
İL YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ SORUN TESPİTİ PAYDAŞ FORMU 
Adı-Soyadı :      
Firması      : 
NOT: SORULARA GENEL İFADELER YERİNE SPESİFİK/NET CEVAPLAR VERİLMESİ ARZU EDİLMEKTEDİR. Ör.: “Konya’nın ulaşım sorunu giderilmelidir.” yerine “Konya’ya sivil bir havaalanı inşa edilmelidir.” 
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YATIRIM YERİ 
TAHİSİSİ-ALTYAPI 

a. Yatırım yeri temini, tahsisi, altyapı vb 
noktalarda mevcut ve gelecekte ortaya 
çıkabileceğini düşündüğünüz sorunlar 
nelerdir? 

 

b. Yatırım yeri temini, tahsisi, altyapı vb 
noktalarda belirttiğiniz sorunlara yönelik 
çözüm önerileriniz nelerdir? 
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İSTİHDAM-
İŞGÜCÜ 

a.       Nitelikli işgücü başta olmak üzere 
istihdam noktasında mevcut ve gelecekte 
ortaya çıkabileceğini düşündüğünüz 
sorunlar nelerdir? 

 

b.      Nitelikli işgücü başta olmak üzere 
istihdam noktasında belirttiğiniz sorunlara 
yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? 
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YATIRIM ve 
İŞLETME 

MALİYETLERİ 

a.       Yatırım ve işletme maliyetleri 
noktasında mevcut ve gelecekte ortaya 
çıkabileceğini düşündüğünüz sorunlar 
nelerdir? 

 

b.      Yatırım ve işletme maliyetleri 
noktasında belirttiğiniz sorunlara yönelik 
çözüm önerileriniz nelerdir? 
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LOJİSTİK-ULAŞIM 

a.       Tedarik, hammaddeye erişim, dış 
ticaret, sevkıyat vb noktalarda mevcut ve 
gelecekte ortaya çıkabileceğini 
düşündüğünüz sorunlar nelerdir? 

 

b.      Tedarik, hammaddeye erişim, dış 
ticaret vb noktalarda belirttiğiniz sorunlara 
yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? 

 



NOT: SORULARA GENEL İFADELER YERİNE SPESİFİK/NET CEVAPLAR VERİLMESİ ARZU EDİLMEKTEDİR. Ör.: “Konya’nın ulaşım sorunu giderilmelidir.” yerine “Konya’ya sivil bir havaalanı inşa edilmelidir.” 
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BÜROKRASİ-
MEVZUAT 

a.       Yatırım sürecinde ve işletme 
döneminde bürokrasi ve mevzuat ile ilgili 
noktalarda mevcut ve gelecekte ortaya 
çıkabileceğini düşündüğünüz sorunlar 
nelerdir? 

 

b.      Yatırım sürecinde ve işletme 
döneminde bürokrasi ve mevzuat ile ilgili 
noktalarda belirttiğiniz sorunlara yönelik 
çözüm önerileriniz nelerdir? 
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FİNANSMANA 
ERİŞİM ve 
TEŞVİK / 

DESTEKLER 

a.       Finans kaynaklarına erişim, teşvik-
destekler vb hususlarda mevcut ve 
gelecekte ortaya çıkabileceğini 
düşündüğünüz sorunlar nelerdir? 

 

b.      Finans kaynaklarına erişim, teşvik-
destekler vb hususlarda belirttiğiniz 
sorunlara yönelik çözüm önerileriniz 
nelerdir? 
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TANITIM-İMAJ 

a.       Şehrin tanıtımı ve mevcut imajı 
hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

 

b.      Şehrin yatırım ortamının daha etkin 
tanıtımı ve imajının geliştirilmesi 
hususlarında önerileriniz nelerdir? 
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KURUMSAL 
KAPASİTE 

a.       İlin yatırım destek ve tanıtım 
konularındaki kurumsal kapasite noktasında 
gördüğünüz eksiklikler nelerdir? 

 

b.      İlin kurumsal kapasitesinin 
geliştirilmesi noktasında önerileriniz 
nelerdir? 

 


