
ELAZIĞ TSO PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 
 
Tarih: 28 Aralık 2019 
Konu: Elazığ TSO Paydaşları (STK/Kamu/Üniversite) İle Yapılan Toplantıda 
Katılımcılara Dağıtılan Elazığ TSO 2019 yılı çalışmalarından öne çıkanlar. 
 
Elazığ’ın kalkınması ve gelişmesi, kaynakların ekonomiye kazandırılması, ihracatın 
artması, ticaretin gelişmesi, ortaklık kültürünün yerleşmesi, kurumlar arası işbirliklerinin 
artması, STK’ların tek sek olarak ilin menfaatleri doğrultusunda hareket etmesi, Elazığ 
TSO Üyelerinin sorun Ve ihtiyaçlarının karşılanması ve iş dünyasının önündeki 
engellerin kaldırılarak, ekonomi ve sanayinin gelişmesi hususunda Odamız 1 yıllık 
hizmet dönemi içerisinde önemli hizmetler ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. 
 
Bunlardan Bazıları Şunlardır: 
 
KOOPERATİFLEŞME 
Odamızın 2018 yılı Nisan ayında yapılan seçimleri öncesinde her platformda dile 
getirmiş olduğumuz ve ilimize mutlak suretle kazandırılması gerektiğini ifade ettiğimiz 
en önemli konuların başında Kooperatifleşme hususu gelmiştir. Bu konuda sizlerin de 
bir çoğuna katıldığınız sayısız toplantılar ve istişareler yaparak bugün çok önemli bir 
noktaya gelmiş bulunmaktayız. İlimizin potansiyel kaynaklarının sürdürülebilir 
ekonomik bir yapıya kavuşması ve işsizliğin önlenmesi hususunda çok değerli olan bu 
çalışma hakkında bugün detaya girmek istemiyorum çünkü yakın bir tarihte üst düzey 
katılımla lansman toplantısı yaparak tüm detayları paylaşacağız. 
 
TEKNOVA (ELAZIĞ 2. OSB)  
Elazığ’ın 2. OSB’si olan TEKNOVA bölgenin teknoloji ve nitelikli ürünlerin üretim 
merkezi olması hedefiyle planlanmıştır. 6 bin 6 hektardan oluşan bir arazi üzerinde 
kurulum çalışmaları devam eden TEKNOVA’nın altyapı projeleri tamamlanmış ve 
Sanayi Bakanlığında onaylanma sürecindedir.  
 
SERA OSB ve JEOTERMAL TURİZM 
Elazığ’da MTA tarafından yapılan sondaj çalışmaları neticesinde tespit edilen 
Jeotermal Kaynağın özellikle Sağlık Turizmi ve Seracılıkta değerlendirilmesi amacıyla 
proje çalışmaları başlatılmıştır. Elazığ Valiliğimiz öncülüğünde, Belediyemiz ve Elazığ 
Ticaret ve Sanayi Odası müşterekliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde Jeotermalin 
kullanım hakkı alınmıştır. Cip Köyü mevkiinde yaklaşık 1200 hektar alan üzerinde 
kurulması planlanan Sera OSB’de öncelikle, fidan, fide ve nitelikli tarım ürünlerini 
üretilmesi hedeflenmiştir. 
Jeotermal Turizmde ise Cip Baraj Gölü ve Sivrice İlçemizde yapılacak yatırımlarla bu 
alanda Elazığ için yeni bir sektör oluşturulması hedeflenmektedir. 
 
BESİ OSB 
Yaklaşık 1000 dönüm bir alan üzerinde kurulması planlanan ve toplamda 13 bin 
büyükbaş yetiştiriciliğini sağlayacak olan Elazığ Besi OSB için yer tespiti yapılmış olup, 
gerekli ihale süreçleri ve altyapı çalışmaları için Bakanlık onay süreci başlatılmıştır. 
Tarihi süreç içerisinde bölgenin en önemli hayvancılık Pazar alanı olan Elazığ bu 
altyapı ile birlikte yeniden bu sektörde eski günlerine kavuşarak çok önemli bir 
ekonomik değer yaratılması planlanmıştır.  
 



BASKİL PVC VE GIDA OSB 
İlimizin tarım ürünleri bakımından en zengin bölgesini oluşturan Baskil ilçemizde 
ilimizin ve bölgemizde yetişen ürünlerin nitelikli üretime dönüştürülmesi ve 
sanayileşme için altyapı oluşturulması hedefiyle PVC ve Gıda OSB kurulum 
çalışmaları başlatılmıştır. Yer tespiti yapılan alanda OSB kurulum sürecine gelinmiştir. 
 
KOVANCILAR-PALU-KARAKOÇAN KARMA OSB 
İlimizin doğu bölgesinde yer alan Kovancılar, Palu, Karakoçan ve Arıcak ile Alacakaya 
ilçelerimizin istifade edeceği bir Karma OSB kurulması hususunda bölgedeki STK ve 
iş dünyası ile mutabakat sağlanmıştır. Özellikle yurt dışında çok önemli bilgi ve 
sermaye birikimi olan bu bölgelerimizin sanayileşme noktasındaki altyapısını kurmak 
için başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bölgede kurulacak olan Karma OSB ile 
başta tarım ve hayvancılık olmak üzere zengin maden yataklarının nitelikli ürüne 
dönüştürülmesi ve yoğun bir istihdam sağlanması hedeflenmiştir. Bu proje ile özellikle 
AB ülkelerindeki bölge insanımızın kendi yöresine kaynak aktarımı da söz konusudur.  
 
 
E-TİCARET PORTALI ve ODAMIZ ADINA İLK MARKA TESCİLİ 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’ firması ile anlaşma yapılmış ve elazigburada marka tescili alınarak, 
Odamız tarafından şirket kurulumu tamamlanmış ve konusunda nitelikli eleman 
istihdamı sağlanarak e-Ticaret süreci başlatılmıştır. Bu projemizle hedefimiz e-Ticaret 
yöntemi ile Türkiye ve Dünya Pazarlarına ilimiz üreticilerinin açılmasına öncülük 
etmektir.  
 
GES OSB 
İlimizde GES yatırımlarına daha fazla yer verilmesi ve çok zengin olan ilimizin bu 
yöndeki avantajını ekonomiye kazandırma noktasında önemli bir eksiklik olan GES 
OSB’nin kurulumu için gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır.  
OSB’lerde yapılacak yatırımlara verilen devlet desteklerinin sağladığı avantajlarla 
Elazığ başta GES yatırımları olmak üzere diğer OSB yatırımları ile kısa sürede 
bölgenin çekim ve cazibe merkezi haline gelecektir. 
 
ELAZIĞ FUAR VE KONGRE MERKEZİ 
İlimizin kalkınma ve gelişmesi noktasında açıklamış olduğumuz 23 proje arasında yer 
alan ve ilimizin son 30 yıldan beri gündeminde yer alan kalıcı Fuar alanı sorunu yoğun 
girişimlerimiz ve lobi faaliyetlerimiz neticesinde sonuçlanmıştır. 
İş dünyası ile yaptığımız görüşmeler ve anket çalışmaları neticesinde öncelikle Fuar 
ve Kongre Merkezinin yer tespiti noktasında mutabakat sağlanmıştır. Belediyemiz ile 
yapılan müşterek girişimler neticesinde Orman ve Tarım Bakanlığımızın da destek ve 
oluru ile il merkezinde yaklaşık 10 dönüm bir alanda Fuar ve Kongre Merkezi’nin 
projelendirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Belediyemiz tarafından kısa süre içerisinde 
ihale süreçleri tamamlanarak çalışmalara start verilecektir.  
 
İPEKBÖCEKCİLİĞİ PROJEMİZ 
Odamız öncülüğünde İl Tarım Müdürlüğümüz ve Elazığ Kadın Girişimciler 
Kurulumuzun katılımı ile ilimizde İpekböcekciliğinin ekonomik değer haline getirilmesi 
hususunda çok yönlü bir proje başlatılmıştır. Ülkemizde konusunda uzman kurum ve 



kişiler ziyaret edilmiş ve süreçler değerlendirilmiştir. Bu konuda tarihi bir geçmişi olan 
Elazığ’ın bu değeri yeniden canlandırması için Orman Bölge Müdürlüğümüz 2020 
yılında belirlenen alanda bin adet dut fidanı ekimi gerçekleştirecektir. Pilot olarak bu yıl 
içinde uyguladığımız ve büyük başarı sağladığımız bu projemizi büyüyerek bölgesel 
bir yapıya kavuşacaktır. Öncelikli hedefimiz köylerde atıl olan tüm dut ağacı potansiyeli 
ile atıl durumda kalan kadın iş gücünü nitelikli hale dönüştürmektir.  
 
ELAZIĞ TSO KURUMSAL ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ 
Elazığ ekonomi ve sanayisinin gelişmesi ve kaynaklarının ekonomiye kazandırılması 
aynı zamanda üyelerinin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için çok önemli 
bir misyonu olan Elazığ TSO’nun kurumsal ve fiziksel altyapısı yeniden 
yapılandırılmıştır. Organizasyon şeması yenilenen ve DAİB İrtibat Bürosu, İhracat 
Destek Ofisi, Proje Ofisi, e-Ticaret Birimi, Elazığ TSO Akademi gibi ihtiyaç duyulan 
birimlerin kurulumu ve nitelikli eleman ihtiyaçları karşılanmıştır. Proaktif bir hizmet 
dönemine giren Elazığ TSO ilin kalkınma ve gelişmesinde tüm yerel dinamiklerle 
birlikte müşterek hareket etmektedir.   
 
AB VE YEREL BİRİMLERE SUNULAN 12 AYRI PROJE 
Odamız tarafından AB Hibe Fonları ağırlıklı olmak üzere yerel kaynaklara 12 ayrı proje 
hazırlanmıştır. Bu projelerimizden bazıları ön değerlendirme süreçlerini başarıyla 
geçmiş olup, projelerin nihai sonuçlanması beklenmektedir. Toplamda 17 milyon Euro 
tutarındaki bu projeler ilin ekonomi ve sanayisine yeni bir ivme kazandıracak aynı 
zamanda küresel boyutta üretim ve hizmet kalitesinin yakalanmasına öncülük 
edecektir.  
 
Projeler; üretim ve hizmet altyapılarının oluşturulmasının yanısıra, nitelikli üretim, 
nitelikli hizmet, nitelikli personel, nitelikli sunum, tasarım, inovasyon, pazarlama, 
markalaşma, kümelenme, rekabet, lojistik gibi tüm süreçleri kapsamaktadır.  
 
İlin kendine özgü ve potansiyel kaynaklarının da ekonomiye kazandırılmasını 
hedefleyen bu projelerimiz şunlardır: 
 
- Girişimciler İçin Köprü Projesi 
- Elazığ Endüstri 4.0 Dönüşüm Merkezi Projesi 
- Elazığ Gıda İnovasyon Kümesi Projesi 
- Dijital İnteraktif İSG Risk Değerlendirme Sistemi (O-IOHS) Projesi 
- Yeni Nesil İSG Yaklaşımları ile Farkındalık Oluşturma Projesi 
- İSG'de Sanal Gerçeklik Simülasyonunun Kullanımı Projesi 
- Bölgesel Turizmde Mesleki Yeterlilik Projesi 
- Elazığ’ da Badem, Ceviz ve Kuruyemiş İşleme Tesisi Fizibilitesi” Projesi 
- Meyve Suyu Tozu ve Meyve İşleme Tesisi Fizibilitesi” Projesi 
- Gezin ve Kuyulu Çileklerinin Markalaştırılması” Projesi 
- Harput Kirazının Markalaştırılması” Projesi 
- Elazığ 2.OSB Müdürlüğü Kurumsal Kimlik Çalışmaları” Projesi 
 
EĞİTİM, SEMİNER, KONFERANS, İSTİŞARE VE TOPLANTILAR 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından konusunda uzman kişi ve kurumlar ile 
sağlanan işbirliği ve Elazığ TSO bünyesinde 2019 yılında kuruluşu gerçekleştirilen 
Elazığ TSO Akademi organizasyonunda 127 ayrı Eğitim, Toplantı, Konferans, Panel 
ve Seminer düzenlenmiştir. Bu organizasyonlardan 51 âdetinin toplantı katılım 



çizelgesi oluşturulmamış olup İmza çizelgesi oluşturulan 76 toplantıya ise 2 bin 359 
kişi katılım sağlamıştır. Her toplantı sonrasında katılımcıların GSM’lerine toplantı 
memnuniyet anketleri düzenlenmiştir.  
Bu organizasyonlara Oda üyeleri ile birlikte ilimizdeki STK’lar, kamu kurumları, eğitim 
kurumları ve vatandaşlar katılım sağlamıştır. 
İlimiz iş dünyası ve kurumlarımız açısından önem taşıyan bu faaliyetlerimiz aralarında 
Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, TSE, TÜRMOB, TÜRSAB, KOSGEB, FKA, TKDK, İş-Kur, DAİB, 
Trakya ABİGEM, Fırat Üniversitesi, Türkiye Bankalar Birliği, ASELSAN’ın bulunduğu 
kurumlarla işbirliği sağlanarak yapılmıştır. 
 
 
ARA ELEMAN SORUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR  
Oda üyelerimizin en fazla ihtiyaç duydukları ve şikayete konu olan hususlardan biri de 
nitelikli ara eleman sorunudur. Üzerinde en fazla zaman harcadığımız ve önem 
verdiğimiz bu konuyla ilgili olarak 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. İlgili kurumlar ve işletme sahipleriyle bu dönem 
içerisinde sayısız toplantılar yapılmıştır. Eğitimler Tekstil ve Konfeksiyon sektörüne 
yönelik olarak başlatılmış ve olup il merkezi ve ilçelerimizle birlikte yaklaşık 1.000 kişiye 
yakın eğitim verilerek istihdamı sağlanmıştır. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Protokol 
gereğince 81 İlde 81 Meslek Okulunun iş dünyası ile entegre olması projesi 
kapsamında İlimiz Endüstri Meslek Lisesi Odamızın tüm süreçlerinde yar alacağı yeni 
ara eleman merkezi haline getirilmesi çalışmaları da devam etmektedir. 
 
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, Fuar alanı, 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, Eğitim Sektörü, Gastronomi ve Sigorta Sektör temsilcileriyle sektörel sorunlar 
değerlendirilmiş ve hazırlanan rapor ve talepler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TOBB ve ilgili mercilere 
ulaştırılmıştır. 
 
LOBİ ÇALIŞMALARI  
İlimizin çeşitli sorunlarının çözümü ve iş dünyası ile halkımızın beklentilerinin 
karşılanması noktasında güçlü bir iletişim ağı kurulması ve ilişkilerin sıcak tutularak 
siyaset ve bürokratik olarak Elazığ lehine kararlar alınmasına öncülük edilmesi 
anlamında çok sayıda ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 2019 hizmet dönemi 
içerisinde,TOBB, çok sayıda Bakan, Milletvekilleri, TSE, MTA, Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü, Türk Eximbank, SGK Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, TR 
Test Genel Müdürlüğü, Ülkemizde önemli bir noktada olan Oda ve Borsalar, 
Bankaların Genel Müdürlükleri ve ülkemizde alanlarında lider olan üst düzey firmaların 



bulunduğu bir çok kurum ve kuruluş Odamız Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyaret edilerek taleplerimiz dile getirilmiştir. 
 
ODAMIZIN TEMSİL EDİLDİĞİ KURUM VE KOMİSYONLAR 
Odamız ilimizde faaliyet gösteren ve çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan 
53 ayrı komisyonda görev almış olup, il içinde ve il dışındaki tüm toplantılara katılarak 
ilimiz ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda karar alınmasına gayret göstermiştir. 
 
FUARLAR/SOSYAL-KÜLTÜREL DESTEKLER  
Odamız bütçe imkanları ölçüsünde ilimizde kültürel ve sportif faaliyetler başta olmak 
üzere kamu kurumlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız tarafından organize edilen 
tüm etkinliklere destek sağlamış ve katılımcı olmuştur. 
Odamız yurt içi ve yurt dışında ilimizin ve ihracat potansiyelimizin tanıtılması amacıyla 
çok önemli fuarlara katılım sağlamıştır. Bunlardan bazıları; EMİTT, YÖREX, İzmir 
Marble, İstanbul Yapı Fuarı, Diyarbakır ve Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarları ile 
Yurt dışında Berlin, Honver, Frankfurt ve Amsterdam fuarlarıdır. 
 
YAYINLAR VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
Odamız tarafından bu yıl içerisinde çok önemli iki yayın hazırlanmıştır. Rakamlarla 
Elazığ ve Elazığ Ekonomik Rapor yayınları ilimizin tüm verilerinin toplandığı, resmi 
istatistiklerin yer aldığı ve bu istatistiklere göre yorumlandığı içerik ile ilgili tüm 
kesimlere çok değerli kaynaklar olmuştur. 
Odamızın Web sitesi yeniden yapılandırılmış, başta Oda üyeleri olmak üzere toplumun 
tüm kesimlerinin istifade edebileceği bilgi ve istatistik donanımı ile yenilenerek hizmete 
açılmıştır. 
 
Yenilenen Web sitemizin takip edilme oranı bir önceki dönemle kıyaslandığında 
%30’luk bir artış ile toplumun tüm kesimlerinin ilgisini çekmeye başlamıştır. Yenilenen 
ara yüzü ve çok geniş yelpazedeki bilgi bankası özelliği ile Elazığ’ın çok önemli bir 
ihtiyacını karşılayan zengin içerik yapısına kavuşmuştur. 
Sitemiz ayrıca İngilizce destekli dil seçeneği ile özellikle yurt dışından ilimize ilgi 
duyanlar açısından da önemli bir hizmet vermeye başlamıştır.  
 
Medya çalışmaları boyutunda ise; 225 Basın Bülteni yayınlanmıştır. Odamızın Hizmet 
aldığı Medya Takip Firması olan Ajanspress istatistiklerinde Odamızın 2019 yılı 5 
Aralık itibarı ile Medya ve sosyal medya paylaşım istatistikleri şöyledir: 
Yerel  : 1150 
Bölgesel : 46 
Ulusal : 49 
Toplam : 1245 
 
FACEBOOK :  428 Gönderi, 32 bin 866 Beğeni ve 929 bin 528 Toplam Etkileşim, 
İNSTAGRAM: 430 Gönderi, 39 bin 048 Beğeni ve 372 bin 985 Toplam Etkileşim, 
TWİTTER :  445 Gönderi, 8 bin 448 Beğeni ve 1 milyon 776 Toplam Etkileşim, 
 


