ELAZIĞ TSO 01 NİSAN- 31 AĞUSTOS 2018 DÖNEMİ
5 AYLIK FAALİYET RAPORU
Odamızın Temsilde Etkinliğinin Artması ve Fiziki Şartlarının
İyileştirilmesi Çalışmaları…
-

Oda Organizasyon Yapısı ve Görev Tanımlarının Yeniden Belirlenmesi.
Odamızın temsil edildiği Kurul ve Komisyonların Sekretarya marifetiyle takip edilmesi
ve kurumsallaştırılması.
Meslek Komitelerinin düzenli toplanması, gelen taleplerin takip edilmesi ve
sonuçlandırılması için sekretarya oluşturularak dipline edilmesi.
Odanın hizmet sağlamakta olduğu mevcut binasında fiziki şartların iyileştirilmesi
hususunda çalışma başlatılması.
TOBB Bünyesinde bulunan İhtisas Komisyonlarında Elazığ’ın temsil edilmesi için
üyelerin belirlenerek TOBB’ye bildirilmesi.

Sivil Toplum Kuruluşları İle Güçlü Birliktelik Oluşturulması Ve Ortak
Akıl İle Hareket Edilmesi…
-

-

-

Elazığ TSO öncülüğünde ilimizde faaliyet gösteren ekonomiyle ilgili STK’larla iki ayrı
değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılarda ilimizin sorunları ve
beklentileriyle ilgili tek ses olarak daha güçlü hareket edilmesi hedeflenmiş ve
ilimizdeki STK’lar Elazığ TSO öncülüğünde oluşturulan bu yapıya tam destek
vermişlerdir.
5 aylık süreç içerisinde ilimizdeki Sivil Toplum Kuruluşları ile iki önemli hususta
çalışma yapılmış olup, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harput Devlet Hastanesinin
2. Basamak Devlet Hastanesi Statüsünde faaliyetlerini sürdürmesi için rapor
hazırlanmış ve ortak imza ile ilgili makamlara ulaştırılmıştır.
Yine STK’larımızla ortak hareket edilerek Cumhurbaşkanımızdan yeni oluşturulan
kurul ve komisyonlara Elazığlı bürokratların atanması talep edilmiştir.

Elazığ İş Dünyasını TOBB ve Ulusal Platformlarda Temsil…
-

-

-

-

Elazığ TSO Seçimlerinin 01 Nisan 2018 tarihinde sonuçlanmasının ardından TOBB
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu makamında ziyaret edilerek
hedeflerimiz hakkında bilgiler verilmiştir. Sayın Hisarcıklıoğlu bu görüşmemizden ve
hedeflerimizden etkilenmiş ve ilk olarak 5 Oda Başkanının davet edildiği Bürüksel’de
Eurochabers toplantısına katılmamıza vesile olmuştur.
Yine TOBB Başkanımız Sn. Hisarcıklıoğlu’nun önerisi ile Milletlerarası Ticaret Odası
(ICC) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmemiz gerçekleşmiş ve bu önemli kurulda Elazığ
İş Dünyasını temsil yetkisi alınmıştır.
TOBB’nin Mayıs ayı içerisinde yapılan 74. Genel Kurulu’na katılan Elazığ TSO Heyeti,
yapılan seçimler sonrasında 30 Üyeden Oluşan TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları
Konsey Üyeliğine seçilmiştir.
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Kurulu’na TOBB Başkanı Sn.
Hisarcıklıoğlu’nun daveti ile katılım sağlanmış ve Odamızın da Üyesi olduğu bu
yapının ilimiz iş dünyasına ciddi boyutları ile katkı sağlaması hususunda ön
görüşmeler yapılmıştır.

Ara Eleman ve Eğitim Faaliyetleri…
-

-

-

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçim döneminde ziyaret edilen üyelerin en büyük
beklentisinin ara eleman sorunu olarak dile getirilmesi üzerine Odamız tarafından
konuyla ilgili bir çalışma başlatılmış bu süreç içerisinde TOBB ile İş Kurulu Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ülkemizin de önemli bir sorunu olan ara
eleman konusunda bir proje başlatılmıştır. Kısa adı MEGİP olan proje kapsamında
Odamız tarafından Üyelerimize yönelik Anket çalışması yapılmış ve iş dünyasının ilk
aşamada ara eleman talepleri toplanmıştır. 01 Ekim 2018 olarak başlatmayı
planladığımız eğitimlerimizi İş Kur İl Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz işbirliğinde gerçekleştireceğiz. İlimiz İş Dünyasının en önemli
ihtiyaçlarından biri olan ara eleman sorununu çözmek için Odamız bünyesinde Meclis
Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Personelimizin katılımı ile bir komisyon oluşturulmuş
olup, iki yıl sürecek olan proje kapsamında ilimiz iş dünyasının bu sorunu büyük
ölçüde çözüme kavuşturulacaktır.
Odamız eğitimler kapsamında özellikle yeni iş kuracakların KOSGB tarafından
sağlanan desteklerden istifade etmesi için 10 grup olarak Yeni Girişimci Eğitimi
açmak için KOSGEB İl Müdürlüğü ile gerekli istişareler ve yazışmalar tamamlanmış
olup Ekim ayı içerisinde eğitimlere start verilecektir.
Odamız üyelerimizin sürekli olarak eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek bu taleplere
profesyonel çözümler üretmek için Fırat Üniversitesi ile istişare halinde Oda bünye
sinde Elazığ TSO Akademi adı altında kurumsal bir yapı oluşturmaktadır. “Elazığ
TSO Akademi” Üniversite Öğretim Üyeleri, Elazığ TSO Yönetimi, Özel Eğitim
Kurumlarımızın gönüllü temsilcileri ve Odamız Personelinin katılımı ile
oluşturulmaktadır. Bu kurul bundan sonraki süreçte Odamızın profesyonel kurumların
desteği ile verilecek olan tüm eğitimlerini belli bir disiplin içerisinde koordine edecek
ve her üç aylık dönemler halinde verilecek olan eğitim takvimi Odamız Web sitesinde
ilan edilerek üyelerimiz öncelikli olmak üzere tüm toplumun talepleri karşılanacaktır.

Üyelerimiz Lehine İmzalanan Protokoller…
-

Üyelerimizin sağlık, konaklama (otel), eğitim ve kişisel gelişim gibi alanlarda
ihtiyaçlarını karşılamak üzere Elazığ ve il dışında bir çok kurum ile karşılıklı indirim ve
hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır. Sağlık ve Eğitim kurumlarının zincir kapsamındaki
tüm şubeleri ülke genelinde hangi ilde bulunuyor ise Üyemizin Oda kimlik kartı ile bu
indirimlerden yararlanması söz konusudur. Odamız bu hizmetlerini genişleterek
devam ettirecektir.

Finans Sektörü İle İlgili Faaliyetler…
-

-

-

Odamız Üyelerimizin Bankacılık ve Finans Sektörü ile daha yakın diyaloglar kurması
ve iletişimini artırarak ticari faaliyetlerini sürdürmesi için, ilimizdeki tüm finans sektörü
temsilcilerinin katılımı ile Odamızda iki ayarı toplantı yapmış ve bu toplantıda finans
sektörü ile iş dünyasının et ve tırnak gibi birbirlerine bağlı olduğu ifade edilerek
özellikle kriz dönemlerinde iş dünyasına daha esnek davranılması talep edilmiştir.
Bankaların Elazığ’daki şubeleriyle imzalanan protokoller ile üyelerimizin daha uygun
koşullarda bankacılık faaliyetlerinden istifade etmesi sağlanmıştır.
TOBB tarafından Ülke genelinde uygulanacak olan Nefes Kredisi için Odamızın da
desteği ile tüm ön hazırlıklar tamamlanmış ve yakın bir tarihte üyelerimize yönelik bu
destekler verilecektir.
KOSGEB tarafından önceki yıllar iş dünyasına verilen Nefes Kredisinin yaşanan bu
kriz ortamında işletmeler için çok önemli bir destek olacağı gerekçesiyle bu desteğin
yeniden tekrarlanması için TOBB nezdinde girişimler başlatılmıştır.

İhracatın Artırılması Girişimleri…
-

-

-

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz ihracatının artırılmasında önemli
gördüğümüz Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) nezdinde önemli girişimlerde
bulunulmuştur. Bu kurumun Mayıs ayında yapılan genel kuruluna katılım sağlanmış
ve ilimizden bir işadamı kardeşimizin DAİB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi
sağlanmıştır. DAİB ile yapılan görüşmeler neticesinde Odamız bünyesinde DAİB
irtibat bürosunun açılması ve buraya yabancı dili ve saha tecrübesi olan deneyimli bir
atama gerçekleştirilmiştir.
DAİB tarafından atanacak bu arkadaşımız öncelikle ilimizdeki üretimlerin ihracata
yönlendirilmesi hususunda çalışacaktır. Mevcut ihracatçılar için yeni Pazar
arayışlarının yanı sıra karşılıklı ticari bağlantıların da kurulmasına öncülük edecektir.
Elazığ TSO’nun DAİB Şubesinin açılması ile birlikte ilimizde ihracatın ve ihracatçı
firma sayımızın kısa sürede artması hedeflenmektedir.
İhracat için yine önemli bir kurum olan ve ihracatçı firmalara sunduğu destek ile çok
önemli bir katkı sağlayan Eximbank Elazığ Şubesi açılması noktasında bankanın
genel müdür ve üst yöneticileri ile görüşülmüş ve süreç başlatılmıştır.

Ekonomi ve Sanayinin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar…
-

-

-

-

-

-

İlimizin yeni yatırımlar kazanması açısından çok önemli bir altyapı olan 2. OSB için
gerekli tüm adımlar atılmış ve altyapı çalışmaları ihale aşamasında getirilmiştir.
Hedefimiz 2019 yılında 2. OSB’de yer tahsislerine başlanmasıdır.
Yine yatırım ve yeni girişimler açısından çok önemli bir altyapı imkanı sunan Elazığ
İŞGEM’in ikinci kampus alanı Odamızın da destekleriyle tamamlanmış ve
yatırılmacılarımızın istifadesine sunulmuştur.
Kovancılar GES İhtisas Bölgesi kurulması hususunda çok önemli mesafeler
kaydedilmiş İlimizin bu önemli altyapıya kavuşması noktasında son aşamaya
gelinmiştir.
Baskil Gıda ve PVC İhtisas OSB için yine önemli bir aşamaya gelinmiştir. Bu konuyla
ilgili Bakanlık olur kararının bu yıl içerisinde alınması planlanmaktadır.
Elazığ Besi OSB için yer tespiti ve ön müracaatlar yapılmış bu konuyla ilgili de yine bu
yıl içerisinde Bakanlığın olur yazısının alınması planlanmaktadır.
İlimizin ekonomi ve sanayisini olumlu yönde etkileyecek ve şehrin daha modern bir
görünüme kavuşmasını sağlayacak olan Sektörel Sanayi Siteleriyle ilgili
çalışmalarımız devam etmekte olup konuyu muhatabı olan üyelerimiz ve Sivil Toplum
Kuruluşlarımızla değerlendirmekteyiz. Öncelikle İnşaat Malzemecileri, Gıdacılar,
Matbaacılar, Mobilya Üreticileri ve Mobilya Satıcıları gibi sektörel sanayi sitelerini
ilimizin en uygun mekanlarında kurulması hususunda bu yıl itibarı ile somut adımlar
atılacaktır.
Odamız hedef projeleri arasında yer alan ve ilimizin gerek yöresel ürünlerinin üretim
ve pazarlanması gerekse tüm sanayi ürünlerinin pazarlanması için önemli bir altyapı
sunacak olan e-ticaret portalının oluşturulması amacıyla ülkemizin önemli e-ticaret
portallarından biri olan hepsiburada.com firması yöneticileriyle Elazığ ve İstanbul’da
üç ayrı toplantı yapılmış ve süreç başlatılmıştır. Odamız tarafından kuruluşu
gerçekleştirilen şirketin yasal izinlerinin tamamlanması ile birlikte Elazığ ürünlerini bu
site üzerinden dünya pazarlarına açacağız.
İlimizde Savunma Sanayine yönelik yatırımların yapılması anlamında ülkemizin 8.
SÜHA Derneğini kurarak son 5 aylık süreç içerisinde Elazığ, Ankara ve İstanbul’da
çok önemli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İlimizdeki sanayicilerin
Savunma Sanayine yönelik üretim yapan ASELSAN, HAVALSAN, TAI-TUSAŞ,
BAYRAKLAR HOLDİNG’in tedarikçisi olması için bu süreçte önemli adımlar atılmış ve
süreç devam etmektedir.

Elazığ TSO’yu Temsil ve Lobi Faaliyetleri…
-

-

-

-

-

-

Odamız Sayın Cumhurbaşkanımızın iki ayrı davetine icabet ederek üst düzey
toplantısına katılım sağlamış ve Elazığ İş Dünyasını Temsil etmiştir.
TOBB tarafından yapılan ve Ankara, İstanbul, Berlin ve Bürüksel’de gerçekleştirilen
ulusal ve uluslar arası 5 ayrı organizasyona katılım sağlanılmış ve Elazığ İş Dünyası
temsil edilmiştir.
İlimizde Odamızın da yer aldığı 41 ayrı komisyon ve kurulda Meclis, Yönetim Kurulu
ve Odamız Üyelerinin görevlendirilmesi ile yapılan çalışmalara katılım sağlanmış ve iş
dünyamız lehine kararlar alınmasına gayret gösterilmiştir.
Yurtdışı ve Ülkemizde 5 aylık hizmet dönemi içerisinde Dubai, İstanbul, İzmir, Berlin,
Ankara gibi merkezlerde yapılan fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılım
sağlanılmıştır.
İlimiz Valiliği, Belediyesi, Üniversitesi, Kurumları ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından
gerçekleştirilen kültürel, sosyal ve ekonomik tüm organizasyonlara katılım sağlanılmış
ve imkanlar ölçüsünde maddi katkı verilmiştir.
Genel seçim süreci nedeniyle Odamızı ziyaret eden her siyasi görüşten siyasetçi ile
görüşmeler yapılmış ve ilimizin kalkınma ve gelişme sürecindeki beklentilerimiz ifade
edilerek destek talebinde bulunulmuştur.
Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösteren Elazığ Dernek ve Vakıfları ile bir çok toplantı
yapılmış ve bu toplantılarda ilimizin gündemdeki konuları istişare edilmiştir.

AB Odaları İle Eşleştirme Faaliyetleri…
-

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan Elazığ TSO bu yapıyı TOBB desteği
ile değerlendirip AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren büyük Odalarla “Oda Eşleştirme
Protokolü” girişimlerini başlatmıştır. Bu kapsamda kısa süre içerisinde imzalanacak
protokol ile bu alanda çok sayıda AB Hibe Projesinin ilimize kazandırılması
hedeflenmiştir.

İletişim ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri…
-

-

Odamız bu 5 aylık hizmet döneminde 91 ayrı Basın Bülteni yayınlamak suretiyle ilimiz
ve ülkemiz gündemine dair görüşlerini, Odamız faaliyetlerini ve üyelerimize yönelik
bilgi paylaşımında bulunmuştur. Bu açıklamalar, yerel, bölgesel ve ulusal medya
kuruluşlarında yer almıştır.
Odamız bu dönem içerisinde çeşitli mevzuat ve yasal değişiklikler hakkında Odamız
Üyelerini ve diğer ilgilileri Kurumumuzun web sitesi, e-posta ve SMS gibi iletişim
araçlarını kullanarak bilgilendirmiştir.
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