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2021 AĞUSTOS AYI MESLEK KOMİTE TOPLANTI RAPORU 
 
Tarih  : 09/08/2021 
Konu  : 03/06 Ağustos tarihleri arasında yapılan Meslek Komite Toplantıları Hk. 
Rapor  : Etem YALIN/Halkla İlişkiler Müdürü – Ahmet ORHAN/Akademik Danışman 
 
 
TOPLANTI RAPORU 
 

1- Meslek Komite Toplantılarının gün ve saatlerinin yazılı olduğu çizelge Meslek Komite 
Üyelerine WhatsApp Grupları üzerinden gönderilerek gündeme alınması istenen 
konuların yazılması talep edilmiştir. 
 

2- Meslek Komitelerinden Gündeme alınması ile ilgili görüş ve öneri gelmemiş olup,  
Aşağıdaki maddelerin görüşülmesi Genel Sekreterlik, Akademik Danışman ve Meslek 
Komitelerinden Sorumlu Basın Halkla İlişkiler Müdürü tarafından uygun görülmüştür 

 Sektörel Sorunların istişare edilmesi 
 Odanın Akreditasyon Süreciyle ilgili bilgilendirme 
 Elazığ TSO Yaz dönemi Online Eğitim takvimi bilgilendirmesi ve Eğitim 

saatlerinin istişare edilmesi 
 Ur-Ge Projeleri 
 Eylül Ayı toplantı gündeminin değerlendirilmesi 
 Dilek ve Temenniler 

 
3- Hazırlanan bu gündem ve Meslek Komite Toplantılarının gün ve saatlerini gösteren 

çizelge WhatsApp gruplarından paylaşılmış, Meslek Komite Sekreterimiz tarafından 
Meslek Komite Üyeleri telefonla aranarak bilgilendirme yapılmış, ayrıca Oda Akademik 
Danışmanlarından Doç.Dr. Ahmet Orhan’da bazı grup başkan ve üyeleriyle telefonla 
iletişim sağlayarak toplantı hakkında bilgilendirmede bulunmuştur. Meslek 
Komitelerinden Sorumlu Meclis Başkan Vekili Veli Aksu’da Odamızın tüm yönetim 
organlarının bulunduğu WhatsApp Grubunda ve sosyal medyada toplantı duyurusunu 
yapmıştır. 
 

4- Yapılan bilgilendirmelere rağmen toplantılara katılım aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: 
 

Guruplar Toplantıya Katılım 

1 Mete Obuz 

2 Sema Sertkaya 

3 Volkan Çiçekci  

4 Ömer Karabulut 

5 Katılım Yok 

6 Suat Barış 
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7 Ahmet Yılmaz, Yılmaz Yeşilkaya, Erdal Aytaç, Fatih Somay 

8 Selahattin Özcan 

9 Mehmet Yıldırım, Harrun Gençtoy 

10 Suat Yaşa, Miraç Gökdoğan 

11 Osman Tanman 

12 Aytunç Sunguroğlu, Mustafa Tunç 

13 Ali Duruksu 

14 Sevgi Ayhan, Fulya Tunç 

 
 

Talepler: 
 
1.Meslek Grubu:  

 Üniversite ve Meslek Liselerinde okuyan öğrencilerin en az bir yılının sanayi içerisinde 
zorunlu staj olarak uygulanması için çalışma yapılması 

 Urge Projeleri ile imalatçıların dış pazarlara açılmasına destek sağlanması 
 Finansmana erişim problemi 

 Verilen destekler sanayi üretimi için çok küçük 

 Ara eleman gereksinimi (Örneğin kaynakçı aranıyor bulunamıyor) 

 Toplantı saatlerinin 17.30 dan sonraya kaydırılması 

 

2.Meslek Grubu: 
 Meslek komitelerinin saha çalışmaları yapıp, sorunların tespit edilmesi 

 Bu çalışmaların sadece seçim yılı değil tüm yıllarda aktif olarak yapılması 

 Ziyaretleri aynı kişilerle değil değişik kişilerle yapmak 

 Kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi 

 
3. Meslek Grubu: 

 “Elazığ Şalvarı” ve “Garadon” için Coğrafi Tescil müracaatı yapılması 
 Sektörün tüketim önceliği yok dolayısıyla krizlerden en çok etkilenen grup 

 UR-GE düşünülmeli ve ağırlık ermeliyiz 

 
4. Meslek Grubu: 

 Sektörün en önemli beklentisinin Mobilyacılar Sitesinin bir an evvel kurulması 

 Ur-Ge Sektöre Değer katar (Projenin hazır olduğu bilgisi verildi) 
 
6.Meslek Grubu: 

 Yeme içme sektörünün uzun kapanmanın ardından sorunlarının devam ettiği,  

 Sebze Haliyle ilgili olarak ise bazı sorunların çözülmesine karşın hala yapılması 
gerekenler olduğu ifade edildi. 
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7. Meslek Grubu:  

 Sanayi sitesinde yer alan hurdaların görüntü kirliliğine ve işletmeler açısından sıkıntı 
yarattığı, Sanayi Sitesinde yer alan Hurdacıların başka bir alana kaydırılması, Akaryakıt 
fiyatlarında dağıtıcı 

 Akaryakıt sektöründe AB de uygulanan Tankerlerin şehir içi 30, şehir dışı 50 km/h hız 
tahdidi ile ilgili sınırlama yine AB ülkelerinde her 180 km de bir dolum tesisi kurularak 
çözülmüş. Türkiye özelinde Dolum tesisine uzak iller için bu büyük bir problem. 

 Şehirlerarası ulaşımda 4.5 saat yol, 45 dakika dinlenme ve sonra 4,5 saat yol ve 
sonrasında 15 saat zorunlu dinlenme; bu AB uygulamasını Türkiye gibi geniş bir Coğrafi 
yapıda nasıl uygulayabilirsiniz? AB bu konuda haftada iki gün ev istirahati çözümünü 
önermiş. Haftanın 2 gününü evinde geçirenlerin uyku probleminin kalmadığı 
öngörülmüş. 

 Akaryakıt istasyonlarının trafo kurulu güçleri kadar GES kurabilecekleri bununla ilgili bir 
engelin bulunmadığı öğrenildi. Bu bilgi sektör temsilcileriyle paylaşılabilir. 

 Tehlikeli madde güvenlik danışmanı maliyetinin akaryakıt istasyonlarına oluşturduğu 
mali yük. Bu tür zorunlu tutulan istihdamlarda SGK yükünün hafifletilmesi önerisi 
 
8.Meslek Grubu: 

 Deprem sonrası yapı sektörü iç piyasanın yoğun talebini karşılamada zorlanıyor. Hem 
ürün tedariki hem de nitelikli ara eleman bulunmasında sorunlar var. Mobilya 
sektöründe ki firmaların hammadde ulaşma sorunu Elazığ TSO’nun girişimleriyle 
olumlu sonuçlandı.  

 Firmalar %30 kapasite ile çalışıyor. 

 UR-GE sektöre destek olabilir 

 
9.Meslek Grubu: 

 Tır Garajı zeminin toprak olması nedeniyle yazın toz kışın çamur olduğu bu alanın eski 
asfaltla kaplanması talebi,  

 Karayolları, DSİ, Orman, Özel İdare gibi kurumların Araç İkmal Müdürlüklerinin il 
merkezi dışına çıkarılarak şehir içi trafiği rahatlatması,  

 Kekliktepe Mevkiindeki Güvenlik Noktasının Yazıkonak çıkışına taşınarak OSB, 
Akçakiraz KSS, Tır Garajı ve yol üzerinde yer alan sanayi kuruluşlarına günlük giden 
gelen iş dünyası ve ilgili tarafların işlerini hızlandıracaktır.  

 Vergi yükleri hafifletilmeli 

 AB’ye uyum çerçevesinde taşımacılık çalışma sürelerinin yeniden reorganizasyonu (Örneğin 

günde 9 saatten fazla araç sürülememesi gibi) 

 
10.Meslek Grubu: 

 Elazığ’da TOKİ ve özel sektör eliyle inşa edilen konutların nüfusun azalmasına rağmen 
sayının arttığı bu durumun hem sektörü hem şehrin gelişimini olumsuz etkileyeceği, 
çok ivedi şekilde konut faiz oranlarında indirim sağlanmasının talep edilmesi, 
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 Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin sektörde zorunlu staj yapmasının 
sağlanması. 

 Ortaklık kültürünün gelişimi noktasında iyi örneklere olan ihtiyaç 

 Teknik elemanların reel sektör gereksinimleri de dikkate alınarak yetiştirilmesi 
 
11.Meslek Grubu: 

 Müteahhitlik sektörünün sorunlarının Elazığ TSO tarafından kısa bir süre önce 
gündeme taşındığı bu sorunların çözümünün takipçisi olunması. 
 
12.Meslek Grubu: 

 Pandemi sürecinde Elazığ TSO tarafından ülke gündemine taşınan zincir marketlerin 
C.tesi günü yarım gün Pazar günü ise kapalı olması talebinin kalıcı şekilde uygulanarak 
yerel esnafın korunması. 
 
13.Meslek Grubu: 

 Fethi Sekin Şehir hastanesinin medikal ürün alımlarında ödemeleri 18 ay sonrasına 
ötelemesi ve bu tarihte dahi ödemenin yapılıp yapılmayacağının net olmaması bu 
vesile ile sektör çok zor durumda iflaslarla karşı karşıya kalan üyeler söz konusu. İlgili 
kurumla gerekli yazışmanın yapıma talebi. 
 
14.Meslek Grubu: 

 Elazığ’da maksimum 60 sigorta acentasının karlılık açısınan ideal olduğu, bu sayının 
sınırlandırılması için girişim yapılması. 

 Sigorta sektöründe, bankalar ve birden fazla iş kolu olan büyük kuruluşların bu işi 
yaparak sadece sigorta işi yapan acentaları zor durumda bırakması. İnternetten yapılan 
satışlarla haksız rekabet oluşturulduğu, Alınan ucuz sigorta poliçelerinin ihtiyaç halinde 
vatandaşın sorumlu bir kişiye ulaşamaması nedeniyle zorluklar yaşadığı, sigortanın 
kesinlikle sigortacıdan yapılması gerektiği ile ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirme 
faaliyetleri yapılması.  

 
 

Sonuç:  
1- Meslek Komite Toplantılarının Mesai Saati dışına kaydırılması 
2- Elazığ TSO Akademi Yaz Dönemi Eğitimlerinin mesai saatleri dışına kaydırılması 
3- Meslek Komite Üyelerinin işyerlerinde ziyaret edilmesi 
4- Finansmana ulaşma ile ilgili çalışma yapıması 
5- Nitelikli eleman sorunun tüm sektörlerde geçerli olduğu  
6- Mermer, Mobilya, Gıda, Demir ve Demir Dışı Metaller, PVC gibi alanlara yönelik Ur-

Ge Projesi yapılması. 
7- Taleplerle ilgili olarak ilgili kurumlara resmi yazı yazılması (Belediye, Karayolları, 

Bankalar, İl Sağlık Müd.TOBB) 


