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ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 

E-İHRACAT İLE ELAZIĞ İŞLETMELERİNE DEĞER KATMA İSTİŞARE 

TOPLANTISI RAPORU 

 
 

Tarih : 03.02.2021 

Konu : E-İhracat Toplantı Raporu 

Rapor : Etem Yalın/Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü 

Toplantıya Katılanlar: Genel Sekreter M.Mehmet Karabulut, Basın Halkla İlişkiler ve  

Protokol müdürü Etem Yalın, TradeValley Yöneticileri Güçlü İlalmak ve Belgin Güven 

 

 

 

RAPOR 
 

02 Şubat 2021 tarihinde Zoom üzerinden yapılan ve bir saat süren toplantıda, kendi alanında 

ülkemizde ve uluslararası arenada önemli bir hizmet sağlayıcı olan TradeValley yöneticileriyle Elazığ’daki 

işletmelerin e-İhracat potansiyelinin yükseltilmesi, bugüne kadar ihracat yapamamış olanların ihracata 

yönlendirilmesi, ihracatla ilgili bir temsilci yetiştirilmesi, firmalarımızın iç pazarda adeta bir ülke olan 

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vb. illerde de ticaretinin artırılması hususları görüşülmüştür.  

 

 
1. Yapılan durum analizi ve tespitler neticesinde Şubat ve Mart ayları içerisinde iki ayrı eğitim 

organizasyonu yapılmasına; 

2. İlk eğitimin temel ikinci eğitimin daha sektörlere özel olarak verilmesine 

3. Eğitimlere katılanlar içerisinden Meclisimiz Tarafından yapılacak çekilişle iki üyenin TradeValley 

hizmetlerinden istifade edebilmesi için ücretin Odamız tarafından karşılanmasına (Her Eğitim gideri 

5.500 TL. ancak firma bu parayı Üyenizin hizmet alımında kullanın siz bir taşla iki kuş vurarak hem 

üyeye bu desteği hem de eğitimi almış olursunuz önerisi makul görülmüştür.) 

4. TradWalley ile Odamız arasında bir iş birliği protokolü imzalanmasına, (Bu protokol ile üyelerimiz 

firmanın e-İhracat hizmetlerini %50 indirimli olarak 5.500 TL bedelle alacaklardır.) 

5. TradValley yıl boyu ülke gelenide yapacağız zoom üzerinden dijital fuar ve B2B, eğitim, seminer vb. 

tüm organizasyonlarına Elazığ TSO logosu da koyarak bu etkinliklerde görünürlüğümüzü sağlayacaktır. 

(Akreditasyonda en zayıf yönümüz olan Dış Ticaretle ilgili önemli bir açığı kapatmış olacağız.) 

6. TradeValley Elazığ işletmelerinin kendi firmaları üzerinden yaptıkları tüm girişim ve katılımların 

istatistik raporlarını Odamızla paylaşacaktır. 

7. TradeValley Yöneticileri Güçlü İlalmak ve Belgin Güven Şubat ayı içerisinde günü birlik Elazığ Ziyareti 

gerçekleştirecek ve bu ziyarette Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımızın uygun olması 

halinde görüşme talepleri de söz konusudur.  

 


