
YOİKK EYLEM ÖNERİSİ KONU BAŞLIKLARI

 Şirket Kuruluşları
o Şirket kuruluşu prosedür ve maliyetlerine ilişkin sorun ve çözüm önerileri

 İzinler ve Ruhsatlar
o İnşaat, tapu ve diğer işlemlerdeki (imar planı süreçleri dahil) izin ve ruhsatları süreçlerindeki 

prosedür ve maliyetlere ilişkin sorun ve çözüm önerileri
 Finansmana Erişim

o Kredi temini ve diğer bankacılık işlemleri ile ilgili teminat, sicil, limit vb. konularda karşılaşılan 
sorun ve çözüm önerileri

 Vergi ve Kesintiler
o Vergi, stopaj vb. konularda beyanname ile iade süreçlerindeki prosedür, maliyet ve harcanan 

zamana ilişkin sorun ve çözüm önerileri
 Dış Ticaret

o İthalat-ihracat, gümrük ve lojistik işlem süreçlerindeki prosedür, zaman ve maliyetlere ilişkin 
sorun ve çözüm önerileri

 İcra
o İşletmeler arası sözleşmelerden doğan borç-alacak ilişkisi kaynaklı sorun ve çözüm önerileri

 İflas
o Ödeme güçlüğü söz konusu olduğunda, borç yeniden yapılandırması ve ticari hayata devam 

etmek üzere başvurulan hukuki araçlarda karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
 İş Davaları

o İş mahkemelerinde karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri
 İstihdam

o Mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği ile nitelikli istihdam konularında karşılaşılan sorun ve 
çözüm önerileri

o Güvenceli esneklik önerileri
 Devlet destekleri ve teşvikleri

o Devlet destek ve teşviklerine erişimde karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri, etkinliğin 
artırılmasına yönelik öneriler

 Altyapı
o Elektrik, su, doğalgaz, telekom, karayolu, demiryolu, liman vb. gibi altyapı konularında 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 Çevre

o Çevrenin korunması ve kaynak verimliliğine yönelik konularda karşılaşılan sorun ve çözüm 
önerileri

 Ar-Ge ve Tasarım
o Ar-Ge ve tasarım konularında karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri

 Yerlileştirme
o Sanayinin ithalata bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak ve orta-yüksek ve yüksek 

teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracatımız içerisindeki payını artıracak alanlar ile ilgili sorun ve 
öneriler

 Standardizasyon ve Belgelendirme
o Uluslararası teknik standartlar ve ürün belgelendirme konularında karşılaşılan sorunlar ve 

çözüm önerileri
 E-devlet

o E-devlet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 Diğer



KONU YAPILACAK FAALİYETİN 
NİTELİĞİ AMAÇLANAN SONUÇLAR /ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUMLU 
KURUM 

/KURULUŞLAR

KONUYLA İLGİLİ 
DİĞER 

KURULUŞLAR

ÖNGÖRÜLEN 
TAKVİM

1. Konu spesifik ve somut bir 
şekilde ifade edilmelidir. 
2. Sorunlar başlık niteliğinde 
kısa bir biçimde kaleme 
alınacak, bu kısımda  
açıklamaya yer 
verilmemelidir.

Konunun çözüme 
ulaştırılabilmesi için gerekli 
olan araç veya faaliyet 
yazılmalıdır. (Örnek: Kanun 
Değişikliği, Teknik Altyapının 
Oluşturulması, Farkındalık 
Çalışmaları, İdari Düzenleme, 
Çalışma Raporu vb.)

1. Genel öneriler yerine somut ve soruna yönelik çözüm 
önerileri içermelidir. 
2. İfadeler açık ve kısa olmalı, muğlak ifadelerden kaçınılmalıdır. 
3. Atıfta bulunulan mevzuatın (kanun, yönetmelik, tebliğ vb.) 
tam adına yer verilmelidir.

Çözümün 
doğrudan 
muhatabı olan 
kurum yazılmalı, 
doğrudan ilgisi 
olmayan 
kurumlara yer 
verilmemelidir.

Sorunu 
çözebilmek için 
sorumlu kuruluşun 
iş birliği 
yapmasına ihtiyaç 
duyabileceği diğer 
kuruluşlar 
yazılmalıdır.

Sorunun 
çözülebilmesi 
için gereken 
sürenin sonu 
yazılmalıdır. 
(Örnek: Mart 
2021)

ÖRNEK EYLEM ÖNERİLERİ

KONU YAPILACAK FAALİYETİN 
NİTELİĞİ AMAÇLANAN SONUÇLAR /ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUMLU 
KURUM 

/KURULUŞLAR

KONUYLA İLGİLİ 
DİĞER 

KURULUŞLAR

ÖNGÖRÜLEN 
TAKVİM

Belirli süreli iş sözleşmesinin 
yapılmasında ve 
uzatılmasında yasada 
belirtilen şartların 
esnekleştirilmesi

Mevzuat değişikliği

4587 sayılı İş Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılarak belirli 
süreli sözleşmelerin oluşturulmasında “objektif neden 
aranması” koşulu ve “esaslı bir neden olmadıkça birden fazla 
üst üste (zincirleme) yapılamaz” kuralında esneklik 
sağlanmalıdır.

Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı

Sosyal Taraflar Mart 2021

Telafi ve Denkleştirme 
sürelerinin uzatılması Mevzuat değişikliği

4587 sayılı İş Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılarak telafi 
çalışması yapılacak süre 2 aydan 6 aya çıkarılmalı, işçi onayı 
aranmamalı, çalışılmayan
Cumartesi günlerinde, günlük çalışma süresini aşmamak üzere 
telafi çalışması yaptırılabilmeli, 
Denkleştirme çalışması yapılabilmesine ilişkin 2 aylık sürenin 4 
ay olarak uygulanması sağlanmalıdır.

Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı

Sosyal Taraflar Mart 2021

Devlet destekleri 
koordinasyonunun 
sağlanması

a) Mevzuat değişikliği
b) İdari düzenleme

Devlet destek ve teşvik süreçlerinin takip edileceği e-devlet 
çatısı altında bir merkezi yönetim bilgi sistemi geliştirilmesi, tüm 
başvuruların bu sistem üzerinden alınması ve sonuçlandırılması 
sağlanmalıdır. 
Yerelde bu sistemin yönetilmesini sağlamak üzere koordinasyon 
ofisleri kurulmalı ve elektronik ortamda işlemleri takip etme 
sıkıntısı yaşayanlara destek olunmalıdır. Yerelde tek bir ofisten 
tüm destek ve teşvik başvurularının yapılabilmesi ve takip 
edilmesi sağlanmalıdır.

Ticaret Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı; Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı; Ticaret 
Bakanlığı; Tarım ve 
Orman Bakanlığı; 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı; Sağlık 
Bakanlığı;

Mart 2021
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