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Sayın Başkanım; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 26 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da 

düzenlenen ve Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı Sayın M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı Ticaret ve Sanayi Odaları  ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey 
Toplantısı’nda ilimizin ve iş dünyamızın 30 ayrı sorun ve beklentisi gündeme taşınmış ve 
raporlarda yer almıştır.  

Ekte yer alan bu sorun ve beklentilerimizin takibi ve çözümü ulaştırılması noktasında 
sizlerin de çok değerli girişim ve desteklerinizi bekler,  

 
Saygılar sunarım. 
 
 

 

Asilhan ARSLAN 

Yönetim Kurulu Başkanı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAYIN 

Çetin Oktay KALDIRIM 

Elazığ Valisi 

 Tarih : 02/01/2019 

 Sayı : 660-  

 Konu :  Sorunlar Hk. 
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  TOBB Konsey Toplantısında Gündeme Taşınan Sorun ve Beklentiler: 
 

1- Banka Kredi Faiz Oranlarının düşürülmesi ve finans sektörünün KOBİ'lere kredilendirme 
aşamalarında daha esnek davranması 
 

2- Teşvik Yasasında Mevcut İşletmelerin de Desteklerden İstifade etmesi.  
 

3- Ticari kooparatiflere de (Gıda, Mobilya ve İnşaat toplu işyerleri gibi.) ihtiyaç duyduğu altyapı  
ve bina yatırımları için, imalat sanayiye tanınan devlet desteklerinin tanınması. 

 
4- Ekonomik darboğazdan geçilmekte olan süreçte işletmelere 0 faizli Cansuyu kredisi verilmesi 

 
5- Desteklerin aynı ildeki ilçeler ve OSB dışındaki yatırımlara da sunulması. Yeni OSB 

kurulumlarında aynı il içinde farklı lokasyonlarda kurulması planlanan OSB yatırımlarında 
bölgesel dinamikler dikkate alınarak, mevcut doluluk oranlarının dikkate alınmaması. 

 
6- İlimizde kurulacak olan OSB'lerin altyapı ihalelerinin yatırım planına alınarak ihtiyaç duyulan 

ödeneklerin sağlanması.  
 

7- Yüksek yük taşıma hacmine sahip ilimizin ihtiyaç duyduğu lojistik merkez projemizin yatırım 
planına alınması. 

 
8- Mevcut işletmelerin SGK, Enerji, Kurumlar ve diğer vergi oranlarının düşürülmesi 

 
9- TOBB'ye bağlı Oda-Borsalarda görevli Organ Üyeleri ve tüm personele Oda-Borsalarda görevi 

devam ettiği sürece Yeşil Pasaport tahsis edilmesi 
 

10- MEGİP ve benzeri projelerin altyapılarının güçlendirilip sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
illerde Odalarda altyapıların oluşturulması 

 
11- Eximbank destek ve teşviklerinde mevzuatın sadeleştirilerek işletmelerin ihracata teşvik 

edilmesinin sağlanması 
 

12- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yatırımlar için en önemli eksikliklerden biri Risk 
Sermayesidir. Bu sorunun çözümü için, Odalar, Ajanlar ve Kamu Kurumları ile Özel Sektör 
müşterekliğinde yöreye özgü yatırımlar yapılması için kayak sağlanması 

 
13- İlimizde yıllardır çözüm bekleyen sulama projeleri sorununun ivedi olarak çözüme 

kavuşturulması, 
 

14- Yem ve gübre maliyetlerinin çok yüksek olması sektörü son derece olumsuz etkilemektedir, 
 

15- TMO’nun yerli üreticiden aldığı tahıl ürün fiyatlarının, Devletin ithal ettiği tahıl ürünlerinin 
fiyatları ile karşılaştırıldığı önemli farkların olduğu görülmektedir, 

 
16- Ülkemizde üretilen Tarımsal ürünlerin ihracatının kolaylaştırabilmesi, yeni pazarlar 

araştırılması için Bakanlık tarafından farkındalık oluşturacak çalışmaların yapılması, 
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17- Dişi hayvanların kesiminin önüne geçilmesi için denetimlerin artırılması, 
 

18- Et ithalatının önüne geçilebilmesi fiyat istikrarının sağlanabilmesi, yem ve bağlantılı ürünlerin 
fiyat artışlarının kontrol altında olması, 

 
19- Yurtdışından getirilen Dişi hayvanların yetiştiriciye verilmesi ve yetiştiriciden alınan taahhüt 

süresinin uzun tutularak hayvan kesiminin önüne geçilmesi, 
 

20- Ülkemiz genelinde üretilen tarım ürünleri ve hayvan varlığına dair sayısal ve istatistiki verilerin 
gerçeği yansıtmadığı, 

 
21- Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri tarafından kullanılan Elektrik birim fiyatlarının Sanayi tarifesi 

üzerinden uygulanması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi, 
 

22- Tüm tarımsal ve hayvansal faaliyet gösteren firma ve çiftçilerin banka borçlarının yeniden 
yapılandırılması hususunda çalışma yapılması, 

 
23- Sebze ve Meyve ürünlerinin Sebze haline girmeden kayıt dışı olarak piyasa arzının 

engellenmesine, 
 

24- Zirai ilaç, tohum, fide vb. tarımsal sahte, sertifikasız ürünlerin ülkemiz tarımına verdiği zararın 
önlenmesi, 

 
25- Arazi toplulaştırma çalışmalarının daha keskin ve sonuç odaklı hale getirilirerek il genelinde 

uygulanması. 
 

26- Belediyemizin yatırım planına aldığı fuar alanı projemizi hayata geçirmek adına tarım 
bakanlığından tahsisini istediğimiz arazinin Belediyemize devrinin gerçekleştirilmesi 

 
27- İlimizin yüksek yolcu taşıma kapasitesi ile hizmet verdiği hava meydanımızın uçuş sayılarının 

artırılması adına havayolu şirketlerinin devreye girmesi 
 

28- Harput ve Palu ilçelerimizin tarihi varlıkları, kapalı çarşımız, peynir meydanı, buğday meydanı, 
şire pazarı ve eski çarşımızın aslına uygun özelliklerine kazandırılması için yatırım planlarına 
alınması. İlimizin en önemli turizm varlıklarından Hazar Gölü çevresinin Ormanlaştırma 
çalışmalarının yatırım planlarına alınması 

 
29- Kapanan hastanelerin ihtisas hastanelerine dönüştürülerek yeniden işlevlik kazandırılması 

 
30- YEKTEM' den onayı çıkmış Kovancılar ilçemiz GES ihtisas OSB'mizin yatırım planlarına 

alınması. Lisanssız GES üretimi yapan firmalar, Dağıtıcı firmalardan alacaklarını alamıyorlar. 
Dağıtıcı firmaların bypass edilerek ödemelerin direkt TEİAŞ tarafından yapılması 

 

 
 


