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sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kamu Üniversite sanayi işbirliği1rüsı; kapsamında. Hakkari'de laaliyet gösteren sektörlerin karşllaştıkları problemlerin
tespiti ,e bu problemleriıı çözün-ılerine yönelik ''l. kanıu Üniversite sanayi işbirliğiKapsamlnda Sektör Çalıştayı" I2-|3 Haziran'da Hakkari Ticaret ve Sanayi odasında 5 Sektöriçin 5 oturum halinde gerçekleştirildi. Hakkari valiliği, Hakkari Üniversitesi, sanayi veTeknoloji İı Mtıdtirıtıgtı, K.SGEB Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi odası, Yüksekova
Ticaret ve Sanayi odası. DAKA ]lakkari Yatııııı Destek ofisi, Hakkari Esnaf ve Sanatkarodaları BırIiği, iŞ KUR il Mııdtir]tigtl ve SGK iı Mtidtirıtigtı tarafından destekleneıı veorganize edilen çalıştayda imalat, gıda, maden, enerji, otomotiv, tamir ve onarım gibi
sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelindi.

Çalıştayda, Hakkari Üniversitesinden KÜSi İl Temsi,cisi Dr. Öğretim Üyesi Halil GÖR,Sanayi ve Teknoloji iü Mııdtirtl Ögr. Ccir. Muraı KoCA ve KoSGEB Müdürü Cihat GÜR,küsi'nin tanıtımı ve işlevi. teşvik ve deslekler l-ıakkında lıer oıurun-ı için birer sununıyapmıŞlardır, Her sektörün ayrı olarak değerlendirildiği ve akademisyenlerin moderatörlükyaptığl oturumlarda, sektör temsilcileri ve katılımcı kurumlann temsilcilerinin buluşmasl
sağlaırdı, sektörlerin problemleri ve çöziim önerileri irdelenmiş olup tespit ve öneriler aşağıdabelirtilmiştir.

l. OTURUM: İma|at Scktör Toplantısı

Oturuma Katılan Akademisyenler:

Ögr. Gor. Dr. Tayfun ÇETiN, Ögr. Gor. Ali YiĞİT, Ögr. cor. Yunus BAŞARAN,
Dr, Ögr, Üyesi Halil GÖR, arş. Gör. Şefik DEMİR, Arş. Gör. Mehmet Latif LEVENT
katılımcılar ve akademisyenler tarafından dile getirilen problemler ve çözüm önerileri:
ı Hakkari'de olamayan organize sanayi sitesinin (osB) acilen yapılması, Hakkari ilinde

sanayi sitesinde yeni yapıiacak olan iş yerlerinin proje ve tasarımında iIgiIi esnafların
i'ikirlerinin alınması, pro jelendirmenin ihtiyaca yönelik olarak yapılması, küçük alanlar
yerine daha kullanışlı alanlar inşa edilmesi,

o Makine ve teçhizat alımlannda destek şartlarının iyileştirilmesi ve maddi olarak daha
fazla yardım edilmesi,

' İmalat sektöründe çalışaıı firma sahipleri arasında kolektif çalışma kültürünün olmanıası
sorun teşkil etmektedir,



2004 yılından beri gündemde o,an "ortak kullanım atölye§i'' projesi bir türlü hayatageçirilnıemiştir. Bu konuda yeni bir adım beklenmektedir.

Bölgede rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanma olanağının değerlendirilmesi
(yenilenebilir enerj i kaynaklarına geçiş yapılması)

Bankalardan kredi temininde ciddi anlamda sorunlar yaşanmakta,
şartlar talep temekte, vade süreleri ilimiz bazında revize edilerek
yayılnıası ve koşulların uygun hale getirilnıesi.

bankalar çok ağır

daha uzun süreye

ılimizin İran ve Irak gibi iki farklı ülkeye slnır olmasından dolayı bu üikelerden
faydalanma yoluna gidilnresi, üikelere giriş-çıkışların daha esnek hale getirilmesi, sınırkapıiarından aktif oIarak ticaretinin yapılabilir duruma getirilmesi,

kalifiye işçi yetiştirme ve bu işçilerin işlerinde sürdürülebilir bir şekilde istihdamı içinteşvik ve yöntemlerin geliştirilmesi,

kısltlı imkanlar nedeniy,e nrüşteri ve sanayi esnafı il dışına bağımIı kalıyor. Bualışkaıılığın değiştirilmesi için Hakkari'nin imkanlarının rgetirmesi, 
'lrr r ıq^\,ıl l üıüIı tmKanlartnln müşteri Ve esnaf için cazip ha|e

Bu ÇalıŞtaYa benzer faaliyetlerin sanayi sitesine özel olarak ve sanayi sitesindegerçekleştirilmesi, mevcut sıkıntıların bizzat yerinde gönilüp bu doğrultuda çözümyoluna gidilmesi

Hakkari ili 6, Teşvik Bölgesinde yer almakta olup bu kapsamdaki tüm illerin koşulları
Hakkari'den daha iyi düzeydedir. Ancak Hakkari ili teşvikler ve imkanlar baklmından builler ile rekabet ettirilmekte ya da kıyas.anmaktadır. Bu durum Hakkari'yi olumsuz
etkilenıekte ve 6, Teşvik Bölgesi için talep editen koşullarııı en asgari düzeyi bile
Hakkari'ye çok ağır geln-ıektedir.

Hakkari iline özgü fırsatların değerlendirilınesi (maden, hayvancılık, tanm, enerji vb.)

Hazine arazisi bulunmamasından kaynaklanan sorunların çözülmesi,

sanayi sitesinde çalışabilecek potansiyelde olaıı elemaniar da İş kur tarafındaıı sunulan
ve geÇici olan istihdam programlarını tercih etmekte, bu sebeple eleman ıemininde ve
elemanın çalışmasında süreklilik sağlanamamakta, kalifiye eleman yetiştirme imkanı
ortadan kalkmaktadır.



, Hakkari genelinde mevcut firmalar küçük ölçekte olduklarından çahşanların sosyal
güvenlik masraflaIl firmalara çok ağır gelmekte, durumun mümkünse Hakkari ili bazında
ayrı olarak değerlendirilnıesine yönelİk imkanIarın sunuIması,

ı kurumlardaki bazı doğrudan alını işlerinde yetkisiz kişilerin devreye girerek bu işlerin
doğrudan imalat sektöründe çalışan firınalara verilmesinin önüne geçmektedir. Bu
konuya özel,ikle dikkat edilmesi, yasal olarak mümkünse bu tür işlerin Hakkari'de
faaliyet gösteren işletmeciIere verilerek sektörlerin ayakta kalmasına destek olunması,

, Mevcut sanayi sitesinin kapasitesi yetersiz olduğundan yeni yapılması yapılacak veya
sanayi sitesine ilave edilecek iş yerlerinin projesi hazırlanırken mekanların kullanım
aınaclna uygun olarak tasarlanması ve bu hususta işletmecilerin de taleplerine dikkat
edilmesi gerekmektedir.

' imalat sektöründe çalışan firmaların ortak bir çalışma, nıakine ve teçhizaı kullanım
alanlarıııın hayata geçirilmcsi daha kısa sürede ve daha kaliteli bir üretim
gerçekleşmesine imkan sağlayacaktır.

, sanayi sektöründe kalifiye elemanların yetiştirilmesi ve uzun vadeli istihdam sağlanmasl
büyük bir sorun teşkil etınektedir. Bundan dolayı i,gili alanlarda eğitim veren nreslek
liseleri ve ıneslek yüksekokulları iIe koordineli bir şekilde çalışılıp bu sorun giderilebilir.

o Teşviklerin bölgesel bazda değil de; il bazında değerlendirilmesi daha yerinde ve daha
faydalı olacaktır. Bu hususun karar alıcı mercilere iletilmesi ve çözüm buiunması önem
arz elmektedir.

, Hakkari ilinin iki farklı ülkeye (iran ve Irak) sınır komşusu oln-ıası sanayi ve ticari alanda
hizmet veren sektörler için büyük bir avantajdır. Ancak bu potansiyel durum çeşitli
sebeplerden kullanılaman-ıaktadır. Bundan dolayı sınır kapılarının giriş ve çıkış
işlemlerinin daha kısa sürede ve daha sağhklı yürüti,ilmesine imkan sağlamak, sınır
kapıIarıııın aktif ticarete uygun hale getirilmesi. bölge esnafının sınır dışına ürün
Pazarlanıası, Yerinde ıı-ıt'ıı-ıtaj gibi faaliveıleri gerçekleştirebilıııesine imkan sağlanması
hayati derecede önem arz etmektedir.

ı Bankalar sunduğu kredilerin vade ve t'aiz oranlarını il bazında değerleııdirip, bu
doğrultuda düzenlemeler yapmalıdır. Bu hususta bankalar ile çözüm odaklı görüşmeler
yürütiilnıeli, gerekirse resıııi karar organ]arının da çözünı için desteği alınmalıdır.



. Hakkari ili küçük bir il otduğundan pazarlama potansİyeli son derece düŞüktür. İldeki

firmalar küçük ölçekli olup çok kısıtlı imkanlara sahiptirler. Ayrıca, Hakkari ilindeki

kamu yatırımları ve harcanraları esnaf ve firmaların varhklarlnl sürdürmedeki en önemli

kaynaktır. Bu sebeple ildeki firma ve esnafların kanıu harcanralarından yeteri kadar

faydalaıımalannın sağlanması önem arz etmektedir.

. Mevcut teşvik sistemindeki sınıflama Hakkari ve benzer durrımdaki birkaç il için şartlar

itibariyle ağır gelmektedir. Hakkari ve benzer iller için teşvik koşulların daha uygun

tanınlaırdığı yeni bir teşr,ik bölgesinin tanımlanması gerekınektedir. Bu hususla ilgili

resnıi ınakamların ça|ışnra başlatması uygun olacaktır.

. 2. OTUR]=L!4: Gıda Seklör Toplantısı

Oturuma Katılan Akadenrisl,enler:

Dr. Ögr. Ül,esi Sezen Özçnıix, Ögr. Gor. Mıhmut iNıı, »r. Ögr. Üyesi Haıiı GÖR,

Arş. Gör. Şefik DEMİR, Arş. Gör. Mchmet Lııtif LEVENT

Gıda sektörüne yönelik tespit ve öneriler:

Bitkisel kavnaklı Üretim:

ı . Çitiçilere 1önelik teknik bilgilendirııe eğitiınlerin artırılı-ı-ıası.

\

{ . coğrali işareı a|acak ürün sayıstnın arttırılnıası.

o paketleme ve soğuk hava deposu faaliyetlerinin oluşturulması (kooperatifvb.)

\-/ o Tarımsal sulama alt yapısıı-ııı-ı ihtiyaç duyulan yerlerde tesis edilmesi ve iyileştirilnıesi,

. Toprak yapısına ı,ıyguıı bitkisel iirtinlerin yetiştirilmesinin yaygınlaştınlması, (Hakkari

mikro klima iklim etkisiırin avantajı)

. Tarım arazilerin yapılaşmaya açılmasının önüne geçilmesi,

. Bitkisel. genetik kaynaklarının toplannıası ve korunması,

o Bitki besleme noktasında topraktaki ph analizleri ile tanımlamalarıyla üretiın yapılması

(toprak haritasının oluşturulması)

ı yerel yönetimler, üreticilere ürününü satışta yerel pazarda nıodem stantlar tahsis etmeli



Arıcılık:

ı Hakkari ve çevre ilçelerde arıcılık işi ile uğraşan bireylere Arıcılık eğitinıleri

yaygınlaştırılarak artırılıırası (Arı kolonisi yönetimi, hastalıkları, hiiyen)

o Arıcılık alanına yönelik yapılacak projelerin İlgili bakanlıklar. KoSGEB. DAKA vb_ ile

yerel yönetimlerce maddi ve manevi desteklerin sağlanması,

o Arıcılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Hakkari ve çevre ilçelerinde üretilen balların, tek

birçatıaltındatoplaıl-ıakanıacıylaHakkariBatEnStitüSükurulmasıvebukurum

tarafından balların toplaırmast, gereken analizlerinin yapılması, tasnifi, paketleme,

nakliye ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi,

o kalite analizleri yapılmış. kalite standartlarlna uygun üretimi yapılan ve paketlenen

balların Çölenıerik Balı isıni ıle pazara sunulması,

. Marka değeri oluşturulaı.ı Çölemerik Balını pazarlamada, yeı,el yönetimlerce satış stant

noktalarl ile desteklennıesi, Üretilen bu balın Türkiye pazarında tanltılması ve

pazarlanmasında yetkili bakanhklardan destek ahnması

. Üreticilerin bal üretiminin yaırında polen, propolis, arı sütü gibi ürünleri

ürün çeşitliliğine yönlendirilmesi,

ı Gezgiı-ıci arıcılarrn konaklama sorununun çözümü için Bakaırlıkça yasal

yapı lnrası.

de elde edecek

düzeırleınelerin

o kanıu ve özel sektör desteği ile kalite ve lıijyen kriterti soğuk zincirde süt toplamastnın

teşvik edilmesi,

KanıuveözelSektördesteğiileözelliklekışaylarıııdaSüttenıininisağlamakanıacıylasüt

hayvancılığı mandıralarırı kurulınası-

Hakkari yöresel süt üri.inleri (lor, otlu peynir vb,) için üretim ve pazarlama sektörüne

alım garantili sözleşmeli süt hayvancılığının teşviklerin oluşturulması,

Kamuveözelsektördesteğiilehazıryenıeksektörüneyönelikkaliteyönetinli,hijyenve

sanitasyoı-ı eğitinıleri diizcı-ılemek.



Hakkari ı,e çevre ilçelerinde yetişti[ileır büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağhkh ve

hijyenik ortanr koşullarıırda kesinıine ve parçalaı-ınıaslna yönelik özel ve kan-ıu

bünyesinde mezbahanelerin kurulması,

Teorik ve uygulamah eğitimle yöre gençlerinin ikna edilerek garantili alımlı hayvancılığa

yönlendirilmesi,

Hakkari yöresel yen-ıeklerinden Doğaba. Cinıilig, Yüksekova Kebabı, Hekeı,un. Keşkek.

Sengeser, Çorti Aşı, Aside Tatlısı, Doleme, İçli Köfte, Gulul, Doğaba, Kepaye, Keledoş,

Çevirnreli Pilav, Cembeli Tatlısı, Köftesir, Lalaped, Kıris gibi yöre halkı tarafından sık

tüketilen yemeklerinin gelecek nesilleri aktarınııırı sağlamak ve Türkiye'nin diğer

bölgelerinde de tanıtınını Ve Satışını yapmak için ',Hakkari yöresel yemekleri tanıtım

günleri" adı altında organizasyonlar düzenlemek,

Hakkari dağlık alanlarında yetişen Siyabo. Hıngedan, lşgın Mend, Çakşır, Atkuyruğu,

Civanperçemi, Semizotu. Kıselıııahmut . Altın otu. Nojdar, Alou, Tolk, Isırgan otu,

Keren. Yarpuz gibi Yöre lıalkıııın en çok yararlandığı ve kullandığı bu yöresel otların

tüketiııi durumunda sağlık açısındaıı olı.ımlu ve olumsuz yan etkilerinin tespiti üzerine

üniversite işbirliği ile bilimsel çalışmalar yürütmek,

Bu yöresel otlarm satışına yönelik kapalı alanlarda modern stantların kurulması

sağlanıak.

Hazır yeıııek alanında lrizmet sunumu yapan firmaların sık aralıklarla denetimlerin

yapılnrası ve yasal mevzuat koşullarını uygun olmayanların caydırıct cezai yaptınmların

uygulanınası,

Kanııı ve özel sektör işbirliği ile Hakkari bölgesinde sanayileşme koşullarının

iyileştirilnıesine yönelik ekonoı-ı-ıik teşviklerin sağlann-ıası ve Hakkari Organize Sanayi

Bölgesinin ivedilikle kurulınası.

3. OTUllUM: Maden ve lincrji Sektör 'l'oplıntısı

Oturuma Kıtılan A ka d cm isl,en le r:

Proi'. Dr. Nuri BODUR, Dr. Ögr. Üyesi Hılil GÖR,

Arş. Gör. Şefik DEMİR, Arş. Gör. Mehmet Lıtif LEVENT



Maden ve Enerji sektörlerinin temsilcileri ile gerçekleştirilen oturumda aşağıdaki hususular

dile getirilmiştir:

. sektör temsilcileri ve akademisyeııler Hakkari ilinin nıaden potansiyeliniıı yüksek

olduğunu ifade ettiler.

ı Hakkari ili genelinde çok sayıda madeıı sahası ruhsat alınarak kapatılmıştır. Ancak

bunlardan çok azı düşük bir verimle işletilınektedir,

. Madeıı salıalan kırsal alaı-ılarda olduğu için maden işletnreleri terör ve güvenlik riskleri

nedeıriyleciddiarılamdakayglvezorluklaryaşamaktadırlar.GeçmişyıllardaHakkari

ilindeki nıaden ve enerji işletmelerine yönelik birçok terör olayı meydana gelmiş, bu

sebeple maden alanları işletilememiş veya gerekli yatırımlar yapılamamıştır,

A . Son bir iki yılda ise terör olayları neredeyse son bulmuş ancak işletmeciler henüz Yeteri

kadar gtilen duygusuna kavuşamaı-nıştır. Devletinriz ıarafından alınan güvenlik tedbirleri

ınenınuniyetle karşılanıııakta ve geleceğe dair umut verici oIarak görülnıektedir.

. Maden ve enerji işletmecileri Hakkari genelinde potansiyelin tespitine ve yatırlmlara

yönelik yeteri kadar inceleırre ve araştııma yapılınadığını ifade etmişlerdir.

o Hakkari ilinin genet olarak ıırevcut işletme duruınu dışında çok detaylı olarak

inceleıımesi, hangi tür nradenlere sahip olduğunun, potansiyelinin ne olduğunun tesPit

edilmesi ülke ve ilin ekonomik kalkınması için elzemdir.

o l(armaşık ve uzun süreler alan bürokatik gereksininrlerin nraden ve enerji alanındaki

çalışnra ve yatırın-ıların öııünde ciddi bir engel olduğu, bu süreçlerİn mümkün derecede

  
basitleştirilmesi ve kolaylaştırılnıasının çok faydalı olacağı,

. Maden ve enerji sektöründe sigorta ve vergi nraliyetlerin işletmeciler tarafından ağır

olduğu bunun da yalırımlara engel olduğu. nraden işletmeciliğinde harcanan enerjinin Çok

büyük maliyete sebep olduğu bu duruıııların Bakanlıklar arasında koordiı-ıeli ve eŞ

güdünılü olarak ele alınn-ıası gerektiği ifade edilmişlir. Bu hususlarda çözüme dair teŞvik

ağırlıklı çalışmaların yapılması önemli görülmektedir.

ı Hakkari'de çıkarılan madenin hali hazırda ham olarak ülke dışına ucuza satıldığı, ancak

kurulabilecek bir izabe tesisi vasıtasıyla madenden çok daha Yüksek getiri

sağlanabileceği,



Hakkari'de kurulacak biı izabe tesisiııiır. nıaclenciliğin daha ileri bir seviyeye gelmesiıli,

maderılerden dal]a yüksek getiri elde edilnıesini, bölgede daha ciddi yatırımların önünü

açacağl Ve istihdama çok büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Hakkari ilinde ulaşlm imkanları çok kısıtlı olup özellikle nıevcut kara yolları teknik ve

fiziki bakınrdan çok yetersizdir. Bu durum tüm sektörlerde olduğu gibi maden ve enerji

sektörleıinde de ciddi anlaı-ııda bir oluınsuzluk ıııeydana getirmekte ve maliyetleri önemli

ölçüde aıtırmaktadır.

Maden ve enerji sektörlerine yönelik mevcut mevzuat ve resnıi uygulamalarda bir takım

teşviklerin olduğu ancak diğer sektörlerde de olduğu gibi 6. Teşvik Bölgesi

Uygulan-ıalarının Hakkari gerçeklerine çok ı.ıygun olıııadığı, bunun için Hakkari'nin

şartlaı,ıı-ıa uygun teşvik uygulaııalarının hazırlanınası,

Hakkari için özellikle çinko ve kurşun madenlerine yönelik özel teşviklerin uygulanması,

Hakkari'de "Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin" kurulmasının büyük bir ivme ve

çözüır1 olacağı değerlend iri lnıekıedir.

Maden ı,e enerji sektörüııdeki yatırııırcı ve diğer paydaşlar arasında bir iletişim

kopukluğunun olduğu ve bunun da süreçleri olumsuz etkilediği ifade edilmiştir.

Maden veya enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların kooperatifleşmeye gitmesinin

veya ortak işbirliğine dal,alı f-aaIiyetlerde bulıınmaları son derece faydalı olacaktır.

Hakkari'de neredeyse her köyde biı, veya daha fazla akarsu bulunmaktadır. Ayrıca Zap

Nehri ve Hakkari genelinde bulunan büyük ölçekli diğer akarsular da düşünüldüğünde

Hakiari'nin büyük bir hidroelektrik potansiyele sahip olduğu çok açıktır. Ancak mevcut

duruır-ıda bu potansiyelin çok az bir kısını değerleııdirilnıektedir.

Hakkari'nin hidı,oelekırik bakımından ülke çapında biiyük fayda sağlayabilecek hatta

komşu ülkelere enerji il-ıracatı yapılabilecek ölçekte potansiyele sahip olduğu, buna

yönelik yatırım ve projelere yönelmenin doğru bir adım olacağı değerlendirilmektedir.

Hakkari'nin yenilenebilir enerji kaynaklı, özellikle rüzgar ve gtineş enerjisi bakın,ıından

büyük bir potansiyeli olduğu aşikardır. Bu sebeple araşttrmaya yönelik çalışmalarının
ciddiyelle ve detaylı olarak başlatılması ve potansiyelin gerçek tespitlerle ele alııımasının

büyük önem taşıdığı ortadadır.



. Hakkari Üniversitesinin nıaden ve enerji çalışmalarında ölıcü rol alması gerektiği, bu

konularda gerekli akadeırıik ve teknik alt yapısını oluşturarak sürece dahil olnıası büYük

önem arz etmektedir.

1. OTURUM: Tamir ve Onarım Sektör Toplantısı

Oturuma Katılan Akademisl,enlcr:

Dr. Ögr. Ül,esi tlalil GÖR, lrş. Gör. Şelik DEMİR, Arş. Gör. Mehmet Latif LEVENT

Hakkari ilinde elektrikli ev aletleri ve teçhizatlarının tamirine yönelik sektörle ilgili tespitler

^\ 
şunlardır:

. Hakkari ilinde sektöre f'aaliyet gösteren işletmelerde kurun-ısal yapı bakımından çok ciddi
]

/ eksikliklerbulunmakıadır.
l

.,. l . sektörde ciddi antamda teknik ve kalifiye eleman eksikliği bulunmaktadır. Teknik vev
kalifiye elemarı eksikliğinin giderilmesi için Hakkari Üniversitesi ve diğer teknik eğitim

kurrınrlannca eğitim f'aaliyetlerinin yapılnrası önem arz etmektedir.

. Hakkari ili genelinde sektörde nıalzeıı,ıe ve yedek parça temini son derece kısıtlı

imkanlarla yapılmakta bu anlamda tamameıı diğer illere bağınılılık söz konusudur.

. cihazların garanti kapsamındaki tamirleri bile cihazların genellikle diğer illere gönderilip

tan-ıir edilmesiyle yapılmaktadır. Bu da sunulan hizmetin kalitesini ve verimini

^ 
düşi.irnıektedir.

o Hakkari il genelinde bir çok n-ıarkanın yetkili tamir servisi bulunmamaktadır. Bu da söz

konusu markaların Hakkari'de satış oranlarını çok önemli ölçüde düşürmektedir.

. Hakkari'de kapsamlı sayılabilecek ölçekte satış yapan işletmeler yok denecek kadar

azdır. Ürüır çeşitliliğine yönelik ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu sebeple vatandaşlann

öneıııli bir kısmı e-ticarel üzerinderı ürüüı teminini tercih etn-ıektedir. Bu duıuıı Hakkari

geneliııde kurulu bulunaıı işletmeleri dezavantajlı konuma düşürmekte hatta işletmelerin

kapanıııasına sebep olmaktadır.

. Vatandaşlar Hakkari'de kurulu firırralardan veya e- 1icaret üzeriııden tenıin ettiği ürüırlere

yönelik satış sonrası hizıııeti (montaj, tamiı, ve bakım) yeterince alamamaktadır. Bu

durum ır,ıüşteri memnuniyetini olumsuz etkilenektedir.



Hakkari ili genelinde eııerji nakil ve dağıtım hatlarınııı yeterli düzeyde sağlıklı

olnranıasıı-ıdan kaynakll olarak sık sık elektrik kesilmeleri Veya şebeke dalgalanmaları

yaşanmaktadır. Bu sebeple il genelinde cihazlar sıklıkla arızalanmakta veya kalıcı olarak

hasar görmektedir. Bu durum vatandaşları çok mağdur etnektedir. Çözüm için elektrik

hatlarıı.ıın bakım ve onarınrınrn yapılması. gerekirse ilave tesislerle hatların iYileŞtirilmesi

ve nihayetinde sağlıkh ve sürekli elektrik eneı,jisinin tüketicilere sunulnıasının sağlanııası

gerekıırektedir.

Vatandaşların özellikle elektrik tüketimine yönelik bilinç düzeyinin arttırılması ve bu

konuda eğitimlerin veriln-ıesi de önemli görülmektedir.

5. OTURUN{: Otomotiv Sektör l'oplantısı

Oturuma Katılan Akademisyenle r:

Dr. Ögr. Ül,esi Önıer CirlAN, Dr. Ögr. Üyesi llalil GÖR,

Arş. (iör. Şelik DlaN,lİlt, Arş. Giir. Mtlrnıı:t Lıtif L[\'DNT

Gerçekleştirilen otomotiv sektörü sektör toplaı-ıtısında, Hakkari ili Küçük Sanayii Sitesinde

otonıotiv sektöründe çahşaır esnaflar ile bir araya gelinmiştir. Çalıştayda, esnafların otomotiv

saırayisi üzeriııe talep. öneri. sıkıntıIarı ve tespitleri tizerinde tartışılnıış ve durum tespiti

yapılmıştır. Oturumda üzeriı-ıde durulaıı koırı.ılar aşağıda nraddeler halinde belirtilmiştir.

Hakkari ili genelinde gümrük kapılarının güvenlik sebebiyle etkili ve verimli bir şekilde

kullanılııamakta olup, bu durum ithalatı olunısuz yönde etkilemektedir. Bu durum şehrin

ticaret potansiyelini düşürnıektedir.

Hakkari ilinin sanayide 6. teşvik bölgesinden çıkarılması gereknıektedir. Bu paket

koşulları Hakkari ili için oldukça ağır gelmektedir. Şehrin niteliklerine uygun bir teşvik

paketi o1uşturulmalıdır.

. küçük saırayi sitesinde, ciddi bir yol ve altyapı problemi bulunmaktadır. Üstelik imkanlar

diğer illere kıyasla oldukça kısıtlı olup esı,ıaflaıın işIetmeleri kapanma noktasına

gelmiştir.

. Özetlikle kış aylannda saırayi sitesinin yolu belediye tarafindan zamanında veya gerekli

şekilde açılmamaktadır. Bu durum iş hacmini düşürmektedir.



Sanayii iıırkanları otonıotiv koı-ıusunda tanı teşekktillü bakınr ve onarını yapabilecek

düzeyde değildir. Şartların iyileştirilmesi gerekmektedir.

işletme çalışanları teknik ve donanım yönünden eksikliklerinin giderilmesi için talep

doğrultusunda bakım ve onarını alanıırda çalışanlarıır hiznıet içi eğitime tabi tutulması

şarttlr. l]u koıruda yeterli sayıda kişinin yeteı,li bir sürede. sanayi konusunda oldukça iyi

durun-ıda olan Gaziantep veya Bursa gibi illerde eğitime tabi lutulması ve bu eğitimin

sonunda bu kişilerin Hakkari iline dönerek fayda vermesi sağlanmalı.

öncelikli sorunların başında bir diğer konu sanayi sitesinin fiziki şartları olukça

yetersizdir. Bu konuda yerinde durunr tespitlerinin yapılması gerekmektedir.

Küçük sanayi sitesinin yerinin konum itibariyle yanlış seçildiği ve sapa yerde kaldığı

düşünülmekte, yol üzerinde daha işlek bir yere sitenin kurulması ve bunun için bir

çalışnra başlatılması gerekııektedir. Bu sorunun çözümü oldukça elzem gözüknıektedir.

Bankaların sanayii esı-ıatına karşı kredi cetvelleri çalışanlar açısından oldukça yüksek

bulunnrakta ve bu konuda kanıu bankalarıırdan Hakkari sanayii esnafıııa karşı daha

toleranS gösterilmesi talep edilmektedir.

Hakkari ilinde güvenliğin sağlanmasına ı,ağmen olumsuz uygulamaların devam ettiği

çalışanlar tarafından dile getirilmiştir.

Hakkari genelinde yaşayarı vataııdaşların saırayii sitesiıre olan bakış açıları olumsuz

yönde ve iş kalitesine duyulan güven problemi yaşanmakta olup bu algının o(ak çalışma

ile kırılıııası ve ticaretin aılırılması talep edilmektedir.

Otoınotiv yedek parça teıı-ıini konusunda. buraya yapılan kargonun daha düşük fiyatta ve

daha hızlı olnıası bir diğer talep edilen uı,ısurdur.

Sanayii sitesinde çalışanların; silindir rektitiye, krank taşlan-ıa, supap taşlama. honlama,

toma, freze ve matkap gibi tezgahların ortak bir çahşma atölyesinde bulundurulması ve

bu atölyenin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için iki uzman kişinin bu atölyede

bulı,ınduruln-ıası ı,e tezgaI-ıların diizenli aıalıklarla bakınıının yapıln-ıası talep edilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrulıusunda Hakkari sanayii sitesi içiır yapılacak durum

tespiti, iyileştirme ve belirtilen sorunların çözütmesi sanayii sitesinin ile kazandırılması ve

ticaretin artırılması ve diğer illere olan bağııırlılığın azaltılmasıyla Hakkari ili için oldukça

önemli bir kazaırıın sağlayacaktıı,.



SONUC VE DEĞERLENDİRME:

Gerçekleştirilen bı,ı çalıştay özellik ve kapsaırı itibariyle Hakkari ilinde bir ilk niteliğinde

olınuştur. Çalıştay vasıtasıyla sektör tenısilcilerinin kanru ve üniversite ile buluşması

sağlanmıştır. katılımcıların tanamı çalıştayın Hakkari için çok önemli ve faydalı olduğunu,

gelecek yıllarda da bu şekil çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

çalıştaya katılım gösteren sektörlerin tenrsilcileri, çalıştay boyunca ifade edilen ve dile

getirileı-ı problem. tespit ve çöziim önerilerinin mutlak suretle ilgili nıercilere ulaştırılmasını

ve sonuçlalıdırılmasını talep etn-ıişlerdir.

Çalıştay kapsamında irdelenen beş sektörün de o(ak probleınleri olduğu saptanmıştır.

Hakkari'nin 6. Teşvik Bölgesiıre dahil olması ve bu teşviklerin koşulannın Hakkari için ağır

olduğu, ulaşın-ı, güvenlik ve pazarlaııaya yönelik problemler. teknik ve kalifiye eleman

sıkıntısı. orgaııize saııayi bölgesiniı-ı olıııal,ışı. probleınlere yönelik çözünı amaçlı girişim ve

laaliyetleriır yeterli oln,ıaması veya yeteri kadar dikkate alınmaması, çoğu firmanın mekan ve

finaıısal problemler yaşaması, girişimcilerin finansal kredi ve destek temininde ciddi zorluklar

yaşaması, Hakkari'nin coğrafik ve stratejik olarak sahip olduğu konumunun avantaja

dönüştürülen-ıediği gibi hususlar ortak problenrler olarak tespit edilmiştir.

İfade edilen problemlere yöı,ıelik daha detaylı ve kapsamlı çalışmaların etkin olarak yapılması

önem arz etnıektedir.


