ELAZIĞ TSO MÜŞTEREK MESLEK KOMİTELERİ
YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI RAPORU
Tarih: 30/12/2018
Konu: Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan tarafından Meslek Komite
Üyelerine Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Raporu
Sayın Meclis Başkanım,
Sayın Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Odamızın çok değerli Meslek Komitesi Üyeleri,
Değerli Basın Mensupları,
Sözlerime başlamadan önce; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamızın Genişletilmiş Meslek
Komiteleri Toplantısı ve 2018 Yılı Basın Değerlendirme Toplantımıza katılımınız nedeniyle
şahsım ve Odamız adına teşekkür ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum.
Çok Değerli Meslek Komitesi Üyelerimiz ve Değerli Basın Mensupları;
01 Nisan 2018 tarihinde yapılan Odamız organ seçimlerinin üzerinden 8 ay geçmiş ve yıl
itibarı ile bir hizmet dönemini tamamlamış bulunuyoruz.
Bu değerlendirme toplantımızda öncelikle 2018 yılında yaptığımız çalışmalarımızın bir özetini
sizlerle paylaşmak ve 2019 yılı hedeflerimiz hakkında bilgiler vermek istiyorum.
Değerli Meslek Komitesi Üyelerimiz;
Kentin her türlü sorununa çözüm aramayı ve ilin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesini
kendisine şiar edinerek yola çıkan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm yönetim organları,
göreve geldiği 1 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar önemli çalışmalar ve icraatlar
gerçekleştirmiştir.
Ülkemizin özellikle yaz sonlarına doğru karşı karşıya kaldığı ekonomik baskı ve buna bağlı
olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Odamız seçimleri öncesi 23 proje hedefimizden
ödün vermeden çalışmalarımız ve girişimlerimiz ilk günkü heyecanı ile devam etmektedir.
İlimizi bulunduğu coğrafyada hak ettiği yere taşımak, sorunlarını çözmek, kaynaklarını
ekonomiye kazandırmak ve bu şehri marka kent yapmak için çözümün dışarıda değil kendi
içimizde olduğuna inanarak hareket etmekteyiz.
Bu anlayış ile öncelikle ilimizin tüm dinamikleriyle güçlü iletişim ağının kurulması ve
diyalogların geliştirilmesi amacıyla başta ekonomiyle ilgili olmak üzere çok sayıda Sivil
Toplum Kuruluşu ile müştereklik sağladık. Odamızda ve Odamız dışında çok sayıda
toplantılar yaparak, bu şehir için atılacak her adımda birlikte yürüme kararlılığı gösterdik. Çok
şükür bugün ilimizdeki tüm STK’larımızla birlikte artık karar alma noktasına gelmiş
bulunmaktayız.
Yine sektörel sorunların tespit ve çözümü için üyelerimizle birebir temas kurulması ve onların
taleplerinin alınması noktasında Meslek Komitesi Toplantılarımızın çok büyük önem taşıdığı
gerçeğinden hareket ederek, Odamız bünyesinde Meslek Komitesi Sekretaryası oluşturarak
Meclis Başkanımız gözetiminde, Meslek Komitesi Toplantılarımızı belli bir disiplin altında ve
gündem oluşturarak yapmaya başladık.

Odamız bünyesinde oluşturulan bu altyapı ile birlikte bir çok sorun ilgili makamlara taşınmış
ve çözüm üretilmiştir.
Değerli Meslek Komitesi Üyelerimiz;
8 Aylık hizmet dönemimiz içerisinde Odamızın verimliliğinin artırılması ve başta üyelerimiz
olmak üzere toplumun beklentilerine cevap verilmesi anlamında Odamız bünyesinde de çok
ciddi kurumsal çalışmalar başlatılmıştır.
Bu çerçevede personel yapımız incelenmiş verimlilik esasına dayılı performans kriterleri
oluşturulmuş ve tüm personel üç müdürlük altında toplanmıştır.
Odamızın fiziki altyapısı da değerlendirilmiş, Elazığ’a ve Odamıza yakışır ve bu şehri temsil
edecek bir vizyona sahip olması için iç mimari çalışmaları başlatılmış ve 2019 yılının ilk
yarısında bitirilmesi planlanmıştır.
2006 yılından beri TOBB Akreditasyon Sistemi içerisinde C sınıfında yer alan Odamızın;
Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Stratejik Planı ve Hedefleri yeniden masaya yatırılmış ve
tüm süreçler yeniden planlanmıştır.
Bu çalışma sadece Odamız yönetim organları ve personel ile şekillendirilmemiş, Dış Paydaş
dediğimiz, kamu kurumları, STK’lar, Üniversite, Teknokent, İŞGEM, OSB gibi kurum
temsilcileriyle çalıştaylar yapılarak Stratejik Planımız belirlenmiştir.
Yapılan tüm bu çalışmalar ve oluşturulan yeni stratejiler doğrultusunda Aralık ayı başında
TOBB’nin inceleme için anlaşma yaptığı akredite kuruluş olan Türk Loydu uzmanı tarafından
yapılan 2 günlük bağımsız denetimde Odamız C den B sınıfına yükselme başarısı
göstermiştir.
Odamız akreditasyon yapılanması kapsamında kurumsal kimliğimizin de oluşması anlamında
çalışmalar başlatılmış gerek politika oluşturma ve gerekse tüm Oda hizmetlerinin ölçülebilir
ve takip edilebilir bir yapıya kavuşması için 1 Ocak 2019 yılı milat kabul edilerek hazırlıklar
buna göre planlanmıştır.
Değerli Meslek Komitesi Üyelerimiz;
1 Nisan 2018 tarihi itibarı ile Odamızda bir değişim ve dönüşüm süreci başlatılmış ve
Odamızın her alanda proaktif olması ve bulunduğu coğrafyada lider Oda olarak sürükleyici
bir rol alması prensibiyle hareket edilmeye ve faaliyetler yapılmaya başlanmıştır.
TOBB tarafından verilen Oda mührümüzde 19 Eylül 1920 olarak kuruluşu kabul edilen
Odamızda bizden önceki 31 hizmet dönemini oluşturan yönetimler şüphesiz ki ilin ticaretine,
ekonomisine ve sanayisine katkı sağlayacak günün imkan ve koşullarına göre önemli
hizmetler vermişlerdir. Buradan hayatta olanlara şükranlarımızı sunuyor, vefat edenleri
rahmetle anıyoruz.
Ancak, malumunuz olduğu üzere dünyadaki ticaret şekli her gün yeni bir gelişme ile değişim
yaşamakta ve bu değişime başta işletmelerimiz olmak üzere işletmelere yön göstermesi
gereken bizim gibi kurumların da kendini sürekli geliştirmesi artık ihtiyaç ve gereklilik haline
gelmiştir.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın 32. Hizmet dönemini oluşturan ve bu salonda bulunan
tüm yönetim kademesindeki arkadaşlarımız işte böylesine önemli bir sorumluluk almış ve
şehrin geleceğe taşınması noktasında yeni bir süreç başlatmıştır. Bu sürecin sürdürülebilir ve
kalıcı olarak kurumsal bir kimliğe bürünmesi noktasında ise, 8 aylık dönem içerisinde
özetlediğim altyapılar oluşturulmuştur.
Değerli Basın Mensupları;
Sayın Meslek Komitesi Üyelerimiz;

Geride bırakmış olduğumuz 8 aylık faaliyet döneminde aylar itibarı ile yapılan faaliyetlerimiz
her Meclis Toplantımızda maddeler halinde okunmuş ve Odamız Web sitesinde
yayınlanmıştır. Bu nedenle 8 ay boyunca günlük olarak ne yaptıklarımızı bir bir anlatarak
burada çok uzun bir süre zamanınızı almak istemiyorum.
Ancak; genel hatları itibarı ile yaptığımız bazı çalışmaları hatırlatmak ve gözden kaçıran
konuları yeniden hatırlatma anlamında bir özet yapmak istiyorum:
ÜYE BULUŞMALARI
Üyelerimizle bir araya gelme ve sorunlar ile beklentilerini yerinde tespit etme anlamında
sadece seçim dönemlerinde üye ziyaretlerinin yapılmasını doğru bulmadığımızdan 8 aylık
hizmet dönemimiz içerisinde birçok ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerimiz bundan sonraki
dönemlerimizde de artarak devam edecektir.
Ziyaretlerimiz kapsamında, Karakoçan, Palu, Kovancılar, Baskil ilçelerimiz ile birlikte Sebze
Hali, Merkez Küçük Sanayi Sitesi, Akçakiraz Küçük Sanayi Sitesi, Oto Galericiler Sitesi,
İŞGEM, OSB, Kapalı Çarşı, Buğday Meydanı, Bitpazarı, Saray Cami ve çevresindeki yer altı
çarşısı, Malatya Yolundaki Mobilya Mağazaları, Hastane Caddesindeki Medikal ve diğer
işyeri ziyaretleri, Tır Garajı, Nakliyeciler Sitesi ve Otomotiv sektör temsilcileri ziyaret edilmiş
ve üyelerimizle bir araya gelinmiştir.
TOBB NEFES KREDİSİ DESTEĞİ ve BELGE ÜCRELTERİNİN KALDIRILMASI
Odamızın da destek vermiş olduğu TOBB ‘Nefes Kredisi’ desteği kapsamında TOBB ve
Odamız tarafından oluşturulan bütçe ile üyelerimize bankalar aracılığı ile yaklaşık 1 Milyon
TL, düşük faizli kredi kullanılması sağlanmıştır. Bütçe imkanlarımızın kısıtlı olması nedeniyle
çok arzu etmemize rağmen ancak bu kadar bir bütçe kullandırılabilmiştir. Bununla birlikte
seçim çalışmalarımız döneminde Üyelerimizin Odamızdan, Oda kayıt belgesi ve diğer benzer
evraklar almak için 5 TL ödemek durumda oldukları uygulama kaldırılmış ve bu tür belgelerin
ücretsiz olarak verilmesi dönemi başlatılmıştır.
FİNANS SEKTÖRÜ İLE İSTİŞARE TOPLANTILARI
Üyelerimizden bize gelen ve en fazla şikayete konu olan hususlardan birinin finansmana
erişim konusu olması nedeniyle ilimizde faaliyet gösteren finans sektörü temsilcileri ve bölge
yöneticileri ile birer aylık zaman dilimi içerisinde üç ayrı toplantı yapılmıştır. Odamız Meclis
Salonunda geniş katılımla yapılan toplantılarda ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik
baskı ve iş dünyasının bu süreçte finans sektöründen beklentileri dile getirilerek işletmelerin
sahiplenilmesi talep edilmiş, bankacılık hizmet ve uygulamaları hakkında Odamızın
beklentileri dile getirilmiştir.
E-TİCARET PORTALI ve ODAMIZ ADINA İLK PATENT ALIMI
İlimiz ekonomi ve sanayisinin gelişmesine yönelik olarak Odamız seçim sürecinde açıklamış
olduğu 23 proje arasında yer alan
“Esnafa, Tüccara ve Sanayiciye E-ticaret Portalı” için
ülkemizin en eski ve en kurumsal on-line satış sitelerinin başında gelen ‘hepsiburada.com’
üst yöneticileriyle Elazığ ve İstanbul’da olmak üzere 3 ayrı toplantı yapılmıştır. Yapılan bu
görüşme ve işbirliği ile hepsiburada.com işletmesiyle mutabakat sağlanmış ve Elazığ
ürünlerinin satış ve pazarlanması için düşünülen on-line portalı için bu işletmenin altyapısının
kullanılması kararlaştırılmıştır. Türkiye’de ilk olarak uygulanacak olan bu proje için Odamız
tarafından Türk Patent Enstitüsüne patent müracaatı yapılarak ‘elazigburada’ marka tescili
yapılmıştır.
ARA ELEMAN SORUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Oda üyelerimizin en fazla ihtiyaç duydukları ve şikayete konu olan hususlardan biri de nitelikli
ara eleman sorunudur. Bu sorunun çözümüne yönelik çalışma başlattığımız bir süreçte,

İstihdam seferberliği kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Mesleki Eğitim ve Beceri
Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalanmıştır. Bu protokolü ülkemizde en etkili
uygulayan Oda Elazığ TSO’dur. Çünkü proje öncesi Oda olarak işletmelerin ara eleman
noktasında ihtiyaç analizleri yapılmış ve yapılan anket ile ilk aşamada Tezgahtarlık, Ön
Muhasebe Elemanı, Kaynak Ustası, Yönetici Asistanı Sekreter, Otomasyon Teknisyen ve
Teknikeri, Mobilya Ustası, Garson, Reyon ve Tezgahtar Elemanı, Konfeksiyon ve Tekstil
Ustası konularında ara eleman ihtiyaçları tespit edilmiştir. MEGİP Projesinin ilimizde örnek
teşkil edecek derecede iyi uygulama örneği olabilmesi ve işletmelerin ara eleman sorununun
çözümü için Odamız bünyesinde komisyon kurulmuş ve İş Kur İl Müdürlüğü ve Fırat
Üniversitesi ile protokoller imzalanarak işsiz gençlere pratik ve teorik eğitimlerin verilmesi için
tüm hazırlıklar yapılmıştır. 8 Aylık hizmet dönemimiz içerisinde en fazla üzerinde durulan
hususlardan biri bu proje olmuştur. İlgili kurumlar ve işletme sahipleriyle sayısız toplantılar
yapılmıştır. Eğitimlere Tekstil ve Konfeksiyon sektörüne yönelik olarak başlatılmış ve ilk
aşamada 161 kişiye eğitimler verilmeye başlanmıştır. Ocak ayı sonuna kadar bu sayının 350
olmasını hedeflemiş bulunmaktayız.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Odamızın kurucu ortağı olduğu Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kısa süre içerisinde
altyapısını tamamlayarak yatırımcıların hizmetine sunulması noktasında Odamız aktif rol
almıştır. Oda bünyemizde 2. OSB Müdürlüğü’nün kuruluşu gerçekleştirilmiş ve başta Sayın
Valimizle olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerinde bir
çok toplantı ve ziyaretler yapılarak sürecin hızlandırılmasına gayret gösterilmiştir. Odamızın
tüm bu girişim ve çalışmaları neticesinde parselasyon çalışmaları tamamlanmış, bölgenin su
ihtiyacı için ihaleler yapılarak su sorunu çözülmüş, yol ve enerji ihtiyacı için çalışmalar
başlatılmıştır. Elazığ 2. OSB’nin 2019 yılı sonlarında yatırımcı taleplerinin karşılanması
hedeflenmiştir.
OSB çalışmalarımız Baskil Plastik ve Gıda OSB, Kovancılar Karma OSB, Elazığ Besi OSB,
Kovancılar GES OSB ile devam etmekte olup tüm bu altyapılarla ilgili olarak önemli
çalışmalar ve girişimler yapılmış bir kısmı ile önemli mesafeler alınmıştır.
SEKTÖREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLER
Odamızın ilgili Meslek Komiteleri başta olmak üzere sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi
ile hazırlanan sorunlar raporu ilgili yerel birimler başta olmak üzere bakanlıklar ve TOBB’ye
sunulmuştur.
Bu hizmet dönemimiz içerisinde, Medikal ve Sağlık Sektörü, Turizm Sektörü, Sebze ve
Meyve Hali, Oto Galericileri, İnşaat Müteahhitleri, Akçakiraz Küçük Sanayi Sitesi, Merkez
Küçük Sanayi Sitesi, Mobilya sektörü, Tarım ve Hayvancılık Sektörü, Gastronomi ve Sigorta
Sektör temsilcileriyle sektörel sorunlar değerlendirilmiş ve hazırlanan rapor ve talepler ilgili
mercilere ulaştırılmıştır.
DIŞ TİCARET VE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ
İlimiz ihracatının artırılması, ihracatçı firmalarımızın yeni pazarlar bulması, imalat sanayindeki
firmalarımızın ihracata özendirilmesi ve ihracata yönelik desteklerin üyelerimiz tarafından
bilinmesi maksadıyla 8 aylık bu hizmet dönemi içerisinde bir çok faaliyet ve girişim
yapılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Hong Kong’lu İşadamlarıyla İstişare Toplantısı: 6 Haziran 2018 tarihinde Hong Kong
Türkiye İşadamları Topluluğu’nda yer alan 20 işadamı ile Elazığ TSO’da karşılıklı işbirliği ve
ihracat konularında bilgi paylaşımı yapılarak ilin ihracat potansiyeli hakkında Hong Kong’lu
işadamlarına bilgilendirme yapılmıştır.
İhracat Değerlendirme Toplantısı: 07 Temmuz 2018 tarihinde Elazığ Ticaret ve Sanayi
Odası ile Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kurumsal işbirliği kapsamında ELAZIĞ İLİ
İHRACAT DEĞERLENDİRME TOPLANTISI geniş katılımla Akgün otelde yapılmıştır. Elazığ
Milletvekilleri, Belediye Başkanı, DAİB Başbarı Ethem Tanrıver, Elazığ TSO Yönetim Kurulu

ve Meclis Başkanı ile ilimizden yaklaşık 80 ihracatçı firma temsilcisi toplantıya iştirak ederek,
ihracatın artması ve İhracatçı Birliklerinden beklentiler değerlendirilmiştir.
Toplantıda ayrıca DAİB Elazığ Şubesinin açılacağı müjdesi verilerek çalışmalara start verildi.
Doha Büyükelçisyle Yatırım İmkanları Görüşüldü: 05 Temmuz 2018 tarihinde, Elazığ
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Katar’ın Başkenti Doha Büyükelçisi Fikret
Özer, işadamı Halil Yılmaz, Oğuzhan Arslan ve eşleriyle birlikte Harput’ta kahvaltıda bir
araya geldi. Katar ile Elazığ’ın ticaret hacminin artması ve yatırım imkanlarının
değerlendirildiği toplantıda Büyükelçilik ve Elazığ TSO işbirliğinde önümüzdeki süreçte bir
dizi etkinlik yapılması öngörümüştür.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliğine
Seçilmiştir: Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı, 30 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul’da
yapılan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 64. Genel Kurul
toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teklifiyle
yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Milletlerarası Ticaret Odası çatısı altında Elazığ
işletmelerinin küresel pazarda yer almaları için Elazığ adına önemli bir avantaj sağlanmıştır.
İzoder’den İhracatçı Firmalara Destek: Elazığ TSO 2018 Temmuz ayı Meclis Toplantısı
Meclis Başkanı Ahmet Yaşar Başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan
Yaşar, Temmuz ayı faaliyet ve çalışmalarını değerlendirerek, Elazığ ekonomi ve sanayisine
katkı sağlayacak girişimlere öncülük ettiklerini ifade etti. Toplantıya İZODER Başkanı Levent
Pelesen’de katılarak Dernek olarak Elazığ’da inşaat ve yalıtım sektöründe imalat yapan
firmaların ihracatına katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade ederek, Elazığ TSO ile müşterek
bu alanlardaki tüm firmalarla çalışma başlatılma kararı aldıklarını ifade etti.
Elazığ İŞGEM’den İtalya’ya Deneyim Paylaşım Ziyareti: Elazığ TSO’nun üç büyük kurucu
üyeden birisi olduğu Elazığ İŞGEM Proje Ortakları ve Teknik Destek Ekibinin katılımı ile
İtalya’da 1-4 Ağustos 2018 tarihlerinde 4 günlük deneyim paylaşımı ve teknik gezi programı
gerçekleştirilmiştir. Programa Elazığ Valisi ile Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı da
katılmış olup İtalya’da OSB, Teknokentler, İş Geliştirme Merkezleri ve Ticaret Odası
ziyaretleri yapılmış ve Elazığ tanıtımı ve ihraç ürünleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
DAİB Ziyareti Ve Taleblerin İletilmesi: Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin (DAİB)
Eximbank İrtibat Bürosu’nun açılış programı ve “Ekonomi ve Dış Politikada Güncel
Gelişmeler” konulu panele katılmak üzere 07/08/2018 tarihinde Erzurum’a giden Elazığ TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ve Elazığ TSO
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Zülfü Altıntaş, DAİB Yönetim Kurulu ile bir araya gelmişlerdir.
Yapılan görüşmelerde Bölgede en fazla ihracatçı firma sayısının Elazığ’da olduğu ve ilimizin
ihracat potansiyelinin de yüksek olması nedeniyle Elazığ TSO bünyesinde ivedi şekilde bir
DAİB temsilciliğinin açılması talep edilmiş ve mutabakat sağlanmıştır.
Türk-Alman TSO 13. Genel Kurul Toplantısı: 16 Eylül 2018 tarihinde Elazığ TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Berlin'de
gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 13. Olağan Genel Kurul
toplantısına katıldı. Arslan Elazığ TSO’nun üye olduğu bu yapıyı yeni dönemde çok etkin
kullanacaklarını söyledi…
Kobi’lere İhracat Kapısını Açan Proje: İhracatımızın arttırılması için, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ile KOSGEB arasında yapılan işbirliği ile KOBİ’ler yurt dışı iş
gezilerine katılma fırsatı yakalanmış olup, Elazığ TSO tarafından ilimiz işletmelerinin
protokolden yararlanması için iş dünyasının talepleri toplanmıştır.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI FUAR KATILIMLARI VE TANITIM FAALİYETLERİ
Odamız tarafından 2018 yılı içerisinde birçok fuar ve tanıtım organizasyonuna iştirak edilmiş,
ilimizin tanıtımı ve firmaların en üst düzeyde katılım ve temsili için gereken destekler
sağlanmıştır. Katılım sağlamış olduğumuz fuarlar ve organizasyonlar şunlardır:
ELAZIĞ DUBAİ 2018 FURİZM FUARI’DA TANITILDI
22-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “DUBAİ 2018 Uluslararası Turizm Fuarı”ın da
Elazığ Valiliği, Elazığ TSO, Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ Kültür ve Turizm Derneği
müşterekliğinde açılan stantta ilimizin turizm değerleri tanıtıldı. Fuar kapsamında; Dubai
Başkonsolosu, Turizm ile Ticari Ateşe ile bir araya gelen Elazığ heyetı, Armada Holdig ve
profesyonel turizm firmalarının yöneticileriyle de görüşerek Elazığ’a yatırıma davet etti.
ELAZIĞ TSO HEYETİ 1. GIDA VE GASTRONOMİ FUARI
21-29 Nisan 2018 tarihleri arasında; Elazığ Belediyesi organizasyonunda, Elazığ TSO, İl
Tarım Müdürlüğü ve STK’lar tarafından desteklenen “Elazığ 1. Yöresel Gıda ve Gastronomi
Fuarı” Doğukent Mahallesi fuar alanında açıldı. Fuarı Elazığ TSO Meclis ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ziyaret ederek fuar katılımcılarıyla görüşmüş ve katılımcılara yönelik bir anket
uygulaması yapmıştır.
İSTANBUL YAPI FUARINDA ELAZIĞ’IN POTANSİYELİ TANITILDI
9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında bu yıl 41.si düzenlenen İstanbul Yapı Fuarına katılan
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ile Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ilimizin
yapı sektöründeki potansiyeli ve üretimi hakkında fuar katılımcıları ile profesyonel alıcıları
bilgilendirerek önemli bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirmişlerdir. Fuarda 7 ayrı Elazığ Firması
da stant açarak tanıtım yapmış olup, Odamız Yönetim Kurulu bu stantları da ziyaret ederek
destek vermiştir.
ANKARA, KÜLTÜREL ETKİNLİĞİNE DESTEK VE KATILIM
Ankara’da faaliyetlerini sürdüren Ankara Elazığ Kültür Derneği tarafından organize edilen
“Peynirli Ekmek Piknik ve Kültürel Etkinliği” 01 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da Elazığ
TSO’nun maddi destek ve katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte binlerce Ankaralı
vatandaşa Elazığ gastronomi kültürünün önemli bir parçası olan Peynirli Ekmek ikramı
yapılmış, yöresel ürünler, halk oyunları ve gösteriler gerçekleştirilerek il tanıtımı yapılmıştır.
ELAZIĞ 2. İNŞAAT VE MOBİLYA FUARI
20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Start Fuarcılık tarafından ilki geçen yıl düzenlenen “Elazığ
İnşaat Mobilya Dekorasyon ve Teknolojileri Fuarı”nın 2’incisi il protokol üyeleri, STK
temsilcileri ve iş dünyasının katılımı Elazığ’da gerçekleştirilmiştir. Fuar organizasyonunun
yapılmasına Elazığ TSO tam destek vermiş ve TOBB Fuarlar takviminde yer almasını
sağlamıştır. 110 firma ve 200 markanın tanıtımının yapıldığı fuar için Elazığ TSO yoğun bir
çaba göstermiştir.
İSTANBUL-ELAZIĞ TANITIM GÜNLERİNE KATILIM
4-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar ve Etkinlik Alanı’nda düzenlenen ve yoğun
bir ilgi gören ‘Elazığ Günleri’ ne Elazığ TSO tarafından önemli destek sağlanmış ve
firmaların katılımı teşvik edilmiştir.
Tanıtım günleri kapsamında Elazığ TSO tarafından tanıtıcı yayın, ilin öne çıkan ürünlerinin
hediye edildiği özel paketler, ikramlar ve hediyelikler hazırlanmıştır. Bununla birlikte yerli
biber, üzüm, peynirli ekmek ve bal için özel ambalajlar yaptırılmış ve ilgili firmalara ücretsiz
olarak dağıtılarak ilimizin bu güzide ürünlerinin doğru ambalajla müşteriyle buluşmasına
öncülük edilmiştir.
Fuar kapsamında Elazığ TSO standında çok yoğun bir tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.

ANTALYA YÖREKS FUARINA KATILIM SAĞLANDI
24-28 Kasım 2018 tarihleri arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle
Antalya’da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) fuarına Odamız
tarafından katılım sağlanmıştır. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından açılan stantta yer alan
Elazığ TSO, ilimizin tanıtımı ile ilgili yayınlar, Cd, yöresel ürünler ve fuar için hazırlanmış özel
tanıtım ürünlerinin dağıtımını yapmıştır. Fuara Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri de
iştirak ederek fuar boyunca tüm katılıcılarla ilgilenmiş ve gerekli bilgilendirmeleri
yapmışlardır.
“İŞ VE İSTİHDAM FUARI”INDA MEGİP PROJESİ TANITILDI…
18-22 Kasım 2018 tarihleri arasında, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi
Odası, İş Kur İl Müdürlüğü ile Gelecek Fuarcılık tarafından işverenlerin kalifiye eleman
teminine yardımcı olmak, gençlerin iş hayatında yer almalarını sağlamak ve girişimcilik
ruhunu arttırmak amacıyla gerçekleştirilen “Elazığ 1. İş ve İstihdam Fuarı”ında Elazığ TSO
tarafından açılan stantta MEGİP Projesi tanıtıldı…
Fuarın açılışına katılan Elazığ TSO Başkanı, Elazığ Belediye Başkanı ile birlikte fuarda stant
açan tüm firmaları ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.
17. MÜSİAD EXPO FUARINA KATILIM
21-24 Kasım 2018 Tarihlerinde İstanbul CNR Fuar Merkezinde Düzenlenen 17. MÜSİAD
EXPO Fuarına Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı katılmış, fuar kapsamında
gerçekleştirilen etkinliklerde Elazığ ve iş dünyasını temsil etmiştir. Fuar kapsamında Elazığlı
firmaların açtığı stantları da ziyaret eden Elazığ TSO Başkanı, MÜSİAD Yöneticileriyle de bir
araya gelmiştir.
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