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8 MART 2020 TARİHLİ ŞANLIURFA “İŞ DÜNYASI MÜŞTEREK İSTİŞARE 

TOPLANTISI” SONUÇ BİLDİRGESİ 

✓ Pamuk desteğinin iyileştirilmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli bir başlıktır. 

Lisanslı depolardan çiftçinin yararlanması bir diğer önemli konu başlığını 

oluşturmaktadır.  

✓ Uçak seferlerinin artırılması ve mevcut sefer fiyatlarının kontrolünün sağlanması 

gerekliliği; Bölgenin birçok sektör başlığında kalkınmasının sağlanması açısından 

önemli bir gerekliliktir.    

✓ Bölgede/İl’de yatırım amaçlı (turizm sektörüne yönelik) otel yaptırılması önemli bir 

zorunluluk/gereklilik olarak belirginleşmiştir.  

✓ Tarım alanında; sulama fiyatlarının yüksek olması, yüksek fıstık üretimi olmasına 

rağmen, destek miktarının üretim miktarı ile paralel olmaması, banka kredileri ile ilgili 

sorunlar ve akıllı tarım uygulamalarının yetersizliği önemli başlıklar arasında yer 

almaktadır.  

✓ Bölgede/İl’de kredi alanındaki sorunların giderilmesi ve Turizm Teşvik Paketinin 

düzenlenmesi önemli katkılar sağlayabilecek düzenlemeler arasında yer almaktadır.  

✓ GAP Şanlıurfa Tarım Ürünleri Lisanslı Depo örnek proje mahiyetinde bir projedir. 

Pamuklu ve hububat lisans deposu mahiyetinde olan proje bölge kalkınması için 

oldukça önemli bir gelişmedir.  

✓ Bölgede/İl’de Turizmin gelişmesi için de önemli gayretler vardır.  

✓ OSB içerisindeki fabrika sayısı 319’dur. Bu sayı İl’de yatırım/üretim potansiyelinin 

olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.    

✓ Şanlıurfa’daki dört -4- oda borsanın hepsi akredite olup, çalışmalarını başarıyla 

yürütmektedir. İlgili oda borsalarca Şanlıurfa ilinin sahip olduğu yöresel zenginliklerin 

ortaya çıkardığı “yöresel ürünlere” sahip çıkılmaktadır. Yirmi sekiz -28- coğrafi işaret 

tescili bu durumun önemli bir göstergesidir.   
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SAYIN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN KATILIMCILARIN SORULARINA 

YÖNELİK VERDİĞİ CEVAPLARA İLİŞKİN OTURUM RAPORU 

✓ Fıstık desteği konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin 

sağlandığı ifade edilmiştir.  

✓ Bankaların faiz oranları ve krediye ulaşamama konularında kamu bankalarının 

devreye girmesiyle faiz oranları düşmüş ve böylece kredilerin önü açılmıştır. Ana 

hedef tek haneli kredi faizlerinden yararlanılmaya başlanılacak olmasıdır.  

✓ İçerisinde bulunduğumuz süreçte; “Kredi Garanti Fonu” uygulaması başarılı bir 

şekilde işlemekte ve “Birlik” olmanın önemini uygulamada da ortaya koymaktadır. 

Toplam üyelerin %16.5 oranına karşılık gelen 165 bin üyeye kefil olma uygulaması 

gerçekleştirilmiş ve bunun mali karşılığı 2.7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Şanlıurfa ilinde söz konusu Fon’dan kefil olunan üye sayısı 6.500 olmuştur. Kamu 

kesimi karar birimi olan Devlet ile sağlanan görüşmeler sonucunda 2020 yılında 150 

milyar TL daha kefalet verilebileceği konusunda mutabık kalınmıştır. 

✓ “Pos ve Teminat Mektubu Komisyonları” konularında önemli adımlar atılmıştır. 

Bankaların kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği pos 

komisyon oranı %1.60 ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca; teminat mektubu oranı kamu 

bankaları için %1, özel bankalarda %2 olarak düzenlenmiştir. İşlem ücretlerine sınır 

getirilmiş ve vergi indirimlerinin devamı sağlanmıştır. 01.01.2019 tarihi itibariyle 

“Ticari Alacak Sigortası” uygulaması başlamış ve halk sigorta devreye girmiştir.                    

✓ Ülkemizde “mesleki eğitim” konusunda önemli adımlar atılmış ve 81 İl’de 81 Meslek 

Lisesi TOBB’a devredilmiştir. Nitekim, Dünyada Almanya ve birçok ülkede genç 

işsizliğin düşük olmasının ana nedenleri arasında mesleki eğitimin yaygın olması 

yatmaktadır. Bu bağlamda yapılacak yeni çalışmalarla Üniversitelere bağlı olarak 

ilçelerde kurulu olan Meslek Yüksek Okullarını kapsayacak protokol çalışmaları 

gündeme alınabilir. TOBB-MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 

Merkezleri ile ülkemizde yaklaşık 1 –bir- Milyon kişi belge sahibi olmuş ve 

hedeflenen rakam 1.5 Milyon olarak belirlenmiştir.  

✓ Çalışan ve işveren arasındaki iş uyuşmazlıkları firmalar için önemli bir diğer başlığı 

oluşturmaktadır. İş Mahkemelerinin %99.2’si işverenin aleyhine sonuçlanmaktadır. 

Tarihsel süreçte ahilik, loncalık teşkilatlarında arabuluculuk müesseseleri önemli 

olduğu gibi, günümüzde de “Arabulucuk Müessesesi” vardır ve İş Mahkemeleri bu 

müesseseden sonra ikinci müracaat aşamasında gelmektedir. Bu bağlamda ayrıca; 

TOBB Tahkim Divanının kullanılması da önemlidir.  

✓ Ülkemizde yakın zamanda Gemlik’de kurulacak olan araba fabrikasının temelinin 

atılacak olması önemli bir adımdır. Bu anlamda; Ülkemizin Dünya ile elektrikli araç 

alanında teknoloji yarışına giriyor olması üzerinde dikkatle durulması gereken bir 

gelişmedir.                           

✓ İş hayatında talep ve beklentilerin karşılıklı ele alınması ve değerlendirilmesi, hoşgörü 

ve saygı her türlü sorunun çözümünde etkili olan önemli değerlerdir. Mutlulukla 

çalışmak, iş hayatında başarının da önemli bir ilkesidir.  

✓ Lisanslı depo kira desteği pamuk için aylık 14 TL., buğday, arpa için aylık 6 TL. 

olarak sağlanmaktadır. Bu kapsamda nakliye ve analiz desteği verilmektedir.   
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✓ 2016 yılı Ekim ayı sonrasında kredi garanti fonu önemli bir atılım yapmış ve takibe 

düşme oranı sadece %2.3 olmuştur.  
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KATILIMCILARDAN GELEN SORU/SORUN VE DEĞERLENDİRMELERE 

İLİŞKİN RAPOR 

✓ Günümüzde katma değeri yüksek ve maliyeti düşük üretimde bulunmak önemli bir 

gereklilik olmuştur. Tedarik zinciri şartları değişmiş ve ara eleman yetiştirme 

konusunda Ülkemiz önemli mesafe kat etmiştir. İçerisinde bulunduğumuz “Endüstri 

4.0” çağında çalışanların eğitimi ve sanayide verimliliğin artırılabilmesi için güncel 

gelişmelerin takibi konusunda eğitimler önemli bir yer tutmaktadır.       

✓ Üretime sağlanan desteklerin Bölge şartları ve koşulları dikkate alınarak 

değerlendirilmesi önemlidir. Her Bölgenin kendisine has yapısı ve temel özelliklerinin 

birbirinden farklılaşması bu değerlendirmeyi önemli ve zorunlu kılmaktadır.  

✓ İhracat navlun bedellerinin devamlılığının sağlanmasının firmalar için önemli olduğu 

vurgulanmıştır. Döviz alım belgeleri işlemleri hızlanmakla birlikte, bankaların bazı 

işlemleri zorlaştırdığının söz konusu olduğu ifade edilmiştir. KOSGEB destek 

çeşitlerinin artırılması talebi dile getirilmiştir.  

✓ Havayolu taşımacılığında özel güvenlik alanlarının oluşturularak, uçuş seferlerinin 

artırılması konusunda taleplerin karşılık bulmadığı ifade edilmiştir. KGF’nin kredi 

oranlarının düşüşüne paralel revize edilmesi önemli bir gerekliliktir.  

✓ Özel Üniversitenin kurulması konusu Cumhurbaşkanlığı izni ile birlikte yeniden 

gündeme alınmalıdır.              

✓ Firma merkezlerinin Şanlıurfa’da kalması/kurulması İl için önemli bir gelişme 

unsurudur. Bunun için gerekli girişimler, çözümler dikkate alınmalıdır. Ayrıca 

gayrimenkul ekspertiz raporları arasındaki farklılıklar giderilecek şekilde çözümler 

üretilmelidir.  

✓ Ülkemizde tüketilen/kullanılan pamuğun %42’si Şanlıurfa’da üretilmektedir. Bununla 

birlikte, pamuğun çırçırlama işleminin teknolojik koşullarda yapılması önemli bir 

gerekliliktir.  

✓ Şanlıurfa Bölgesel şartları da dikkate alındığında tarım alanında ihtisas üniversitesi 

kurulabilecek bir yapıya sahiptir.  

✓ Kıdem tazminatı ile ilgili fon kurulması konusunda talep dile getirilmiştir. 2.400 TL. 

olan asgari ücretin işverene olan maliyeti 3.457 TL.’dir.  

✓ DMO (Devlet Malzeme Ofisi) Urfa Ofisinin kurulması talebi ifade edilmiştir.  

✓ Teşvik uygulamalarının yeni yatırımcılar için geçerli olması ve eski yatırımcıları 

kapsamaması konusu üzerinde durulmalıdır. Mevcut işletmelerin iş hayatına devam 

etmesi için istihdam desteği sağlanmış olmakla birlikte; diğer teşviklerden yararlanma 

söz konusu olmamıştır.  

✓ Elektrik kesintilerinin özellikle OSB’de gerçekleşmesi firmaların çözüm bekleyen en 

önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır.                    


