetersizliği bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Özellikle ana dallarda (genel cerrahi, dâhiliye, kadın doğum, çocuk, vb.) mevcut olan doktor
yetersizliği bölgemizin zorunlu görev bölgesi yapılmasıyla çözüme kavuşabilir.
Bildiren Oda / Borsa
GÖRDES TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 19
Fethiye’de bulunan Fethiye Devlet Hastanesi bölgemizde Köyceğiz’den Kalkan-Kaş’a kadar geniş
bir alana hizmet etmekte olup, özellikle yaz aylarında yerli yabancı oldukça fazla nüfus nedeni ile
taleplere yeterince cevap verememekte ve kapasitesi günden güne yetersiz kalmaktadır.
Çözüm Önerisi
Fethiye’nin ve Seydikemer’in ihtiyaçlarına dönük bölge hastanesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Fethiye İşletme Fakültesi’nin karşısında üniversite ile ilişkili 40 ha alanın “bölge hastanesi”
olmak üzere imar planında işaretlenmesi çalışmaları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından
tamamlanmak üzeredir. Bu kapsamda söz konusu sürecin tamamlanmasına müteakip anılan
alana bölge hastanesi yapılması için Sağlık Bakanlığı’nın yatırımı beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 20
Denetimsizlik sebebiyle açıkta sigara ve tütün mamulleri satışı yapılmakta hatta bu satışlar
marketlere kadar inmiş ve yaygınlaşmış durumda sağlığa zarar vermektedir. Ayrıca bu durum
haksız rekabet ve vergi kaybına sebep olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Özellikle filtresiz sarma sigara içenleri daha yüksek nikotin ve katrana maruz kalması nedeniyle
önemli sağlık sorunları meydana gelmektedir. Olması gereken sınırlar ve kontrollerin dışında
kalan bu tür açıkta satılan tütün ve tütün ürünlerine karşı denetimlerin çok daha sıklaştırılması
ve bu tür ürün satışlarının yapılmasının yüklü cezalar ile önüne geçilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MARMARİS TİCARET ODASI

Sorun 21
İlçemizde branş doktorları eksik
Çözüm Önerisi
Branş doktorları tamamlanmalı hastanemize MR ve tomografi aletleri gönderilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
HAYMANA TİCARET ODASI
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Sorun 1
Elazığ’da Yüksek Hızlı Tren hattının olmaması
Çözüm Önerisi
İlimiz ticaret hacminin artması, insan hareketliliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu durum ilimizde,
havalimanının hizmete açılmasından sonra istatistiklere olumlu olarak yansımıştır. Havayolu
ulaşımına alternatif olacak şekilde hızlı ve ekonomik bir ulaşım aracına ihtiyaç duyulmakta
olup, Yüksek Hızlı Tren hattına Elazığ’ın dahil edilmesi beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Aktarım merkezi
Çözüm Önerisi
Devlet Hava Meydanları tarafından, havalimanı statüsüne sahip meydanlardan biri olan
Erzurum Havalimanı, Uluslararası Aktarım Merkezi haline getirilerek hem ülkemizin hem
bölgemizin kalkınmasına büyük bir destek sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZURUM TİCARET BORSASI

Sorun 3
Hızlı Tren projesi
Çözüm Önerisi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın çalışmalarına devam ettiği ve projesi
kapsamında Sivas ve Erzurum güzergâhlarının da bulunduğu Yüksek Hızlı Tren projesinin
hızlandırılarak hayata geçirilmesi beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERZURUM TİCARET BORSASI
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Ulaşım ağlarının çeşitlendirilmesi, kara ve havayolu ulaşımının tamamlanması.
Çözüm Önerisi
Hakkari-Van, Hakkari-Şırnak bağlantılı karayollarının standartlara kavuşturulması
gerekmektedir. Hakkari-Van karayolunda genişletme çalışmalarının tamamlanmayan
kısımlarının bitirilmesi gereklidir. Hakkari-Şırnak karayolunun da kısa zamanda genişletme
ve duble yol yapımına başlanması talep edilmektedir. Yüksekova Havaalanı’nın 2015 yılı
ortalarında hizmete açılması durumunda, ülkemizin en uzak yerleşim yerine olan mesafemiz
2 saate inmiş olacaktır. İlimize ulaşım uzaklığı nedeniyle gerçekleştirilemeyen ekonomik,
sosyal ve diğer birçok alanda yapılması planlanan organizasyon ve seyahatlerin hayata
geçilerek, doğu ve batının bütünleşmesi sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
HAKKARİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
Kars-Arpaçay-Çıldır karayolu modern standartların uzağında kalmaktadır. İlimize 110 km
mesafedeki sınır kapısına, en kısa olarak Kars-Arpaçay-Çıldır karayoluyla gidilebilmekte
fakat bu yol modern karayolu standartlarını karşılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Maliyetlerini düşürebilmek ve ihracat fırsatlarından daha uygun şekilde yaralanabilmek için
Kars-Arpaçay-Çıldır karayolu bölünmüş yol olarak yatırım programına alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 6
Kars Lojistik Merkezi’nin inşasına halen başlanmamıştır. 2011 yılında yatırım programına
alınan fakat halen proje aşamasında kalan lojistik merkezin, yılsonunda açılması planlanan
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattıyla eş zamanlı bir şekilde faaliyete geçmesi şu an için
mümkün görünmemektedir.
Çözüm Önerisi
Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle ilk ihaledeki 360 gün olan uygulama proje
süresi ikinci ihalede 180 güne indirilmekle beraber aynı hassasiyet inşaat sürecinde de
gösterilmelidir. Uygulama projesi bitiminde zaman kaybedilmeden ve ilgili hukuki süreçler
hızlandırılmak suretiyle en kısa zamanda Kars Lojistik Merkezi’nin inşaatına başlanmalıdır.
Bu konuda yaşanacak gecikmeler ilimizin sadece transit bir geçiş merkezi olarak kalmasına,
il ve ülke ekonomisi için ciddi ekonomik kayıpların ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 7
Tunceli’yi diğer illere ve ilçelere bağlayan yollar kötü koşullardadır ve tehlike arz etmektedir.
Çözüm Önerisi
Tunceli’yi Erzincan’a bağlayan Akra yolu 1980’lerde çok hareketli ve işlekti ancak çatışma
ortamından sonra neredeyse hiç kullanılmaz duruma gelmiştir. Barış süreciyle birlikte,
bakımsızlıktan tek şeride düşen yolun yapılması gerekmektedir. Ayrıca Tunceli’yi Ovacık
ilçemize bağlayan yol her an kaza riskini barındırmaktadır. İlçede bulunan Munzur su
fabrikasının nakliye kamyonları, yolcu otobüsleri ve diğer büyük araçlar ulaşımda çok büyük
sorun yaşamaktadır. Bu yolu Sivas’a bağlamak hem merkezin trafik yükünü azaltacak, hem
nakliye süresini kısaltacaktır. Yakın zamanda kayak tesisine kavuşan Ovacık bir Kartalkaya
niteliği kazanmalı ve ilimizin artık turistik olarak tanınması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Ulaşım altyapısının tamamlanmaması: Van Çevre Yolu, Van-Şırnak karayolu, Van Ferit
Melen Havaalanı, Kuskunkıran Geçidi.
Çözüm Önerisi
Çevre yolunun önündeki en büyük engel 18. madde uygulamasıdır. Çevre yolunun yapılması
için kamulaştırma yapılarak hemen çalışmalara başlanmalıdır. Van-Şırnak karayolunun
tamamlanmasıyla dış ticarette kullanılacak yol bölge kentlerine önemli katkı sağlayacaktır.
Van Ferit Melen Havalimanının statüsü Devlet Hava Meydanları İşletmesinin aldığı kararla
“B” statüden “C” statüsüne indirilmiştir. Ferit Melen Havalimanındaki mevcut potansiyel göz
önünde bulundurularak, teknik cihaz eksiklilerinin ivedi olarak tamamlanması ve eski statüye
alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Kuskunkıran’a ikinci tüp geçit acilen yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 9
Ulaşım imkânlarının kısıtlı olması.
Çözüm Önerisi
Ardahan-Artvin-Ahıska’ya hitap edecek bölgesel havaalanı yapılmalıdır. Kars-SusuzArdahan duble yolu tamamlanmalıdır. Erzurum-Göle-Ardahan-Çıldır Aktaş duble yolu hızla
tamamlanmalıdır. Hanak-Damal-Posof-Türkgözü güzergâhına sınır kapısına kadar duble yol
yapılmalıdır. Şavşat-Ardahan yolu ve Sahara Tüneli tamamlanmalıdır. Eminbey-Ilgar Tüneli
tamamlanmalıdır. Çıldır Mozeret Tüneli tamamlanmalıdır. İstanbul-Kars demiryolu hattı
Ardahan’dan Karadeniz’e bağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 10
Kars-Iğdır-Nahcıvan uluslararası demiryolunun hayata geçirilmesi.
Çözüm Önerisi
Azerbaycan’la işbirliği içinde demiryolu yapım ihalesine bir an önce yapılmalı, bu hat hayata
geçirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 11
Kars-Iğdır-Aralık-Nahcıvan demiryolu hattının açılması.
Çözüm Önerisi
Kars-Iğdır-Aralık-Nahcıvan demiryolu hattı bölgenin gelişmesi için çok önemlidir. Çalışmalar
bitirilerek bu hat hızla hayata geçirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
IĞDIR TİCARET BORSASI

Sorun 12
Ulaşım sorunu çözülmelidir.
Çözüm Önerisi
Gölbaşı ilçemizden geçen demiryolu ile Adıyaman arasında muhakkak demiryolu bağlantısının
yapılması gerekmektedir. Demiryolu ulaşımı, sanayicilerin ürün ve hammaddelerini en
ucuz şekilde nakletmeleri açısından önemlidir. Projelendirilmesi tamamlanmış ve yapım
aşamasında olan karayollarının yol iyileştirme ve duble yol yapımları hızlandırılmalı,
standartları düşük yollar düzeltilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 13
Adıyaman Gölbaşı ilçesine kadar olan demiryolundan şehrin yararlanamaması, yanı sıra ilde
herhangi bir otoban bağlantısı olmaması, çevre illerle olan ulaşımında karayollarının yetersiz
kapasite ve bozuk olması lojistik anlamda Adıyaman iline zarar vermektedir.
Çözüm Önerisi
Adıyaman Gölbaşı ilçesine kadar olan demiryolunun Kahta ilçesine hatta Atatürk Barajı
kıyısına kadar yapılması feribot taşımacılığını geliştirerek barajla kıyısı olan tüm illerle
bağlantı kurmasının yanı sıra demiryolu ile tarımsal ve sanayi yük taşımacılığı yapılarak diğer
illerle lojistik bir bağ kuracaktır. Adıyaman ile Gaziantep arasında yapılacak karayolunun
ücretsiz otoban yolu özelliklerine sahip bir karayolu olması ve bu yolun otobana bağlanması,
Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun tamamlanarak duble yol yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ADIYAMAN TİCARET BORSASI
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Diyarbakır, lojistik merkez potansiyeline sahip önemli bir bölge ilidir. Kalkınma ajansı bölge
planı ve yapılan resmi başvuru sonucunda TCDD’nin yereldeki incelemesi bu durumu
doğrulamakta ancak TCDD 19 lojistik üs planlamasında Diyarbakır yer almamaktadır.
Çözüm Önerisi
Diyarbakır’da lojistik merkez kurulması ile ilgili fizibilite hazırlanarak Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’na müracaat yapılmıştır. TCDD tarafından yerinde inceleme yapılarak
planlanan alanın lojistik merkez için uygunluğu ve ilin potansiyeli değerlendirilmiştir. Türkiye’de
2007 yılından beri planlanan, kalkınma planlarında ve yatırım programlarında yer verilen 19
lojistik üs planlamasına yerelde yapılan çalışmalar ve ilgili incelemeler göz önünde bulundurularak
Diyarbakır’ın da dahil edilmesi ve gerekli altyapı yatırımının sağlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 15
Dörtyol-Hassa Tüneli’nin tamamlanarak hizmete açılması
Çözüm Önerisi
Hassa-Dörtyol Tünelinin tamamlanması ile Gaziantep’ten Mersin’e gönderilen ihracat ürünleri
3 saatlik bir yol yerine, bir saat gibi kısa bir sürede İskenderun Limanı’na ulaşabilecek.
Bu tünelin hizmete açılması sadece Gaziantep’in değil Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki birçok ilin üretimini ve ihracatını olumlu şekilde etkileyecektir.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Sorun 16
Bölgemiz ulaşımda merkezi önemli bir coğrafi yerde yer almaktadır. Bunun için ekonomimizi
güçlendirecek ve bölgeye yatırım yapacak olan yatırımcıların beklentilerini karşılamak için
yeni yol çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Çözüm Önerisi
Bu ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacak olan Hassa-Dörtyol Tüneli yol çalışmalarının bir an
önce başlaması ve tamamlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ISLAHİYE TİCARET ODASI
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Sorun 17
Gaziantep-Şanlıurfa E/90 Karayolunun (kamulaştırma yapıldığı halde) bölünmüş duble yol
yapılmaması; Gaziantep-Şanlıurfa otobanından Nizip’e batı yönünden çıkışının olmaması;
Nizip OSB ile Karkamış yol ayrımına bağlantı olmaması Nizip sanayisinin hinterlandının
gelişmesini ve ticaretini engellemektedir.
Çözüm Önerisi
Günlük 12 bin aracın geçtiği yolda bölünmüş yol çalışması yapılması gerekmektedir.
Gaziantep-Şanlıurfa otobanından Nizip’e batı yönünden çıkışın sağlanması ve Nizip Organize
Sanayi Bölgesi ile Karkamış yol ayrımına bağlantı verilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NİZİP TİCARET ODASI
Sorun 18
Gaziantep-Nizip arası yolun duble yol olmaması.
Çözüm Önerisi
Tarihi İpek Yolu’nun bir kolu olan E-90 karayolunun bir bölümü Nizip ile Gaziantep’i
birbirine bağlamakta ve çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Söz konusu yol bu yoğunluğu
kaldıramamaktadır. Hemen her gün bir trafik kazası olmakta can ve mal kayıpları meydana
gelmektedir. Bu yol duble yol haline getirilerek daha işler bir hal almalıdır. Ayrıca bu yol duble
hale geldiği zaman ulaşım rahatlayacak ve daha hızlı sevkiyatlar gerçekleşecektir. Bu da
bölge il ve ilçe ekonomisine olumlu katkıda bulunacaktır. Her şeyden önemlisi can ve mal
kaybı en asgari düzeye inecektir.
Bildiren Oda / Borsa
NİZİP TİCARET BORSASI
Sorun 19
Hızlı Tren yatırımlarının ve havayolu ulaşım sayılarının yetersizliği.
Çözüm Önerisi
Son yıllarda Malatya’da yapılan yatırımlar ile ilimize geliş gidiş trafiği hızlanmıştır. Ulaşımda
alternatif olan Hızlı Trenin ilimize en kısa sürede faaliyete geçirilmelidir. Uçak seferlerinin
karşılıklı olarak büyükşehirlere aynı gün içerisinde gidiş gelişleri sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Türkiye’nin cari açığında da en büyük etken enerji ithalatı olarak gösteriliyor. 2013 yılında 54
milyar dolarlık enerji ithalatının yaklaşık 33 milyar dolarının ulaştırma sektöründe kullanıldığı
hesaplanıyor.
Çözüm Önerisi
Malatya’yı diğer illere bağlayan ulaşım ağında daha hızlı ve daha ekonomik bağlayacak Hızlı
Tren projesi, hükümetin yatırım programına alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MALATYA TİCARET BORSASI

Sorun 21
Mardin’de havayolu ulaşım maliyetinin yüksekliği
Çözüm Önerisi
Mardin’de havayolu ulaşımı, ülke genelin aksine, yüksek fiyatlı olup, bu durum turistler
yanında yatırımcılar için de olumsuz nitelik arz edebilmektedir. Bilet fiyatları düşürülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 22
Nakliye sektörünün önünde bürokratik engeller vardır.
Çözüm Önerisi
Yurtiçi taşımacılık yapan firmaların almak zorunda oldukları K türü yetki belgeleri ücretlerinin
düşürülmesine ve istiap hadlerinde esneklik sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 23
Mardin’in ulaştırma altyapısında eksiklikler mevcuttur.
Çözüm Önerisi
Mardin’in havayolu, demiryolu ve karayolları ile lojistik imkânları hâlihazırda mevcuttur
ama eksiktir. Bunların amaca yönelik olarak ve de stratejik bir bakış açısıyla ‘multi-modal’
tarzda entegrasyonuna ve geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Özellikle ucuz bir taşıma biçimi olan
demiryolu altyapısında ciddi iyileştirmelere ihtiyaç vardır.
Bildiren Oda / Borsa
KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 24
Mardin’de çevre yolları yoktur.
Çözüm Önerisi
Mardin ilinde ve ilçelerinde çevre yollarının olmayışı, şehir trafiklerinde yoğunluğa, ciddi
zaman israfına ve maddî kayıplara yol açmaktadır. Çevre yollarının yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NUSAYBİN TİCARET BORSASI

Sorun 25
İlin ulaşım altyapısındaki sıkıntılar. Mevcut projelerin yavaş ilerlemesi, tamamlanmaması.
Çözüm Önerisi
İlimizin hızlı ulaşımı açısından havaalanına ihtiyacı vardır. 1998 yılında ihaleye açılan
Siirt-Eruh-Şırnak karayolunun bitirilmesi ve Siirt-Van yolunun yatırım programına alınması
gereklidir. Kurtalan-Cizre hudut demiryolu projesinin uygulamaya konulması ihracat ve
ithalata yönelik taşımacılığı cazip hale getireceğinden sanayici ve tüccarın rekabet gücünü
artıracaktır. Toplam uzunluğu 146 km olan Kurtalan-Cizre hudut demiryolu projesinin
uygulamaya konulmalıdır. Siirt-Kurtalan bölünmüş yolu tamamlanmalıdır. OSB’nin yeni çevre
yolu irtibatı OSB’ye olan ilgiyi artıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Ulaşım altyapısının yetersizliği, projelerin yavaş ilerlemesi. 1998 yılından beri devam eden
Şırnak-Cizre yol yapımı çok yavaş ilerlemektedir. İşin sadece 15 km’si yapılmıştır. ŞırnakSiirt yolunda da hiçbir çalışma yapılmamaktadır. Şırnak-Van yolu yapım çalışması ise durmuş
vaziyettedir.
Çözüm Önerisi
Şırnak’ın diğer bölgelerle bağlanması ve gelişmesi için bu yolların tamamlanması için gerekli
kaynak sağlanmalı ve projeler ivedilikle tamamlanmalıdır. Şırnak-Hakkari yolunun da yapılması
için yatırım programına girmesi gerekir. Yapılacak olan bu yollar ikinci bir ipek yolu niteliğindedir.
Bildiren Oda / Borsa
ŞIRNAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 27
Şanlıurfa-Habur otobanının hizmete açılması
Çözüm Önerisi
Tarihi İpekyolu olan Şanlıurfa-Habur hattı dış ticaretin can damarıdır. Ulaşımın aksamasına
sık sık kazaların ve can kayıplarının yaşanmasına neden olan bu güzergâhın bir an önce
otoban yapılarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle Irak ve Ortadoğu ülkelerine
yapılan ihracatta ana güzergâh olması münasebeti ile önem arz etmektedir. Hali hazırda var
olan duble yollar bu sirkülasyona cevap verememektedir.
Bildiren Oda / Borsa
CİZRE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 28
Konya-Karaman-Ereğli-Adana-Mersin-Gaziantep arasında Hızlı Tren Hattı yapımına
başlanmıştır. Kilis Polateli OSB ile bölgemizin sanayi merkezi Gaziantep sanayisinin yeni
taşma alanı olan Kilis’in, Hızlı Tren projesine dahil edilmesi elzem görülmektedir.
Çözüm Önerisi
Gaziantep’ten gelen hızlı tren hattının Kilis üzerinden Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi’nden geçirilerek Amanos Tüneli ile 80 km mesafeye olacak olan
Dörtyol Limanı’na bağlanması ve ulusal bağlantısının yapılması gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
KİLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 29
Çorum’un da kullanıldığı Amasya-Merzifon Havaalanı, gerek uçuş sefer sayısı, gerekse fizik
altyapı olarak yetersiz kalmaktadır. Mevcut şartlarda talebi kısmen karşılasa da bölgemizin
prestiji ve uluslararası dolaşımı konusunda oldukça yetersiz kalmaktadır. Ayrıca gümrük
hizmeti de verilmelidir
Çözüm Önerisi
Merzifon Havaalanı’nın terminal binası yenilenmeli, prestijli bir hale getirilmelidir. Mevcut hali,
bölgemizde prestij kaybına neden olmaktadır. Şu anda yalnızca İstanbul’a gerçekleştirilen
seferlerin sayıları artırılmalı, bunun yanı sıra Ege ve Akdeniz Bölgelerine de seferler
açılmalıdır. Havaalanının ismine ‘Çorum’un adının da eklenmesi önemli bir husustur. Zira
çoğunluğu dış ticaret yapan sanayicilerimiz, yabancı ortaklarıyla ya da müşterileriyle zaman
zaman bu konuda sorun yaşamaktadırlar. Uluslararası terminal hüviyeti kazandırılmalıdır.
Havaalanı’nda gümrük hizmetleri de verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 30
TR83 bölgesinin üretim ve sanayi merkezi olan Çorum, dış ticaret potansiyelini artırmak
amacıyla demiryolu talep etmektedir. Ankara-Samsun güzergâhına kurulacak demiryolu ile
Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasında bağlantı kurulmuş olacaktır. Bölgemizin ticaret
potansiyeli artacaktır.
Çözüm Önerisi
Söz konusu demiryolu talebimiz, 2015 yılı yatırım programına alınmıştır. Yatırımın hayata
geçmesiyle, ilimiz başta olmak üzere bölgemizin dış ticaret potansiyeli katbekat artacaktır.
Ancak yatırımın tamamlanması, uzunca bir zaman alacak gibi görünmektedir. Sanayi şehri
olan ilimiz için ise demiryolu olmaksızın geçen her bir gün, kayıp olarak değerlendirilmektedir.
Yatırım eğer hızla hayata geçirilirse bölgemizin, ülke ekonomisine sağladığı katma değer
artacak, dolayısıyla kısa süre içerisinde kendisini amorti edecektir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Taşıma ve navlun giderlerinin fazla olması bu nedenle rekabetin sağlamaması, üretilen
ürünlerin pazarlanamaması.
Çözüm Önerisi
Demiryolu yük taşımacılığının ilimize gelmesi gerekmektedir. Bu kaba ürünlerin
taşınması kolaylaşacak, üreticiler ürettikleri ürünlerini yüksek navlun ücretleri ödemeden
pazarlayabileceklerdir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORUM TİCARET BORSASI
Sorun 32
Sungurlu’da demiryolu hattının bulunmamasından dolayı tek ulaşım yolunun karayolu olması
nedeniyle ulaşım ve taşımacılık maliyetlerinin yüksek olması
Çözüm Önerisi
Sungurlu esnafının ulaşım ve taşımacılık maliyetlerini azaltmak amacıyla 64. Hükümet
programında yer alan demiryolu taşımacılığı projesine dahil edilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SUNGURLU TİCARET BORSASI
Sorun 33
Kayseri’de faaliyet gösteren sanayici ve ihracatçı firmalarımızın en büyük problemlerinden
biri lojistik hizmetleridir. Kayseri, lojistik sorunu nedeniyle rakipler karşısında yüzde 10-25
dezavantajlı konumdadır. Kayseri Havalimanı terminalinin kapasitesinin yetersizliği.
Çözüm Önerisi
Kayseri’deki sanayicilerin lojistik dezavantajı, demiryollarımızın daha etkin kullanımını
sağlanarak avantaja dönüştürülebilir. Sanayicilerimiz Mersin Limanına ulaşım için DDY’den
zamanında ve uygun fiyatla tam istedikleri zamanda vagon hizmetini hızlı bir şekilde
alabilmelidir. Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının (Yerköy-Kayseri bağlantısının)
çalışmalarının öngörülenden daha önceki bir tarihte işletmeye alınması talep edilmektedir.
Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren hattı, projesinin tamamlanma ve işletmeye
alınma süresinin çok daha yakın tarihlere çekilmelidir. Kayseri Havalimanı’nın kapasitesinin
artırılmasının gerekliliğine inanmaktayız.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ SANAYİ ODASI
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Sorun 34
Kırşehir’in herhangi bir demiryolu ulaşım ağında yer almaması nedeniyle, özellikle taşımacılık
ve bununla ilişkili hammadde girdilerinin yüksekliği ildeki ve il dışına satış yapan firmaları
sıkıntıya sokmaktadır. İhalesi tamamlanan çevre yolunun yapılmayışı OSB’yi olumsuz yönde
etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Kırşehir’e, Organize Sanayi Bölgesi’nin de içinden geçecek şekilde demiryolu bağlantısının
kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede alternatif çözüm yollarından biri, yapılması planlanan
Hızlı Tren hattının Antalya-Kapadokya ayağının inşasının hızlandırılması, hattın Kırşehir’i
de içine alacak şekilde Kayseri’ye kadar uzatılmasının sağlanmasıdır. Diğer bir alternatif
ise, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı tren hattının yapımının öne alınarak,
Kırşehir’in bu rotaya dâhil edilmesidir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 35
Kırşehir’in herhangi bir demiryolu ulaşım ağında yer almaması nedeniyle, özellikle taşımacılık
ve bununla ilişkili hammadde girdilerinin yüksekliği ildeki firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Bu
durum, il dışına satış yapan firmaların maliyetlerini de doğrudan etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Kırşehir’e, Organize Sanayi Bölgesi’nin de içinden geçecek şekilde demiryolu bağlantısının
kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede alternatif çözüm yollarından biri, yapılması planlanan
Hızlı Tren hattının Antalya-Kapadokya ayağının inşasının hızlandırılması, hattın Kırşehir’i
de içine alacak şekilde Kayseri’ye kadar uzatılmasının sağlanmasıdır. Diğer bir alternatif
ise, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattının yapımının öne alınarak,
Kırşehir’in bu rotaya dâhil edilmesidir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI
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Kırşehir’in herhangi bir demiryolu ulaşım ağında yer almaması nedeniyle, özellikle taşımacılık
ve bununla ilişkili hammadde girdilerinin yüksekliği ildeki firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Bu
durum, il dışına satış yapan firmaların maliyetlerini de doğrudan etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Kırşehir’e, Organize Sanayi Bölgesi’nin de içinden geçecek şekilde demiryolu bağlantısının
kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede alternatif çözüm yollarından biri, yapılması planlanan
Hızlı Tren hattının Antalya-Kapadokya ayağının inşasının hızlandırılması, hattın Kırşehir’i
de içine alacak şekilde Kayseri’ye kadar uzatılmasının sağlanmasıdır. Diğer bir alternatif
ise, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattının yapımının öne alınarak,
Kırşehir’in bu rotaya dâhil edilmesidir.
Bildiren Oda / Borsa
KAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 37
Kırşehir’in herhangi bir demiryolu ulaşım ağında yer almaması nedeniyle, özellikle taşımacılık
ve bununla ilişkili hammadde girdilerinin yüksekliği ildeki firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Bu
durum, il dışına satış yapan firmaların maliyetlerini de doğrudan etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Kırşehir’e, Organize Sanayi Bölgesi’nin de içinden geçecek şekilde demiryolu bağlantısının
kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede alternatif çözüm yollarından biri, yapılması planlanan
Hızlı Tren hattının Antalya-Kapadokya ayağının inşasının hızlandırılması, hattın Kırşehir’i
de içine alacak şekilde Kayseri’ye kadar uzatılmasının sağlanmasıdır. Diğer bir alternatif
ise, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattının yapımının öne alınarak,
Kırşehir’in bu rotaya dâhil edilmesidir.
Bildiren Oda / Borsa
MUCUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 38
Türkiye’de iç bölgelerin ortak meselesi olan limanlara uzak olmasından kaynaklanan nakliye
sorunu ve gümrük işlemlerinin yüksek maliyetleri Konya’nın dış ticaretini doğrudan olumsuz
etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Konya’ya en yakın liman Mersin Limanı’dır ve Konya ihracatının yüzde 50’sinden fazlası
Mersin Limanı üzerinden gerçekleşmektedir. Karayolu uzaklığı 348 km olan iki şehir
arasında nakliye maliyetleri yüksektir. Hali hazırda Konya-Mersin arasında demiryolu yük
taşımacılığı yapılmaktadır. Ancak demiryolu uzaklığı 388 km olan iki şehir arasında nakliye
süresi ortalama 12 saattir ve bu demiryolunun 347 km’lik kısmı (Yenice’ye kadar) tek hatlıdır.
Konya-Mersin çift hatlı demiryolu projesi biran önce hayata geçirilmelidir. Ayrıca Konya’da
Lojistik Merkezi (konteynır parkı) kurulmalı, tüm gümrük işlemleri Konya’da yapıldıktan sonra
Mersin Limanı’ndan sadece gemiye yükleme işlemi gerçekleştirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KONYA TİCARET ODASI
Sorun 39
Akşehir OSB’ye 7 km uzaklıkta bulunan demiryolu istasyonu/yükleme boşaltma altyapısı
bulunmaması
Çözüm Önerisi
7 km uzaktaki demiryolu hattından Akşehir OSB’ye demiryolu hattının çekilerek, yüklemeboşaltma-gümrükleme işlemi yapılan bir demiryolu istasyonu altyapısının kurulması yatırımlar
açısından çok önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 40
Yatırım projesi kapsamında yer alan Gembos Yolu Projesinin henüz tamamlanmamış olması,
Akdeniz Bölgesi’ne, özellikle Antalya Liman ve havaalanına ulaşımda maliyetleri arttırmaktadır.
Çözüm Önerisi
Gembos Yolu Projesi duble yol olarak tamamlanmalıdır. Yolun ulaşıma açılması ile birlikte
bölgemiz ulaşım maliyetlerini aşağıya çekecek ve ilçemizin rekabet gücü artacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BEYŞEHİR TİCARET ODASI
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Antalya’dan Kapadokya’ya gelen turist sayısında beklenen artışın iki bölge arasındaki
mesafeden dolayı sağlanamaması bölgemiz turizminin gelişimi önünde engel oluşturmaktadır.
Çözüm Önerisi
Hızlı Tren güzergâhında yer alan Kapadokya’nın Antalya ile bağlantısını yapacak olan hızlı
tren hattına öncelik verilerek tamamlanması bölge turizmini canlandıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 42
Niğde’nin ekonomik gelişimini hızlandıracak ve yatırımcıların gelmesinde en büyük
etkenlerden birisi olacak bölgesel bir havalimanının olmayışı.
Çözüm Önerisi
Niğde’nin iktisadi olarak gelişmesi ve bölgenin yeni yatırımcılar için cazip hale gelmesi ve
bu bağlamda yatırım ve teşvik alanlarının kullanılarak mevcut sanayi ve ticaretin daha da
canlandırılması bölgeye kurulacak bir havaalanı ile mümkündür. Bu bağlamda bölgeye
kurulacak bir havaalanı 10 bin yıllık geçmişe sahip Niğde’nin tarihi ve kültürel varlıklarına
erişimin kolaylaştırılarak tüm Türkiye, hatta dünya ile paylaşılması yoluyla turizm gelirlerini
arttıracak ve aynı zamanda Niğde Üniversitesi’nde öğrenci sayısı ve akademik kadro çeşitliliği
sayısının yükselmesini sağlayacaktır. Öncü marka şehir arzusundaki Niğde’nin en önemli
adımı hiç şüphesiz bir bölge havaalanı ile mümkündür.
Bildiren Oda / Borsa
NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 43
Lojistik altyapı eksikliği
Çözüm Önerisi
Karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığı süresi çok uzun olup maliyetleri yüksektir. Hızlı Tren
projesinin Bor’a da uygulanması ve hali hazırda yük taşımacılığı yapan trenlerin vagon
sayılarının artırılması bölgedeki ticari faaliyetleri artıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BOR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 44
Bölgenin ekonomik gelişimini destekleyecek havaalanına ihtiyaç duyulması
Çözüm Önerisi
Temeli atılan havaalanı atıl durumdadır. Yolcu taşımacılığına yönelik en yakın havaalanı olan
illerin uzaklığı Nevşehir 130 km, Kayseri 165 km, Adana 190 km’dir. Bu durum hem yolcuların
hem de yatırımcıların ulaşımındaki en büyük engellerden bir tanesidir. Bölgeye uygun olarak
Niğde/Bor, Konya/Ereğli ve Aksaray üçlüsünün ortasında yer alan Beştepeler mevkiinde
bir havaalanının yapılması çevredeki diğer tüm bölgelerinde gelişimini sağlayacaktır. Ticari
faaliyetleri değerlendirildiğinde lojistik altyapı eksikliği nedeniyle büyük bir potansiyelin
değerlendirilmemekte olup kurulacak havaalanının kargo taşımacılığına da olanak verecek
şekilde yapılması oldukça faydalı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BOR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 45
Demiryolu ve havaalanının ilimizde olmaması
Çözüm Önerisi
Demiryolu bakımından alt yapısı tamamlanmaya çalışan Hızlı Tren için çalışmalara hız
kazandırılması, havaalanının ise kapasitesi il olarak bakıldığında yetersiz görülse bile ilimiz
için yatırımcıları çekme açısından ilimiz için önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YOZGAT TİCARET BORSASI
Sorun 46
Ulaşım yatırımları.
Çözüm Önerisi
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu sanayi kenti olan Kayseri’yi de içine almalıdır. Yapım aşamasında
olan ve turizm hattı olacak Ankara-Antalya yolu tamamlanmalıdır. Yatırımı devam eden
Ankara-Yozgat duble yol çalışması bitirilmelidir. Yozgat’a yapılacak olan havaalanının
yapımına hız verilmelidir. Ticarette rekabetin sağlanabilmesi için bölgemiz içerisinde
demiryolu ağları yaygınlaştırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI
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Sorun 47

Çözüm Önerisi
Şefaatli-Kozaklı hattı duble yol olarak yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ŞEFAATLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 48
Duble yollar ve üst yapıların tamamlanmaması
Çözüm Önerisi
Komşu il bağlantıları ve ilimiz içindeki duble yollar bitirilmeli ve üst yapılar tamamlanmalıdır.
İller arasında yatırım konusunda eşitlik olması için Karayolları Bölge Müdürlüklerinin
lağvedilerek köy hizmetlerinde olduğu gibi Karayolları İl Müdürlükleri kurulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 49
Aksaray’ın demiryolu ile Akdeniz limanlarına bağlantı kurulacak hattın tamamlanması
Çözüm Önerisi
Uygulama projesi biten bu projenin bir an önce ihalesi yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 50
Havayolu ulaşımının yetersiz olması
Çözüm Önerisi
Aksaray-Niğde-Karaman-Ereğli-Karapınar-Emirgazi bölgesinde yaşayan 1.200.000 kişinin
faydalanacağı bölgesel bir havaalanı yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

547

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Hattuşaş yolunun bağlanması.

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 51
Aksaray’ın demiryolu ile öncelikle Akdeniz limanlarına bağlantı kurulacak hattın tamamlanması.
Çözüm Önerisi
Bakanlığımız tarafından uygulama projesi biten yatırımın bir an önce hayata geçirilmesi ile
jeopolitik öneme sahip olan ilimizde yatırımlar artacak ekonomi gelişecektir.
Bildiren Oda / Borsa
AKSARAY TİCARET BORSASI

Sorun 52
Bölgesel havalimanı yapılması
Çözüm Önerisi
Aksaray-Niğde-Karaman-Ereğli-Karapınar-Emirgazi bölgesinde yaşayan 1.200.000 kişinin
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bölgesel havalimanı yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKSARAY TİCARET BORSASI

Sorun 53
İlçenin Marmara bölgesindeki konumu ve devlet politikalar gereği uygun görülen Çanakkale
ve Boğaz Köprüsü mantığını destekleyen lojistik taşımacılık deniz ve hava-karayolları
bağlantısının henüz yapılmamış olması
Çözüm Önerisi
İvedi olarak hâlihazırda onaylı çevreyolu tamamlanıp devreye sokularak hem lojistik
taşımacılıkta İstanbul yükü hafifletilmeli, hem de bölgenin kalkınması artırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERDEK TİCARET ODASI
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İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun hizmete girmesi durumunda hali hazırdaki BalıkesirSusurluk yolu üzerindeki dinlenme tesisleri atıl durumda kalabilir, bu durumdaki tesislerde
çalışan birçok kişi işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalabilir.
Çözüm Önerisi
Otoyol hizmete girdiğinde Balıkesir-Susurluk yolu üzerindeki tesisler kapatılıp atıl durumda
kalacaktır. Bunun sonucu mevcut tesislerde çalışanlar işsiz kalacak Susurluk’taki işsizlik
oranı artacaktır. Bu işgücünün atıl kalmaması amacıyla alternatif yatırım kaynakları, tesisler
düşünülmeli yeni iş ortamları yaratılmalı yatırımcılar teşvik edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
SUSURLUK TİCARET BORSASI
Sorun 55
İlimizin ulaşımla ilgili sorunları bulunmaktadır. Bursa-Bilecik arası duble yol uzun bir süredir
tamamlanamamıştır. İl merkezindeki Yüksek Hızlı Tren garı faaliyete geçmemiştir. Yük
taşımacılığında tren yolu yeteri kadar kullanılamamaktadır.
Çözüm Önerisi
Bursa-Bilecik arası duble yol inşaatının en kısa sürede tamamlanması. İl merkezinde inşaatı
süren garın en hızlı bir şekilde tamamlanması ve Bilecik’te duruş zamanlarının iş dünyasının
ihtiyaçlarına uygun olmasının sağlanması. Tren yolunun yük taşımacılığında kullanılmasının
önündeki engellerin kaldırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BİLECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 56
Şu an durmuş bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve demiryolu ve liman bağlantılı düşünülen
Bozüyük Lojistik Köy Projesinin acilen başlaması ve tamamlanması. Bozüyük-Yenişehir
arası ulaşımın bir an önce hızlandırılması.
Çözüm Önerisi
Bozüyük Lojistik Köy Proje alanında arsa sahipleri ile yaşanan ve mahkeme aşamasında
bulunan davanın bir an önce sonuçlandırılması ve yatırımın tamamlanması gerekmektedir.
Yine Bozüyük-Bilecik-Yenişehir arası yolun genişletme çalışmalarının hızla tamamlanması
ve böylelikle Yenişehir Havayolu ulaşım imkânının artırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 57
Bolu’nun karayolu dışında herhangi bir lojistik erişim olanağına sahip olmaması
Çözüm Önerisi
Reel sektörün rekabet gücünün artırılabilmesi için Bolu’nun demiryolu hattına dahil edilmesi
talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 58
Karabük/İsmetpaşa Demiryolu hattının Gerede-Bolu-Düzce üzerinden Sakarya demiryoluna
bağlanması
Çözüm Önerisi
Gerede’ye 35 km uzaklıkta bulunan Karabük/İsmetpaşa Demiryolu hattının GeredeBolu-Düzce üzerinden Sakarya demiryoluna bağlanarak başta Gerede Organize Sanayi
Bölgesi’nde yatırımcılar başta olmak üzere bölge yatırımcılarının ucuz ulaşım demiryolu
taşımacılığına kavuşturulması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 59
Taşımacılık sektöründe haksız rekabet ve sigorta primleri sorunları
Çözüm Önerisi
Karayolu ile yük taşımacılığında nakliye bedellerinin “km” üzerinden hesaplanması
zorunluluğu getirilmelidir. Kaçak akaryakıtın yurda girişinin engellenmesi ile bölgeler arası
nakliyeciler arasında yaşanan haksız rekabetin önüne geçilmelidir. Kasko primleri ve trafik
sigorta primlerinin ivedi olarak düşürülmesi ve tekrar genel merkezden düzenlenerek kontrol
edilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Yöremize yeni havaalanı yapılması
Çözüm Önerisi
Yenişehir Havaalanı’nın yeterince çalışmaması atıl vaziyette kalması sebebiyle Güney
Marmara bölgesini kapsayacak yeni bir havaalanının Karacabey TİGEM arazisine yapılması
halinde gerek Mustafakemalpaşa OSB’nin gerekse yöremiz turizminin daha da canlanacağını
düşünmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI

Sorun 61
İlçemizde bulunan havaalanının, daha aktif şekilde ulusal ve uluslararası ulaşıma ve lojistik
taşıma (gümrük numarası bulunmadığı için) konusunda etkin bir şekilde kullanılmaması.
Çözüm Önerisi
İl ve ilçemizdeki taşımacılık ve ticaret sektöründeki firmalar ve konuyla ilgili kamusal yapı
ile ortak bir çalışma yürütülerek havaalanımızın gerçek potansiyelinin ortaya çıkartılması
gerekmektedir. En kısa zamanda ilgili faaliyetler hakkında aksiyon alınarak havaalanımızın
daha aktif hala getirilebilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YENİŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 62
Yenişehir Havaalanı’nın aktif olmaması
Çözüm Önerisi
Yenişehir Havaalanı’nın şehirlerarası ve yurt dışı uçuşlara açık duruma getirilmesi
gerekmektedir. Bölgenin hava ulaşımı potansiyelinin yüksek olması nedeniyle bu ihtiyacın
karşılanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YENİŞEHİR TİCARET BORSASI
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Sorun 63
Çanakkale’nin turizm potansiyelini yeterince kullanamaması
Çözüm Önerisi
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projesi hazırlanan, gerekli yasal prosedürleri
tamamlanarak 2012 Haziran ayında ÇED Raporu alınan Çanakkale Yat Limanı Projesi
bürokrasi aşılarak acilen hayata geçirilmelidir. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
projesi hazırlanan Lâpseki Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı acilen hayata geçirilmelidir.
Çanakkale Kurvaziyer İskelesi Projesi Çanakkale’ye kazandırılmalıdır. Ayvacıkaltı Ulaşım
İskelesi Projesi hayata geçirilmelidir. Karacaören İskelesi Projesi hayata geçirilerek AkbaşKaracaören hattı ulaşımı sağlanmalıdır. Demiryolu ulaşımı Lâpseki’ye kadar getirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 64
Ulaşım
Çözüm Önerisi
Duble yollar tamamlanmalıdır. Boğaz Köprüsü yapılmalıdır. Hava ulaşımında istikrar
sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 65
Çanakkale’nin kara, hava ve deniz ulaşımı yetersizdir.
Çözüm Önerisi
Dünyanın en önemli destinasyonlarından olan Çanakkale’nin ulaşımında özel bir önem ve
strateji olmalıdır. Bu nedenle özel bir yatırım programı ve ödenek tahsisatı yapılmalıdır.
Bölgemizin İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illere ve kendi içindeki yerleşim merkezlerinin
arasındaki karayolu bağlantıları çağdaş standartlara getirilmelidir. Çanakkale boğaz geçişi
köprüsü ile demiryolu bağlantılarının birbirine entegre edilmesi sağlanarak tamamlanmalıdır.
Çanakkale yat limanı projesi hayata geçirilmelidir. Kurvaziyer iskelesi ve Lâpseki Yat Limanı
Balıkçı Barınağı Çanakkale’ye kazandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI
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Karayolu inşaatlarının tamamlanmamış olması, Çanakkale boğazına köprü/tüp geçit ihtiyacı,
liman ile bağlantılı demiryolu ihtiyacı, Karabiga’ya deniz otobüsü bağlantısı olmayışı.
Çözüm Önerisi
Bölgemizin İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illere ve kendi içindeki yerleşim merkezlerinin
arasındaki karayolu bağlantıları çağdaş standartlara getirilmelidir. Çanakkale boğazına
köprü/tüp geçit yapılmalı, demiryolu projesi tamamlanarak limana bağlantı sağlanmalıdır.
Karabiga’nın elverişli altyapısı ve bölgenin yeterli yolcu ve araç kapasitesi göz önünde
bulundurularak, İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.) dış hatlarına (Yenikapı-Marmara AdasıAvşa Adası hattı) Karabiga Beldesi dahil edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 67
Denizlerimizdeki balıkların korunması ve üremelerinin sağlanması.
Çözüm Önerisi
Denizlerimizde balık yuvaları oluşturulmalı mevcut balık yuvaları ve batıkların temizletilmesi
sağlanarak denizlerimizin verimliliğinin artırılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BİGA TİCARET BORSASI

Sorun 68
Çanakkale Boğaz Köprüsü
Çözüm Önerisi
Hükümet gündeminde bulunan Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün hayata geçirilmesi bölgeye
değer katacağı, yapılacak köprü ile bölge turizm yatırımları anlamında büyük katkı
sağlayacağı ve yöremiz ekonomisinin canlanmasında büyük bir yeri olacağından Çanakkale
Boğaz Köprüsü’nün yapılması büyük önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 69
Liman sorunu
Çözüm Önerisi
Gelibolu Limanı, ilçemiz merkezinde olduğundan dolayı yıl içerisinde 1 milyon ağır tonajlı
araç ve sıvı gaz taşıyan yanıcı patlayıcı tankerler geçmektedir. Şehrin güvenliği ve mal can
emniyetinin korunması adına acilen yeni bir liman projesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 70
İstanbul-Edirne, Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı demiryolu projesinin hızlandırılarak hayata
geçirilmesi ve havaalanı ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
Edirne turizm potansiyeli yüksek bir şehir olup, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı her geçen
gün artmaktadır. Ulaşım ile ilgili yapılacak yatırımlar kısa sürede geri dönüş sağlayacağından
dolayı ve özellikle alt yapısı hazır bulunan havaalanı ve bunun yanı sıra hızlı tren projelerinin
kısa sürede hayata geçirilmesi ilimiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 71
Bölgemize demiryolu altyapısının ve şehir merkezine gelen hattın işler hale getirilmesi
Çözüm Önerisi
Alpullu’ya Uzunköprü ve Edirne’ye ulaşımı olan hatta şehrimize ulaşımı olan demiryolu
hattının revize edilerek Organize Sanayi Bölgesine hat verilmesi ve sınır komşumuz olan
Bulgaristan’ın da istediği malkoçlar kapısından tren bağlantısının yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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AB sınırında olan ilimiz lojistik açısından İstanbul ve AB hattında olmasına rağmen sadece
karayolu ulaşımının gelişmiş olması.
Çözüm Önerisi
Demiryolu hattının yenilenmesi ve Hızlı Tren hattının ilimiz sınırları içinde yapılması ve bu
sayede ilimizde üretilen mal ve hizmetlerin AB’ye hızlıca ulaştırılması talep edilmektedir.
İlimizin Karadeniz’de bulunan sınırının bir liman ile desteklenmesi ve ilimize havaalanı
yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 73
Kocaeli’nin artan ticaret hacmini karşılayacak alt yapı ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması
gerekmektedir. Özellikle yük trafiği nedeniyle limanlar ve OSB’lerin demiryolu bağlantılarının
olmaması sorun olmaktadır.
Çözüm Önerisi
OSB ve limanların demiryolu bağlantılarının sağlanması gereklidir. Limanların yoğunlaştığı
bölgelerin yakınlarında bulunan vasıflarını kaybetmiş devlet arazilerinin “TIR otoparkı” olarak
tahsis edilmesi, şehrin güneyinde planlanan güney otoyoluna paralel ve tüm bağlantı yolları
ile Köseköy-Gölcük-Gemlik güzergâhında bir demiryolu hattının planlanması gerekmektedir.
Kocaeli’nin kuzeyinde planlanan Hızlı Tren hattına paralel, sadece yük taşımacılığının
yapılacağı bir demiryolu hattının planlara dahil edilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KOCAELİ SANAYİ ODASI
Sorun 74
Bölgemiz konum itibariyle ciddi bir nüfus yoğunluğu yaşamaktadır. Bölgemiz yerleşik nüfusu
650 bin civarında olmasına rağmen gündüz 1 milyonun üzerine çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölgemizdeki Organize Sanayi Bölgeleri, küçük sanayi siteleri, D-100 kenarındaki sanayi
alanları, bilimsel Ar-Ge merkezlerinin yoğunluğu sebebiyle, şehir dışından yaklaşık 350.000
kişi servis araçları veya kendi imkânları ile ulaşım gerçekleştirmektedirler. Bu sebeplerden
dolayı Gebze Ticaret Odası olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan
Kadıköy-Kartal metro hattına, bölgemiz sınırlarının da dahil edilmesi; enerji maliyetlerinin
düşürülmesi, ekonomik kazanımların yaratılması ve çevreye duyarlılık anlamında önemli
katkıların sağlanması noktasında fayda getirecektir.
Bildiren Oda / Borsa
GEBZE TİCARET ODASI
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Sorun 75
Sakarya’nın Karadeniz’e açılan kapısı olan, Türk Cumhuriyetleriyle ticareti büyük ölçüde
canlandırması beklenen Karasu ilçesinde kurulacak olan Karasu Liman inşaatı 1994 yılında
başlamış olup inşası halen devam etmektedir. Şehir içi ve lojistik demiryolları sorunu da
tamamlanamamıştır.
Çözüm Önerisi
Karasu Limanı, biran önce tamamlanarak bölge ekonomisine kazandırılmalıdır. Adapazarı-Karasu
demiryolu hattı inşaatının hızlandırılması gerekmektedir. Adapazarı-İstanbul treninin MithatpaşaAdapazarı kısmında, rayların yer altına alınarak şehir trafiğinin rahatlatılmasını gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 76
Sanayi bölgelerine girişte karayolu kavşaklarının olmayışı.
Çözüm Önerisi
Küçücek ve Kuzuluk Mahallesi’nde bulunan sanayi alanlarına TEM ve D-100’den bağlantılar
D-140 karayolu üzerinden yapılmaktadır. D-140’dan sanayi alanlarına giriş yapılan
kavşaklarda ölümlü ve yaramalı kazalar olmaktadır. Batakköy-Küçücek ve Kuzuluk Mahallesi
kavşaklarının bir an evvel düzenlenmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 77
Tekirdağ’daki Organize Sanayi Bölgelerinin, Tekirdağ Limanı’na demiryolu ile bağlantılarının
yapılması.
Çözüm Önerisi
Tekirdağ’da son dönemlerde sanayileşme hızla gelişme göstermiş ve bunun sonucunda
bölgemizde 13 adet OSB kurulmuştur. Ancak, bu OSB’lerin hiç birinin demiryolu ile Tekirdağ
Limanı’na bağlantıları bulunmamaktadır. Tekirdağ’da Türkiye ekonomisine etki eden
ulusal ve uluslararası firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar ürünlerini ihraç ederken en ucuz
maliyetli denizyolunu kullanmak istediklerini ancak, limana ürün sevkiyatında karayolunu
kullandıklarını bunun da maliyetlerini artırdığını söylemektedirler. Sanayicilerimizin gelişmiş
dünya ülkeleri ile rekabet edebilmeleri ucuz nakliyeye bağlıdır. Tekirdağ’daki OSB’lerin
limanımıza demiryolu ile bağlantılarının yapılmasını talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Tekirdağ Yat Limanı’nın özelleştirilmesi.
Çözüm Önerisi
2005 yılında açılışı yapılan ancak, bugüne kadar iki kez ihale edilip özelleştirilen Tekirdağ Yat
Limanı, ne hikmetse bir türlü özel firmalara devredilip işletilememiştir. Yat limanı bugün atıl
vaziyette bulunmaktadır. Karadeniz ile İstanbul’dan Ege ve Akdeniz’e açılacak yatlar Tekirdağ
güzergâhını kullanacak ve yat limanında konaklayacaklardır. Yat limanının özelleştirilmesi ile
yapılacak yatırımlar ve rekreasyon çalışmaları şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı
sağlayacağına inanıyoruz. Tekirdağ Yat Limanı’nın balıkçı barınağı kimliğinden bir an önce
kurtarılması ve şehrin ekonomik hayatına dahil edilmesi için özelleştirilmesini talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 79
Tekirdağ TDİ Limanı’nın özelleştirilmesi.
Çözüm Önerisi
Tekirdağ TDİ Limanı 1997 yılında özelleştirilerek AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş.’ye
devredilmiştir. Ancak firma çevresel gelişmeler ve rekabetçi bir ortam yaratılamadığını
beyan ederek limanı devretmiştir. Tekirdağ Limanı genel amaçlı bir bölge limanı olarak
Trakya Bölgesinin tarım, sanayi ve endüstriyel ihtiyaçlarının uluslararası ve ulusal ulaştırma
sistemlerine aktarılmasında önemli bir bağlantı noktası olması ve yatırımı Bakanlıkça
gerçekleştirilen Tekirdağ-Muratlı demiryolu bağlantısı ile liman, Güney Marmara, Ege
Bölgesinde üretilen ürünlerin Avrupa’ya sevkiyatında stratejik bir konuma gelmiştir. Tekirdağ
TDİ Limanı’nın yeniden özelleştirilmesini talep etmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 80
Çorlu’ya Lojistik Köy kurulması
Çözüm Önerisi
Marmara Denizi, Ege Denizi ve Karadeniz’e kıyısı olan Trakya Bölgesi, Türkiye’nin üç denize
birden kıyısı olan tek bölgesidir. Trakya Bölgesinin önemli limanları Tekirdağ’da yoğunlaşmış
olup, bunlar arasında Akport Limanı, Martaş Limanı, OPET ve BOTAŞ’a ait LNG terminalleri
yer almaktadır. Farklı taşıma modlarını entegre eden intermodal taşımacılık sistemleri,
lojistik faaliyetlerin vazgeçilmez unsurları haline dönüşmüştür. Bu konuyla alakalı olarak
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırlamış olduğu 180 sayfalık “Çorlu Lojistik Köy Fizibilite
Raporu” bulunmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 81
Hızlı Tren projesinin bitmemesi nedeniyle OSB’lere ulaşım imkânının kısıtlı olması
Çözüm Önerisi
Hem yük hem de yolcu taşımacılığı anlamında hızlı ve etkin demiryolu ağı ile networklere
bağlanılması acil önemdedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 82
Hayrabolu çevre il ve ilçeler yol bağlantılarının tamlanması.
Çözüm Önerisi
Hayrabolu, Trakya Bölgesinin tam ortasında ve bölgenin önemli merkezlerine çok yakın
olmasına rağmen (Gümrük, Tren İstasyonu, Liman, Transit karayolu, vb.) bağlantı yollarının
kötü ve tek yönlü olmasından dolayı yeterli derecede faydalanamamaktadır. Ülke genelinde
yapılan duble yol çalışmaları Hayrabolu; Tekirdağ, Malkara, Uzunköprü, Eskiköy Sınır
Kapısı ve E-5 karayolu bölgesine yüksek standartlı genişletilmiş yol veya duble yollarla
bağlantılarının sağlanması ilçe gelişmesine ivme kazandıracaktır.
Bildiren Oda / Borsa
HAYRABOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Hayrabolu’nun ana arterlere olan bağlantı yollarının tümü dardır. Bu da ilçenin ekonomik ve
sosyal gelişimine olumsuz yönde yansımaktadır.
Çözüm Önerisi
Ana arterlere olan bağlantı yollarının duble yol olması gerekmektedir. Yollar yapıldığında
yatırımcılar OSB’ye daha hızlı ve güvenle yatırım yapacak, mevcut tüccar ve sanayiciler
mallarını daha hızlı ve güvenle ulaştırabilecek, gelişmiş bir hastane olmaması sebebiyle
ambulans ile tam teşekküllü hastaneye ulaşım rahat ve hızlı sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
HAYRABOLU TİCARET BORSASI

Sorun 84
Bitmeyen karayolu projeleri.
Çözüm Önerisi
Yıllardır devam eden karayolu yapım çalışmaları hem maddi kayıplara hem de can kayıplarına
yol açmaktadır. Mevcut projeler hızla tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MALKARA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 85
İlimiz yüzölçümü olarak Türkiye’nin en küçük ili olmasına rağmen trafikte bulunan araç sayısı
bakımından oldukça fazla yoğunluk yaşamaktadır. Bir önceki yıla göre Türkiye’de toplam
taşıt sayısı yüzde 5,3 artarken, bu oran Yalova’da yüzde 9,3 olarak gerçekleşmiştir.
Çözüm Önerisi
İlimizin yazın artan turizm potansiyeli ile birlikte Termal ve Çınarcık ilçelerimize giden
vatandaşlarımızın da mecburen Yalova içine girmesi bu trafik sıkışıklığını daha da arttırmaktadır.
Bu nedenle alternatif çevre yolu projesi olarak düşünülen Bursa yolu ve Çınarcık arasında
düşünülen bağlantı yolunun bir an önce tamamlanarak trafiğe açılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 86
Yalova’nın Tersaneler Bölgesi nedeniyle artan ihracat miktarlarının karşılanması amacıyla
yük limanı ihtiyacı ve ayrıca mevcut yat limanının kapasitesinin dolu olmasından dolayı ikinci
yat limanı ihtiyacı vardır.
Çözüm Önerisi
İlimizin İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere yakın olması sebebiyle lojistik
olarak stratejik bir öneme sahiptir. Ülkemizin, çevre illerimizin ve Yalova’nın artan ihracat
potansiyelinin değerlendirilmesi ve üreticilerimizin dış ticaretine kolaylık sağlanması amacıyla
geniş ve uzun bir sahil bantı olan Yalova’ya yük limanı yapılması gerekmektedir. Ayrıca,
İlimizde bulunan marina, Marmara Denizi’nde İstanbul Marinaları haricinde tek marinadır.
Konumu itibari ile Karadeniz ve Ege Denizi arasında seyir eden yatların transit duraklama
noktasında bulunan marinamız kapasitesini doldurmuş olup, bu avantajlı konumundan dolayı
ikinci bir yat limanının ilimize yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 87
Demiryolu ihtiyacı
Çözüm Önerisi
Zonguldak’tan İstanbul’a bağlanacak demiryolu projesinin yatırım programına ilçemizin
alınması büyük önem taşımaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 88
Balıkçı barınağının büyütülmesi
Çözüm Önerisi
İlçemizde bulunan balıkçı barınağına ek yapılacak olan ilave mendirek projesi ivedilikle bitirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Karadeniz sahil yolunun tamamlanması
Çözüm Önerisi
Akçakoca-Kocaeli arasındaki yapımı devam etmekte olan 18 km’lik Karadeniz sahil yolu
tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 90
Uzun yıllardır çözülemeyen trafik problemi il için kısa vadede çözülmesi gereken problemlerin
başında gelmektedir.
Çözüm Önerisi
Amasya Belediye Başkanı’nın çabası ve belediyenin kendi bütçesi ile yapılması planlanan
yaklaşık 1 km uzunluğundaki Harşena Dağı’nın altından geçerek Kurşunlu Mahallesi’ne
bağlanacak olan tünel şehir içi transit geçişe imkân tanıyacağından trafikte rahatlamalara
neden olacaktır. Ama yeterli olmayacağı görüşündeyiz. Ayrıca çevre yolu inşaatında yaşanan
heyelan nedeniyle yolun bitirilmesi uzun vadede tamamlanacak ve tamamlanmış olması da
problemi yeterince çözmeyecektir. Ferhat arası ve devlet hastanesi arasındaki 3 km’lik tünel
yapımı çok daha etkili bir çözüm olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 91
İlin turizm potansiyelinin havayolu taşımacılığının yeterli olmaması nedeniyle yeterince
kullanılamaması
Çözüm Önerisi
Amasya, Karadeniz turlarının başlangıç ya da bitiş noktasında yer almaktadır. Yerli
ziyaretçilerin yüzde 60’ının Ege Bölgesi’nden geldiği hususu göz önünde bulundurularak
İzmir-Amasya seferlerinin uçuş programlarına dâhil edilmesinin bölge insanının talep
ve ihtiyaçlarını karşılayacağı, ulaşımdaki sürenin azalmasıyla da il ve bölge ekonomisine
katkının artacağı görüşündeyiz. Amasya Ticaret ve Sanayi Odası olarak talebimiz İzmir
seferlerinin eklenmesidir.
Bildiren Oda / Borsa
AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 92
İlçemizde bulunan Merzifon-Amasya Havaalanı’ndan İstanbul’a düzenlenen Türk Hava
Yolları uçuş saatlerinin işlevsel olmaması
Çözüm Önerisi
Merzifon Havaalanı iniş kalkış yapan havayolu firmalarının uçuş saatlerinin yeniden
düzenlenerek gidiş Merzifon’dan sabah saatlerinde dönüşün geç saatlerde İstanbul’dan
yapılması için gerekli çalışmaların yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 93
Arhavi’de iskele yapılması talep edilmektedir.
Çözüm Önerisi
Odamız üyesi ihracatçı firmaların uluslararası rekabet ortamından etkilenmemeleri, nakliye
yönünden avantaj sağlayacak en az 2500-3000 gros tonluk gemilerin yanacağı ve malların
yükleyip boşaltabilecekleri iskele yapılması istenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ARHAVİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 94
Baraj yapımı nedeniyle 15 km yolu uzayan Güreşen ve Anbarlı Köyü’ne köprü yapılması
Çözüm Önerisi
Köprü viyadükünün yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BORÇKA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ulaşım altyapı yetersizliği, bölgenin jeopolitik önemi nedeniyle
lojistik üstü olmasına engel olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Giresun-Ordu başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi ulaşım ve lojistik açıdan
desteklenmelidir. Ordu’da Akdeniz Yolu, Giresun’da Eğribel Tüneli ve bölgenin diğer
kuzey-güney bağlantıları stratejik öneme sahiptir. Bölgenin bütün olarak demiryolu ile
desteklenmelidir. Buna bağlı olarak Trabzon-Rize, Giresun-Ordu Lojistik Köy projeleri ile
entegre edilmelidir. Bu bağlantılar ticari, sosyal yaşamı pozitif olarak hareketlendireceği gibi
uluslararası ticaretinde kapısını aralayacaktır. Yine bölgede Ordu iskelesi, Giresun, Trabzon,
Rize ve Hopa Limanları dikkat çekmektedir. Bölge deniz, kara, demiryolu ve hava ulaşımının
yanında lojistik merkezler ile AB ve Rusya’nın lojistik üstü olabilir.
Bildiren Oda / Borsa
GİRESUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 96
Giresun Limanı gibi Doğu Karadeniz’de bulunan limanların etkin çalışmaması, Ortadoğu,
Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerine taşımacılığın çoğunluğunun karayolu ile yapılması ve bu
taşımacılığın maliyetlerinin yüksek olması
Çözüm Önerisi
Limanların, ihtisas limanı haline getirilmesi ve bu limanlara demiryolu bağlantılarının
yapılarak kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. Samsun-Hopa (Sarp Sınır Kapısı)
arasında demiryolunun yapılması ve bu hattın Rusya, Türkî Cumhuriyetlerine bağlanması
talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GİRESUN TİCARET BORSASI
Sorun 97
Demir yolu
Çözüm Önerisi
Samsun’dan Sarp Sınır Kapısı’na kadar demir yolu yapılması, Giresun ve bölge ekonomisine
katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

563

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Sorun 95

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 98
Ulaşım
Çözüm Önerisi
İlimizin, Karadeniz’i İç Anadolu ve Ortadoğu’ya bağlayan tarihi ipek yolunun geçtiği ilimizin
lojistik üssü konumuna getirmek üzere Erzincan-Gümüşhane demiryolunun mutlaka hayata
geçirilmesi gerekir.
Bildiren Oda / Borsa
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 99
Ulaşım yetersizliği ve mevcut ulaşım yollarının zorluğu
Çözüm Önerisi
İlçemizi komşu illere bağlayan karayollarının bölünmüş karayoluna dönüştürülmesi
gerekmektedir. Erzincan-Kelkit arası ulaşımı kolaylaştırmak için Pöske Dağı’na (2200 rakım)
tünel yapılması, Kelkit-Gümüşhane ulaşımını kolaylaştırmak için de Pekün Dağı’na (2000
rakım) tünel yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KELKİT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 100
İlimiz ticaret ve sanayisi lojistik açıdan gerek pazarlara ulaşım gerekse kaynak tedarikleri
açısından, coğrafi şartlarının da negatif etkisi ile karayollarının yetersizliği, İnebolu Limanı’nın
aktif bir şekilde kullanılamayışı, demiryolunun olmayışı yatırımcı için sorun teşkil etmiştir.
Çözüm Önerisi
Kastamonu, dünya çapında 4 adet orman endüstrisine dayalı entegre tesis ve çok sayıda
küçük ve orta ölçekli işletme bulunmaktadır. Bu sektörü tekstil, makine ve metal sanayisi
izlemektedir. 35 adet mermer maden ocağı, Küre Dağlarında ve Hanönü ilçemizde büyük
bakır, krom rezervleri ile ileriki dönemlerde maden şehri olmaya aday bir ildir. Bölgesel
anlamda stratejik bir konuma sahip olan İnebolu Limanımız aktif hale geldiğinde Ankara
başta olmak üzere birçok sanayi iline en yakın liman olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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557 bin m2’lik alana yayılan limanın işletmesini sağlanamaması ve amacına uygun olarak
kullanılmaması.
Çözüm Önerisi
İnebolu Limanı tarihiyle çok eski bir limandır. Küre ilçesinden çıkan bakır madeni İnebolu
Limanı’ndan sevk olmaktadır. Yine Kastamonu da bulunan Avrupa’nın en büyük entegre
fabrikalarının hammaddelerini İnebolu Limanı’ndan ithalat yapmaktadır. Cezayir, Rusya,
İran gibi ülkelere ise İnebolu’dan ihraç edilmektedir. Limanı özelleştirerek ithalat ve ihracat
alanında birinci sırada yerini almalı ve kapasite artırılmalıdır. Konteynır, Ro-Ro gemisi ve
kurvaziyer gemisi için limanda iç çalışma yapılmalıdır. Yapılacak olan yatırımlar doğrudan
ilçe ekonomisini etkileyeceği gibi dolaylı yoldan turizme de katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
İNEBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 102
İnebolu’yu Kastamonu’ya bağlayan 90 km’lik çevre yolu ile Karadeniz Sahil Yolu Projesinin
tamamlanması.
Çözüm Önerisi
Ulaşımı kolaylaştırmak ve ticari girdileri artırmak adına 90 km’lik çevre yolunun 70 km‘ye
düşürerek bir buçuk saat süren yolu bir saatlik yol düzeyine getirilmesi talep edilmektedir.
Bölge il ve ilçe yollarının düzenli bakımının yapılması, yolların genişletilmesi, oldukça yavaş
ilerleyen yol yapım çalışmalarının hızlandırılması için yeterli kaynak ayrılması ve bürokratik
engellerin ortadan kaldırılması gereklidir. Projesi tamamlanmış olan Karadeniz Sahil Yolu’nun
yapımına başlanması ile ulaşımı sorun eden yatırımcıların İnebolu’ya yatırım yapacakları
düşünülmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İNEBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 103
Demiryolu
Çözüm Önerisi
Demiryolu sanayi devriminin başlangıcından bu güne gelişmiş ülkelerin önem verdiği bir
ulaşım şeklidir. Maalesef Çankırı, Karabük gibi komşu illerimizde demiryolu taşımacılığı
olmasına rağmen ilimizde ve ilçemizde böyle bir konu söz konusu değildir. Bu olumsuzluk
nedeniyle sanayimizi geliştirmekte özellikle nakliye maliyetleri anlamında büyük zorluklar
karşımıza çıkmakta ve bu zorluklar sadece ülke genelinde değil, artık globalleşen dünya
pazarında rekabet şansımızı yitirmemize neden olmaktadır. Bu ve bunun gibi nedenlerle
bölgemize demiryolu yapılmasını talep etmekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
TAŞKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 104
İnternet hizmeti şirketler tarafından değil, devlet tarafından sağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
İnternet önceden işyerleri, konut veya kurumlar tarafından sabit olarak kullanılmakta iken,
teknolojik gelişmeler sonucu laptop, cep telefonu, tablet, seyyar pos cihazları, motorlu taşıtlarda,
vb. yoğun şekilde kullanılmaya başlamıştır. Özellikle okullarda öğrencilerin tablet kullanımı,
hareket halindeki taşıtlarda yazışma ve bilgi alma, seyyar pos ve ödeme kaydedici cihazlarda
bu hizmetlerden daha iyi verim alınabilmesi internetin halka açık olarak devlet tarafından
yapılması ile mümkün olacaktır. Bedeli ise telefon faturaları aracılığı ile tahsil edilebilir.
Bildiren Oda / Borsa
TOSYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 105
Ordu ekonomik kalkınma stratejisinde turizm ana sektör olarak ön plana çıkmaktadır.
Ancak DOKAP’ta stratejik gelişme planı olarak tespit edilmesine rağmen turizm geliştirecek
liman yoktur. Turizm faaliyetlerinin gelişmesi için acil kurvaziyer ve feribot limanına ihtiyaç
bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Efirli-Kumbaşı Balıkçı Barınağı rezive planı uygulanarak kısa süre ve düşük maliyet ile
Kurvaziyer Limanı-Feribot Limanı hizmeti sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Bölgemiz yük ve eşya naklinde yüksek maliyet içeren karayolu taşımacılığına mahkûm
bırakılmıştır. Gerek üretimi yapılan yerel ürünlerin ve gerekse ithal edilen ara girdi ve nihai
tüketim mallarının nakliyesi en maliyetli yöntem olan karayolu ile yapılmak zorundadır.
Çözüm Önerisi
Samsun’da sona eren tren yolu, Samsun-Sarp kuzey sahil hattında uzatılarak, OrduGiresun-Trabzon-Rize-Sarp-Batum hattıyla birleştirilerek Trans Kafkasya-İstanbul tren
hattı kurulmalıdır. Yük ve yolcu taşımacılığı en düşük maliyetli ve güvenli olarak bölgeye
kazandırılmalıdır. Samsun-Sarp demiryolu yatırımı mutlak ve acil bir alt yapı ihtiyacı olarak
yatırım programına (2016 yılı için) alınmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 107
Denize uzun bir kıyısı olmasına rağmen Ordu’da bir liman bulunmaması, kentin ticari
potansiyelini de olumsuz etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Karadeniz’e oldukça uzun bir kıyısı olan Ordu, bir ihraç ürünü olan fındığın en çok üretildiği
kenttir. Ayrıca yapımı devam etmekte olan Karadeniz-Akdeniz yoluyla Akdeniz ve İç
Anadolu’dan ticarete konu emtiaların hızlı ve güvenli bir şekilde Ordu’ya ulaştırılması olanağı
doğacaktır. Ciddi bir ticari partner olan Rusya ile karşı karşıya bulunmamız gibi faktörler göz
önünde tutularak Ordu’ya bir liman yatırımı düşünülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ORDU TİCARET BORSASI
Sorun 108
Fatsa-Aybastı-Reşadiye, Fatsa-Kumru-Korgan-Niksar yol bağlantıları istenilen şekilde
tamamlanmamıştır.
Çözüm Önerisi
Fatsa-Aybastı-Reşadiye, Fatsa-Kumru-Korgan-Niksar yol bağlantıları için gerekli bütçenin
ayrılması ve yapılan ihale süreçlerinin takip edilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 109
Büyük Fatsa Liman projesi hayata geçirilmelidir.
Çözüm Önerisi
Fatsa Limanı projesinin hayata geçirilmesi için projenin revize edilmesi, gerekli Ar-Ge
çalışmasının yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 110
İlçemizde çevreyolu olmayışı ilçemiz ile İç Anadolu’da bulunan iller arasında sorun teşkil
etmektedir.
Çözüm Önerisi
Fatsa’ya yapılacak çevreyolu ve bu yolla beraber yapılacak İç Anadolu’yu Karadeniz’e
bağlayacak yol sayesinde ilçemizdeki sanayi ve üreticiler ellerindeki ürünlerini iç bölgelere
daha az maliyetli ve daha kısa sürede sevk edebileceklerdir. Bunun yanı sıra ilçemizdeki
sanayi bölgesi tercih edilen bölgeler arasına girecek ve ilçemizdeki hem sanayi istihdamı
hem çalışma istihdamı ekonomik açıdan yükselecektir.
Bildiren Oda / Borsa
FATSA TİCARET BORSASI

Sorun 111
Ordu genelinde ithalat ve ihracat kriterlerine uygun liman bulunmamaktadır. İlimizde
ithalat ve ihracatta kullanılacak limanların olmayışı bölgemizde hammadde giriş çıkışını
zorlaştırmakta sanayi sektörünün ürün girdi çıktısını yapacak liman arayışı sanayicimizi diğer
illere kaydırmaktadır.
Çözüm Önerisi
İlimizde ithalat ve ihracata yönelik limanlar kurulmalı veya mevcut limanlarımız ithalat ihracat
kriterlerine uygun olarak tekrar modernize edilmelidir. Bu sayede sanayiciler hammaddelerini
Samsun veya Trabzon limanlarından değil de kendi illerinde bulunan limandan sevk
edeceklerdir. Bu da navlun fiyatlarını düşürerek sanayi bölgemizin hareketlenmesine çok
büyük bir teşviki olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
FATSA TİCARET BORSASI
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Ünye Limanı kapasite sorunu.
Çözüm Önerisi
Konumu gereği Karadeniz’in en önemli limanlarından olan Ünye Limanı’nın büyütülerek
bölgeye daha çok hizmet vermesinin sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 113
İç Anadolu’ya bağlantı yollarının yetersizliği.
Çözüm Önerisi
Tarihi İpek Yolu’nun bir parçası olan ve bölgemizin en kısa İç Anadolu bağlantı yolu olan
Ünye-Akkuş-Niksar yolunun standardı yüksek bir yol haline getirilmesi, ticaret ve sanayimizin
gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 114
Ulaşım altyapısındaki ihtiyaç
Çözüm Önerisi
Samsun-Sarp otobanı ve bünyesinde demiryolu da bölgeye kazandırılmalıdır. Hızlı Tren
mutlaka Karadeniz’in doğusuna kadar uzatılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 115
İlimizde lojistik bölge yoktur.
Çözüm Önerisi
İlimiz Ortaasya ve Ortadoğu’yu Avrupa ve diğer uluslararası pazarlara bağlayan kavşak
üzerinde bulunmaktadır. Rize’yi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlayacak Ovit
Tüneli bitmek üzeredir. Bu tünelin bitmesi ile GAP bölgesinde yetişen ürünlerin Avrupa,
Rusya ve Ortaasya ülkelerine sevki için İyidere-Of Bölgesinde Lojistik Merkez ve bölge limanı
bir an önce yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
RİZE TİCARET BORSASI

Sorun 116
Ulaşım ve lojistik
Çözüm Önerisi
Bölgemizde yapılacak havalimanı projesinin hızlandırılarak, ihale aşamasına getirilmesi;
bölgemizde kurulacak lojistik merkezi çalışmalarının hızlandırılması ihtiyaçtır.
Bildiren Oda / Borsa
PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 117
Viking Projesi’nin Türkiye çıkış ayağı Samsun olmalıdır.
Çözüm Önerisi
Viking Projesi; Türkiye, Litvanya, Ukrayna ve Belarus tarafından geliştirilen ve Baltık
Denizi’nden Karadeniz’e, oradan da sıcak denizlere konteynerle kombine demiryolu
taşımacılığını kapsamaktadır. Viking Projesi’nin Türkiye ayağının çıkış noktası henüz belli
değildir. Ancak coğrafi konumu, alternatifli ulaşım ağıyla lojistik merkez olan Samsun,
Türkiye çıkış noktası için en ideal noktadır. Bu eşsiz proje ile Karadeniz’in amiral gemisi olan
Samsun’un ve hinterlandının ticaret ortamı daha da canlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 118
Çözüm Önerisi
Bu proje 10. Ulaştırma Şurası’nda projeler arasına alınmıştır. Konuya ilişkin altyapı fizibilite etüt
ihalesi yapılmış olup, ancak son gelişmeler bu projenin 2023 yılına ötelenmiştir. Samsun’un
Hızlı Tren hattı ile Anadolu’ya bağlanması Karadeniz Bölgesi’nin sosyo-ekonomik gelişimine
önemli katkı verecektir. Projenin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 119
Samsun-Ankara arası yük treni hattı kısaltılmalıdır. Samsun-Ankara Devlet demiryolu
Amasya, Sivas, Kayseri üzerinden Ankara’ya ulaşan ve Samsun-Ankara arasındaki 400
km’lik yolu 900 km’ye çıkaran, oldukça verimsiz ve eski bir hattır.
Çözüm Önerisi
Amasya-Kırıkkale arasına 170 km’lik bir demiryolu hattı yapılması halinde, bu hat daha
etkin kullanılacaktır. Bununla birlikte TR 83 bölgesi dahilindeki Samsun, Tokat, Amasya gibi,
Çorum da demiryolu ağına bağlanmış olacaktır. Bu da bölge illerinin ticaretinin gelişmesine
önemli katkı verecektir. Bu proje tamamlandıktan sonra Ankara-Mersin arası yük taşımacılığı
tren hattı da kısaltılıp Türkiye’yi kuzeyden güneye kesen yük taşımacılığı için direk demiryolu
hattı oluşacaktır. Böylece Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen ürünler Anadolu’ya
oradan Ortadoğu ve Akdeniz Bölgesine ulaşacak, Karadeniz Bölgesi kuzeyi güneye, güneyi
kuzeye bağlayan bir geçiş noktası olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 120
İlimiz turizmine katkı sağlaması amacıyla Sinop Limanı’na marina yapılması.
Çözüm Önerisi
Eğitim, kültür ve turizm şehri olarak gelişmesini istediğimiz ilimizde, denizimiz mevcut iken,
marinanın olmamasını eksiklik olarak görüyoruz. Turizmin gelişebilmesi için marinayı en
önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
SİNOP TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 121
İstanbul-Sinop uçak seferlerinin, İstanbul Anadolu yakasından da (Sabiha Gökçen Havaalanı)
yapılması.
Çözüm Önerisi
İstanbul Anadolu yakasında oturan Sinoplu sayısı fazla olması, yurt dışı seferlerinin
çoğunluğunun Sabiha Gökçen’e yapılması nedeniyle, Atatürk Havalimanı’ndan yapılmakta
olan İstanbul-Sinop uçak seferlerine ilave olarak Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan da yaz
aylarında Sinop’a sefer başlatılmasını istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
SİNOP TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 122
Ünye-Akkuş-Niksar Karadeniz bağlantı yolu proje ihalesi yapılmış olmasına rağmen henüz
bir çalışma başlamamış olması ve Zile-Alaca-Sungurlu-Ankara yolunun da genişletilmesi ve
ulusal standartlara getirilmesinde yaşanmakta olan sıkıntılar.
Çözüm Önerisi
Ünye-Akkuş-Niksar Karadeniz bağlantı yolu ve Zile-Alaca-Sungurlu-Ankara yolu ilimizi önemli
bir kavşak noktası haline getireceğinden ilimizin gelişime çok önemli bir katkı sağlayacaktır.
Tokat’ın; Karadeniz’e, İç Anadolu’ya ve güneye açılmasını sağlayacak yol, ulaşım maliyetleri
ve zaman açısından da büyük avantajlar içermektedir. Ayrıca kısa bir bölümü yıllar sonra
tamamlanmış olan Zile-Alaca-Sungurlu yoluna ciddi anlamda hız verilmeli, her iki yol da
yakın zamanda tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Yolcu sayısında bir problem olmamasına rağmen Tokat Havaalanı mevcut yeri ve pist açısı
nedeniyle sıkıntılı durumda. Kargo uçakları başta olmak üzere büyük uçakların mevcut
piste inmesi mümkün değil. Küçük uçakları elinde bulunduran havayolu firmalarının insafına
kalmış durumdayız.
Çözüm Önerisi
Pistin açısının düzeltilmesi bir çözüm olarak görülse de, Tokat’ın acil olarak yeni bir
havaalanına ihtiyacı bulunmaktadır. İlgili kurumlar tarafından gerekli inceleme yapılmış
olmasına rağmen hangi yönde ilerleneceğine dair bir karar verilmemiş olup, durumun bir
an evvel netleştirilmesini talep ediyoruz. Kargo taşımacılığı anlamında da hizmet vermesi
gereken Tokat yeni havaalanı ilimizin ulaşım ağı için olmazsa olmaz durumdadır. Özelikle
tarımsal üretimin yoğun olduğu ilimizde ürünlerin kısa zamanda pazara ulaştırılması açısından
da büyük önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 124
Ünye-Akkuş-Niksar Karadeniz bağlantı yolu proje ihalesi yapılmış olmasına rağmen henüz
bir çalışma başlamamış olması ve Zile-Alaca-Sungurlu-Ankara yolunun da genişletilmesi ve
ulusal standartlara getirilmesinde yaşanmakta olan sıkıntılar.
Çözüm Önerisi
Ünye-Akkuş-Niksar Karadeniz bağlantı yolu ve Zile-Alaca-Sungurlu-Ankara yolu ilimizi önemli
bir kavşak noktası haline getireceğinden ilimizin gelişime çok önemli bir katkı sağlayacaktır.
Tokat’ın; Karadeniz’e, İç Anadolu’ya ve güneye açılmasını sağlayacak yol, ulaşım maliyetleri
ve zaman açısından da büyük avantajlar içermektedir. Ayrıca kısa bir bölümü yıllar sonra
tamamlanmış olan Zile-Alaca-Sungurlu yoluna ciddi anlamda hız verilmeli, her iki yol da
yakın zamanda tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TOKAT TİCARET BORSASI
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Sorun 125
Yolcu sayısında bir problem olmamasına rağmen Tokat Havaalanı mevcut yeri ve pist açısı nedeniyle
sıkıntılı durumda. Kargo uçakları başta olmak üzere büyük uçakların mevcut piste inmesi mümkün
değil. Küçük uçakları elinde bulunduran havayolu firmalarının insafına kalmış durumdayız.
Çözüm Önerisi
Pistin açısının düzeltilmesi bir çözüm olarak görülse de, Tokat’ın acil olarak yeni bir
havaalanına ihtiyacı bulunmaktadır. İlgili kurumlar tarafından gerekli inceleme yapılmış
olmasına rağmen hangi yönde ilerleneceğine dair bir karar verilmemiş olup, durumun bir
an evvel netleştirilmesini talep ediyoruz. Kargo taşımacılığı anlamında da hizmet vermesi
gereken Tokat yeni havaalanı ilimizin ulaşım ağı için olmazsa olmaz durumdadır. Özelikle
tarımsal üretimin yoğun olduğu ilimizde ürünlerin kısa zamanda pazara ulaştırılması açısından
da büyük önem arz etmektedir
Bildiren Oda / Borsa
TOKAT TİCARET BORSASI
Sorun 126
Orta Karadeniz Bölgesi’nin ortasında olan ilçemizin, il merkezimize ve Karadeniz sahil yoluna
bağlantı sağlayan yolları tehlikeli ve güvensizdir. Güvenli olan yollardan sahil yoluna ulaşım
iki misli zaman, yakıt ve maliyete neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ünye-Niksar Karayolunu tekrar revize ederek, sahil yoluna ulaşımın ilçemiz ticari hayatına ve
pazara ulaşımın daha hızlı ve ekonomik olmasını sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ERBAA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 127
Karadeniz Sahil Yolu’nun Orta Anadolu’ ya daha kısa mesafede bağlantısı olan Ünye-AkkuşNiksar-Tokat Karayolunun yapımı.
Çözüm Önerisi
Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan, bölgemiz için çok önemli olan ÜnyeAkkuş-Niksar-Tokat devlet karayolunun (İpek Yolu) bir an önce standartlara uygun olarak
yapımına başlanmalıdır. Tokat-Niksar arası 15 km’lik kısmının yapımı başlamış ama
ödenek yetersizliğinden yapım durmuştur. Yapılacak olan bu yol Niksar ilçemizin bölgenin
gerekliliklerin, zorunlulukların ve zaruretlerin olmazsa olmazıdır.
Bildiren Oda / Borsa
NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Karayolu ile nakliye üretim için ciddi maliyetler getirmektedir. İç Karadeniz’e demiryolu
bağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Ülkemizin doğal zenginliklerle bezenmiş İç Karadeniz Bölgemiz, devlet yatırımları açısından
ihmal edildiğinden büyük oranda göç vermiş ve halen bu göç devam etmektedir. Bölge
halkı altyapı hizmetleri gelmesi halinde kendi ekonomik kalkınmasını sağlayacak bilinç ve
cesaret içerisindedir. Demiryolunu bu amaçla talep etmekte ve ülke ekonomisine biran önce
katkıda bulunmanın heyecanını duymaktadır. Tiran-Bakü Uluslararası Karayolunun (E-80)
bu güzergâhtan geçmesi, önerilen ikinci parkurun isabetin kanıtı olmaya yeterlidir. Maliyet ve
işletmecilik açısından avantajlar oluşturmaktadır. Demiryolu yapımı İç Karadeniz Bölgesinin
gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 129
Bölgemiz sanayicisinin ulaşımda yaşadığı sıkıntı, Ünye-Akkuş-Niksar Karadeniz bağlantı yolu
ile ilgili proje ihalesi yapılmış olmasına rağmen henüz bir çalışma başlamamış olması ve ZileAlaca-Sungurlu-Ankara yolunun da genişletilememesi ve ulusal standartlara getirilmesinde
yaşanmakta olan sıkıntı.
Çözüm Önerisi
Ünye-Akkuş-Niksar Karadeniz bağlantı yolu ve Zile-Alaca-Sungurlu-Ankara yolu ilimizi önemli
bir kavşak noktası haline getireceğinden ilimizin gelişime çok önemli bir katkı sağlayacaktır.
Tokat’ın; Karadeniz’e, İç Anadolu’ya ve güneye açılmasını sağlayacak yol, ulaşım maliyetleri
ve zaman açısından da büyük avantajlar içermektedir. Ayrıca kısa bir bölümü yıllar sonra
tamamlanmış olan Zile-Alaca-Sungurlu yoluna ciddi anlamda hız verilmeli, her iki yol da
yakın zamanda tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 130
Tokat Havaalanı’nın düzenli olarak trafiğe açılması.
Çözüm Önerisi
Tüccar ve sanayicimiz için büyük önem taşıyan Tokat Havaalanımızdan İstanbul Atatürk ve
Ankara Esenboğa Havalimanlarına düzenli uçuşlar THY tarafından sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 131
Uluslararası Trabzon Havaalanı’nın yoğunluğu giderek artış göstermektedir. Son yıllarda, iç
hat, dış hat yolcu ve uçak hareketleri açısından ciddi bir artış hızına ulaşılması, havaalanımızda
ikinci pist çalışmalarını devreye almayı ve planlamayı bir zorunluluk haline getirmiştir.
Çözüm Önerisi
Özellikle İpek Yolu ülkeleri ve Avrasya hattında öne çıkan ticari hareket, turizm ve yolcu
hareketine hazırlıklı olunması açısından ikinci pist önem arz etmekte ve ivedilikle uygulamaya
konulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 132
Karayolu geçişi için Güney Çevre Yolu’nun hayata geçirilmesinden başka çare kalmamıştır.
Hem uluslararası karayolunda sağlıklı ulaşım yapılabilmesi, hem de Trabzon’un sıkışıp
kaldığı sahil bandından kurtulabilmesi ve güneye açılabilmesi için Güney Çevre Yolu acilen
hayata geçirilmelidir.
Çözüm Önerisi
Trabzon kent merkezinin güneye açılımı ile şehrin gelişmesini sağlayacak olan 31 km
uzunluğundaki Trabzon Güney Çevre Yolu, Trabzon’un 15 km batısında bulunan Salacık
mevkiinden başlayıp Akçaabat’ın 1,5 km güneyinden geçerek Trabzon’un 10 km doğusunda
bulunan Kaşüstü beldesinden mevcut sahil yoluna bağlanmaktadır. Projenin yol yapım
maliyeti 700 Milyon $ olup, 2x2 bölünmüş yol standartlarındaki proje 12.08.2008 tarihinde
onaylanmıştır. Projenin yatırım programına alınıp, dış kredi çalışmalarının biran önce
sonuçlandırılarak yapımına başlanması, şehrin geleceği için büyük önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Trabzon demiryolu Türkiye’nin 2023 yılı demiryolları hedefleri doğrultusunda ulusal demiryolu
ağına dahil edilmiştir. Demiryolunun Arsin’de yapımı planlanan Yatırım Adası ve Organize
Sanayi Bölgeleri ile de bağlantısı sağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
tarafından ihalesi gerçekleştirilen Trabzon demiryolu fizibilite etüdü tamamlanmıştır. Doğu
Karadeniz Bölgesi’nin demiryolu bağlantısının sağlanması muazzam bir coğrafya üzerinde
etkili bir konumda bulunan ülkemizi ve Trabzon’u büyük hedeflerle buluşturacaktır. Bu hedefle
buluşmaya daha fazla gecikmemek için Trabzon-Erzincan Demiryolu Projesinin Erzurum
üzerinden yeniden fizibilite çalışmasının yapılarak, bölgenin en büyük hayali olmaktan
çıkartılması, temel atılarak gerçekleştirilmesini beklemekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 134
Trabzon sahil şeridinden geçen uluslararası karayolu trafik akışına cevap verememektedir.
Geçişler kent boyunca dizilmiş yerleşim merkezlerinin içinden sağlanmaktadır. Bu durum can
ve mal güvenliğini de tehdit etmektedir.
Çözüm Önerisi
Samsun ve Ordu’nun bir bölümünden Güney Çevre Yolu inşa edilerek sağlanan ulaşım,
Trabzon’da da asgari 20 km içeriden olacak şekilde yapılmalıdır. Bu yolun planlaması çevre
koruma özellikleri ve doğanın yapısının bozulmasına meydan vermeden tünel ve viyadük
ağırlıklı olarak yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TRABZON TİCARET BORSASI
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Sorun 135
Kara, hava ve denizyolu ile ulaşım sağlanabilen Trabzon’da demiryolunun olmaması ticarette
rekabet gücünü azaltmakta, maliyetleri arttırmaktadır.
Çözüm Önerisi
Yapılmasına karar verilen ancak yıllardır tartışılan güzergâh için ivedilikle karar verilmelidir.
Trabzon stratejik coğrafi konumu nedeniyle ulusal ve uluslararası demiryolu ağlarına
mutlaka dâhil edilmelidir. Demiryolu ulaştırmasının; güvenliği, nispeten düşük maliyeti ve
çevresel etkilerinin az olması yönüyle Asya-Avrupa-Ortadoğu arasında transit taşımacılık
gerçekleştirilebilmesi için Trabzon’da olması zorunludur. Trabzon ve Trabzon Deniz ve Hava
Limanları Batum üzerinden Orta Asya ve Çin’e, Kuzey Anadolu üzerinden Ortadoğu’ya uzanan
hatlar ile ulusal ve uluslararası demiryolu ağlarına bağlanmalıdır. Ovit Tüneli çalışmaları ve
bağlantı yollarının bitirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
OF TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 136
Filyos Vadisi Projesi’nin yavaş ilerlemesi.
Çözüm Önerisi
Liman inşaatı bitirilmeli, Filyos Vadisi’nin lojistik merkezi olmasını sağlayacak yer tahsisleri
hızlı bir şekilde neticelendirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 137
Atıl durumda olan Zonguldak Saltukova Havaalanı’nın faaliyete başlaması.
Çözüm Önerisi
İç hat seferlerinin başlatılması için çalışmalar yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Zonguldak ulaşım altyapısı sorunu.
Çözüm Önerisi
Mevcut yolların iyileştirilmesi, şehrin Ankara girişindeki uzun süredir devam eden tünel
inşaatının ve duble yol çalışmaları sonlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 139
İlçemizde kurulması planlanan ve yer tahsisleri yapılan üç adet tersanenin hayata geçirilmesi.
Çözüm Önerisi
Tersanelerin devlet desteğiyle yeniden ayağa kaldırılması ve bu meslekte ustalaşmış
insanlarımızın yeniden gerçek işlerine döndürülerek hem ülke ekonomisine hem de işsizliğe
çare olacağı muhakkaktır. Bu kapsamda yer tahsisi yapılan tersanelere devlet desteği
sağlanarak bir an önce faaliyete başlaması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ALAPLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 140
Ulaşım altyapısındaki sıkıntılar.
Çözüm Önerisi
Karayollarımız son derece kötü durumdadır. Duble yollar bir an önce tamamlanmalıdır. Ayrıca
ilçeler arasındaki bağlantı yollarımız da bakımsız ve yetersizdir. Bölgemiz sanayicisinin diğer
bölgelerle rekabet edebilir hale getirilmesi için ulaşım ağının bir an önce tamamlanması
gerekmektedir. Demiryollarımızın bir an önce tamamlanması ve güçlendirilmesi gereklidir.
Zonguldak-İstanbul demiryolu bağlantısının da faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Havayolu
taşımacılığı da bölge sanayisinin ve ekonomisinin güçlenmesi için son derece önem arz
etmektedir. Havaalanı açılmış ancak Almanya-Türkiye arasında mevsimlik uçuşların dışında
herhangi bir gelişme olmamıştır. Bu uçuşlar sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 141
Filyos Projesi’nin tamamlanması.
Çözüm Önerisi
Filyos Vadisi boyunca barajlar, sulama kanalları, hidroelektrik santralleri, liman, havaalanı,
serbest bölge ve Filyos Çayı ıslahı gibi birçok ayağı olan bu mega proje için yaklaşık 10.000
dönüm arazi mevcuttur. Filyos Vadisi boyunca nehrin kanal içine alınması gerekmektedir.
İlgili kurumların bir an önce projeyi tamamlaması bölge açısından son derece önem
taşımaktadır. Projenin en önemli unsurlarından olan limanın yapımına bir an önce başlanması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 142
Bölge ulaşım altyapısı açısından sanayicinin isteklerine uygun bir yapıda değildir. Temel
ulaşım ağı olan karayolu bağlantı hattı tam olarak bitirilememiştir. Demiryolu ve havayolu
ulaşım olanakları yetersiz olup alternatif ulaşım kanalları bulunmamaktadır. Bu da maliyetleri
artırmaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölge ulaşım ağının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bölge sanayicisine hizmet edebilecek
ve maliyet avantajı yaratacak demiryolu ağının güçlendirilmesi için özellikle İstanbul hattı
faaliyete geçirilmelidir. Havayolu yolcu taşımacılığı bile yetersiz bir kapasite yüzünden
gerçekleştirilemeyen bölge sanayinin gelişmesi durumunda lojistik destek sağlayacak
bir altyapıya kavuşturulmalıdır. Bölgenin temel ulaşım ağını karayolları oluşturmaktadır.
İlçemiz sanayicisi ve ticaret erbabını pazarlar ile buluşturacak karayolu niteliğinin acilen
güçlendirilmesi gerekmektedir. Çalışmaların bir an önce tamamlanması en azından mevcut
ulaşım ağının niteliğini güçlendirmek yönü ile bir çözüm olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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İlçemiz sanayisinin ve turizmin gelişimi için gerekli karayolu, demiryolu ve denizyolu altyapının
yetersizliği.
Çözüm Önerisi
İlçemiz ile Devrek ilçesi arasında var olan ulaşım sorunu yıllardır çözülememektedir. Devrek
ulaşımı ile ülkemizin ikinci en büyük metal sanayi bölgesi olan Karabük Bölgesi’ne ulaşım
mesafemiz kısalacaktır. Bu durum ise mevcut eksiklikten kaynaklanan zaman, yakıt gibi
maliyetleri düşürerek metal koridorunun güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Yakın bir gelecek
de tamamlanması beklenen Filyos Endüstri Bölgesi ile de daha kolay bir ulaşım imkânına
sanayicimiz kavuşabilecektir. Ayrıca ilçeye kazandırılacak bir yat limanı ile turizme yönelik
altyapı da güçlendirilebilecektir. Diğer taraftan Adapazarı-Arifiye demiryolu projesinin hayata
geçirilmesi alternatif ulaşım olanaklarını güçlendirecektir.
Bildiren Oda / Borsa
EREĞLİ/KARADENİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 144
Erdemir’in liman politikasına yönelik tutumu nedeniyle liman ihtiyacının artması.
Çözüm Önerisi
Erdemir Limanı’nı ilçemizdeki tüm sanayiciler kullanmaya çalışmaktadır. Fakat gelinen
noktada Erdemir sanayicinin gemisi boşaltılırken kendi gemisi limana yaklaştığında; boşaltma
durumundaki sanayicimizin gemisini liman dışına alıp, kendi gemisinin yükleme ve boşaltması
yapmaktadır. Bu durumda zaten zor koşullarda olan Ereğli sanayicisinin gemisi demoraja
mağdur kalarak, maddi açıdan zararlar ödemeye mahkûm edilmektedir. İlçemizde büyük
bir umutla kurulan ancak atıl hale gelen tersaneler bölgesindeki havuzun tahmil ve tahliye
işlemini de yaparak ilçemize ekonomik açıdan canlılık katacak bir liman hayata geçirilebilir.
Bu bölgeye yapılacak olan liman civar il ve ilçeler için de avantajdır.
Bildiren Oda / Borsa
EREĞLİ/KARADENİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

581

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Sorun 143

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 145
İlimizin turizm gelirleri çok düşüktür ve ulaşım altyapısının yetersizliği bunun en önemli
nedenlerinden birini teşkil etmektedir.
Çözüm Önerisi
Başta turizm alanında sağlayacağı avantajlar olmak üzere, yatırımcılara sağlayacağı kolaylık
ve ilimizi daha ulaşılabilir hale getirecek olması nedeniyle Salyazı Havaalanı’nın bir an önce
yatırım planına alınarak hizmete açılması için çalışmaların başlatılması talep edilmektedir.
İlimizin Karadeniz sahiline bağlantı yolu olarak Soğanlı Dağı’nda Karaçam-Kılıçkaya
Tüneli’nin yatırım planına alınarak hayata geçirilmesi ve Uzungöl bağlantısı sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 146
Bayburt, lojistik taşımacılık açısından ulaşım altyapısının yetersiz olduğu bir coğrafyada yer
almakta olduğundan ilimizde arzulanan düzeyde sanayi yatırımı gerçekleştirilememektedir.
Çözüm Önerisi
Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e ve limanlara bağlamak için yapılacak demiryolu için
güzergâh fizibilite çalışmalarına Bayburt üzerinden geçen alternatif güzergâhlar dahil
edilmemiştir. Erzincan’dan başlayıp sahile bağlanacak hat için başta üniversiteler olmak
üzere bilimsel kurumların tren yolunun Bayburt’tan geçmesi halinde sağlayacağı avantajlarla
ilgili yaptıkları çalışmalar ulaştırma bakanlığı bürokratları tarafından dikkate alınmamaktadır.
Bu nedenle; daha düşük eğim, daha az köprü ve viyadük içermesi ve diğer güzergâha göre
yaklaşık 3 milyar TL daha düşük maliyette olması gibi nedenlerle Bayburt üzerinden önerilen
alternatif güzergâhın da fizibilitesinin yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 147
Bartın Limanı’na Ro-Ro iskelesinin yapılması
Çözüm Önerisi
20.07.2009 yıllında nihai ÇED raporu alınan Ro-Ro iskelesinin yapılması gerekmektedir.
Bununla birlikte Ro-Ro gemileri taşıma yapmaları mümkün olacak dış ticaret hacmi artacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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1975 yıllarda yapılan çevreyolu artık şehrin içinde kalmıştır. Şehrimize yeni bir çevre yolu
gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Karadeniz sahil yolu ve Bartın Limanı ile 1. Organize Sanayi Bölgemize bağlantılı yeni bir
çevre yolunun oluşturulması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 149
Karabük eğitim, ticaret, ihracat ve turizm alanlarında gelişmesi için ulaşım altyapısının
tamamlanması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Filyos Liman projesi 2023 vizyonuna ulaşmada ülkemizin en büyük projelerindendir. Proje
belirli bir aşamaya gelmiştir. Karabük ve hinterlandından yapılacak ticaret ve ihracatın en
önemli ayağı ulaşımdır. Ağır tonajlı vasıtaların ulaşımını sağlamak için Karabük-Filyos
arasındaki karayolu ulaşımının duble yol olması sağlanmalıdır. Ayrıca eğitim, ticaret, ihracat
ve turizm sektörlerinde gelişmenin sağlanması amacıyla Karabük Havaalanı’nın yapımı
sağlanmalıdır. Yapılacak havaalanı büyük ölçekli olması mümkün olmazsa en azından küçük
uçakların inebileceği bir havaalanı mutlaka olmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 150
İlimizde ulaşım sorunu giderek artmaktadır.
Çözüm Önerisi
Adana, güney kuşak çevre yoluyla ilgili ihale süreci tamamlanarak faaliyet geçirilmelidir.
Adana şehir içi metro hattının, Ankara-Antalya ve İstanbul örneklerinde olduğu gibi Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na devredilmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ADANA SANAYİ ODASI
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Sorun 151
Serbest Bölge, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Ceyhan’ı bağlayan hafif raylı sistemin inşası
Çözüm Önerisi
Serbest Bölge, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Ceyhan’ı bağlayan hafif raylı sistemin inşası
acilen yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
CEYHAN TİCARET ODASI

Sorun 152
Ceyhan’da ulaşım sıkıntısına acil çözüm getirilmelidir.
Çözüm Önerisi
Dünyanın sayılı serbest bölgelerinden olan Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin ulaşım
yolları tek şeritten yapılmakta ve ağır tonajlı vasıtalar can ve mal kayıplarına sebebiyet
vermektedir. Bu yolların acil olarak duble yola çevrilmesi, ayrıca buna paralel raylı taşımacılık
alternatifi göz önünde bulundurulmalıdır. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce
açılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
CEYHAN TİCARET BORSASI

Sorun 153
Alanya için özellikle yüksek sezon olarak nitelendirilen yaz aylarında Antalya ile transit ulaşım
için kullanılan mevcut karayolunun yetersiz kalmasından dolayı bölgenin en büyük turizm
merkezi olan Alanya’ya ulaşımı olumsuz etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Antalya Bölgesi yılda on milyonu aşkın yabancı, beş milyona yakıda yerli turistin tatil yaptığı
bir bölgedir. Bölge genelinde kıyı şeridinde yoğunlaşan turizmin en yoğun yaşandığı yerde
Alanya’dır. Yoğun yerleşiminde yaşandığı Alanya’nın Antalya ile transit ulaşımı için kullanılan
tek karayolunun yetersizliği turizmimizi olumsuz etkilemektedir. Bölgemizde turizmin
sürdürülebilirliği için Gazipaşa-Alanya-Manavgat-Serik-Antalya hattını içine alan bir raylı
taşıma sisteminin planlanarak devreye sokulması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Batı Antalya Bölgesi’nin (Kumluca-Finike-Demre-Kaş) ulaşım sorunu.
Çözüm Önerisi
Tekirova-Kumluca yolunun çift şerit haline getirilmesi, Finike-Demre yolunun tünellerle
birleştirilmesi, Demre-Kaş-Fethiye arasındaki yolun çift şerit haline getirilmesi, Batı Antalya
bölgesinin ihtiyacını karşılayacak bir havaalanı yapılması ve Demre bölgesine büyük seyahat
gemilerinin yanaşabileceği kurvaziyer limanının yapılması Batı Antalya Bölgesi’nde yaşanan
ulaşım sorununun çözümüne büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 155
Hızlı Tren hattı ve otoban yapımı
Çözüm Önerisi
Konya-Manavgat-Antalya Hızlı Tren hattının biran önce faaliyete geçirilmesi ve AntalyaManavgat-Alanya otoban yolu yapımının hızlandırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 156
Demiryolunun (Burdur-Antalya) Bucak OSB ile bağlantılı şekilde planlanması
Çözüm Önerisi
Bölgenin ağırlıklı sektörü çimento ve mermer olduğu için limanlara ulaşım maliyeti çok
yüksektir. Ayrıca çok yoğun bir karayolu trafiği vardır.
Bildiren Oda / Borsa
BUCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 157
Bölgemizde yüksek potansiyele sahip olan lojistik sektörünün altyapısının yetersiz oluşu
Çözüm Önerisi
İskenderun, ulusal ve uluslararası platformda jeopolitik açıdan oldukça önemli bir lokasyonda
bulunmaktadır. Avrupa ile Ortadoğu arasında doğal bir köprü pozisyonundan olan İskenderun,
önemli pazarlara etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası konumundadır. Hatay’ın oldukça
güçlü bir karayolu nakliye filosunun bulunması ve havaalanının olması, İskenderun’da otoban
bağlantılı hinterlandı geniş bir doğal limanın ve birçok iskelenin varlığı, ayrıca demiryolu ağının
bulunması; İskenderun’da bir lojistik merkez oluşturulmasını gerekli hale getirmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 158
İskenderun’daki küçük sanayi sitesinin otoban bağlantısının olmayışı KOBİ ve sanayicilerin
işyeri sıkıntısı
Çözüm Önerisi
İskenderun’da bulunan Küçük Sanayi Sitesi, gelişebilmesi açısından bölge halkına yeterli
derecede hizmet edecek potansiyele sahip değildir. Ayrıca Küçük Sanayi Sitesi’nin otoban
bağlantısının olmayışı, zaman kaybına ve nakliye maliyetinin artmasına yol açmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
İSKENDERUN TİCARET BORSASI
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Dörtyol-Hassa (Amanos Geçişi) Yapımı: Toplam 30 km uzunluğunda yapımı düşünülen yol,
toplam 9.890 metrelik 12 tünel, 2 adet viyadük (toplam 1.210 metre) ile 5 adet köprü olarak
planlanmaktadır. Bu proje ile Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman illerinin
İskenderun Limanı’na olan uzaklığı azalacak.
Çözüm Önerisi
Hatay’da özellikle demir-çelik sanayinin geliştiği İskenderun Bölgesi’nde sanayi alanları
tamamen dolmuştur. Yatırımcı alternatif olarak Osmaniye OSB’yi tercih etmiş, fakat bu alanda
dolmaya başlamıştır. Amanos Dağları’nın tünelle geçilmesi halinde, Hassa Bölgesi’nde
mevcut olan ve atıl durumda bulunan çok sayıda verimsiz alan sanayi tesisleri kurulması
için cazibe merkezi olacaktır. Ayrıca: Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerini
kestirmeden İskenderun Körfezi’ne bağlayacaktır. Dörtyol-Hassa (Amanos Geçişi) Tüneli’nin
proje ihalesi Aralık 2012’de yapılmıştır. Proje yapım işine Karayolları Genel Müdürlüğü mart
ayı içinde başlanmıştır. Proje yapım işinin tamamlanıp, yatırım programında öncelik verilmesi
talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIRIKHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 160
Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en büyük nakliye sektörünün Hatay’da olduğu bilinmekle
birlikte şu an Türkiye’nin komşularının yaşamış olduğu savaşlar ve krizler nedeni ile yaşamış
olduğu ihracat ve buna dayalı nakliye sektörünün zor duruma düşmesi.
Çözüm Önerisi
Hatay’daki ihracatçı ve nakliye sektörünün Ortadoğu’ya yapmış olduğu (Suudi Arabistan,
Kuveyt, Dubai, BAE, vb.) nakliyelerden dolayı sıkıntı içinde olduğu son günlerde Mısır’daki
anlaşmaların yeniden yapılmaması durumunda Hatay’da kurulu olan Hatay Ro-Ro A.Ş.’ye
destek verilerek Süveyş Kanalı’ndan direkt olarak Suudi Arabistan Limanı’na geçişinin
sağlanması için devlet desteğinin verilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

587

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Sorun 159

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

Sorun 161
Isparta ürettiği yaş sebze ve meyvelerin ihracatında ürün ömrünün kısa olması ve komşu
ülkelerdeki karşılıklar dolayısıyla gemi ile ihracatta yaşanan aksaklıklar nedeniyle sıkıntılar
yaşamaktadır.
Çözüm Önerisi
Isparta ihracat hacminin büyük kısmını yaş ürünler oluşturduğu için ihracatta havayolu
kargosunun kullanılması sürenin kısa olması dolayısıyla ürünlerin bozulması riskini ortadan
kaldıracak hem de taleplere kısa sürede cevap verileceği için yurtdışı pazarlarda hâkimiyet
sağlanacaktır. Süleyman Demirel Havaalanı sadece THY tarafından iç hat seferleri için
kullanılmakta olup yoğunluğu çok düşüktür. Isparta Havalimanı’na havayolu kargo imkânı
sağlandığı takdirde ihracat hacmimiz ve hızımız ciddi olarak artış kaydedecektir. Havayolu
kargo ile ihracatta lojistik giderlerine özel indirim veya destek sağlanması durumunda hem
ihracat gelişecek hem de firmalarımızın yurtdışında rekabet gücü artacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ISPARTA TİCARET BORSASI

Sorun 162
Isparta, Akdeniz Bölgesi’nin diğer bölgelere geçiş kapısıdır. Bu geçişin ana damarı
Dereboğazı Yolu’dur. Tüm illerin Antalya ile ticaretinde; Antalya’nın tüm ülkeye yaş ürün
satışında ve Antalya Limanı’ndan yapılan ihracatlarda hayati öneme sahiptir. Ancak bu yol
halen daha tek şeritlidir.
Çözüm Önerisi
Dereboğazı Yolun’un en kısa sürede duble yol haline getirilmesi ticaretin akışını hızlandıracak;
daha sağlıklı ve güvenli hale gelecektir. Çevre illerden yapılan ihracatlar güzergâhın
düzelmesiyle Antalya Limanı’na kayacaktır. Bu da İzmir; Kocaeli, İstanbul, Mersin gibi yoğun
limanların yükünü hafifletecek ve Batı Akdeniz Bölgesi ekonomisine katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ISPARTA TİCARET BORSASI
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İlçemizin ana bağlantı yollarının bir an önce tamamlanması gerekmektedir. Bu yollarla, hem
şehirlerarası ticari malların nakliyesi hem de ulaşım imkânları kolaylaştırılmış hale gelecektir.
Özellikle Yalvaç Sağır Köyü bağlantılı Afyon yolunun bir an önce planlamaya alınarak
tamamlanması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Bu bağlantı yollarından biri olan Yalvaç-Madenli yolunun bitirilmesi için Bakanlıkça yeterli
ödeneğin çıkarılması gerekmektedir. Konya ve Afyon yollarının da yatırım planına alınarak
genişletilmesi ve çift yol yapılması talep edilmektedir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yapılan
duble yol çalışmalarının, ilçemizin şehirlerarası bağlantı yolları için de yapılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 164
Mersin Limanının hizmet verdiği kentlerle olan ulaşımda önemli bir rol üstlenen MersinAdana arasındaki D-400 karayolunun mevcut trafik yükünü kaldırmaması, Mersin ve Antalya
arasındaki ulaşımı zaman bakımından yarı yarıya düşürecek, Akdeniz Sahil Yolu Projesine
zamanında ödenek tahsisi yapılamaması
Çözüm Önerisi
Mersin Limanı’nın hizmet verdiği kentlerle olan ulaşımda önemli bir rol üstlenen MersinAdana arasındaki D-400 karayolu yatırım programına alınmalıdır. Yapımında sona yaklaşılan
Akdeniz Sahil Yolu Projesinin sonuçlanması için gerekli olan ödeneğin sağlanması yerinde
olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 165
Mersin Ana Konteynır Limanı yatırımına başlanılmaması
Çözüm Önerisi
10. ve 11. Ulaştırma Şuraları’nda da belirtildiği üzere, 2023 hedeflerine ulaşabilmek için
yapımları planlanan Çandarlı, Filyos ve Mersin Konteynır Limanlarından Çandarlı ve Filyos
liman yatırımlarına başlanmış ancak Mersin Konteynır Limanı için ÇED uygunluk raporu
alınmasına rağmen 5 yıl önce başlanması planlanan yatırıma yönelik henüz somut bir adım
atılmamıştır. Mersin Ana Konteynır Limanı yatırımının bakanlığın 2016 yılı yatırım planına
alınarak ihalesinin yapılması sağlanmalıdır
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN DENIZ TİCARET ODASI
Sorun 166
Mersin’in çevre iller ile bağlantısını sağlayan karayollarındaki eksikliklerin yarattığı sorunlar
Çözüm Önerisi
Mersin-Adana arasındaki D-400 karayolunun geliş-gidiş birer şerit genişletilmesi, trafik ışıkları
ile kontrol edilen çok sayıdaki kavşağın battı-çıktılarla veya üst geçitlerle bağlanarak trafiğin
kesintisiz akmasının sağlanması talep edilmektedir. Mersin-Antalya arasındaki devam eden
yol çalışmalarının bir an önce tamamlanması, Mersin’i; Karaman ve Konya’ya bağlayan yolda
gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN TİCARET BORSASI
Sorun 167
Yapılmaya başlanan ve yaklaşık beşte bir oranında tamamlanan ancak üstlenici firmanın
kredi bulma sorunu nedeniyle yapımı duran Çukurova Bölgesel Havalimanı projesinin durma
noktasına gelmesi
Çözüm Önerisi
Mersin’in Tarsus ilçesinde 30 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Bölgesel Havaalanı İnşaatı
kredi sorunu nedeniyle durma noktasına gelmiştir. Havaalanının en kısa sürede tamamlanması
dış ticaret lojistik üs konumdaki Mersin ve çevresindeki tüm bölgelerin gelişimi için önemlidir.
Bununla birlikte havalimanı ile kara, demir ve deniz yoluyla entegrasyonunu sağlayacak
bağlantı yollarının projelendirilmesi ve yapımının hızlandırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ERDEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Erdemli ve Silifke ilçelerimizin yer aldığı bölgede iç turizm özellikle yaz aylarında
yoğunlaşmaktadır. Adana-Tarsus-Mersin Otoyolu Çeşmeli mevkiinde sona ermesi giriş
çıkışları ile D-400 karayolunda araç yoğunluğundan trafik kilitlenmektedir.
Çözüm Önerisi
Tarsus-Mersin Otoyolunun Mersin/Çeşmeli mevkiinde Silifke/Taşucu mevkiine kadar
(toplam64 km) uzatılması trafik sorununu çözmeye yardımcı olacaktır. Bununla birlikte İç
Anadolu’nun (Konya-Karaman) Mersin Limanı’na daha kolay ve düşük maliyette bağlantısı
sağlanmış olacaktır. Ayrıca Silifke-Seka Limanı’nın ekonomiye kazandırılması ile bölgenin
diğer bölgelerle ulaşım ve iletişim bağlantılarını güçlendirerek bölgenin geliştirilmesine ivme
kazandırılmış olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ERDEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 169
Anamur İskelesi’nin yatırım programına alınması Kalkınma Bakanlığımızca olumsuz olarak
değerlendirmiş olmakla beraber Anamur ve Çevresinin ekonomik olarak kalkınmasına büyük
katkı sağlayarak atıl kapasiteyi ekonomiye kazandırıp istihdam yaratacak olan bu projeye bir
an önce başlanması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Anamur İskelesi yapımı işinin 2014 yılı yatırım programına alınması için Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğünce Kalkınma Bakanlığına başvuru yapılmış ve Bölge Müdürlüğünce
hazırlanan fizibilite raporu incelenmek üzere Kalkınma Bakanlığı’na sunulmuştur. Ancak
yapımı planlanan iskelenin kurvaziyer gemilerine yönelik biçimde tasarlanması nedeniyle,
maliyetinin yüksek olduğu ve Anamur Bölgesi’nde henüz kurvaziyer turizminin gelişmemiş
olması gibi hususlar göz önüne alınarak olumsuz olarak değerlendirmiştir. Anamur ve
çevresinin ekonomik olarak kalkınmasına büyük katkı sağlayarak atıl kapasiteyi ekonomiye
kazandırıp istihdam yaratacak olan bu projeye bir an önce başlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 170
Bölgelerin gelişmesinin ön koşulu diğer il/ilçe ve bölgelerle bağlantılarının güçlü olmasıdır.
Adana-Mersin’i Mut üzerinden Karaman’a bağlayacak demiryolu projesinin başlatılması
önem taşımaktadır.
Çözüm Önerisi
Ulaştırma bakanlığınca hazırlık çalışmaları yapılan Konya-Karaman-Mut-Mersin demiryolu
projesinin hayata geçirilmesi Orta Anadolu’nun Akdeniz’e bağlantısını güçlendirerek kendi
kendini besleyen bir gelişme sürecine zemin sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 171
Mut’un konumu itibariyle ulaşım alt yapısındaki eksiklikler önemli bir sorun teşkil etmektedir.
Mut-Silifke arasında ulaşımı sağlayan yolun şu andaki durumu zaman ve güvenlik açısından
sorunludur.
Çözüm Önerisi
Mut-Silifke arasında duble yol yapılması durumunda Mut’ta üretilen ürünlerin pazar değeri
artacak, ihracatın gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, turizm alanında özellikle
inanç (Alahan Manastırı) ile doğa turizminin gelişmesine, İç Anadolu Bölgesi’nin Akdeniz’e
daha kolay bağlanması ve ticaretin artmasına yol açarak ilçe ekonomisinin güçlenmesine
katkı yapacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 172
Mersin, Çeşmeli-Taşucu arasında 17 Temmuz 2012 tarihinde ihalesi yapılan projenin
ivedilikle hayata geçirilip, yaz aylarındaki trafik akışının kolaylaştırılması
Çözüm Önerisi
Çeşmeli-Taşucu arasında bulunan 64 km otoban ihalesi tamamlanarak, öncelikle hayata
geçirilmesi gerekmektedir. Mersin’den Silifke’ye kadar gelişmekte olan, yoğun bir yerleşim ve
yaz aylarında yoğunlaşan, hatta zaman zaman D-400 devlet karayolunun adeta kilitlenmeye
sebep olmaktadır. Otobanı yapılması ile bu kilitlenme ortadan kaldırılmış olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Taşucu Sümer Holding (eski SEKA) Liman Sahası ve Geri Sahasının Atıl durumda (ekonomi
dışına) bırakılmış olması. Silifke ve kuzeyinde bulunan bölgenin ithalat ve ihracat kapısı fiziki
avantaj nedeni ile halen özelleştirme kapsamında bulunan Taşucu/Seka Limanı’dır.
Çözüm Önerisi
Seka Limanı ve 1700 dönümlük fabrika sahası mevcut koruma statüleri ilgili mevzuat
kapsamında yeniden değerlendirilerek liman ve geri sahası olarak ekonomiye kazandırılmasını
teminen ivedilikle özelleştirilmesi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 174
Çukurova Havalimanı
Çözüm Önerisi
Tarsus Kargılı Mevkiine yapılması kararlaştırılan ve bu amaçla 8 milyon m2 arazi kamulaştırılan
havalimanı inşaatı durma noktasına gelmiş olup, bir an önce yeni üstlenici firma ile çalışmalara
başlanılmasını talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 175
Mersin ile Tarsus arasında günlük 30 bin araca hizmet edecek şekilde tasarlanan mevcut
yolun kapasitesi dolmuştur. D-400 karayolu liman yol güzergâhı taşıt trafiğine artık cevap
vermemektedir. Trafik yoğunluğu nedeniyle limana ulaşımda geç kalınmakta, yüklemelerde
gecikme cezaları ödenmektedir.
Çözüm Önerisi
1. ve 2. OSB arasında otoban bağlantısı yapılarak D-400 karayolunun rahatlatılması ile
limana giden yolların uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, kavşak ve demiryolu
bağlantılarının kurulması gerekmektedir. Karayolları Adana Bölge Müdürlüğü’nce D-400
karayolu ile ilgili olarak hazırlanan projeye ek olarak, mevcut yolun transit hale getirilmesi
ve her iki yanına servis yolları yapılarak günlük 100 bin araç kapasitesine çıkarılması ve
otobanın daha etkin kullanılmasını sağlamak içinde Tarsus-Mersin arasındaki gişe geçiş
ücretinin kaldırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TARSUS TİCARET BORSASI
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Sorun 176
Ulaştırma ve lojistik sektörünün altyapı eksiklikleri nedeniyle Kahramanmaraş’ın iç ve dış
ticareti gelişememektedir. Kahramanmaraş 5 milyar $ ihracat hedefi ile büyümesine katkı
sağlamaktadır. Ancak, rekabet gücünün en önemli unsuru olan ulaşım konusunda yıllardır
sorunları çözülememiştir.
Çözüm Önerisi
Kahramanmaraş Havaalanı pist uzunluğunun artırılması, yeni terminal binası yapılması,
Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Karayolu’nun tamamlanması, Kahramanmaraş-Elbistan
Karayolu ve Kahramanmaraş-Çağlayancerit Karayolunun standardının yükseltilerek
yapılması talep edilmektedir. Kahramanmaraş’ın güneyinden geçmesi planlanan Yüksek
Hızlı Tren Projesi’nin kentin merkezinden geçirilmesi, Türkoğlu Lojistik Merkezi Projesi’nin
hızla hizmete açılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 177
Kahramanmaraş bugün Türkiye’nin önemli sanayi merkezleri arasında yer almakta, 5 milyar
$ ihracat hedefi ile Türkiye’nin büyümesine katkı sağlamaktadır. Ancak, rekabet gücünün en
önemli unsuru olan ulaşım konusunda yıllardır sorunları çözülememiştir.
Çözüm Önerisi
Kahramanmaraş Havaalanının terminal binasının yenilenmesi, pist uzunluğunun artırılması,
Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Karayolu tamamlanması, Kahramanmaraş-Elbistan
Karayolu ve Kahramanmaraş-Çağlayancerit Karayolunun standardının yükseltilerek
yapılması talep edilmektedir. Kahramanmaraş’ın güneyinden geçmesi planlanan Yüksek
Hızlı Tren Projesi’nin kentin merkezinden geçirilmesi, mümkün ise havaalanı, hızlı tren
ve şehirlerarası otobüs terminalinin tek merkezde toplanarak şehrimizin ulaşım yönünden
cazibe merkezi haline getirilmesi çok yararlı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASI
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Ulaşım altyapısı.
Çözüm Önerisi
Kahramanmaraş-Afşin yolunun bir an önce tamamlanarak tünel çıkışlarının Afşin yoluna
bağlanması ulaşımı rahatlatacak, ticareti geliştirecektir. Transit yol güzergâhı olmayan
Afşin’in diğer illerle bağlantısının kurulabilmesi için Afşin-Sarız yolunun genişletilerek ulaşıma
açılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
AFŞİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 179
Demiryolu bağlantısı
Çözüm Önerisi
Demiryollarının ulaşıma etkisi önemli bir gerçektir. Malatya-Kahramanmaraş demiryoluna
Afşin-Elbistan Kapıdere demiryolu bağlantısının biran önce yapılması ve faaliyete
geçirilmesi gerekmektedir. Yapımı biten a ve b termik santrallerinin yapımı aşamasında
tonajlı malzemelerin nakliyesinde karayolu kullanılmış ve çok büyük sıkıntılar çekilmiştir.
Yapılmakta olan ve yapılması düşünülen c, d ve e termik santrallerinin malzemelerinin daha
rahat taşınabilmesi ve taşımanın demiryolu ile gerçekleştirilmesi ülke ekonomisine önemli bir
katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AFŞİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 180
Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin Kahramanmaraş’a olan uzaklığı ve bu ilçelerin
Malatya’ya ulaşımında kullandıkları Elbistan-Afşin-Darıca yol projesinin hızlandırılması.
Çözüm Önerisi
Elbistan-Ekinözü-Kahramanmaraş yolu eski adı ile Kısıklı yolunun stabilize olan yolları bir
proje kapsamından iyileştirilerek şehirlerarası ulaşıma açılması gerekmektedir. Açıldığı
takdirde, Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinin tamamı Kahramanmaraş’a yakınlaşacaktır.
Elbistan’a 158 km olan Kahramanmaraş ortalama 75-85 km’ye inecektir. 55 km olan ElbistanAfşin-Darıca yolu bittiğinde 46 km bölünmüş yol olarak hizmet verecektir.
Bildiren Oda / Borsa
ELBİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 181
Ulaşım sıkıntısı
Çözüm Önerisi
Güneydoğu Anadolu bölgemizi ve Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerini İç Anadolu’ya
bağlayacak ve ekonomik olarak bu bölgelerin kalkınmalarına fayda sağlayacak olan GölbaşıKapıdere-Elbistan-Afşin-Sarız-Kayseri yolu tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ELBİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 182
Lojistik Köy ihtiyacı
Çözüm Önerisi
İlimizde yer alan Organize Sanayi Bölgemizde yatırımların sürekli olarak artması, artan
yatırımlarla birlikte ihracat ve ticaretin yoğunluk kazanması sebebiyle lojistik köye ihtiyaç
bulunmaktadır. Lojistik Köy oluşturulabilmesi için OSB bölgesinin güneyinde yer alan bir
bölgede yer tahsisi yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 183
Bölgenin havaalanı ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
İlimizin nüfus yoğunluğu ve hızla gelişmesi göz önüne alınarak, 1 milyon kişiye hitap edecek
bir havaalanı yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Lojistik Köy ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
İlimizde yer alan Organize Sanayi Bölgemizde yatırımların sürekli olarak artması, artan
yatırımlarla birlikte ihracat ve ticaretin yoğunluk kazanması sebebiyle lojistik köye ihtiyaç
bulunmaktadır. Lojistik Köy oluşturulabilmesi için OSB bölgesinin güneyinde yer alan yaklaşık
80 bin dönümlük arazinin tamamının su havzası olarak kullanılmaması, belli bir bölümüne
Lojistik Köy için tahsis yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
OSMANİYE TİCARET BORSASI

Sorun 185
İlimizde havaalanı olmaması sanayi ve ticareti olumsuz etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde bulunan havaalanlarının ilimize olan mesafesi 150- 200 km civarındadır. Ulaşım
bir bölgenin kalkınması için en önemli unsurların başında gelmektedir. İlimizde havaalanı
bulunmaması bölgemizin sanayi, ticaret ve turizm yönünden gelişimini olumsuz yönde
etkilediğinden, ilimize bir havaalanı yapılarak bölgesel kalkınma sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
OSMANİYE TİCARET BORSASI

Sorun 186
Lojistik Köy ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
İlimizde yer alan Organize Sanayi Bölgemizde yatırımların sürekli olarak artması, artan
yatırımlarla birlikte ihracat ve ticaretin yoğunluk kazanması sebebiyle lojistik köye ihtiyaç
bulunmaktadır. Lojistik Köy oluşturulabilmesi için OSB bölgesinin güneyinde yer alan yaklaşık
80 bin dönümlük arazinin tamamının su havzası olarak kullanılmaması, belli bir bölümüne
Lojistik Köy için tahsis yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KADİRLİ TİCARET ODASI
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Sorun 187
Bölgenin havaalanı ihtiyacı
Çözüm Önerisi
İlimizin hızlı bir şekilde gelişmesi ve kalkınması için en büyük eksikliklerinden biri havaalanı
ihtiyacıdır. İlimizin nüfus yoğunluğu ve hızla gelişmesi göz önüne alınarak, 1 milyon kişiye
hitap edecek bir havaalanı ihtiyacımız bulunmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
KADİRLİ TİCARET ODASI

Sorun 188
Lojistik Köy ihtiyacı
Çözüm Önerisi
İlimizde yer alan Organize Sanayi Bölgemizde yatırımların sürekli olarak artması, artan
yatırımlarla birlikte ihracat ve ticaretin yoğunluk kazanması sebebiyle lojistik köye ihtiyaç
bulunmaktadır. Lojistik Köy oluşturulabilmesi için OSB bölgesinin güneyinde yer alan yaklaşık
80 bin dönümlük arazinin tamamının su havzası olarak kullanılmaması, belli bir bölümüne
Lojistik Köy için tahsis yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KADİRLİ TİCARET BORSASI

Sorun 189
Havaalanı ihtiyacı
Çözüm Önerisi
İlimizin hızlı bir şekilde gelişmesi ve kalkınması için en büyük eksikliklerinden biri havaalanı
ihtiyacıdır. İlimizin nüfus yoğunluğu ve hızla gelişmesi göz önüne alınarak, 1 milyon kişiye
hitap edecek bir havaalanı ihtiyacımız bulunmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
KADİRLİ TİCARET BORSASI
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Ankara-İzmir Otoyolu projesi yapılırken, ilimizin konumu dikkate alınmalıdır. Zafer Havalimanı
aktif şekilde faaliyet göstermelidir. Afyon’un lojistik konumu ve ulaşım imkânlarına bağlı
olarak, lojistik üs haline gelmelidir. BALO projesine entegre faaliyet göstermelidir. Hızlı Tren
Projesi.
Çözüm Önerisi
Ankara-İzmir Otoyolu, Afyon merkez kavşaklarından bir veya birkaçına çıkış verilecek şekilde
geçmelidir. Uçak seferleri arttırılmalı, gün içinde gidiş-dönüş sefer olmalı, Hac seferleri
konmalı, kargo-lojistik merkez olmalı, gurbetçi nüfus ve turizm potansiyeli değerlendirilerek
yurtdışına tarifeli uçuşlar açılmalıdır. Afyon’da lojistik toplama merkezi olmalı, Lojistik Köy
kurulmalı, lojistik toplama merkezi BALO ile koordineli bir şekilde hayata geçirilmeli, BALO
ve İpek Yolu projeleri birleştirilmelidir. Hızlı Tren Afyon-İzmir arası güzergâhın ihalesi en
kısa sürede yapılmalı, Afyon’dan geçecek şekilde İstanbul-Antalya arasında hızlı tren ihalesi
yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 191
Afyonkarahisar ulaşım sorunları
Çözüm Önerisi
Tasarı halindeki İzmir-Ankara otobanı ile ilimizin by-pass edilmesi gündeme gelmiştir. Eğer
bu gerçekleşirse, ekonomimizde önemli bir yeri olan yol turizmi sekteye uğrayacaktır. Otoban
yapımında ilimizden geçen mevcut güzergâh dikkate alınmalıdır. Demiryolu: AfyonkarahisarAntalya arasında demiryolu ulaşımı sağlanmalıdır. BALO projesi kapsamında Bandırma
Limanı’yla konvansiyonel demiryolu hatlarının entegrasyonu sağlanmalıdır. Türkiye’deki
4 hattın birleştiği tek merkez konumunda bulunan Afyonkarahisar’da karayolu-demiryoluhavayolu dağıtım ve aktarma merkezleri kurulmalı, buna yönelik Lojistik İhtisas OSB’ler
oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
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Sorun 192
Eskişehir Havalimanı’nın yetersizliği, Zafer Havalimanı’nın uzak olması nedeniyle yaz
aylarında yaklaşık 100.000 gurbetçimiz memlekete gelişte sorun yaşamaktadır.
Çözüm Önerisi
Zafer Havalimanı’na Bayat yolu üzerinden alternatif bir yolun yapılması ya da mevcut yolun
iyileştirilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
EMİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 193
Sandıklı’nın Şuhut ile bağlantı yolu olan dağ yolunun ulaşımının kolaylaştırılması gereklidir.
Çözüm Önerisi
Sandıklı’nın ekonomik olarak katkı sağlayacak olan Şuhut ile bağlantı yolunun biran önce
iyileştirilmesi, yapılan bu çalışma neticesinde iki ilçe arasındaki mesafe kısalacak ve bu iki
ilçenin gelişmesine de katkıda bulunacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SANDIKLI TİCARET BORSASI

Sorun 194
Hızlı Trenin çalışmalarının biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
İlçemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak olan Hızlı Trenin çalışmalarının biran önce
tamamlanması ve ilçemizde durması için istasyon yapılması gerekir.
Bildiren Oda / Borsa
SANDIKLI TİCARET BORSASI
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Aydın-Denizli-Muğla-İzmir ekseninde merkezde yer alan Aydın’ın ulaşım olanakları açısından
yeterli imkânlara sahip olamaması ticaretin gelişmesinde en büyük engellerden bir tanesidir.
Çözüm Önerisi
Aydın’ın ulaşım potansiyelini ortaya çıkarmak için mevcutta bulunan Çıldır Havaalanı’nın
pistinin uzatılarak yolcu ve yük taşımacılığına açılması gerekmektedir. Büyükşehir statüsü
kazanıp havaalanı olmayan tek il Aydın’dır. Bunun yanında Ülkemizde ilk yapılan demiryolu
hattı olan Aydın-İzmir Demiryolunu hattının hızlandırılmış tren olarak değil Yüksek Hızlı
Tren olarak revize edilip 2016 yatırım planına dahil edilmesi talep edilmektedir. Aydınİzmir otobanının Denizli’ye devam eden kısmının bitirilmesi ve İzmir-Aydın-Denizli karayolu
taşımacılığının hızlandırılması ticarete önemli derecede katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN TİCARET ODASI

Sorun 196
Turizmin kalkınması için en önemli etken rahat ulaşımdır. Didim’i Söke-Milas karayoluna
ve Bodrum Havaalanı’na bağlayan 525-01 kodlu bölünmüş yol inşaatına kamulaştırma
problemleri nedeni ile uzunca bir süredir ara verilmiştir.
Çözüm Önerisi
Didim’i Söke-Milas Karayoluna bağlayan bölünmüş yol inşaatında karşılaşılan kamulaştırma
probleminin çözümü için girişimlerde bulunulmalı süreç hızlandırılarak en azından 2015 yaz
sezonuna yetiştirilmelidir. Ayrıca Didim’in bir diğer bağlantı yolu olan ve stratejik planlarda
bölünmüş yol yapılması düşünülen 09-54 numaralı devlet yolunun da yatırım programına
alınması sağlanarak turizm gelişimi için en büyük artı değer olan ulaşım kolaylaştırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DİDİM TİCARET ODASI
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Sorun 197
Didim turizm çeşitliliğinden faydalanabilmesi için, mevcut Didim Marina’da bulunan denizin
derinliği Kurvaziyer gemilerinin demir atmasına müsait değildir. Bu turların rotalarına Didim’i
dahil etmesi için büyük yolcu gemilerinin yanaşacağı bir kurvaziyer limanına acilen ihtiyacımız
bulunmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ülke ve ilçe turizmimizde gerçekleşen turist sayısında artışın sürdürülebilir olması için
turizmi çeşitlendirmeliyiz. Bu amaca katkı sunacak liman yapıldığında; Didim kurvaziyer
turizmi rotalarına dahil olacak, Yunan adalarıyla yapacağımız günübirlik deniz taşımacılığı
ilçe ve bölge turizmimizi hareketlenecektir. Denizyolu ile gelen misafirlerimiz Didim’de deniz
kıyısında yer alan restoranlar ve çay bahçelerinde vakit geçirebilir, çeşitli ürünler satan
işyerlerinde alışveriş yapabilir. Tarihi-kültürel yerlerimiz: Apollon Tapınağı ve Millet Antik
Kenti’nin yanı sıra günübirlik ulaşım mesafesinde olan; Priene, Efes antik kenti, Bafa Gölü
Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Pamukkale’yi görebilir.
Bildiren Oda / Borsa
DİDİM TİCARET ODASI

Sorun 198
Selçuk-Kuşadası-Davutlar ayrımı yolu inşaatı şehri ikiye bölmüş, yayalara yönelik herhangi
bir planlama yapılmamış, yol üzerindeki işletmeler ticari kayba uğramış, işletmelerin değerleri
düşmüş, trafik ve güvenlik sorunları yaratmıştır.
Çözüm Önerisi
Çevre ve Orman Bakanlığı (eski adı) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel
Müdürlüğü’nün 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 2025 yılında Kuşadası’nın nüfusu
441.585 olarak öngörülmektedir. Söz konusu planda yer alan Pilav Tepesi eteklerindeki
çevre yolu projesi hayata geçirilmeli ve inşaatı devam eden çevre yolu ise Aydın Büyükşehir
Belediyesi’ne devredilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
KUŞADASI TİCARET ODASI
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Karayolları K yetki belgeleri başvuru ve düzenleme yetkisinin belirli Odalara verilmesi, Nazilli
Ticaret Odası gibi yetki alanında yedi ilçe bulunan ve yaklaşık 300.000 kişilik bir nüfus alanına
hizmet veren odanın üyelerini mağdur etmektedir
Çözüm Önerisi
K yetki belgesi hizmeti verebilecek odaların üye sayıları, sorumluluk alanları, nüfus yoğunluğu
kriterlerine göre yeniden değerlendirilmesini ve bu haliyle 39 ilden daha büyük olan Nazilli
Ticaret Odası’na K yetki belgesi düzenleme yetkisinin verilmesini talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
NAZİLLİ TİCARET ODASI

Sorun 200
Aydın Çıldır Havaalanı’nın yurt içi uçuşlara açılamaması
Çözüm Önerisi
Aydın içerisinde bulunan Çıldır Havaalanı’nın iç hatlar uçuşlarına açılarak bölgemizin sosyal
ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NAZİLLİ TİCARET BORSASI

Sorun 201
Demiryolları tren garının rehabilitasyonu gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Söke demiryolları tren garı tam anlamıyla eskiliğinden yıkılmak üzeredir. Acilen rehabilitasyon
ve restorasyonu yapılmalıdır. Şehirde yaşayanların can güvenliğini ve tren garının etkinliğini
olumsuz etkileyen bu durum şehrin merkezinde çok nahoş bir görüntü ortaya çıkarmakta
ve demiryolları imajını çok kötü göstermektedir. Ayrıca Hızlı Tren hatlarının ve demiryolu
yük taşımacılığının gelişmesi ilçemiz ekonomisi üzerinde çok büyük bir kaldıraç etkisi
gösterecektir.
Bildiren Oda / Borsa
SÖKE TİCARET BORSASI
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Sorun 202
Bozdağ Kayak Merkezi’ne ulaşım yolunun yapılması
Çözüm Önerisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nce Acıpayam Bozdağ’a yol yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ACIPAYAM TİCARET ODASI

Sorun 203
Tavas merkezi ile yayla yolu diye adlandırılan Denizli-Muğla yolu ve Denizli-Tavas-KaracasuAydın yolu diye adlandırılan (Afrodisias) Geyre Yolu’nu ticari olarak kullanamamamız bölge
insanımızın ticaretinin gelişmesine engeldir. Yol çalışmalarının bitirilmemesi ekonomik sıkıntı
arz etmektedir.
Çözüm Önerisi
Ticari olarak yol güzergâhları bir bölgenin gelişmesinde önemli faktörlerden olup, DenizliTavas-Muğla ile Denizli-Tavas-Geyre (Afrodisias) Karacasu-Aydın yolu düzenlemesi
bitmemiş olup, bir an önce ticari olarak düzenlenmesi bitirilmesi bu yol güzergâhlarında ticari
alanların oluşturulması bölgemiz ticaretine olumlu etkileyecektir.
Bildiren Oda / Borsa
TAVAS TİCARET ODASI

Sorun 204
Balıkesir-Kütahya nitelikli karayolu ekonomi için önemlidir. Çanakkale Boğazı üzerine
yapılacak köprü ile Kütahya hem Avrupa’ya bağlanmış olacak hem de Avrupa’nın Anadolu’ya
bağlantı yolunun üzerinde olması nedeni ile her alandaki gelişmişlik seviyesi yükselecektir.
Çözüm Önerisi
Bu köprünün yatırım programına alınması gerekiyor.
Bildiren Oda / Borsa
KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Lokasyon olarak Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya güzergâhlarının tam ortasında olmasına
ve Antalya karayolu üzerinde olmasına rağmen Kütahya’dan hızlı tren geçmiyor, Kütahya
yakınından geçen hat üzerinde Kütahya için durak dahi verilmiyor.
Çözüm Önerisi
İstanbul-Antalya hızlı tren güzergâhı Kütahya’dan geçirilirse, hem Eskişehir-Kütahya
arasında Hızlı Tren hattı yapılmasına gerek kalmaz, hem de aynı masrafla Kütahya Hızlı
Tren güzergâhına sahip olur.
Bildiren Oda / Borsa
KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 206
Projesi halen devam eden İzmit Körfezi geçişi ile Bursa, İnegöl, Domaniç, Kütahya üzerinden
yol hattı açılması halinde Antalya’ya ulaşım 110 km kısalacaktır. Bu yolun açılması halinde
Bursa-Kütahya-Afyon kaplıca turizmi ve sanayi gelişecektir. Ayrıca Kütahya’dan hızlı trenin
de geçmesini istiyoruz.
Çözüm Önerisi
İstanbul-Antalya yol hattının Domaniç’te açılacak 6 km’lik tünelle; projesi halen devam
eden Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu İzmit Körfez geçiş köprüsü ile Bursa-İnegölDomaniç-Tavşanlı-Kütahya üzerinden sağlanması halinde İstanbul-Antalya’ya ulaşım
110 km kısalacaktır. Yolun açılması, Bursa-Kütahya-Afyon kaplıca turizmi ve sanayisini
geliştirecektir. Kütahya-Balıkesir devlet kara yolunun ulaşıma açılması bölge ekonomimizin
canlanması açısından önem arz etmektedir. 1976 yılında projelendirilen bu yolun halen
hizmete açılmaması bölge ve ülke ekonomisine yük getirmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KÜTAHYA TİCARET BORSASI
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Sorun 207
İlçemizi il merkezimiz ve diğer noktalara bağlayan ulaşım güzergâhları bozuk ya da eksiktir.
Çözüm Önerisi
İlçemizi il merkezine ve Uşak’a bağlayan yolumuz duble yol olarak ihalesi yapılmıştır. Bu
yolun yapımının hızla sonuçlandırılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak bölgesel Zafer
Havalimanımıza bağlantı yolu olan Gediz-Altıntaş karayolunun bir an önce yapımına
başlanmalıdır. Bu yol ile birlikte uluslararası ulaşım kolaylığı olacağından sanayi ve turizm
alanlarında daha fazla yatırım imkânı sağlanacaktır. İlimiz ve komşu il Uşak’tan geçecek
hızlı tren hattına ilçemizin de bağlanması veya banliyö bir tren hattıyla ulaşım sağlanması
gerekmektedir. Son olarak alternatif liman olarak Balıkesir’e bağlantı yolunun yapımı
hızlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GEDİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 208
Denizli-Uşak karayolu hattının Simav üzerinden Çanakkale hattına bağlanması.
Çözüm Önerisi
Denizli-Uşak karayolu hattının ilçemiz üzerinden Balıkesir-Çanakkale istikametine bağlanması
için yapılan etüt çalışmalarının bir an evvel yatırım programına alınması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SİMAV TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 209
Lokasyon olarak Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya güzergâhlarının tam ortasında olmasına
ve Antalya karayolu üzerinde olmasına rağmen Kütahya’dan Hızlı Tren geçmiyor, Kütahya
yakınından geçen hat üzerinde Kütahya için durak dahi verilmiyor.
Çözüm Önerisi
İstanbul-Antalya Hızlı Tren güzergâhı Kütahya’dan geçirilirse, hem Eskişehir-Kütahya
arasında Hızlı Tren hattı yapılmasına gerek kalmaz, hem de aynı masrafla Kütahya Hızlı
Tren güzergâhına sahip olur.
Bildiren Oda / Borsa
TAVŞANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sabuncubeli Tünellerimiz, Yüksek Hızlı Tren bağlantımız, İzmir-İstanbul otoyolu çalışmalarının
bitirilmemesi.
Çözüm Önerisi
Sabuncubeli Tünellerinin açılmasıyla birlikte özellikle limana olan erişimimiz hem zaman hem
de maliyet yönünden kısalacak. İzmir’e ulaşımımızın kısalması ve kolaylaşması bizler için çok
büyük bir avantaj sağlayacaktır. Tüneller bir an önce bitirilmelidir. İzmir-İstanbul otoyolu bizim
gibi bir tarım ve sanayi kenti açısından ürünlerimizin pazarlara ulaştırılmasındaki maliyet
ve zaman unsurları açısından bizlere çok büyük avantajlar sağlayacak. Yüksek hızlı tren
bağlantısı bizim için çok önemlidir. Yüksek Hızlı Tren bir an önce başlatılarak Manisa YHT ile
İstanbul ve Ankara başta tüm ağa entegre olmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 211
Ülkemizin en önemli lojistik hatlarından olan İstanbul-İzmir karayolunun, en kritik bölümlerinden
olan Sabuncubeli Virajı ve rampasının sebep olduğu olumsuzlukların giderilmesi için
başlatılan “Sabuncubeli Tüneli Projesi”nin inşaat süreci sorunları ve gecikmenin yol açtığı
zararlar.
Çözüm Önerisi
Yüklenici firmasının iflasını açıklamasının ardından yapımı duran tünel ile ilgili, Karayolları
2. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalenin yenileneceği ve 2016 yılına kadar tamamlanmasının
halen mümkün olduğu belirtilmiştir. Ancak; olumsuz hava şartlarında kapanan bu geçidin, iş
ve dış piyasaya yönelik lojistik işlemlerdeki aksamalara ve dolayısıyla ekonomik kayıplara
sebep olması ve bölünmüş yol uygulamasına rağmen yüksek eğim ve yağışlı havalardaki
kayganlık özelliğiyle trafik kazalarının engellenememesi, can ve mal kayıplarının halen devam
ediyor olması nedenleriyle; yeni ihale süreci ve yapım işlemlerinin bir an önce tamamlanması
hususlarında en üst düzeyde hassasiyet beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MANİSA TİCARET BORSASI
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Sorun 212
Alaşehir, İzmir-Ankara karayolundan 35 km içeride kalması nedeniyle yol avantajının
kullanılamaması.
Çözüm Önerisi
İzmir-Ankara arasında yapılacak olan ve bölgemizden geçecek hızlı tren yolunun birinci
durağının Alaşehir’de konuşlandırılması Alaşehir için dezavantaj olan karayolunun demiryolu
ile avantaja dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ALAŞEHİR TICARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 213
Demirci’de yol sorunu yaşanmaktadır. İzmir ulaşımı için Demirci-Salihli, İstanbul ulaşımı için
Demirci-Akhisar, Uşak, Kütahya ulaşımı için Demirci-Simav güzergâhları ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
Demirci-Sındırgı yolunun ihalesinin yapılarak karayolları ağına alınması, Demirci-Salihli
yolunun yapımının hızlandırılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
DEMİRCİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 214
Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ne demiryolu hattının getirilmesi ve TOBB BALO projesi ile
birleştirilmesi.
Çözüm Önerisi
Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ne demiryolu hattının Yeşilkavak istasyonu ile birleştirilerek
TOBB BALO projesi ile birleştirilmesi sayesinde ihraç ürünlerimizin Avrupa’ya ortalama
2-3 gün daha erken ve yüzde 30 daha ucuza ulaştırılması sağlanmış olacaktır. İmal edilen
malların birim maliyetleri düşecek, sanayicimizin rekabet edebilme gücünü artıracağız.
Bildiren Oda / Borsa
SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Trafik Şube Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre ilçemizde kayıtlı toplam 51.701 adet
motorlu taşıt bulunmaktadır. Vatandaşlarımız araç muayene işlemleri için Manisa’ya veya
Salihli’ye gitmektedir. İlçemize gelen gezici muayene aracı ise talepleri karşılamakta çok
yetersiz kalmaktadır.
Çözüm Önerisi
İlçemizdeki vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden muayene işlemlerini bitirmeleri için
araç muayene istasyonun ilçemizde biran önce kurulması ve faaliyetlerine başlaması
gerekmektedir. 2015 TÜİK verilerine göre 150.460 nüfusu 51.701 kayıtlı aracı ile İzmir-Ankara
karayolu üzerinde birçok ulaşım sektörünün ana arteli konumundaki ilçemizde araç muayene
istasyonunun olmaması ilçemizdeki nakliye sektörü başta olmak üzere tüm halkımızı rahatsız
etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 216
İlde demiryolu taşımacılığının bulunmayışı sonucu, yük taşımacılığı doğal olarak karayolu
ağırlıklı olarak yapılmakta ve bir turizm kenti olan il için trafik problemleri yanında yol
yatırımlarının da artmasına neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
İlin ulaşım açısından tek eksiği olan demiryolu bağlantısı yapılmalıdır. Ulaştırma Bakanlığı’nın
yatırım projeleri arasında bulunan demiryolu projesinde Aydın-İzmir-İstanbul hattı veya
Denizli ile bağlantısı mutlaka yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MUĞLA TICARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 217
Bodrum yat imalat sektörü, ülkemizdeki 10 iş kümesinden biridir. Geleneksel Bodrum ahşap
tekne imalatının geliştirilmesi için uygun çekek ve barınakların bulunmaması, işletmelerin
gelişimi için temel altyapıya ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Bodrum
yat imalatı yapılan Tavşanburnu ve İçmeler Bölgesi için çekek ve barınak yapılması Bodrum
sanayisi için önemli bir ticari kazanım oluşturacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
BODRUM TİCARET ODASI

Sorun 218
Fethiye İskelesi, kurvaziyer gemilerinin yanaşabileceği özellikte olmaması sebebiyle
teknelere hizmet verememektedir. Fethiye’ye gelen kurvaziyer gemiler açığa demirlemekte,
yolcular gemilerinden küçük teknelerle limana çıkarılmaktadır. Bu durum istenilen sayıda
turistin limana çıkması önünde engeldir
Çözüm Önerisi
Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nce
hazırlanan“Turizm Kıyı Yapıları Master Planı”nda Fethiye, Türkiye’deki 7 uğrak liman
arasında geçmesine ve ilçe kurvaziyer turizm konusunda önemli potansiyel barındırmasına
rağmen kurvaziyer turizmden hak ettiği payı alamamaktadır. Odamızın GEKA desteğiyle
yaptığı araştırma çalışmasında Fethiye’nin kurvaziyer turizm için uygun destinasyon olduğu
ve limanın yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Fethiye’nin turizm potansiyeli göz
önüne alındığında kurvaziyer turizmde hak ettiği yeri alabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın bir an önce ihale sürecini başlatması beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
FETHİYE TICARET VE SANAYİ ODASI
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Feldspat ihracatında taşıma giderlerini en aza indirerek maliyeti düşürüp dünya pazarlarında
rekabet gücünü arttırmak amacıyla Aydın-Çine-Milas-Milas OSB-Güllük Limanı hattında
demiryolu ihtiyacı vardır.
Çözüm Önerisi
Dünya feldspat üretiminin yüzde 10’una sahip olan Türkiye’de yılda 5.000.000 ton feldspat
üretilmektedir. Türkiye’nin ürettiği feldspatın yüzde 95’i Muğla’nın Milas, Aydın’ın Çine ilçeleri
arasındaki dağlardan elde edilmektedir. Elde edilen feldspat, Çine-Yatağan-Milas veya ÇineKarpuzlu-Labranda-Milas karayolu üzerinden kamyonlarla Güllük Limanı’na taşınmakta ve
buradan çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. Feldspat ihracatında taşıma
giderlerini en aza indirerek maliyeti düşürüp dünya pazarlarında rekabet gücünü arttırmak
amacıyla Aydın-Çine-Milas-Milas OSB-Güllük Limanı demiryolu bir an önce yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MİLAS TICARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 220
Milas’ın Güllük Limanı ile Kazıklı Koyu arasında balık üreticileri için lojistik destek iskelesi
ihtiyacı.
Çözüm Önerisi
Türkiye’nin kültür balığı üretiminin yüzde 68’i Milas kıyılarında, denizdeki ağ havuzlarda
ve toprak havuzlarda üretilmektedir. Milas’taki 237 balık çiftliğinin 79 tanesi denizde, 158
tanesi ise karadaki toprak havuzlardadır. Kıyıdan en az 1.300 metre açıkta olması gereken
denizlerdeki balık çiftliklerine lojistik destek sağlamak amacıyla bir iskeleye ihtiyaç vardır.
İskele, Güllük Limanı ile Kazıklı Koyu arasında uygun bir yere yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MİLAS TICARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 221
Ankara yolumuzun yapımı yarım kalmıştır
Çözüm Önerisi
Yol bir an önce tamamlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
HAYMANA TİCARET ODASI

Sorun 222
Demiryolu
Çözüm Önerisi
İlçemizde çıkan alçı taşı ve tuz karayolu ile nakliyesi çok masraflıdır ihracatta rekabet şansı
olmamaktadır. Demiryolu ilçemize yapılırsa üretim daha fazla olacağından hem ilçenin
ekonomisi güçlenecek hem de bazı yatırımlar ilçeye gelerek istihdam sağlanacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ŞEREFLİKOÇHİSAR TİCARET ODASI

Sorun 223
İstanbul’daki trafik yoğunluğu lojistik aksamalara yol açmaktadır. İstanbul ulaşımının büyük
ölçüde karayolu üzerine inşa edilmesi ve sanayinin iki kıta arasındaki bağlantıyı sadece bir
köprüyü kullanarak ve belli saatlerde izin verilen kamyon trafiği ile sağlayabilmesi sıkıntı
yaratmaktadır.
Çözüm Önerisi
İstanbul’da yer alan sanayi kuruluşlarının lojistik maliyetlerini en aza indirecek altyapı
oluşturulmalı, bu amaçla OSB’ler ve diğer sanayi bölgeleri ile limanlar arasında tren hatları
kurulmalıdır. Karayolu ile sanayi sektörünün ürün, hammadde ve yarı mamullerinin İstanbul
trafiğine getireceği yükü en aza indirecek ulaşım optimizasyonları yapılmalıdır. İstanbul’da
deniz yoluyla ulaşımdan daha fazla yararlanılmalıdır. Kamyonetlerde uygulanan 3,5 tonluk
istiap haddi 5 tona çıkarılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL SANAYİ ODASI
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Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatlarına Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik
Yürürlüğe konulmamıştır. KDV Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri düzenlenmelidir.
Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmeliği Madde 57 ile serbest
ticareti engelleyici boyutlarda para cezaları getirilmiştir.
Çözüm Önerisi
Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatlarına Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik
yayımlanmalıdır. KDV iade raporlarının DAB olmadan düzenlenmesi sağlanmalıdır. Limanlarda
ve demir yerlerinde gemilere ve gemilerin seyrüseferine ilişkin ifa edilen hizmetlerden olan
(fener ve tahlisiye ücreti, gemi sağlık resmi ödemeleri, motor (bot) kontrol servis hizmetleri,
gemi liman harcı vb. hizmetlerin) KDV13/b ve 14. madde kapsamına alınmalıdır. Kumanya
ve yakıt teslimlerinde gümrük çıkış beyannamesinin istenmemesi, kumanya ve yakıt teslim
belgesinin ispatlayıcı belge olarak istenmesi sağlanmalıdır. 4-30.10.13 tarihli ve 28806 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle getirilen idari yaptırımlar ve para cezaları Türk/
Yb. bayrak gözetmeden kaldırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI

Sorun 225
Eximbank’ın taşımacılıkta ve gemi ve yat inşasındaki etkinliği artırılmalıdır. Gemi ve yat
inşasında önemli ölçüde devlet desteği alan Uzakdoğu ve AB tersaneleri ile rekabet eşitliği
sağlanmalıdır.
Çözüm Önerisi
Eximbank’ın gemi inşa sanayine desteği artırılarak düşük faizli uzun vadeli kredi imkânı
sağlanmalıdır. Türkiye’de yan sanayinin kullanılmasını destekleyen finansman imkânlarını
sağlaması sektörün gelişimine katkıda bulunacaktır. Sektöre uygulanan kredi paketi içerikleri
ve teminat oranları gözden geçirilmelidir. Benzer uygulama sadece gemi inşa siparişlerinde
değil belirli bir miktarı aşan gemi inşa yan sanayi ve ulusal bazda imalat sanayi ürünleri
satışına yönelik olarak da geliştirilmelidir. Gemi inşa ve ihracatına yönelik mevcut paket
programlar dışında proje bazında belirlenecek koşullarla finansman sağlanmalıdır. Koster
Filosunun yenilenmesi konusunda hurda teşviki uygulaması uygulamasına geçilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI
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Sorun 226
İzmir’in iç hat ve dış hatlardaki turizm destinasyonlarına yönelik uçak seferleri yeterli değildir.
Çözüm Önerisi
İzmir’in mevcut durumda dış hatlarda 55 havayolu ile 36 ülkeyle, 86 destinasyonda dış
hat, 6 havayolu ile 22 destinasyonda iç hat uçuşu bulunmaktadır. İzmir Adnan Menderes
Havalimanı dış hatlar terminali yenilenmiş ve 2023 yılında 45 milyon yolu kapasitesine
ulaşmayı planlamaktadır. Bu yolcu kapasitesi hedefinin tutturulması amacıyla İzmir’den yurt
içi ve yurt dışı turizm destinasyonlarına doğrudan uçak seferleri konulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İZMİR TİCARET ODASI

Sorun 227
Bölgede eksikliği bulunan lojistik köyün Aliağa dışında bir yere yapılması halinde, yatırımcı
ve birçok kesim için bu durum verimli olmayacaktır.
Çözüm Önerisi
Aliağa Limanlarına yılda 5 bin gemi gelmekte, 22 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleşmekte
ve yıllık 42 milyon ton yük elleçlemesi yapılmaktadır. Petkim Limanı ve Kuzey Ege Çandarlı
Limanı’nın da devreye girmesiyle bölgedeki dış ticaret hacmi daha fazla büyüyecek ve bölge
doğal olarak zaten lojistik bir üs olacaktır. Maliyetlerin azaltılabilmesi, zamandan tasarruf ve
bu yük hareketlerinin daha verimli ve fizibıl gerçekleşebilmesi için İzmir’e yapılacak lojistik
köyün Aliağa Bölgesine kurulması devlet ve yatırımcı açısından da daha faydalı olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ALİAĞA TİCARET ODASI
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Aliağa sanayi ve limanlar bölgesinde yaşanan yoğunluk sebebiyle mevcut karayolu ve liman
bağlantı yolunun yetersizliği. Aliağa-Bergama arasına yapılması planlanan tren yolunun ilçeyi
ve transit yolu ikiye bölerek sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkileyecek olması.
Çözüm Önerisi
Mevcut durumdaki karayolunun yetersizliği sebebiyle Aliağa-İzmir çevreyolunun bir an
önce tamamlanması ve Aliağa Liman yollarının çevreyoluna bağlantılarının tamamlanması
gerekmektedir. Ayrıca ulaşım stratejileri karayolu ile sınırlandırılmayarak intermodal
taşımacılık, boru hatları ve kuru liman önerileri de dikkate alınmalıdır. Şehri bölecek tren
yolu projesi için ise yerel yönetimlerden bilgi alınarak projenin tekrar gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca sürekli büyüme gösteren Aliağa Bölgesi için profesyonel bir ekip veya
üniversiteler ile ulaşım master planı hazırlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ALİAĞA TİCARET ODASI

Sorun 229
Çandarlı Limanı’nın faaliyete başlama tarihinde belirsizlikler olduğu gibi limana ulaşımda
da sıkıntılar vardır. Limana yakın Aliağa ve Soma ilçelerinde demiryolu ulaşımı mevcutken
Çandarlı ya da Bergama’ya bağlantıları yoktur. Liman demiryolu yük taşımacılığından destek
alamamaktadır.
Çözüm Önerisi
İlçemizde yapımı devam eden Kuzey Ege Çandarlı limanı ard bölgesinin alanı belirlenmeli,
bu alanın belirlenmesinden sonra bu ard bölgede lojistik köyü, serbest bölge yapılandırması
ile ilgili çalışmalar hız kazandırılarak limana katkısı olacak fizibil destekler sağlanmalıdır.
Mevcut karayolu iyileştirilmeli, demiryolunun Kuzey Ege Limanı’na ulaşımı sağlanmalı ve
Kuzey Ege Limanı’nın geleceği bir an önce netleştirilmelidir. Aliağa-Bergama-Soma demiryolu
hattı yapılarak ve demiryolu ile yük taşımacılığı geliştirilerek Çandarlı Limanı ulaşımına
destek sağlanmalıdır. Soma çevre yolu acilen yapılmalı, ilçemiz merkezinden geçen ağır yük
kamyonlarının trafik akışı bu yoldan sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BERGAMA TİCARET ODASI
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Sorun 230
Ödemiş-Kiraz duble yolu ve demiryolu hattı
Çözüm Önerisi
İzmir bağlantılı Ödemiş-Kiraz duble yolunun tamamlanması ve demiryolu hattının kiraz
bağlantısı ile Kiraz-Alaşehir hattının yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ÖDEMİŞ TİCARET ODASI

Sorun 231
Tire-Belevi yolunun duble yola dönüştürülmesi
Çözüm Önerisi
Tire Organize Sanayi Bölgesi’ndeki artan fabrikalarla özellikle Aydın yol ayrımından sonra
gidiş-geliş olan Tire-Belevi yolu yetersiz kalmaktadır. Büyük tonajlı taşıyıcıların da yola
girmesiyle yol tıkanma noktasına gelmektedir. Tire-Belevi özellikle yazları Selçuk-Kuşadası
aksına açılması ile taşıt yoğunluğu artmakta ve birçok kazaya yol açmaktadır. Belevi-Tire
yolu duble yola kavuşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TİRE TİCARET ODASI

Sorun 232
İlçemiz Ahmetli-Yeniköy arasına kurulan Torbalı OSB’nin faaliyete geçmesi, bölgedeki mıcır
ocaklarının günde 300 kamyon sevkiyat yapması ve Metropolis Antik Kenti’nin ören yeri
kapsamına alınmasıyla birlikte bu bölgede ulaşım sıkıntısı yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Torbalı OSB’nin faaliyete geçmesiyle üretim yapacak firmaların ürünlerinin sevkiyatı için
ulaşım kolaylığı sağlanmalıdır. Öte yandan mıcır ocaklarından yapılan günlük 300 kamyon
sevkiyatın şehir içine girmeden yapılması ve Metropolis Antik Kenti’nin ören yeri kapsamına
alınması ile Metropolis Antik Kenti’ne düzenlenecek turlarda ziyaretçilerin rahat ulaşımı
sağlanmalıdır. Bu bölgelerde yaşanacak ulaşım sıkıntılarının çözümü için İzmir-Aydın
Otoyolu’nun Torbalı-Yeniköy mevkiinde otoban çıkışı yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TORBALI TİCARET ODASI
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Sorun 1
Bankaların ilimizdeki uygulamaları nedeni ile finansal kaynaklara erişimde sorunlar
yaşamaktayız.
Çözüm Önerisi
Bankacılık kesimi tarafından özel sektöre verilen kredi ve teminat mektupları karşılığında
alınan ipotekler değerinin çok altında işlem görmektedir. Biz bu ipoteklerin değeri ölçüsünde
kredilerin verilmesini istiyoruz. Hükümetimizin uygulamış olduğu teşvik ile bankaların
uygulamaları arasında tutarsızlık bulunmaktadır. Bu da yatırımcının ilimize gelmesi
noktasında önemli bir sorundur. Bu konunun çözümü için bankaların teşvik sistemine uygun
tutum içerisinde olmaları gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Gaziantep’te bankaların, spekülatif söylemler nedeniyle işletmelere kredi konusunda sıkıntılar
yaşatması
Çözüm Önerisi
Gaziantep’te sanayide dönemsel yaşanan ekonomik düşüşler ve çeşitli spekülasyonlar
bankaların, harekete geçmesine neden oldu. Birçok banka, sanayici ve tüccara krediler
konusunda ciddi baskılar uyguluyor. Yeni krediler verilmiyor. Bu durum şehirdeki üretimi ve
ihracatı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu konunun çözümlenebilmesi için ilgili makamların
gerekli idari adımları atmaları gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP TİCARET BORSASI
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Sorun 3

Çözüm Önerisi
Ticarette teminat olarak verilen senet; ihtilaf halinde işadamının tüm varlığını kilitleyecek
kadar ihtiyati tedbir kararları ile işadamını zor durumda bırakmaktadır. Kanuni bir düzenleme
ile sadece teminat miktarını karşılayacak kadar tedbirlerin uygulanması, piyasada çek ile
alışverişlerde çekin itibarının artırılması için bankalar tarafında her yaprağına garanti miktarı
olarak 10.000, 20.000, 50.000 TL gibi ödeme garantisi olan çeklerin ticari hayata sürülmesi
ekonomiye ciddi katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 4
Kuyumculuk ve telekomünikasyon işlemlerinde kredi kartı ile taksitli satış imkânı.
Çözüm Önerisi
Kuyumculuk ve telekomünikasyon işlemlerinde kredi kartı ile taksitli satış imkânı ticari
kartlarda olduğu gibi, bireysel kredi kartlarında da uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TERME TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 1
İlimiz sınırları içerisinde zaman zaman Tunca, Meriç ve Arda Nehirlerinin taşmaları nedeniyle
taşkın, sel vb. gibi doğal afetlere sebebiyet vermesi sonucu ilimiz tarım, turizm ve ticaretine
olumsuz etkilenmesi.
Çözüm Önerisi
Tunca, Meriç ve Arda nehirleri komşu ülke Bulgaristan’dan kışın kar suları ve baraj sularının
deşarjı sonucu fazla gelen suyu yataklarının temizlenmemiş olması ve düzensizliği sebebiyle
ilimiz sınırları içinde buğday, ayçiçeği ve çeltik tarlalarının sular altında kalmasına, mal
kaybının yaşanmasına ve aynı zamanda ticari kayıplar yaşamamıza neden olmaktadır. Bu
durum uzun süreden beri tekrar etmekte olup, konu ile ilgili kalıcı çözüm olarak konunun
yatırım programında yer alması ve nehirlerin ıslahı ve suların kontrollü seyrini sağlamak için
su toplama alanları, kanallar, baraj vs. gibi önlemlerin alınarak uygulamaya acilen sokulması
gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Çarşamba ovamızdaki bitirilemeyen drenaj kanalları işlevselliğini yitirmiş, denizden
yükseldikçe özelliğini kaybedip ovamızda ciddi yer kayıplarına sebebiyet vermektedir.
Çözüm Önerisi
Su seviyeleri yeniden tespit edilerek, ihtiyaç duyulan yerlerde drenaj çalışmalarının yapılması,
ovamızdaki tarımın gelişmesine destek olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI
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Terme ilçesi olarak tarımsal sulama suyu konusunda büyük sıkıntılarımız var. İlçemizde
20.000 hektar alan tarım arazisi Kumköy Regülâtöründen gelecek olan suyu bekliyor.
Ülkemizin en verimli ovalarından birine sahip Terme Ovası’nda sulama sorunu nedeniyle
alternatif tarım ürünleri yetiştirilemiyor.
Çözüm Önerisi
Terme Ticaret Borsası olarak DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz yazışmalar
neticesinde 15.400 dekar tarım arazisinin Salıpazarı Barajı’ndan sulanacağını, geriye
kalan 20.000 hektarlık tarım arazisinin ise sulamadan önce taşkın ve drenaj işine ağırlık
verildiğini, yöre halkından sulama talebi gelmediğini ve arazinin büyük kısmında fındık
tarımı yapılmasından ötürü sulama konusunun öngörülmediğini öğrendik. Tarımsal sulama
yapılmayınca daha verimli tarım yapılması da mümkün değildir. Üreticimiz tek tip ürün
yetiştirmeye mecbur kalmaktadır. Bu sebeple Kumköy Regülâtöründen sulanması planlanan
20.000 hektar arazinin sulanması işinin kesinlikle öncelikli yatırımlar arasına alınması gerekir.
Bildiren Oda / Borsa
TERME TİCARET BORSASI

Sorun 4
Süreyya Bey Barajı sulama kanallarının yapılması.
Çözüm Önerisi
İlçemiz ve bölgemizin ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi olması nedeniyle, ekilebilen
tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayacak ve bunun yanında enerji desteği sağlayacak ve
uzun yıllardır bitirilemeyen Süreyya Bey barajında, drenaj ve sulama kanallarının olmayışı
sebebiyle, barajın su tutmanın ötesinde bölgemize bir faydasının olmadığından, bir an önce
drenaj ve sulama kanalarının yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 5
Bölgemizdeki üretilen tarım ürünlerinin çeşitliliğinin ve veriminin az olması.
Çözüm Önerisi
Süreyya Bey Barajındaki suyun, bir an önce topraklarımıza ulaşması, kurak alanda yapılacak
tarımın çeşitliliğinin ve rekoltesinin artması çok fayda sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ZİLE TİCARET BORSASI

Sorun 6
Çevre kirliliği turizmin önündeki en büyük sorunlardan bir tanesidir. Fethiye Körfez kirliliği
körfezde ve körfeze yakın bölgelerde denize girilebilirlik oranını olumsuz yönde etkilemekte
şehir merkezinde ekonomik canlılığın gittikçe yok olmasına yol açmaktadır.
Çözüm Önerisi
Fethiye Körfezi’nin en önemli kirletici kaynaklarından biri irili ufaklı azmak ve derelerdir.
İlçedeki ıslahın bir an önce bitirilerek, Fethiye Körfezi’nde birikmiş olan balçığın temizlenmesi
gerekmektedir. Başta Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası olmak üzere yerel sivil toplum
örgütlerince organik tarımın özendirilmesi, çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Karada
konuşlanan balık çiftçilerinin tekniğine uygun bir şekilde çalışmalarının sağlanabilmesi için
gerekli alt yapılarının kurulması önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 1
Akaryakıt satışlarında tavan fiyat uygulaması
Çözüm Önerisi
İlçemizde birçok akaryakıt satış istasyonu mevcut olup tavan fiyat uygulaması ile satıcıların
kar oranları oldukça aşağıya çekilmektedir. Pek çok bayi sıkıntıya girmiştir. Bu uygulama
kaldırıldığında kar oranlarında bir artış sağlanabilir.
Bildiren Oda / Borsa
TERME TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 1
Bankacılık işlemlerindeki sıkıntılar ve finansa erişimin güçlüğü, boş kamu arazilerinin
yatırımcıya tahsis edilmemesi.
Çözüm Önerisi
Bankacılık işlemleri açısından en iyi performans gösteren iller arasında yer almamıza rağmen,
ilimizde banka şube sayılarının yetersizliği önemli eksiklik olarak görülmektedir. Atıl durumda olan
kamu arazilerinin müteşebbislere tahsisi, bölgede yatırım alanlarının artmasını sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Ticaret Borsalarının borsa yeri ve diğer tesisleri yapacak yer sıkıntısı.
Çözüm Önerisi
Ticaret Borsalarının borsa yeri veya diğer hizmetlerini yürütecekleri tesisleri inşa etmek için
arazi edinme imkânları sınırlıdır. Ekonomiyi doğrudan etkileyecek bu yatırımlar için kamu
arazilerinin bedelsiz veya harca esas değer üzerinden Borsalara kullandırılması önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
IĞDIR TİCARET BORSASI

Sorun 3
Finansmana ulaşma konusundaki sıkıntılar
Çözüm Önerisi
Bölgemizdeki bankalar özellikle gayrimenkul teminatına olumsuz yaklaştıklarından çok
ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yaklaşım değiştirilmelidir. KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları
finansmana ulaşma noktasında ciddi sıkıntıları vardır. Bankaların insafına kalmışlardır.
Krediye erişimde hem bankaların talep ettiği koşullar, hem de faiz oranlarının yüksekliğinden
dolayı üyelerimiz sıkıntı yaşamaktadırlar. Bankaların kredi koşullarının iyileştirilmesi
talebimizdir.
Bildiren Oda / Borsa
ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4
İşletmelerin finansman sıkıntısı.

Banka kredi faizlerinin ve kredi teminatların yüksekliği Malatya’da işletmelerin yatırım darboğazına
neden olmaktadır. Banka kredi faizlerinin düşürülmesi, kredi temininin kolaylaştırılması, Kredi
Garanti Fonu’nun daha etkin olabilmesi için desteklenmesi beklentimizdir.
Bildiren Oda / Borsa
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
Döviz politikası üreticiyi sıkıntıya sokmaktadır.
Çözüm Önerisi
İzlenen döviz politikaları üretici dostu değildir. 2003 yılından beri dövizdeki artış enflasyonun
çok altında kalmıştır. Dolayısıyla ülkemiz ithal malları için iyi bir pazar, ihracatçılar için ise zor
bir pazar haline gelmiştir. Dış ticaret açığının kapanması için zaman içinde yayılarak dövizin
düşük tutulmasına gayret edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 6
Ziraat Bankası tarafından Siverek ve Hilvan’da faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara verilecek
kredilerde, gösterilen teminatların kabul edilmemesi. Ayrıca Karacadağ Kalkınma Ajansı,
KOSGEB gibi kurumlar tarafından sağlanan hibe ve desteklerde başvuru şartlarının zorluğu.
Çözüm Önerisi
Siverek ve Hilvan’da bulunan Ziraat Bankası’nın ilçelerimizde gösterilen teminatları kabul
etmesi sağlanmalıdır. Dolayısıyla kredi kullanımın kolaylaştırılması, kişi ve kuruluşların
finansal olarak rahatlatacak dolayısıyla ilçelerimizde yatırım ve üretim artacaktır. Karacadağ
Kalkınma Ajansı, KOSGEB gibi kurumlar tarafından sağlanan hibe ve desteklerde başvuru
şartlarının yumuşatılması geri dönem projelerin sayısını önemli ölçüde azaltacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 7
Finansman
Çözüm Önerisi
Kredi kullanımında bankaların talep ettiği koşullar ve faiz oranlarının yüksekliği tacirlere sıkıntı
yaşatmaktadır. Kredi koşulları iyileştirilmeli, Bankaların girişimcilere yatırım finansmanına
desteği çok olmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
BÜNYAN TİCARET ODASI

Sorun 8
Ilgın Şeker Fabrikası’nın özleştirme kapsamında bölge pancar üreticisine bedeli karşılığında
verilmesi.
Çözüm Önerisi
Pancar üreticileri kooperatifleri, hem pancar üreticisinin temsilcisidir, hem de işletmeleri
çalıştırabilecek yeteneğe sahiptir. Pancar üreticileri kooperatifleri bu amaçla kullanılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ILGIN TİCARET BORSASI

Sorun 9
Çekte hapis cezası kalktıktan sonra piyasada sıkıntılar yaşanmaktadır.
Çözüm Önerisi
Çek kullanımında piyasaya güven verecek düzenlemeler yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 10
Nüfusun yaklaşık yüzde 80’i tarımla uğraşan bir il olan Yozgat’ta tasarrufları yatırıma
dönüştürme imkânı olmadığından, girişimci sayısı da azdır. Yatırımlar yönünden İç Anadolu
Bölgesindeki birçok ilden geri kalmıştır.

Bölgesel olarak tasarruf sahiplerini girişimciliğe özendirmek için kalkınmada öncelikli olarak
tespit edilen “Risk Sermayesi Şirketi Modeli” uygulanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
YOZGAT TİCARET BORSASI

Sorun 11
Ticari araçlarda zorunlu trafik sigortası ve koltuk sigortası ücretlerinin, hasar alan araçlar
için sigorta şirketlerince çok yüksek değerlerde talep edilmesi (yüzde 500’lere ulaşan artış
oranlarında) .
Çözüm Önerisi
Sigorta şirketleri önceleri belli bir orana kadar fiyat artışları yapabiliyorken, yönetmelikte
yapılan değişiklikle bu artış oranlarının serbest bırakılması sonucu sigorta şirketleri yüksek
oranlarda artışlar yapmaktadırlar. Bu artış oranları ticari teamüllerin üzerine çıktığından,
yönetmelikte yapılacak değişiklikle getirilecek “tavan fiyat veya tavan oran” uygulamasıyla
problemin önüne geçilebilir.
Bildiren Oda / Borsa
ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 12
Çek kanununda yeni yaptırımlar getirilmeli
Çözüm Önerisi
Çek hak eden firmaya verilmelidir. Bankaların sorumluluğu artırılmalı, her çek yaprağı için
bankanın ödeme miktarı artırılmalıdır. Özel bir çek türü çıkartılıp tamamı banka teminatında
olan tamamı banka teminatında olan çek uygulanmalıdır. (Altın çek 500.000 TL, Gümüş çek
100,000 TL, Standart çek 100.000 TL’ ye kadar vb.) firmalar tereddütsüz kabul edebilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TOSYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 13
Finansman desteği
Çözüm Önerisi
Devlet bankaları ve finans kurumlarınca, Borsa üyelerinin, mal satın aldığı üreticilere, uygun
anlaşmalı kredi desteği sağlamalıdır. Borsa üyelerinin sırtında bulunan ve yasal olmayan
avans ödemesi müessesesi artık kalkmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI

Sorun 14
Bölge tacir ve sanayicisinin sermaye eksikliği nedeniyle rekabet gücünün olmayışı.
Çözüm Önerisi
Sadece yatırım teşvik belgesi alan sanayicilere değil mevcut tacir, KOBİ ve sanayicilere kamu
bankaları aracılığı ile uzun vadeli düşük faizli veya faiz destekli sermaye kredileri verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 15
Sadece Turhal için değil bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan Turhal Şeker Fabrikası’nın
kota uygulamaları nedeniyle kapasitesinin düşürülmesi ve özelleştirme sürecinde olan
fabrikanın akıbetinin belirsiz olması.
Çözüm Önerisi
Kota uygulamalarının kaldırılması ve özelleştirme sürecinde olan fabrikanın bölge
ekonomisinin lehine sürecin sonuçlandırılması önem taşımaktadır. Yine makine fabrikasının
aktif hale getirilerek ekonomiye kazandırılması, bölgemiz için önem arz eden Turhal Şeker
Fabrikası’nın akıbetinin sigara fabrikaları gibi olmaması temin edilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 16
Turhal Şeker Fabrikası’nın grup satışından çıkartılması.

Bölge ekonomimizin lokomotifleri arasında olan şeker pancarı ekicilerimizin bel kemiği
olan Turhal Şeker Fabrikası’nın grup satıştan çıkartılarak, bölgemizde bulunan sivil toplum
örgütlerimiz ve çiftçilerimizin fabrikayı satın almasının kolaylaştırılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 17
Alacak tahsilâtındaki zorlukların artarak devam etmesi. Karşılıksız çek konusunda yapılan
düzenlemeler yetersiz kalmıştır. Kredi risk durumu bilgilendirmesi Türkiye koşullarında
sorunu çözmeye yetmemektedir. Firmaların kredi kartı ile ödemeye yönelmelerine rağmen
piyasada vadeler uzamaktadır.
Çözüm Önerisi
Alacak tahsilâtının hızlandırılması için ilgili tüm yasal çerçevenin yeniden ivedilikle ele
alınması gerekmektedir. Karşılıksız çek yaptırımlarının artırılması, alacak sigortası sisteminin
geliştirilmesi gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 18
Bölgemizde ticaretin yüksek meblağlarda olmasından dolayı alışverişlerin uzun vadeli çek ve
senetlerle yapılması.
Çözüm Önerisi
Çek ile kanunun yeniden gözden geçirilmesi ve karşılıksız çekle ilgili caydırıcı cezalar
getirilmesi gereklidir.
Bildiren Oda / Borsa
KUMLUCA TİCARET BORSASI
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Sorun 19
Nazilli Ticaret Odası yetki alanındaki küçük ve orta ölçekli işletmelerin düşük faiz ve uygun
şartlarda geri ödemeli finans kaynaklarını kullanamamaları.
Çözüm Önerisi
Bu konu ülke genelini ilgilendiren bir sorun olmakla birlikte nazilli bölgesindeki işletmelerin
tamamına yakınının KOBİ statüsünde olması nedeniyle yazılmıştır. Odaların referansı ve
oluruyla Halkbank kaynaklı faizsiz ya da düşük faizli kredi imkânı sağlanmasını talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
NAZİLLİ TICARET ODASI

Sorun 20
KOBİ’lerin büyümesini kısıtlayan, üretim kapasitelerini arttırarak sabit maliyetlerini
düşürmelerini ve verimliliklerini arttırmalarını engelleyen en büyük sorun yetersiz
finansmandır. Firma karlılıkları ve tasarruf oranları azalırken özkaynağa dayalı finansman
modelleri sürdürülebilir değildir.
Çözüm Önerisi
Endüstriyel bankacılık ve yatırım bankacılığı işlevlerini bir arada yürütecek yeni nesil bir
kalkınma bankası kurulmalıdır. KGF’ye sağlanan kaynağın artırılması için BSMV, KKDF’den
her yıl yüzde 10’luk kısım KGF’ye aktarılmalıdır. Esnaf Odalarına üye olan şahıs firmalarına
Halkbank vasıtasıyla sağlanmakta olan finansman imkânları Ticaret/Sanayi Odalarına kayıtlı
şahıs firmalarına da sağlanmalıdır. Reel sektör tahvil ihraç uygulamaları yaygınlaştırılmalı.
Hazine destekli yurtdışı ticari KOBİ kredilerinin rekabet/aracılık maliyetlerinde etkinlik
sağlanmalı, özel bankalara da açılarak kredi maliyetleri azaltılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI
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Sorun 1
İhale kanunundan doğan alt taşeron sorunları bulunmaktadır. Küçük esnaf mağdur
edilmekte zarara uğratılmaktadır. Bölgesel esnaf yönüyle alacakların teminat altına alınması
gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Kamu yapacağı yatırımları ihale mevzuatı gereğince ihale ederek gerçekleştirmektedir. İhale
bitiminden sonra hemen ikincil ve üçüncül taşeronlara iş paylaştırılarak kendiliğinden oluşan bir
metodoloji ile devam etmektedir. İşi yapan taşeronlar olarak sorumlulukları bulunmadığından
dolayı daha düşük fiyatlara iş yaptıklarından bu yapılan işe sorun teşkil etmezken iletişimde
bulundukları iş yaptıkları bölgesel esnaf ve tüccarın üzerine sıkıntılar getirmekte alacağını
tahsil edememekte ve küçük esnafın zarar etmesine ve batmasına sebep olmaktadır. Bunun
bir yasal düzenlemeyle düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, yatırım yapılan bölgenin
ekonomisine katkı sağlayacak şekle dönüştürülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
GEDİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında mal alım adı altında yapılan gıda alımlarının
ayrılması gereklidir.
Çözüm Önerisi
Mal alımı adı altında yapılan gıda maddeleri ihalelerinde bir yıllık sabit fiyat uygulamasının
olduğu, bu uygulamanın yıl içinde fiyat artışları olması ve gıda ürünlerinin stoklanabilir
ürünler olmaması nedeniyle ihaleyi kazanan firmalar aleyhinde bir zarara yol açtığı, gıda
maddeleri alımının farklı özelliği sebebi ile standart mal alımı prosedüründen ayrılarak, gıda
alımı üzerinde yeni bir mevzuat hazırlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
İSTANBUL TİCARET BORSASI
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Sorun 1
2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanununun 8. ve 65. maddesi ile 08.11.2012 tarih ve 28461
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hakkında.
Çözüm Önerisi
Gemlik Limanlar Bölgesi’nde, Gemlik Nakliyeciler Birliği’ne üye 35 şirket ve 5 kooperatifin
1500 adet konteynır taşıyıcı ve yarı römorkları mevcuttur. İstanbul Limanları, Mersin ve İzmir
ile birlikte bu sayı yaklaşık üye olmayanlarla birlikte 15.000 adettir. Yeni sisteme uygun 4
metre bir konteynır taşıyıcı yarı römorkun fiyatı 18.000 € + KDV = 65.000 TL’ye tekâmül
etmektedir. Revizyon yapılması ise TÜV ve yük yol güvenliği açısından uygun değildir.
2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nun 8 ve 65. maddesi ile 08.11.2012 tarih ve 28461
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikten konteynır taşıyıcı yarı römorkların muaf
tutulmasını talep ediyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Kozan-Mansurlu 6. bölge hududu yolunun bir an önce tamamlanması gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin 5. Bölge Müdürlüğü tarafından
yaptırılan “(Adana-Kozan) ayrımı-Mansurlu 6. Bölge hududu yolu arası toprak işleri, sanat
yapıları, köprü ve üstyapı yapım ve onarım inşaatı” Adana’yı Kozan üzerinden Kayseri’ye
bağlayarak, ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacaktır. Proje Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak
önemli geçitlerden biri olacaktır. Projenin ihalesi yapılmış olup firma çalışmalarına başlamıştır.
Talebimiz, bu proje ile ilgili ödeneğin ilgili firmaya çıkarılarak bir an önce tamamlanmasıdır.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgemize sosyal ve ekonomik faydalar sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
KOZAN TİCARET BORSASI
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Sorun 3
Kent içi ulaşım altyapısındaki yetersizliklerin yarattığı sorunlar

İkinci ve üçüncü çevre yollarının uzatılması, otobanın Taşucu’na kadar uzatılması gereklidir.
Liman çevresindeki ulaşımın yeniden planlanması, otoban bağlantı yollarının sayısının
artırılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN TİCARET BORSASI

Sorun 4
Ödemiş, Küçük Menderes Havzası’nın merkezidir. Bölgemiz son derece verimli topraklara
sahiptir. Fakat Ödemiş’imiz iki dağ arasında kalmıştır. Konumu gereği mevcut zenginliğini
ülke ekonomisine yansıtamamaktadır. Buradaki sorunumuz havzamızın kapalı bir konumda
olmasıdır.
Çözüm Önerisi
Şehrimizden Aydın-Ödemiş-Manisa transit geçişinin tünellerle sağlanması, bu bölgeye
hareket ve canlılık getirecektir. Tünel konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederiz.
Bildiren Oda / Borsa
ÖDEMİŞ TİCARET BORSASI
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Sorun 1
KOSGEB tarafından yeni girişimcilere verilen hibe ve desteklerin ağırlıklı olarak makine
ve teçhizat alımında kullanma şartı yeni fikirlerin hayata geçmesi önünde bir engel teşkil
etmektedir.
Çözüm Önerisi
Yeni girişimci desteklerinden biri olan 70.000 TL geri ödemeli desteğin sadece makine ve
teçhizat alımında kullanılma şartı yeni girişimciler açısından önemli bir ihtiyaç olan işletme
sermayesi yetersizliğine çözüm getirmemektedir. Bu şartın biraz daha esnetilerek işletme
sermayesi olarak ta kullanılma imkânının sağlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 2
KOSGEB’in imalat sektörüne yönelik verdiği desteğin azalması ve KOSGEB’in çıkmış olduğu
proje çağrılarında makine teçhizat ve hammadde alımlarına verilen destek yüzdelerinin çok
düşük olması.
Çözüm Önerisi
KOSGEB 2009 yılından önce sadece imalatçı KOBİ’lere destek vermekteydi. Ancak
günümüzde KOSGEB İmalat sektörü dışında hizmet ve ticaret sektörüne de destek
vermektedir. Bu durum KOSGEB’in imalat sektörüne ilişkin sağladığı destek miktarının
düşmesine yol açmıştır. Bu sorunun çözümü için KOSGEB’in imalat sektörüne ilişkin
sağladığı destek miktarının arttırılması önerilmektedir. Ayrıca tek başına destek miktarının
arttırılması yeterli olmayacağından destek uygulamalarının yaygınlaştırılması ve makine
teçhizat alımlarında destek tutar ve yüzdelerinin arttırılması da önemlidir.
Bildiren Oda / Borsa
NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 3
KOBİ’lerimiz ciddi finansman sıkıntısı çekmektedir.
Çözüm Önerisi
İşletmelerimizin devamlılığı için önceki yıllarda gerçekleştirilen can suyu kredisi şeklinde
düzenleme yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 4
KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Boy işletmeler) mevcut piyasanın daralmasından dolayı ihtiyaç
gösteren kredi ihtiyaçlarının bulunması
Çözüm Önerisi
KOSGEB tarafından önceki yıllarda verilen can suyu kredilerinin tekrar açılarak KOBİ’lerin
yararlanmasına sunulması gereklidir.
KOSGEB

Bildiren Oda / Borsa
MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 5
KOBİ’lere yönelik projelerin, teşvik ve desteklerin yeterli seviyede olmaması.
Çözüm Önerisi
KOBİ’lere yönelik teşvik ve desteklerin artırılması için girişimde bulunulmalıdır. KOSGEB’in
girişimcilik ruhunu destekleyecek faaliyetlerini arttırması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SULUOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 6
Bölgedeki KOBİ’lerin finansal sorunları
Çözüm Önerisi
KOSGEB kredi destekleri, düşük faizle olmak üzere can suyu kredisi şeklinde yeniden
uygulanmaya konularak doğal don afetinin yarattığı finans sıkıntısı hafifletilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 7
Tüccar ve sanayicimizin özellikle işletme kredisine olan ihtiyacının karşılamasında yaşanan
zorluklar önemli bir sorundur.
Çözüm Önerisi
KOSGEB’in faiz destekli kredilerinin yeniden açılması gerekmektedir. Daha önceki yıllarda
uygulanan, son bir kaç yıldır KOSGEB destekleri arasında olmasına rağmen uygulanmayan
bu desteğin tekrar açılması işletmeler için büyük rahatlama sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 8
KOSGEB can suyu kredilerinin yeniden açılması.
Çözüm Önerisi
KOBİ’lerimize can suyu adı verilen KOSGEB kredilerinin bir an önce açılması ve bu kredilerin
uzun vadeye yayılması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 9
5 ilçeye hizmet vermekteyiz. İlçemize KOSGEB şubesinin açılmasını istemekteyiz.
İlçelerimizin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanacağı ve Adana’da bulunmasından
dolayı, ulaşım açısından yaşanılan zorlukların giderileceği düşüncesindeyiz.
Çözüm Önerisi
Kozan’a KOSGEB şubesinin açılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KOZAN TİCARET ODASI
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Sorun 1
Türkiye’de tarımsal üretimin en fazla olduğu ilçelerin başında gelen Çarşamba’da tarımsal
sanayinin olmayışı ekonomimizi olumsuz etkilemektedir. Bu sanayi tesislerini kurabileceğimiz
bir OSB’ye acil ihtiyaç vardır.
Çözüm Önerisi
Çarşamba Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce kurulması bir zorunluluk
haline gelmiştir. Mülkiyeti, Türkiye Şeker Farikaları Anonim Şirketine ait, Çarşamba İlçesi
Sarıcalı Mahallesi, 198 Ada 4 ve 5 nolu Parseller, 30 Ada 8 nolu, 31 Ada 2,3,4 nolu ve Sefalı
Köyü 33,34,35 nolu parsellerin tamamın (959.585 m²) Özelleştirme kapsamından çıkarılarak
Gıda ihtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmak üzere Hazineye devredilmesini talep ediyoruz.
Projenin gerçekleşmesi halinde Çarşamba Ovası’nda üretilen ürünleri işleyebilecek tarımsal
sanayi tesisleri kurulmasının önünü açılacak, hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisine
büyük çapta katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Taşucu/Seka Limanı ve geri sahasının ekonomiye katkı sağlayacak şekilde kullanılamıyor
olması
Çözüm Önerisi
Konya ve Karaman illeri başta olmak üzere Silifke ve kuzeyinde bulunan bölgenin ithalat ve
ihracat kapısı durumunda olan, sıkışan Mersin Limanı’nın can simidi durumunda bulunan,
coğrafi ve fiziki avantajları nedeniyle 35 yıldır ticari liman statüsünde hizmet veren ve halen
özelleştirme kapsamında bulunan Taşucu/Seka Limanı atıl durumdadır. Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı uhdesinde bulunan Taşucu/Seka Limanı ve 1700 dönümlük fabrika geri sahasının
özelleştirilmesi sağlanarak ekonomiye kazandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 3
Taşucu/Seka Limanı ve geri sahasının atıl (ekonomi dışına) bırakılmış olması

Konya ve Karaman illeri başta olmak üzere Silifke ve kuzeyinde bulunan bölgenin ithalat ve
ihracat kapısı durumunda olan, sıkışan Mersin Limanı’nın Can simidi durumunda bulunan,
coğrafi ve fiziki avantajları nedeniyle 35 yıldır ticari liman statüsünde hizmet veren ve halen
Özelleştirme kapsamında bulunan Taşucu/Seka limanı atıl durumdadır. Halen Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı uhdesinde bulunan Taşucu/Seka Limanı ve 1700 dönümlük fabrika geri
sahası ivedilikle özelleştirilmesi sağlanarak ekonomiye kazandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
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Çözüm Önerisi
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Sorun 1
Kamu ihaleleri sonucu taahhüt işi yapan müteahhitlerin stopaj alacaklarının Sosyal Güvenlik
Kurumu nezdindeki borçları ile mahsuplaştırılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.
Çözüm Önerisi
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve özellikle kamu ihaleleri sonucu taahhüt işi yapan
müteahhitlerin stopaj alacaklarının Sosyal Güvenlik Kurumu nezdindeki borçları ile
mahsuplaştırılabilmesine yönelik yapılacak bir düzenleme sektör temsilcilerinin işlerinde
kolaylık sağlayacak ve dolayısıyla ekonominin lokomotifi inşaat sektörüne olumlu katkı
oluşturacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP TİCARET ODASI

Sorun 2
Müstahsil makbuzu ile alım yapan firmaların müstahsilin sosyal güvenlik kurumuna borçlu
olması durumunda yüzde 2 Bağ-Kur kesintisi yapması ticareti olumsuz yönde etkilemektedir.
Çözüm Önerisi
Müstahsilin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarının destekleme ödemeleri yapıldığı
esnada banka tarafından kesinti yapılarak ödenmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KAYSERİ TİCARET BORSASI
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Sorun 3
Bağ-Kur’dan emekli olan tüccarın emekli olduğunda yanında çalıştırdığı işçiden daha düşük
emekli maaşı alması

Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ile işçi emeklilerinin maaşları arasındaki dengesizliğini
kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA TİCAET ODASI

Sorun 4
Tarımsal ürünlerin alım ve satımına konu olan Bağ-Kur prim tevkifat sorumluluğunun
üyelerimiz üzerinden alınması. Bu kesintilerle ilgili üyelerimiz sürekli üreticilerle tartışma
yaşanmakta ve kesinti yapması gerektiğinde anlaşmazlıklara yol açılmaktadır.
Çözüm Önerisi
Ülkemizde bir çok tarımsal ürün desteklenmektedir. Üreticilerimizin bu desteklerden
faydalanabilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarının sorgulanması ve yapılacak
desteğin borçlarının mahsup edilerek yapılması mümkündür veya desteklemeler için aranılan
evraklar içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olmadığına dair belgenin istenmesi de
mümkün olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
POLATLI TİCARET BORSASI
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Sorun 1
Göç
Çözüm Önerisi
Sürekli göç veren İlimizin, fiziki yerleşim yeri kıtlığından dolayı çok katlı ve toplu konutlaşma
olgusunu gündeme getirmektedir. İlimizde TOKİ’nin uygun fiyatlarla uzun vadeli toplu konutlar yaparak dar gelirli vatandaşlara satışı yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 1
Samsun’dan Krasnodar’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Büyükşehirlere direkt tarifeli
uçak seferi konulmalıdır.
Çözüm Önerisi
Samsun hava, kara, deniz ve demiryolu altyapısının bulunduğu Türkiye’deki dört kentten biri
ve Karadeniz Bölgesinin lojistik merkezidir. Altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Ticaret,
turizm sektörlerine katkı sağlamak üzere Samsun’dan büyükşehirlere direkt tarifeli uçak
seferi konulması güçlü bağlantıların kurulmasını sağlayacaktır. Türkiye’nin ihracat hedefleri,
Rusya ile hedeflenen ticaret hacminin geliştirilmesi açısından Samsun’dan Rusya’ya
özellikle de Krasnodar’a direkt sefer konulması ihracat ve turizmin geliştirilmesine büyük
katkı sağlayacaktır. Konulacak bu seferin büyükşehirlere bağlantılı olması ve business class
seçeneğinin sunulması önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 1
Dünya ekonomilerine hükmeden ülkelere baktığınız zaman patent sayıları ve Ar-Ge yatırımları
ile karşımıza çıkmakta ve bu yatırımlar ülkelerin dünya üzerindeki varlıklarını vazgeçilmez
kılmaktadır. Ülkemizde bu konu maalesef tam anlamı ile yeterli paya sahip bulunmamaktadır.
Çözüm Önerisi
Patentli ürün geliştirme veya geliştirilmiş patentli ürünlerin tespiti ile bunların dünya ölçeğinde
ekonomik katma değer yaratması noktasında çok bilinçli hareket edilmeli, bunun için
bütçeden etkin rakamlar ayrılmalı ve verimli kullanılması sağlanmalıdır. Türk Patent Enstitüsü
tarafından tescil edilmiş patentli ürünler gözden geçirilmeli faydalı ve geliştirilebilir ürünlere
mali ve teknik destek sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
TATVAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Gemlik Zeytini coğrafi işaretinin korunması konusunda bir dizi çalışma yapmaktayız. Ancak
bu çabalarımız sonuç vermemektedir.
Çözüm Önerisi
555 sayılı yasanın ivedilikle işlerlik kazandırılarak sadece Borsamıza ait değil bütün coğrafi
işaretlerin korunması sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
GEMLİK TİCARET BORSASI
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Sorun 3

Çözüm Önerisi
AB 2012/1151’e uyumlu “Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özelikli Ürün Adlarının Korunması”
hakkında kanun çıkarılmalıdır. Yöresel ürün ve coğrafi işaret mutlak surette birlikte anılmalı,
görülmelidir. İktisadi pozitif etkilerin ortaya çıkarılabilmesi için; kusursuz ve güncellenen bir
mevzuat, bu mevzuatı kusursuz uygulayan bir kurumsal yapılanma, öyle ki içinde eksiksiz ve
her seviyede denetim mekanizmaları işler olmalıdır. Mevcut Cİ tescillerinin yaklaşık yüzde
75’i Ticaret Oda ve Borsaları tarafından alınmıştır. Bu sebeple ve pratik olması bakımından;
TOBB koordinasyonunda, Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından yapılacak
çağrılarla projelendirilen, bütüncül saha çalışmaları yapılmalıdır
Bildiren Oda / Borsa
ANTALYA TİCARET BORSASI

Sorun 4
Ülkemizde 1995 yılında yürürlüğe giren ve AB 2081/1992 sayılı tüzüğüne dayanarak
hazırlanan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile tescil uygulaması başlanmış ve halen devam etmektedir. Kanun halen çıkartılmamıştır.
Çözüm Önerisi
Kanun taslağının gözden geçirilerek bir an önce hayata geçirilmesi ve coğrafi işaretler ile
ilgili ülkemizde yönetişim, iç ve dış denetim, ortak logo gibi konularda iyileştirmeler hayata
geçirilmelidir. Tescil almaktan öte süreç işletilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN TİCARET BORSASI
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Sorun 5
Yapılan başvuruların erken cevap verilmemesi vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmemesi
haklarının bilinememesi ve en önemlisi alınan marka patent in güvence altına alınamaması
Çözüm Önerisi
Saha çalışması yapılarak yapılan başvuruların yerinde incelenmesinin sağlıklı olacağı ve
alınan patent ve markanın güvence altına alınması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BULDAN TİCARET ODASI

Sorun 6
Alçak gerilim ve orta gerilimde en az 4 ürünün dünya markası olması hedeflenmelidir.
Çözüm Önerisi
Tüm ilgili kurumların “Devlet Politikası” olarak müşterek çalışmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA SANAYİ ODASI

Sorun 7
Sektörün başarısını ve gelişimini etkileyen faktörler aynı zamanda marka oluşumuna da etki
etmektedir. Marka ve markalaşma çok boyutlu stratejik düşünme ve planlamayı gerektirmekte
olup işletmelerin rekabet gücünde en önemli faktörlerden biridir.
Çözüm Önerisi
Marka oluşumu hem firmalar tarafından hem de devlet tarafından teşvik edilmeli ve markaya
ödül verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA SANAYİ ODASI
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Sorun 8

Çözüm Önerisi
Marka oluşumu hem firmalar tarafından hem de devlet tarafından teşvik edilmeli ve markaya
ödül verilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA SANAYİ ODASI

Sorun 9
Ürün kopyalama ve taklitçilik ile tüketici mahkemelerinde ihtilaflı durumlarda uzman olmayan
bilirkişiler tarafından hazırlanan durum değerlendirme raporlarının yanlışlığı fikri hakların
korunmasında sorun yaratmaktadır.
Çözüm Önerisi
Tasarım tescil mekanizmasını kolaylaştırarak model hırsızlığına karşı caydırıcı yasal
önlemlerin alınması, etkin bir denetim mekanizması oluşturulması ve tasarım konusunda
var olan insan potansiyelini sanayici-üniversite işbirliği ile geliştirerek yeterli kaynak aktarımı
sağlaması, tüketici mahkemelerinin bilirkişi tayinlerinde mobilya konusunda donanımlı kişileri
seçmeye yönelik oluşum sağlanması, kamu denetimlerinin etkinleştirilerek artırılması fikri
hakların korunması için ürün kopyalama ve taklitçiliği engelleyecektir.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA SANAYİ ODASI
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Sorun 1
Döviz kurundaki dalgalanma ve belirsizlik
Çözüm Önerisi
Döviz kurundaki dalgalanma ve belirsizlik sanayicinin hareket kabiliyetini olumsuz şekilde
etkilemektedir. Kurdaki belirsizlik nedeniyle ithalatta ve üretimde yaşanacak sıkıntının
minimize edilmesi ve uluslararası alandaki rekabet gücünün kaybedilmemesi için bu
belirsizliğin önüne geçilmesi gerekiyor. Piyasadaki arz ve talep koşullarına göre şekillenen
bu durum için olası alınabilecek tedbirler gözden geçirilebilir.
Bildiren Oda / Borsa
GAZİANTEP TİCARET BORSASI

Sorun 2
Üretici ihracatçıların önlerindeki en önemli engellerden biri finansmana erişimdir. Bu
nedenle yatırım yapılmamaktadır. Hem yeni yatırım hem de ihracatın finansmanı orta
ölçekli firmalarımızı korkutmaktadır. Orta ölçekli üretici ihracatçı firmalar için yeni finansman
kaynakları yaratılmalıdır.
Çözüm Önerisi
Ülkemizin tamamında ihracata yönelik sanayiye yatırımın özendirilmesi gerekmektedir.
Sadece yeni yatırımların değil mevcut yatırımların da desteklendiği bir teşvik mekanizması
kurulmalıdır. Yapılacak yatırım ihracata yönelik bir yatırımsa evleviyetle ve ihracat ile orantılı
olarak desteklenmelidir; böylece orta ölçekli firmalar ihracata yönelik korkmadan yatırım
yapabilmelidir. Örneğin 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 45. maddesine dayanılarak hazırlanan
Reeskont ve Avans Yönetmeliği ve İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı’ndaki kredi
koşulları yeniden düzenlenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ SANAYİ ODASI
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Sorun 1
Kafkasya Bölgesinin 20 milyar doların üzerindeki ticaret hacminden Türkiye’nin gerekli
payı alabilmesi için, Batum’a kadar olan tren yolu hattı uzatılarak, Hopa’ya ulaştırılması
gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
İlk kez 2000’li yılların ilk yarısında talep edilen söz konusu demiryolu projesi, Hükümetin
2023 programına girmiştir. Şu anda TCDD fizibilite çalışmalarını başlatmıştır. TCDD ile
girişimlerde bulunarak söz konusu fizibilite çalışmalarının ivedilikle sonuçlandırılması ve
demiryolu hattının kurulması için gerekli yasal izinlerin alınması ve altyapı hazırlıklarının
ivedilikle başlatılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 2
Denizli’nin ihtiyacı limana doğrudan bağlantıdır. Gelişmiş sanayi ülkeleri mallarını ya deniz/
nehir yoluyla ya da demiryoluyla taşıyorlar. Biz senelerdir karayoluna mahkûm kalan
ihracatçılar, hala yüklerimizi en ilkel yöntemle limana ulaştırıyoruz.
Çözüm Önerisi
Demiryollarında yıllardır süren çalışmalara rağmen henüz ulaşım gerçekleşmedi. Halen
Aliağa’dan gelen malların taşındığı yol yoktur. Özellikle İzmir-Biçerova İstasyonları
arasındaki sorun yıllardır çözülemedi. İzmir içinde yapılan yol çalışmaları da Aliağa yolunu
engellemektedir. Diğer taraftan DDY, dünyada demiryolları taşıması en ucuz, ekonomik taşıma
aracı olmasına rağmen bizde kamyon ile taşımadan daha pahalı ve de ekonomik değildir.
Bunu kabul eden yetkililer bir takım iyileştirmeleri hemen yapabileceklerini söylemelerine
rağmen hala o da gerçekleşmemiştir.
Bildiren Oda / Borsa
DENİZLİ SANAYİ ODASI
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Sorun 1
Mardin-Kızıltepe’de ihtiyaç olduğu halde Ziraat Fakültesi yoktur.
Çözüm Önerisi
Mezopotamya Ovasında bulunan çiftçilerin ürün çeşitliliğine gidebilmesinin sağlanması ve
tarımsal sanayinin çeşitlenmesi açısından yerinde araştırmaların yapılabilmesi ve tarımsal
kapasitenin artmasına ve istihdam oluşturmasına yönelik olarak Mardin-Kızıltepe’de Ziraat
Fakültesi’nin kurulması beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
KIZILTEPE TİCARET BORSASI

Sorun 2
Mardin-Nusaybin’deki Meslek Yüksek Okul (MYO) binası eskidir.
Çözüm Önerisi
2 bölümlü Nusaybin MYO, küçük ve eski olan kütüphane binasında zor şartlar altında
faaliyetini sürdürmektedir. MYO’ya tahsisli 90 dönüm arazi mevcut olmasına rağmen maddi
imkânsızlıklar dolayısıyla okul inşaatı yapılamamaktadır. Yeni bina ve kampüs yapımı için
ödenek ayrılarak bu inşaatın yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 3
Alaca’da eğitim sektörü alanında yapılan yatırımların yetersizliği.
Çözüm Önerisi
Hitit Üniversitesi’ne bağlı olarak Alaca’da Veterinerlik ve Ziraat Fakültesi’nin açılması ilçemizde
bulunan Yüksek Okul Bölümlerinin ilçe ekonomisine uygun olarak çeşitlendirilmesi talep
edilmektedir. İlçede ikamet eden ailelerin üniversite öncesi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
üzere özel okullara yönelik yatırımların desteklenmesi, ilçenin sosyal ve ekonomik yönden
gelişmesine katkı sağlanmasının yanı sıra ilçenin eğitim kalitesinin arttırarak ailelerin bu
nedenle geliştirdikleri ilçe dışına göçlerini de azaltabilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
ALACA TİCARET BORSASI
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Sorun 4
Doğanhisar’daki yüksekokulun geliştirilmesi.
Çözüm Önerisi

Bildiren Oda / Borsa
DOĞANHİSAR TİCARET ODASI

Sorun 5
Tarım ve hayvancılık alanında ülke sıralamasında başı çeken bölgelerden olan ilçemize özel
ya da devlet üniversitelerine bağlı Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi’nin kurulmaması.
Çözüm Önerisi
Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi kurulması yönünde ilk
adımlar atılmalı ve işlemler hızlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 6
Tarım ve hayvancılık alanında ülke sıralamasında başı çeken bölgelerden olan ilçemize özel
ya da devlet üniversitelerine bağlı Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi’nin kurulmaması.
Çözüm Önerisi
Tarım ve Hayvancılığın gelişmesi için Ziraat ve Veterinerlik Fakültelerinin kurulması yönünde
ilk adımlar atılmalı ve işlemler hızlandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KARAPINAR/KONYA TİCARET BORSASI
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Sorun 7
Kalifiye eleman bulunamaması
Çözüm Önerisi
Bor Bölgesi göç veren bir bölgedir. Ayrıca bölgesel polarizasyon sorunu da vardır. Bunun bir
sonucu olarak bölgede kalifiye eleman bulmak oldukça zor hale gelmekte ve bu durum bölge
sanayisinin gelişmesini engellemektedir. Bu sorunun çözümü için öncelikle bölgede ihtiyaç
duyulan kalifiye elemanların sayısı ve profili çıkartılmalı ve buna uygun olarak bölgede teknik
liselerin açılması önerilebilir. Ayrıca Niğde Üniversitesi ile işbirliği kurularak bölgesel gelişmeyi
teşvik eden bölümlerin açılması da sorunun çözümünde önem arz etmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BOR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 8
Eğitim altyapısı eksikliği.
Çözüm Önerisi
Şefaatli’ye Bozok Üniversitesi’nin yüksek okulunun açılması hem eğitim, hem de ekonominin
canlanması için önemli olacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ŞEFAATLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 9
İlçedeki mühimmat deposunun kaldırılıp başka yere nakil edilmesi sonucu 1500 dönüm
arazi atıl durumda kalmıştır. Atıl durumda kalan arazinin ve binaların (depo, tesisler, vb.)
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Mühimmat deposunun kaldırılıp 1500 dönüm arazinin ve binaların atıl kalması sonucu bu
araziler ve binalar dört yıllık Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi için uygun olacağından
değerlendirilmelidir. Yoğun bir şekilde tarım ve hayvancılık yapılan Susurluk’ta bu alanlarda
Ziraat ve Veteriner Fakülteleri insan kaynakları ve işgücü oluşumu için gerekli kaynak
sağlayacaktır. Aynı zamanda ilçelerde açılan fakültelerin o ilçenin ekonomisine ciddi oranda
katkı sağladığı gözlemlendiğinden, öğrencilerin Susurluk sınırları içerisinde yapacağı genel
gider harcamaları (konaklama, yeme-içme) Susurluk ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
SUSURLUK TİCARET BORSASI
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Sorun 10
Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri bölgesel fakülte eksikliği

Komşu iki ilçe olan Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri gerek Bursa gerekse Marmara
Bölgesi içerisinde tarım ve hayvancılık alnında üretim kapasitesi ve çeşitliliği yönlerinden
önde gelmekte, yüksek tutarda katma değer yaratılmaktadır. Her geçen gün artan tarım
ve hayvancılık yatırımları başta uzman işgücü ihtiyacını meydana getirmektedir. İki ilçe
arasında yer alan TİGEM Karacabey Harası üzerinde kurulacak Doğa Bilimleri Fakülte
ve Yerleşkesinde tarım ve hayvancılık ile ilgili tüm branşlarda uygulama ağırlıklı eğitim
verilebilecek, hem bölgenin hem de tüm Türkiye’nin bu alandaki uzman işgücü ihtiyacı en iyi
şekilde karşılanabilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 11
Meslek yüksek okullarının sınavsız öğrenci alması
Çözüm Önerisi
Meslek Yüksek Okullarına sınavsız öğrenci alımı iş gücü kalitesini düşürmekte olduğundan
kalifiyeli eleman temininde ciddi sıkıntılar yaşatmasından dolayı meslek yüksek okullarına
belirlenecek taban ile öğrenci alınması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 12
Yüksek öğrenimde rekabetin olmayışı
Çözüm Önerisi
Dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek ikinci bir üniversite Çanakkale’ye kazandırılmalıdır.
2012 yılında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB arasında protokolü imzalanan
TOBB ETÜ ÇTSO Eğitim Birimleri hayata geçirilmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 13
Çanakkale’miz önemli bir bilim ve teknoloji kenti olmaya adaydır. Altyapısı yetersizdir.
Çözüm Önerisi
Teknokent için özel yatırım ve destekler verilmelidir. Üniversite için özel çalışmalar
yapılmalıdır. Üniversite özel sektör işbirliği için özel adımlar atılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

Sorun 14
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulunda 6 bölümün açılması ve uygulamalı bilimler
fakültesi hakkında
Çözüm Önerisi
Gelibolu Piri Reis MYO’da 6 bölüm açılmış ancak öğrenci kabul edilmemektedir. Yeterli sayıda
öğretim görevlisi ataması yapılması halinde bu bölümler eğitim öğretime açılabilecektir.
Çanakkale’deki ilçelerin nüfuslarına göre öğrenci oranı en düşük ilçe Gelibolu’dur. İlçe
ekonomisine katkısı anlamında uygulamalı bilimler fakültesinin acilen açılması talep
edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 15
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin ilçemize açılması.
Çözüm Önerisi
Tekirdağ’da kurulması kararlaştırılan Namık Kemal Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi
Bölümü’nün Hayrabolu’da açılması hem fakültenin işlerliği hem de bir tarım bölgesi olan
Hayrabolu’nun gelişimi açısından çok uygundur. 665.000 dönüm tarım arazisi olan ve
ekonomisi ağırlıklı olarak tarım sektörü ve sanayisine dayanan ayrıca 500 öğrenci kapasiteli
erkek kız öğrenci yurduna sahip olan bölgemiz, iki yıllık meslek yüksek okulu yeni binaları
fakülte için uygundur. Ana arter yollardan uzak olan Hayrabolu’da sosyal ve ekonomik açıdan
esnafımıza ve kasabamıza hareketlilik getireceğine inandığımız fakültenin Hayrabolu’muzda
açılmasına yardımcı olunmasını beklemekteyiz.
Bildiren Oda / Borsa
HAYRABOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 16
İlçe ekonomisinin durağan oluşu ve ilçenin göç vermesi.

Namık Kemal Üniversitesi bünyesindeki Hayrabolu Meslek Yüksekokulu’nda yeni
programların açılması ve öğrenci kontenjanlarının artırılması ile yeni büyükşehir olan
Tekirdağ’da Hayrabolu’ya bir fakülte açılması ilçe ekonomisini canlandıracak ve yerel halkın
gelirinin artmasıyla göçün önüne geçecektir.
Bildiren Oda / Borsa
HAYRABOLU TİCARET BORSASI

Sorun 17
31 Mayıs 2008 tarihli resmi gazetede yayınlanarak kurulmuş olan Yalova Üniversitesi
Kampus inşaatının tamamlanamamış olduğundan gerek öğrenci gerekse akademik personel
ilimizi tercih etmemektedir.
Çözüm Önerisi
Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Yalova Üniversitesi’nin eğitim politikasını ülkemizin
ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi bölümler açmak oluşturmaktadır. Yeni bölümlerin
oluşturulması ve akademik kadroların gelmesi için kampüs inşaatının tamamlanması için
gerekli ödeneklerin bir an önce sağlanması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 18
Turizm alt yapı eksikliği
Çözüm Önerisi
Turizm Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Lisesi açılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ARTVİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 19
Arhavi Meslek Yüksek Okulu ve fakülte binası inşaatı
Çözüm Önerisi
Arhavi’de geçici yerinde var olan Arhavi Meslek Yüksek Okulu ve resmiyette kâğıt üstünde
var olan ama öğrencisi halen olmayan Güzel Sanatlar, Tasarım Fakülte binasının bir an önce
Arhavi de yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
ARHAVİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 20
Üniversite bölümlerinin artırılması
Çözüm Önerisi
İlçemizde faaliyet gösteren yüksekokula ilave olarak bir eğitim fakültesi ilçemize kazandırılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KELKİT TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 21
Fakülte sayısındaki yetersizlik.
Çözüm Önerisi
Ünye’de olup Ordu Üniversitesi’ne tahsisli olan 350 dönümlük alan üzerine mevcut Ünye
İİBF’ye ilave olarak en az biri mühendislik fakültesi olmak üzere iki fakültenin kurularak
kampüs alanı oluşturulmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 22
Ardeşen Yüksek Okulu’nun önemli bir arazisi vardır ancak arazi atıl durmaktadır.
Çözüm Önerisi
Arazinin kullanıma açılması ve 4 yıllık fakültelerin bölgemize kazandırılması gerekmektedir
Bildiren Oda / Borsa
ARDEŞEN TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 23
Sinop Üniversitesi’nde fakülte sayısının artırılması.

Eğitim, kültür ve turizm şehri olarak gelişmesini istediğimiz ilimizde, mevcut üniversitenin
fakülte sayının az olduğunu düşünerek, olmayan fakültelerin de (tıp, hukuk vb.) açılmasını,
öğrenci sayısının artmasını istiyoruz.
Bildiren Oda / Borsa
SİNOP TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 24
Trabzon’da; sanayi-üniversite işbirliği bağının kuvvetlendirilmesi, bölgenin ihtiyaç duyduğu
nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, yüksek katma değerli üretim yapılması, bölgesel
kalkınmanın sağlanması, rekabetin arttırılması için ikinci bir devlet üniversitesine ihtiyaç
vardır.
Çözüm Önerisi
İlimizi eğitim şehri yapma hedefi doğrultusunda belirlenecek uygun bir arazi üzerinde
Trabzon’u yükseköğretim alanında ön plana taşıması öngörülen ikinci bir üniversitenin
kurulumu için çeşitli fon kaynaklarından yararlanılması mümkündür. YÖK’ten gereken kararın
çıkarılması ve devlet desteği ile projenin hayat geçirilmesi beklenmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 25
İlçemizde faaliyet gösteren BEÜ’ye bağlı Alaplı Meslek Yüksek Okulunun 4 yıllık fakülteye
dönüştürülmesi için okulun yeterli alt yapısı ve donanımı mevcuttur. Mevcut okulun fakülteye
dönüşmesi için bugüne dek yaptığımız çalışmalar neticesinde sonuç alınamamıştır.
Çözüm Önerisi
Alaplı Meslek Yüksekokulu’nun fakülteye dönüştürülmesi için gerekli şartlar mevcuttur.
Bildiren Oda / Borsa
ALAPLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 26
Üniversitenin gelişiminin yetersizliği. İlçemiz nüfusuna oranlandığında öğrenci sayısı düşük
kalan bir görünümdedir. Ekonomik, sosyal kültürel açıdan daha fazla ve sanayiye uygun
mesleki bölümlere ihtiyaç vardır.
Çözüm Önerisi
İlçemiz de yeni açılan Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi nedeniyle eski hastane atıl duruma
çıkmıştır. Bu arazinin ivedilikle üniversiteye tahsis edilerek ilçemiz sanayi alt yapısına uygun
bölümlerin ilçemize kazandırılması gerekmektedir. Katma değeri yüksek ürünler sanayinde
yer alan ilçemiz sanayi alt yapısının Ar-Ge çalışmaları ile desteklenecek akademik kurumlara
ihtiyacı vardır. Böylece ilçemiz çağın gereklerine uygun endüstriyel ürün yaratan ve gelişen
bir sanayi alt yapısı kurabilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
EREĞLİ/KARADENİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 27
Bölgede acilen Ceyhan Üniversitesi kurulmalıdır.
Çözüm Önerisi
Bölge üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurumu ile irtibata geçilerek üniversite kurulması
sağlanmalıdır. Bölgede Çukurova Üniversitesi’ne bağlı MYO ve 2 adet fakülte bulunmaktadır.
Bildiren Oda / Borsa
CEYHAN TİCARET ODASI
Sorun 28
Çukurova Üniversitesi’ne bağlı yeni fakültelerin Kozan’a açılması
Çözüm Önerisi
Kozan ve çevresinin yüz ölçümünün yarıdan fazlısı ormandır. Çukurova Üniversitesi’ne bağlı
orman mühendisliği fakültesi ve buna bağlı bölümlerin açılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
KOZAN TİCARET BORSASI
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Sorun 29
Bilim ve teknoloji fakültesi olarak kurulan fakültemizde öğrenci bulunmamaktadır. Aynı
zamanda bölgemizin ağır sanayi bölgesi olması sebebiyle mühendislik fakültelerinin
üniversitemizde bulunması gerekir.

Sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mühendislik fakültesi de bölgemize gelmesi
gerekir ve bilim ve teknoloji fakültemizin tanıtımı daha iyi yapılmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
DÖRTYOL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sorun 30
Bölgemizdeki sanayicilerin ara eleman ihtiyacı karşılanmamaktadır. Ara eleman ihtiyacı
karşılanması ve yetişmesi için Hatay Erzin’de kurulmuş bulunan MKÜ Erzin Meslek
Yüksekokulu’nun binası bulunmamaktadır.
Çözüm Önerisi
Bölgemizde kurulması düşünülen Hatay-Erzin Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi
tesislerinin ara eleman ihtiyacının karşılanması, eğitimin daha yaygın ve etkin hale gelmesi
için MKÜ Erzin Meslek Yüksekokulu bir an önce kampüs ve hizmet binasına kavuşturulmalıdır.
Bu konuda özellikle Erzin’dee hazineye ait arsalar araştırılmalı ve kampüs ve hizmet binası
yapmaya uygun olan yüz ölçümde bir arsanın MKÜ üniversitesine tahsisi sağlanmalıdır.
Bildiren Oda / Borsa
ERZİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sorun 31
Yalvaç MYO‘daki mevcut bölümlerin kapatılması ve yeni bölümler açılmamasına bağlı olarak
Yalvaç’taki üniversite öğrenci sayısının azalması.
Çözüm Önerisi
Okuldaki kapatılan bölümlerin tekrar açılması mevcut bölüm sayısının artırılarak kontenjan
ayrılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Sorun 32
Bandırma, Alanya ve İskenderun’a üniversite kuruldu. Türkiye’nin en büyük kentlerinden birisi
olmasına rağmen gençlerin eğitimlerine devam edebilecekleri yüksek eğitim imkânlarının
yetersiz olduğu Tarsus’ta fakülte dahi yok.
Çözüm Önerisi
Tarsus’un nüfusu sosyokültürel yapısı ve ekonomisi ile bir devlet üniversitesini sayılan bu
kentlerden fazlasıyla hak etmektedir. Kentte bir devlet üniversitesi kurulabilmesi için Tarsus’un
tüm kurumları ve halkın tamamında büyük bir istek ve kararlılık mevcuttur Üniversite için
gereken arazi ile ilgili seçenekler değerlendirilmiş 500 dönüm alanda üniversite için gerekli
arazi mevcut yeri ile tespit edilmiştir. 50 kilometrelik yarı çaplı çevresinde yaşayan nüfus
yaklaşık 5 milyon kişidir. Coğrafi önemi, nüfusu, eğitim geleneği, tarihi ve turistik özellikleri,
havaalanı, lojistik merkezi ile ülkemizin gelecek vaat eden cazibe merkezlerinden birisidir.
Bildiren Oda / Borsa
TARSUS TİCARET BORSASI

Sorun 33
Aydın’da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi’nin dağınık yapısı sebebiyle üniversitenin ülke
çapında imajı zayıflamaktadır. Bu da Aydın’ı öğrenci tercihlerinde arka sıralara atmaktadır.
Çözüm Önerisi
Üniversiteler şehirler için önemli prestij kaynaklarıdır. Aydın’da bulunan Adnan Menderes
Üniversitesi’nin fakülteleri birçok ilçede dağınık halde bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan
önemli üniversitelerin merkez kampus öğrenci sayısı toplamın yüzde 90’ını oluşturmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi’nde bu oran yüzde 60’lardadır. Büyükşehir olmuş Aydın’da
birden fazla üniversitenin varlığı ve toplu yapısı şehre güç katacaktır. Aydın Merkez’de Adnan
Menderes Üniversitesi’nin yanında Nazilli’de Sümer Üniversitesi ve Söke’de Milet Üniversitesi
açılması Aydın’da ekonomik gelişmenin yanında sosyal gelişmeyi de tetikleyecektir.
Bildiren Oda / Borsa
AYDIN TİCARET ODASI
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Sorun 34

Çözüm Önerisi
Kamu arazileri bakımından zengin olan beldemizde şehir merkezine yakın olan bir bölgede
üniversite yerleşkesi için gelecekte de açılacak bölümler düşünülerek geniş bir arazi
tahsis edilmelidir. Odamızın girişimleri ile Adnan Menderes Üniversitesi tarafından ilçemiz
sınırlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli 1043 no’lu parsel için başvuru yapılmıştır.
Arazi tahsisi gerçekleşmesi ile devlet ve yerel kurumların katkılarıyla yapılacak eğitim
binalarıyla büyük bir kampus oluşturulmalıdır. Şuan eğitim veren turizm bölümlerine başka
fakülte ve bölümler eklenerek kontenjan arttırılmalı, ilçemizde kış aylarında da ekonomide
canlılık sürdürülmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
DİDİM TİCARET ODASI
Sorun 35
İlçemizde Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunda öğrenim
gören öğrencilerimizin barınma sorunları vardır.
Çözüm Önerisi
Bunun için Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 500 kız, 500 erkek olmak üzere 1000 kişi
kapasiteli bir öğrenci yurdunun yapılması gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SÖKE TİCARET ODASI
Sorun 36
Öğrenci yurdu eksiği ve fakülte inşaatının finansman ihtiyacı
Çözüm Önerisi
Söke’de öğrenci sayısının hızla artmasına rağmen, öğrenci yurdu yoktur. Kredi ve Yurtlar
Kurumu öğrenci yurdu yaptırmalıdır. Ayrıca Yeni yapılan fakülte binamız finansmana
ihtiyaç duymaktadır. İlçemizdeki yükseköğretim kurumlarının tamamı bağış ve yardımlar
ile yapılmıştır. Devlet desteğinin görülmemesi hayırseverlerde bağış konusunda isteksizlik
yaratmaya başlamıştır.
Bildiren Oda / Borsa
SÖKE TİCARET BORSASI
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Adnan Menderes Üniversitesi bağlı olan Didim Meslek Yüksek Okulu ilçe merkezinden
uzakta Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kiralanan alanda hizmet vermektedir. Kiralanan binadaki
yetersizlikler yeni bölümler açılmasına ve kontenjanın artışına engel olmakta, ilçemize olan
uzaklığı da ayrıca sorun olmaktadır.
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Sorun 37
Acıpayam’a Veterinerlik Fakültesi açılması
Çözüm Önerisi
Acıpayam’da hayvancılık hızla gelişmektedir. Veterinerlik Fakültesi kurulması daha büyük
katkı sağlayacaktır.
Bildiren Oda / Borsa
ACIPAYAM TİCARET ODASI

Sorun 38
Üniversite
Çözüm Önerisi
İlçemizde kurulması kesinleşmiş olan Pamukkale Üniversitesi Sarayköy Meslek Yüksek
Okulu’nun biran önce bitirilerek bu yılki eğitim yılına yetiştirilmesi talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
SARAYKÖY TİCARET ODASI

Sorun 39
Tavas merkez ve mahallelerinde çalışma alanlarımızdan olan Kale ve Beyağaç ilçelerimizdeki
tarım sektörü ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır. Fakat büyük potansiyel olan bu
sektörün akademik desteğe ihtiyacı söz konusudur. Çiftçimize eğitim desteğinin verilmesi
zarurettir.
Çözüm Önerisi
Tarım sektöründeki çiftçimize akademik olarak destek Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek
Yüksekokulu’ndaki birkaç bölüm ile olmakta olup, bu yeterli değildir. Dolayısıyla tarım
sektöründeki çiftçimize her türlü konuda akademik desteğin Ziraat Fakültesi bölümünün
açılması ile olabileceği düşünülmektedir. Ziraat fakültesi ile akademik olarak çiftçimizin
alacağı destek ile toprak daha iyi kullanılabilecek, ürün çeşitliliği ve isabetli ürün ekimine
gidilecektir.
Bildiren Oda / Borsa
TAVAS TİCARET ODASI
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Sorun 40
Ar-Ge konusunda üniversitelerin iş yaşamına katkısının yeterli düzeyde olmaması

Üniversitelerin Ar-Ge konusunda etkinliğinin ve iş yaşamına katkılarının arttırılması yönünde
her üniversiteye belli konu başlıkları verilerek; bu konularda tasarım, projelendirme, uygulama,
takip ve sonuç verileri değerlendirilmek suretiyle projenin uygulanabilirliği de göz önünde
bulundurularak performans değerlendirilmesi yapılmalı ve ödenekler bu performanslara göre
düzenlenmelidir.
Bildiren Oda / Borsa
ANKARA TİCARET ODASI

Sorun 41
Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanın olmaması
Çözüm Önerisi
Mühendislik fakültelerinde mekatronik bölümünün yaygınlaştırılması gereklidir. Ar-Ge derslerinin
ötesinde Ar-Ge inovasyon bölümlerinin açılması gereklidir. Üniversite öğrencilerinin sanayide
staj yapması yönteminin, İzmir’de başarıyla uygulanan Sanayi Deneyim Sertifikası örneğinde
olduğu gibi 4 yıllık eğitimi boyunca mali yükümlülüklerin devlet desteğinde sağlanması talep
edilmektedir. Yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezlerinin sanayide uygulamalı olarak
hazırlanması, örneğin 30 kişilik bir işyerinde yüksek lisans tezi, 50 kişilik işyerinde doktora tezi
hazırlanması gibi kriterlerin konulması ve her iki taraf için de bunun yasal yükümlülük haline
getirilmesi gerekmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
Sorun 42
Bayındır ekonomisi tarım-hayvancılığa dayalı olduğundan özellikle ziraat, orman, veterinerlik
ve sosyal bilimler fakültelerinin ilçemizde olması ilçe gelişimin ve büyükşehirlerin yükünün
azaltılmasında etkili olacak ve öğrencilere daha az maliyetli ve daha kaliteli bir eğitim ortamı
sunulabilecektir.
Çözüm Önerisi
Bayındır’da ziraat, orman, veterinerlik ve sosyal bilimler fakültelerinin açılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
BAYINDIR TİCARET ODASI
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Çözüm Önerisi
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Sorun 43
Yüksek öğretim kurumunun olmaması
Çözüm Önerisi
Yüksek öğretim kurumu kurulması için ilçemizde çok uygun bir tesis atıl durumda
bulunmaktadır. Bu atıl ve devlete ek masraflar çıkaran tesisin bir an önce milletimize hizmet
eden bir yüksek öğretim kurumu yapılması talep edilmektedir.
Bildiren Oda / Borsa
MENEMEN TİCARET ODASI

Sorun 44
Tire’de veterinerlik fakültesinin açılması
Çözüm Önerisi
Tire hem İzmir’e yakın hem de sosyo-kültürel bakımdan gelişmiş bir ilçedir. Daha da
önemlisi bölgenin süt ihtiyacının büyük bir kısmı Tire’den sağlanıyor. Bölgede hayvancılıkla
ilgili ürünlere yönelik sanayi ya da yurtdışı yatırımları bulunuyor. Bu nedenle veterinerlik
fakültesinin ileri laboratuarlarıyla, araştırmalarıyla oraya çok uygun olacağı düşüncesindeyiz.
Bildiren Oda / Borsa
TİRE TİCARET ODASI
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İNDEKS
TİCARET VE SANAYİ ODALARI
ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 152, 411, 499, 534, 630
AFŞİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 241, 439, 516, 595
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 73, 74, 242, 440, 599
AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI 28, 144, 216, 254
AKCAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI 52
AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 106, 131, 344
AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 421, 504, 523, 547
AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI 162, 255, 278, 418, 544
AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI 52, 122, 180, 232, 556

ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI 60, 234, 459, 650
ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 193, 324, 579, 580
ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 373, 404
ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI 182, 232, 484
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 181, 483, 484
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI 91, 452, 453
DEMİRCİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 208, 407, 489, 608
DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI 62, 194, 404, 508
DİNAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 75, 104, 242, 464

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI 37, 270, 415, 479
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 101, 237, 393, 434, 584
ALAPLI TİCARET VE SANAYİ ODASI 192, 485, 526, 579, 687
ALAŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI 245, 608
AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 52, 53, 426, 561
ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI 203, 380, 486, 526, 591
ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 68, 200, 239, 435, 513
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 67, 198, 374, 462, 635
ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 151, 260, 357, 398, 533
ARDEŞEN TİCARET VE SANAYİ ODASI 58, 187, 233, 686
ARHAVİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 185, 562, 686
ARTVİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 685,
BABAESKİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 179, 509
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI 100, 234, 485
BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI 64, 432, 511, 582, 583
BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 11, 35, 157, 267, 479
BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI 63, 195, 324, 582
BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI 298, 456, 553
BİLECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 12, 118, 175, 364, 549,
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 28, 144, 254, 498
BİRECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 221, 266, 362
BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI 8, 29, 145, 254, 410
BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 171, 283, 401
BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 176, 177, 292, 402, 550
BOLVADİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 103, 104, 381, 464
BOR TİCARET VE SANAYİ ODASI 115, 227, 545, 546, 682
BORÇKA TİCARET VE SANAYİ ODASI 562,
BOYABAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 176, 230, 364
BUCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 67, 585
BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 313, 427, 563
BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI 200, 238, 375
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI 45, 177, 293, 482, 506
CİZRE TİCARET VE SANAYİ ODASI 158, 414, 522, 539
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI 47, 178, 552, 683
ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI 20, 114, 222, 452, 479

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI 31, 153, 358, 535
DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI 216, 354, 396, 478, 498
DÖRTYOL TİCARET VE SANAYİ ODASI 239, 330, 405, 463, 689
DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI 98, 184, 369, 510, 646
EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI 98, 403, 619, 622
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 29, 145, 216, 354, 530
ELBİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 241, 334, 595, 596
EMİRDAG TİCARET VE SANAYİ ODASI 75, 128, 339, 526, 600
ERBAA TİCARET VE SANAYİ ODASI 191, 321, 431, 485, 574
ERCİŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 10, 112, 113, 450, 522
ERDEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 71, 405, 438, 590, 591
EREĞLİ/KONYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 41, 164
EREĞLİ/KARADENİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI 195, 581, 688
ERZİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 13, 69, 126, 330, 689
ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 146, 217, 250, 256
ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI 88, 112, 147, 257
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI 56, 315, 567, 568, 648
FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 523, 624
GEDİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI 105, 443, 488, 606,638
GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 424, 524, 553, 554, 684
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 45, 140, 178, 293, 642
GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI 12, 44, 402, 424, 550
GİRESUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 55, 370, 427, 563
GÖRDES TİCARET VE SANAYİ ODASI 346, 407, 489, 517, 527
GÜMÜŞHACIKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI 185, 311, 426
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI 185, 371, 428, 564, 658
HAKKARİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 29, 149, 259, 354, 531
HAVZA TİCARET VE SANAYİ ODASI 60, 100, 188, 404, 430
HAYRABOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 182, 309, 558, 684
HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI 54, 141, 370, 427, 676
IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI 151, 218, 260, 358, 533
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI 201, 377, 436, 515
İNEBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 403,495, 525, 565
İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 13, 294
İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 69, 239, 436, 586
İZNİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 46, 294
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İNDEKS
TİCARET VE SANAYİ ODALARI
KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 102, 127, 439, 515, 594
KAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 224, 276, 417, 543
KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 64, 325, 432, 583
KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI 140, 295, 482, 550, 683
KARAHALLI TİCARET VE SANAYİ ODASI 108, 470, 471, 472
KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 96, 173, 285, 393, 422
KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 42, 165, 225, 503, 681
KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI 30, 149, 397, 531, 532
KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI 186, 313, 428, 525, 564
KELKİT TİCARET VE SANAYİ ODASI 56, 313, 511, 564, 686
KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 48, 118, 508
KIRIKHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 69, 70, 331, 514, 587
KIRIKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI 43, 364, 494, 495
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI 39, 274, 416, 502, 542
KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 33, 156, 361, 538
KİLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI 90, 362, 452, 501, 539
KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI 199, 238, 374, 375, 585
KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 79, 80, 207, 604, 605
LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI 49, 303, 368, 555
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 89, 155, 263, 536, 631
MALKARA TİCARET VE SANAYİ ODASI 183, 310, 559
MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 238, 434, 512, 585
MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI 24, 82, 344, 444, 607
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 11, 33, 265, 537
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 71, 378, 437, 559, 650
MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI 16, 370, 484, 562, 647
MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI 348, 387, 611
MUCUR TİCARET VE SANAYİ ODASI 161, 277, 417, 503, 517
MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI 132, 209, 247, 519, 609
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET VE SANAYİ ODASI 46, 295, 402, 483, 683
MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 9, 30, 150, 618, 646
MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI 126, 486, 592
NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI 42, 166, 454, 545
NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI 227, 281, 392, 545, 646
NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 192, 321, 431, 574, 575
NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 156, 361, 413, 478, 680
OF TİCARET VE SANAYİ ODASI 235, 323, 431, 511, 578
OLTU TİCARET VE SANAYİ ODASI 88, 148, 218, 258
ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI 56, 314, 566, 567, 647
ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 455, 506, 633
OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 334, 335, 596
PASİNLER TİCARET VE SANAYİ ODASI 148, 149, 258, 397, 410
PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 125, 187, 430, 570
REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI 14, 240, 331, 514, 587
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 317, 372, 429, 569
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SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 236, 325, 432, 433
SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 13, 51, 304, 525, 556
SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 245, 386, 490, 518, 608
SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 58, 570, 571, 662
SANDIKLI TİCARET VE SANAYİ ODASI 105, 339, 383, 405, 440
SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI 34, 157, 265, 398, 538
SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI 72, 127, 438, 592, 593
SİMAV TİCARET VE SANAYİ ODASI 80, 130, 245, 343, 606
SİNOP TİCARET VE SANAYİ ODASI 141, 235, 571, 572, 687
SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI 16, 169, 400, 632
SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI 35, 221, 266, 413, 631
SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 82, 246, 467
SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 43, 172, 283, 421, 547
SULUOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI 99, 232, 312, 647
SUNGURLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 37, 92, 159, 270, 271
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI 34, 90, 220, 631
ŞEFAATLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 228, 547, 682
ŞIRNAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 221, 267, 362, 539
TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI 72, 380, 438, 439, 593
TAŞKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI 233, 428, 566
TATVAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 8, 112, 255, 478, 666
TAVŞANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI 81, 106, 467, 606
TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 556, 557,
TERME TİCARET VE SANAYİ ODASI 61, 373, 460, 619, 626
TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 189, 190, 460, 572, 573
TOSYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 372, 457, 458, 566, 633
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI 62, 576, 577, 687
TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 9, 150, 259, 494, 532
TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 107, 131, 346, 518, 609
TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI 192, 461, 575, 634
UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 108, 468, 469, 470
UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI 49, 119, 178, 366, 425
ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 57, 186, 569, 686
ÜRGÜP TİCARET VE SANAYİ ODASI 42, 226, 392, 420
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 151, 356, 398, 533, 630
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI 100, 189
YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI 124, 425, 559, 560, 585
YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 70, 333, 437, 589, 689
YENİŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI 46, 296, 551
YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 43, 171, 400, 481
YÜKSEKOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI 355
ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI 576, 623, 635, 648
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 236, 578, 579
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VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

İNDEKS
TİCARET ODALARI

SANAYİ ODALARI

ACIPAYAM TİCARET ODASI 79, 244, 442, 604, 692
ADANA TİCARET ODASI 65, 125, 196, 373, 433
ALİAĞA TİCARET ODASI 214, 475, 491, 614, 615
ANKARA TİCARET ODASI 209, 387, 472, 693
AYDIN TİCARET ODASI 204, 441, 601, 690
AYVALIK TİCARET ODASI 97, 288, 422
BABADAĞ TİCARET ODASI 206
BALIKESİR TİCARET ODASI 115, 173, 229
BANDIRMA TİCARET ODASI 174
BAYINDIR TİCARET ODASI 476, 519, 693
BERGAMA TİCARET ODASI 247, 342, 446, 492, 615
BEYPAZARI TİCARET ODASI 210, 349, 445
BEYŞEHİR TİCARET ODASI 40, 163, 418, 544
BODRUM TİCARET ODASI 394, 467, 468, 610
BULDAN TİCARET ODASI 385, 466, 488, 668
BURHANİYE TİCARET ODASI 117, 289, 423, 505, 524
BÜNYAN TİCARET ODASI 222, 273, 274, 399, 416
CEYHAN TİCARET ODASI 66, 327, 584, 688
ÇUMRA TİCARET ODASI 41, 279, 419
DENİZLİ TİCARET ODASI 78, 205, 206, 384, 487
DEVELİ TİCARET ODASI 94, 160, 274, 399, 416
DİDİM TİCARET ODASI 441, 527, 601, 602, 691
DOĞANHİSAR TİCARET ODASI 681
EDREMİT TİCARET ODASI 174, 290, 423
ERDEK TİCARET ODASI 44, 290, 423, 548
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 16, 38, 92, 399, 480
GAZİANTEP TİCARET ODASI 20, 88, 262, 359, 654
GEBZE TİCARET ODASI 50, 122, 369, 457, 555
GÖNEN TİCARET ODASI 175, 229
HAYMANA TİCARET ODASI 14, 350, 490, 528, 612
ILGIN TİCARET ODASI 21, 41, 165, 419, 523
ISLAHİYE TİCARET ODASI 32, 219, 360, 412, 535
İSTANBUL TİCARET ODASI 17, 109, 134, 210, 636
İZMİR TİCARET ODASI 135, 211, 212, 474, 614
KADİRLİ TİCARET ODASI 336, 597, 598
KAYSERİ TİCARET ODASI 11, 39, 160, 363
KOCAELİ TİCARET ODASI 98, 121, 179, 304
KONYA TİCARET ODASI 554
KOZAN TİCARET ODASI 433, 648
KUŞADASI TİCARET ODASI 129, 384, 442, 465, 602
MARMARİS TİCARET ODASI 83, 133, 387, 445, 528
MENEMEN TİCARET ODASI 85, 248, 447, 520, 694
NAZİLLİ TİCARET ODASI 77, 205, 340, 603, 636
NİZİP TİCARET ODASI 89, 154, 262, 412, 536
ÖDEMİŞ TİCARET ODASI 85, 110, 248, 616
SARAYKÖY TİCARET ODASI 244, 342, 443, 692
SELÇUK TİCARET ODASI136, 214, 447, 448
SÖKE TİCARET ODASI 77, 78, 442, 487, 691
SUSURLUK TİCARET ODASI 291, 393, 401, 482
TİRE TİCARET ODASI 399, 616, 694
TORBALI TİCARET ODASI 137, 248, 492, 616
YAHYALI TİCARET ODASI 12, 223, 480

ADANA SANAYİ ODASI 65, 101, 196, 197, 583
ANKARA SANAYİ ODASI 209, 668, 669
AYDIN SANAYİ ODASI 76, 204, 243
BALIKESİR SANAYİ ODASI 116, 174, 229, 288, 481
DENİZLİ SANAYİ ODASI 79, 488, 672, 676
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 109, 213, 693
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI 38, 93, 159, 363
GAZİANTEP SANAYİ ODASI 32,154, 450, 451
İSTANBUL SANAYİ ODASI 84, 134, 135, 491, 612
KAYSERİ SANAYİ ODASI 94, 160, 453, 541
KOCAELİ SANAYİ ODASI 160, 453, 541, 555
KONYA SANAYİ ODASI 95, 162, 454, 480
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VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

İNDEKS
DENİZ TİCARET ODALARI

TİCARET BORSALARI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 211, 466, 474, 613
MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 71, 651

ADANA TİCARET BORSASI 336, 327, 512
ADIYAMAN TİCARET BORSASI 113, 152, 261, 262, 534
AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 338, 463, 599
AKHİSAR TİCARET BORSASI 207, 345, 386, 394
AKSARAY TİCARET BORSASI 421, 505, 524, 548
AKŞEHİR TİCARET BORSASI 114, 163, 418, 454
AKYAZI TİCARET BORSASI 306, 307
ALACA TİCARET BORSASI 92, 222, 270, 502, 680
ALAŞEHİR TİCARET BORSASI 208, 345, 346, 386
ANKARA TİCARET BORSASI 349, 388, 473
ANTAKYA TİCARET BORSASI 68, 330, 376, 435, 513
ANTALYA TİCARET BORSASI 198, 237, 462, 667
AYDIN TİCARET BORSASI 128, 129, 667
BABAESKİ TİCARET BORSASI 302, 367, 456
BAFRA TİCARET BORSASI 432, 459
BALIKESİR TİCARET BORSASI 116, 288
BANDIRMA TİCARET BORSASI 117, 289
BATMAN TİCARET BORSASI 35, 36, 158, 267, 399
BİGA TİCARET BORSASI 299, 553
BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI 172, 228, 283, 546
BOLVADİN TİCARET BORSASI 74, 338, 339, 382, 487
BURDUR TİCARET BORSASI 328, 329
BURSA TİCARET BORSASI 140, 293, 455
CEYHAN TİCARET BORSASI 66, 197, 327, 512, 584
CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI 115, 278, 279
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 297, 365, 424, 552, 684
ÇANKIRI TİCARET BORSASI 36, 91, 268, 414
ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 59, 319, 459, 622, 634
ÇORUM TİCARET BORSASI 36, 269, 501, 541
DENİZLİ TİCARET BORSASI 206, 341, 342
DİYARBAKIR TİCARET BORSASI 32, 153, 359, 412, 499
DÜZCE TİCARET BORSASI 124, 184, 311, 425
EDİRNE TİCARET BORSASI 299, 300, 366, 507
EDREMİT TİCARET BORSASI 117
ELAZIĞ TİCARET BORSASI 145, 255, 256, 396, 450
EREĞLİ/KONYA TİCARET BORSASI 164, 280, 419
ERZİNCAN TİCARET BORSASI 146, 250, 257, 397, 522
ERZURUM TİCARET BORSASI 147, 258, 410, 530
ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI 272
FATSA TİCARET BORSASI 316, 317, 568
GAZİANTEP TİCARET BORSASI 359, 360, 535, 618, 672
GEMLİK TİCARET BORSASI 97, 294, 666
GİRESUN TİCARET BORSASI 312, 371, 563

698

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

VIII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

İNDEKS
TİCARET BORSALARI
GÖNEN TİCARET BORSASI 175, 230
HAYMANA TİCARET BORSASI 350
HAYRABOLU TİCARET BORSASI 183, 310, 369, 559, 685
IĞDIR TİCARET BORSASI 261, 358, 534, 630
ILGIN TİCARET BORSASI 280, 281, 420, 632
ISPARTA TİCARET BORSASI 202, 377, 378, 588
İPSALA TİCARET BORSASI 48
İSKENDERUN TİCARET BORSASI 240, 331, 586
İSTANBUL TİCARET BORSASI 388, 389, 473, 638
İZMİR TİCARET BORSASI 212, 213, 351, 475
KADİRLİ TİCARET BORSASI 337, 598
KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASI 102, 334, 594
KARACABEY TİCARET BORSASI 230, 231, 365
KARAMAN TİCARET BORSASI 286, 455
KARAPINAR TİCARET BORSASI 165, 225, 226, 504, 681
KARS TİCARET BORSASI 259, 355, 356
KASTAMONU TİCARET BORSASI 314
KAYSERİ TİCARET BORSASI 94, 272, 273, 654
KEŞAN TİCARET BORSASI 48, 119, 508
KIRIKKALE TİCARET BORSASI 286, 287, 505
KIRKLARELİ TİCARET BORSASI 302, 367, 456
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI 39, 275, 416, 542
KIZILTEPE TİCARET BORSASI 219, 265, 500, 680
KONYA TİCARET BORSASI 277, 278, 503
KOZAN TİCARET BORSASI 197, 328, 434, 642, 688
KUMLUCA TİCARET BORSASI 199, 375, 635
KÜTAHYA TİCARET BORSASI 343, 466, 605
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI 120, 231, 303
MALATYA TİCARET BORSASI 264, 360, 500, 537
MALKARA TİCARET BORSASI 123, 124, 183, 310, 311
MANİSA TİCARET BORSASI 130, 385, 489, 517, 607
MERSİN TİCARET BORSASI 202, 379, 437, 590, 643
MUĞLA TİCARET BORSASI 251, 347, 348
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI 295, 296, 483, 551
NAZİLLİ TİCARET BORSASI 340, 406, 465, 603
NEVŞEHİR TİCARET BORSASI 167
NİĞDE TİCARET BORSASI 167, 168, 169
NİZİP TİCARET BORSASI 33, 155, 263, 451, 536
NUSAYBİN TİCARET BORSASI 34, 251, 392, 501, 538
ODEMİŞ TİCARET BORSASI 110, 136, 352, 643
ORDU TİCARET BORSASI 315, 372, 429, 567
OSMANİYE TİCARET BORSASI 103, 335, 597
POLATLI TİCARET BORSASI 350, 655
REYHANLI TİCARET BORSASI 240, 332, 376, 514
RİZE TİCARET BORSASI 317, 318, 429, 458, 570

SAKARYA TİCARET BORSASI 51, 305, 403, 510
SALİHLİ TİCARET BORSASI 107, 208, 246
SAMSUN TİCARET BORSASI 59, 188, 318, 319, 458
SANDIKLI TİCARET BORSASI 242, 383, 527, 600
SİVAS TİCARET BORSASI 170, 281, 282, 504
SÖKE TİCARET BORSASI 205, 244, 340, 603, 691
SUNGURLU TİCARET BORSASI 38, 271, 502, 541
SUSURLUK TİCARET BORSASI 291, 292, 549, 682
ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 90, 113, 220, 266, 413
TARSUS TİCARET BORSASI 73, 203, 333, 593, 690
TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI 123, 307, 308, 309
TERME TİCARET BORSASI 61, 234, 320, 623
TOKAT TİCARET BORSASI 190, 191, 461, 573, 574
TRABZON TİCARET BORSASI 235, 322, 323, 462, 577
TURGUTLU TİCARET BORSASI 83, 132, 247, 518, 519
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 49, 120, 301, 509
ÜNYE TİCARET BORSASI 57, 99, 187, 233
VAN TİCARET BORSASI 10, 218, 260, 357, 411
YENİŞEHİR TİCARET BORSASI 47, 297, 551
YERKÖY TİCARET BORSASI 284, 285, 401
YOZGAT TİCARET BORSASI 228, 282, 481, 546, 633
ZİLE TİCARET BORSASI 101, 322, 461, 624
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