
T.C. 

BİLECİK İL GENEL MECLİSİ 

Sanayi ve Ticaret Komisyonu 
 

 
Rapor No:001                                                                                                    Rapor Tarihi: 24.05.2010 

 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
 

 

 

İl Genel Meclisi’nin 07 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 5’inci toplantısının 5’inci birleşiminde alınan 

2010/076 sayılı kararı ile  “İlimizdeki sanayi tesislerinin sorunlarının tespit edilmesi, mevcut durumun 

haritasının çıkartılması, sanayi kuruluşları ile İl Özel İdaresi arasında koordinasyonun sağlanması” talebinin 

incelenerek İl Genel Meclisi’ne rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi 

ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Sanayi ve Ticaret Komisyonumuz,  17 – 18 – 20 - 21 ve 24 Mayıs 2010 tarihlerinde havale edilen 

konuda çalışma yapmak üzere toplanmıştır. 
 

 

Komisyonumuz ilk toplantısında görev dağılımını yapmış, daha sonra çalışma programı çıkartarak 

çalışmalarına başlamıştır. Bu program çerçevesinde ilk önce il genelindeki sanayinin durumu ve sanayi 

tesisleri hakkında genel bir bilgi almak amacıyla Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne gidilmiştir. Bürokrasi ile 

sanayi arasındaki ilişkiler masaya yatırılıp bilgi alınmıştır. En önemli sorunun, sanayinin bürokrasiyi 

bilgilendirme noktasındaki eksiklik olduğu tespit edilmiştir. Aradaki köprü vazifesini Sanayi ve Ticaret 

Komisyonu olacağı üzerinde görüş birliğine varılmıştır. 
 

 

Program çerçevesinde ziyaretlerimize Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ile devam edildi. Bu 

toplantıda Bozüyük Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile 

yaklaşık üç saat süren bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Sanayi ve Ticaret Komisyonunun kurulmasının 

sorunların çözümü noktasında kendilerine destek vereceğinden dolayı olumlu karşıladıklarını ve 

ziyaretten memnun olduklarını, bundan sonraki önemli toplantılara davet edeceklerini belirttikten sonra 

sanayicinin sorunları karşılıklı tartışıldı. 
 

 

Yine program çerçevesinde Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik I. Organize Sanayi Bölgesi, 

Bilecik II.  Organize Sanayi Bölgesi, Porland Porselen Fabrikası, Seranit A.Ş. ve Turgut ÖZEN A.Ş.’nin üst 

düzey yöneticileri ve fabrika sahipleri ile gayet verimli ve olumlu görüşmeler yapıldı. Yapılan bu 

çalışmalar neticesinde aşağıdaki sorunlar tespit edilmiştir. 
 

 

1) Teşvik sorunu: 

Sanayilerimizin en önemli ortak sorununun teşvik kanunundan kaynaklandığı tespit edildi.  2009 

yılında uygulamaya konulan yeni teşvik kanununda ilimizin 1. Bölgeler arasında yer alması hemen 

yakınımızdaki Kütahya, Afyon ve Uşak illerinin 3. Bölgede yer almasından dolayı özellikle seramik ve 

mermer sektöründe maalesef haksız rekabet yaratmaktadır. Aralarında %45’lere varan maliyet farkı 

oluşmaktadır. Aradaki bu eşitsizlik giderilmelidir. 

 

2) Bu minvalde seramik ve mermer katma değer yaratan, ihracat yapan ve cari açığı 

kapatacak sektörlerdir. Dolayısıyla bu sektörlerin desteklenmesi gerekir. 

 

3) Doğalgaz fiyatları: 

Maliyetin önemli unsurlarından biri olan doğalgaz da ani fiyat artışları yaşanmaktadır. Birçok 

sanayici ev abone tarifesinden fiyatlandırıldıklarını belirtmişlerdir. 

 

4) Elektrik üretimi: 

Elektrik üretiminin girdi maliyetlerini arttırdığı, genel politikada elektrik üretiminin arttırılarak 

sanayideki bu maliyetin düşürülmesi gerekmektedir. 
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5) Haksız rekabet: 

Kaçak mallar sanayicilerimizin en büyük sıkıntılarından biridir. Sahte logolu ve kaçak olarak 

yurda sokulan mallar sanayicilerimizin kalitesizlikten dolayı imajını, güvenilirliğini ve ticaret hayatını bile 

bozabilmektedir. Bununla da gerekli mücadele yapılmalıdır. 

 

6) KKDF: 

İthalat eğer vadeli yapılırsa %3 KKDF ödeme yapılıyor. Bu da sanayicilerimiz üzerinde bir 

maliyet unsuru olmaktadır. Sanayicilerimizi peşin ithalat yapmaya zorlamaktadır. 

 

Sonuç olarak, komisyonumuz yukarıda ki sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaların 

yapılması hususunda gerekli makamlarla görüşmelerini ve istişarelerini sürdürecektir. Bu çalışmamızda 

görüşlerini bizlerle paylaşan Bozüyük Sanayi ve Ticaret Odası, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik I. 

Organize Sanayi Bölgesi, Bilecik II.  Organize Sanayi Bölgesi, Porland Porselen Fabrikası, Seranit A.Ş. ve 

Turgut ÖZEN A.Ş.’nin üst düzey yöneticileri ve fabrika sahiplerine Sanayi ve Ticaret Komisyonu olarak 

teşekkürlerimizi sunarız. 

 

 Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 
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