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OLUMLU GÖRÜLEN 
EKONOMİK GELİŞMELER 

OLUMLU GÖRÜLME GEREKÇESİ OLUMLU GÖRÜLMEYE İLİŞKİN VERİ 
KONUYA İLİŞKİN İLAVE GÖRÜŞ VE 
ÖNERİ 

YATIRIM ORTAMINI 
İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON 
KURULU (YOİKK) RAPORU 

Odalarımızın da görüşü alınarak TOBB 
tarafından YOİKK’ye sunulan ve kabul gören 
93 maddelik raporun iş dünyasının önünü 
açacak olması 

İş Dünyasının beklentilerini 
karşılayacak olması. 

93 Maddelik önerilerin bir an önce 
hayata geçirilmesi beklenmektedir. 

TEŞVİK YASASINDA YENİ 
DÜZENLEME 

2018 yılı Ocak ayı içerisinde yayınlanan ve 
Elazığ’ın da içinde bulunduğu illerin Teşvik 
Yasası kapsamında OSB’lerde yapılacak olan 
yatırımların 6. Bölge desteklerinden istifade 
edecek olması yatırımların önündeki engeli 
kaldırmıştır. 

Gerek İl içinden gerekse Ülke geneli 
ve Yurt dışından Elazığ TSO’yu 
arayarak konu hakkında bilgi sahibi 
olmak isteyen ve girişim başlatan 
işadamlarının ilgisi. 

Elazığ yeni düzenleme ile çok sayıda 
girişimci müracaatı almaya 
başlamıştır. Kapasitesi dolan 1. OSB 
yeterli olmayacaktır. Dolayısı ile 
Elazığ 2. OSB’nin çok ivedi şekilde 
altyapısının tamamlanarak 
girişimcilerin hizmetine açılması 
gerekmektedir. 

CAZİBE MERKEZLERİ 
PROGRAMI 

Cazibe Merkezleri Programının uygulama 
usul ve esaslarının Ocak ayında yayınlanmış 
olması nedeniyle özellikle ilçeler bazında 
yeni yatırımların önü açılmıştır. 

OSB dışında kalan yatırımların 
Teşviklerde 6. Bölge desteklerinden 
istifade edebilmesinin önü Cazibe 
Merkezi programı ile açılmıştır. Bu 
konuda yeni girişimci müracaatları 
dikkate değerdir. 

Cazibe Merkezleri programında yer 
alan asgari 5 milyon TL kısıtının 2 
milyon olarak revize edilmesi ilgiyi 
artıracaktır. 

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİN 
2018 YILINDA DEVAM EDECEK 
OLMASI 

İstihdam artışı için İş Kur Üzerinden 
sağlanan destekler iş dünyası adına olumlu 
karşılanmıştır. 

Odamız bünyesinde İş Kur Danışma 
masamıza yapılan bilgilendirme 
başvuru sayısı. 

Olumlu bir girişim olup devam 
etmesi gerekmektedir. 

OSB ÜZERİNDEKİ YÜKLERİN 
AZALTILMASI  

Yeni kurulacak olan OSB’lerin mevzuatının 
daha kolay olması ve ot bedeli gibi bir çok 
verginin kaldırılmış olması olumlu 
karşılanmıştır. 

OSB kanunundaki bu değişiklik ile 
birlikte Elazığ’da 2. OSB çalışmaları 
hız kazanmıştır. 

OSB’nin bir an evvel kurulabilmesi 
için ilgili bakanlıklar tarafından 
desteklenerek altyapının 
hazırlanması önem taşımaktadır. 



 

OLUMSUZ  GÖRÜLEN 
EKONOMİK GELİŞMELER 

OLUMSUZ GÖRÜLME 
GEREKÇESİ/KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

OLUMSUZ GÖRÜLEN GELİŞMEYE  
İLİŞKİN VERİ 

KONUYA İLİŞKİN İLAVE GÖRÜŞ VE 
ÖNERİ 

Dövizdeki Yükselişler Dövizdeki çok  hızlı artışlar, yatırım ve iç 
piyasa dinamiklerini olumsuz yönde 
etkilemiştir. 

Karışlıksız çek miktarındaki artışlar, 
yeni yatırımların olmaması, 
istihdamdaki düşüş, iç piyasadaki 
daralmalar. 

Dövizin piyasaları olumsuz yönde 
etkilememesi için gerekli 
müdahalelerin zamanında yapılması 

OSB İHTİYAÇLARI Elazığ OSB’de yatırım yapacak işletmeler 
Teşvik Yasası kapsamında 6. Bölge 
desteklerinden istifade etmektedir. Ancak 
şu anda Elazığ OSB’de yer temininde 
sorunlar yaşanmaktadır. 

Cazibe Merkezi kapsamında Elazığ 
OSB’de yatırım yapmak isteyen 
işletme sayısı. 

Elazığ merkez ve ilçelerinde yeni 
OSB’lere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Finansmana Ulaşma Sıkıntısı Odamıza bağlı üyelerimiz kredi talepleri 
bankalarca sicil ve teminat gerekçesiyle 
karşılanamıyor. Sicil affı olmasına karşın 
bankalar bunu göz ardı ediyor. 

Odamıza yapılan müracaatlar. KGF’nin bütçe ve teminat 
noktasındaki desteklerinin artmış 
olması önemlidir. Ancak, firmaların 
istifade edebiliyor olmasında yine 
sorunlar devam ediyor. 

Girdi Maliyetleri Firmalar girdi maliyetlerinin yüksek oluşu 
nedeniyle mağduriyetlerini ifade etmekte 
ve ağır vergiler altında kaldıklarını 
belirtmektedirler. 

Son yıllardaki işletme sayısındaki 
azalma, istihdam sayısındaki düşüş. 

İş dünyasının SGK, Stopaj, Enerji ve 
vergilerde yeni bir düzenleme 
beklentisi bulunmaktadır. 

KOSGEB DESTEKLERİ İşletmelerin KOSGEB üzerinden yeni bir 
işletme sermayesi talebi bulunmaktadır. 

Firmaların bu konuyla ilgili olarak 
sürekli arayış içinde olmaları. 

İşletmelerin acil işletme sermayesi 
ihtiyacını karşılayabilecek ‘Can suyu’ 
niteliğinde sıfır yada düşük faizli 
kredi imkanı verilmesi.  

 


