MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTISI İÇİN ELAZIĞ TSO
ÇALIŞMALARI HAKKINDA MESLEK KOMİTE ÜYELERİNİ
BİLGİLENDİRME RAPORU
Tarih: 06/06/2020
Konu: Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’ın Oda Çalışmaları Hakkında Meslek
Komiteleri Müşterek Toplantısındaki Bilgilendirme Raporu
ELAZIĞ’DA YAŞANAN DEPREM FELAKETİ SONRASI ODA TARAFINDAN YAPILAN ve SÜRECİ DEVAM
EDEN ÇALIŞMALAR
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STK’ların da katılımı ile Acil Eylem Planı Doğrultusunda 14 Maddeden oluşan ve
toplumun tüm kesimlerinin hayatını normalleştirmeyi hedefleyen BEKLENTİ RAPORU
ilgili tüm kurumlara gönderildi.
İlin ve iş dünyasının bu beklenti ve talepleri yerel ve ulusal medya kuruluşları ve
kamuoyu ile paylaşılmış ve bu güne kadar aynı duruş sergilenmiştir.
Deprem sonrası SMS ve Sosyal Medya Üzerinden iş dünyamızı bilgilendirme amaçlı 44 ayrı
paylaşım yapılarak destekler ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
Deprem sürecinde yaraların sarılması ve toplumun acil ihtiyaçlarının karşılanması için
Odamızda kriz masası oluşturulmuş Türkiye genelinden Oda ve Borsalardan gelen yardımların
koordinasyonu sağlanmıştır.
Depremden işyeri veya ticareti etkilenen tüm Üyelerimizin ve İldeki tüm esnafların KOSGEB
Destek kredisine ulaşımının sağlanması için Odamız bünyesinde personel görevlendirmeleri ve
altyapılar kurulmuş, Sizlerin de çok değerli katkıları ile kurulan deprem değerlendirme
komisyonları marifetiyle 7 bine yakın işyerinin dilekçesi ve raporu tarafımızdan oluşturularak
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze verilmiştir.
Odalar Birliğimizin çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bizlere
sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda iş dünyamızın beklentileri videokonferans üzerinden
ilgili tüm bakanlıklara ve yetkililere sunulmuştur.
Depremin etkilerinin azaltılması ve hayatın normale dönmesi noktasında girişim ve
çalışmalarımız devam etmektedir.

KOVİD-19 SÜRECİNDE ODAMIZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR
- TOBB tarafında Ülkemizdeki tüm Oda-Borsalardan talep edilen görüş ve öneri çalışmalarına
katılım sağlanmış ve taleplerimiz iletilmiştir. Bu taleplerimizden ilgili bakanlıklar ve kurumlar
tarafından kabul görenlerle ilgili gelişmeler üyelerimizle paylaşılmıştır.
- KOVİD-19 Sürecinde Odamız tarafından SMS ve Sosyal Medya Hesaplarımız üzerinden yapılan
bilgilendirme sayısı 42’dir.
- Üyelerimizin, Oda Yönetim Organlarımızın ve tüm çalışanlarımızın sağlığı dikkate alınarak bu
süreçteki tüm bilgilendirmelerimiz videokonferans yöntemiyle yapılmıştır.
- Odamız hizmet binası içerisinde Pandemi sürecinin kontrollü ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi
için gerekli tüm altyapı hazırlıkları yapılmış ve günün koşullarına ve gelişmelere göre anlık
müdahale edilmeye devam etmektedir.

-

Yaşanan bu kriz ortamından iş dünyasının en az zararla çıkması ve krizin fırsata çevrilesi için
beklenti ve taleplerimiz de TOBB üzerinden ilgili kurumlara verilmektedir.

FİNANSA ULAŞMA NOKTASINDA ÜYELERE YÖNELİK HİZMETLER
-

-

Hem deprem hem de KOVİD-19 sürecinde üyelerimiz başta olmak üzere Elazığ iş dünyasının en
büyük sorunu finansmana ulaşmak olmuştur. Bu süreçte, bankaların yerel birimleri, bölge
müdürlükleri ve genel merkezlerine ulaşılmış yaşanan sorunlar aktarılmış ve çözüm talebinde
bulunulmuştur.
Finans sektörü ile ilgili yaşanan sorun ve süreçler TOBB nezdin de dile getirilmiş ve çözüm
talebinde bulunulmuştur.
Özellikle kefalet noktasında Kredi Garanti Fonu’nun kaynak ve desteklerinin artırılması için
yoğun mücadele verilmiş ve önemli destekler sağlanmıştır.
Üyelerimizden bankalarla ilgili olarak bize ulaşan her sorun ile şahsim ve Odamız içinde
görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız birebir ilgilenmiş ve sorunun çözümü için yoğun bir gayret
gösterilmiştir. Bu süreç devam etmektedir.

ODAMIZ PROJELERİ İLGİLİ YAPLAN ÇALIŞMALAR
-

-
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2019 Yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve 30 madde olarak sizlerle paylaşılan tüm
hedef ve çalışmalarımız Deprem ve Pandemi nedeniyle duraksamış olasına karşın her bir
alanda çalışma ve girişimlerimiz devam etmektedir. Özellikle ilimizin ekonomik kalkınmasına
yönelik olarak üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğumuz Kooperatifleşme hususlarındaki
girişimlerimiz bugün çok önemli bir noktaya gelmiş olup, inşallah yapacağımız programlama ile
birlikte yakın bir tarihte lansmanını hep birlikte gerçekleştireceğiz.
Bu toplantımızda TKDK, KOSGEB, Teknokent, İŞGEM ve 2. OSB ile ilgili gelinen süreçlerle ilgili
de Meslek Komitesi Üyelerimizin bilgi sahibi olması ve üyelerimize doğru bilgilerin
aktarılmasının yararlı olacağını öngördük. Dolayısı ile hem Kooperatifler hem de Odamızın
diğer tüm projeleri ve çalışmalarını inşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız ikinci
toplantımızda tek gündem maddesi olarak değerlendireceğiz.
Ben toplantıya katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza ve iş dünyamızın tüm önemli paydaşlarına
teşekkür ediyor, sizlerin ileteceği tüm görüşlerin değerlendirmeye alınacağını ifade etmek
istiyorum.
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