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ARSLAN, “ELAZIĞSPOR BU ŞEHRİN EN 

ÖNEMLİ MARKA DEĞERİDİR” 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Kanal Fırat Televizyonunda canlı olarak yayınlanan 

“Gündem” programında Elazığspor ile ilgili önemi açıklamalarda bulundu. Başkan Arslan; Elazığspor’un 

kapanması gibi bir kelimeyi duymak istemediklerini belerterek tüm şehrin bu önemli değere sahip çıkması 

gerektiğinin altını çizdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Daha Fazla Üretim Ve Daha Fazla 
İstihdam  Hedefliyoruz” 

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 13 

bankanın katılımı ile uygulamaya geçen ‘KOBİ Değer Kredisi’ 

destek paketini olumlu bulduklarını belirterek, “. Sayın Hazine 

ve Maliye Bakanımızın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi, 

finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerimiz için önemli bir müjde 

olmuş, reel sektörümüzün moralini artırmıştır. Hükümetimizin 

bu desteği sayesinde krediye ulaşma imkânı artacak, 

ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim ve ihracat 

bundan olumlu etkilenecektir.  

İstihdam ve enerjiden sonra hayata geçirilen bu yeni 

finansman desteğiyle firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız 

tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Raporumuzda yer alan 

30 sorun başta ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz iş dünyasının daha 

fazla üretme, ihraç etme ve istihdam sağlaması ile ilgilidir. 

İlimizde iş dünyasının çatı örgütü olarak Meclisimiz, Yönetim 

Kurulumuz, Meslek Komitelerimiz ve diğer kurullarımızda 

görüşülen ve çözüm için girişimler başlatılan sorun ve 

taleplerimizin gündeme taşınmış olması bizleri ziyadesiyle 

mutlu etmiştir. Bu sorunlar umuyoruz ki bir bir çözülecek ve 

hem iş dünyasının hem de ilimizin önü açılacaktır” dedi. 

 

 

 

“KAPATMA CÜMLESİNİ DUYMAK 
İSTEMİYORUZ” 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan yaptığı konuşmada: 
 “Ben Elazığ’da caddeye ne zaman çıkarsam çıkayım önümü birkaç kişi 
muhakkak Elazığspor’la alakalı kesiyor. Halkımız Elazığspor’a duyarlı. 
Elazığspor Elazığ’ımızın çok ciddi bir değeridir. En iyi şekliyle yaşatılmalıdır. 
Biz kapatma cümlesini duymak istemiyoruz. Elazığspor en iyi şekliyle 
yaşatılmalıdır. Bu memleketin Azot Fabrikası kapandı, Bikromat Fabrikası 
kapandı, Ayçiçek Fabrikası kapandı. Biz kapatmak kelimesini sevmiyoruz, 
duymak istemiyoruz. Bu bize yakışan bir şey değil. Tabi ki yaşayacak, tabi ki 
var olacak. Burada sadece sorumluluğu belirli kitlelere atarsak bu iş sıkıntı. 
Herkes bir ucundan tutacak, olacağı bu. Herkes tutmazsa olmaz, bereketi de 
olmaz, gücü de yetmez kimsenin. Tüm halkımızın sahip çıkması gereken bir 
süreç bu. Borçluluk oranında büyük kulüplerin borçları açıklandı. Onların mı 
kapatılması gerekiyor bizim mi kapatılmamız gerekiyor. Oranlar ortada. Bizde 
istemezdik bu rakamlara ulaşmasını, bu borçlara ulaşmasını. Ama maalesef 
yasal mevzuatlar oradaki bütçe disiplinini tesis etme ve denetleme noktasında 
konuya hakim değil. “Kaynakların oluşturulmasıyla alakalı 8 ayrı holdingin 
ziyaret edilmesi, bunlardan belli ölçüde destek alınması noktasında hem fikir 
olundu. Onunla alakalı Sayın Valimiz de randevuları talep etmeye başladı. 
Konuşmalar var, görüşmeler var ama detay ve rakam bilmiyorum. Biz bu 
şehirde var isek Elazığspor’la varız.”  

 

 

“KOBİ’lere Teminatsız Finansman 

Çok Değerli Bir Destek Olmuştur” 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Asilhan ARSLAN,  Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni kredi 

imkanıyla ilgili olarak, “Bu paket kapsamında 1 milyon 

liralık kredi verilmesiyle imalatçı ve üretici KOBİ’ler çok 

önemli bir desteğe kavuşacaktır. Reel sektörün kaynak 

bakımından rahatlatılması ve teminatsız finansman, 

bugün en ‘değerli’ destektir” değerlendirmesinde 

bulundu 
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