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“KGF Destekli Program İş 
Dünyasına Çok Önemli Katkılar 
Sağlayacaktır.” 

Desteğin iş dünyası için çok önemli olduğunu ifade eden 
Başkan Arslan “KOBİ Destek Paketi’nde 1.54 faiz oranıyla 
işletmelere yeni kredi imkanının tanınmasının; üretim, 
yatırım ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağına 
inanıyoruz. Protokol imzalanan bankaların KOBİ’lere 
olumlu yaklaşım sergilemelerinin, desteğin hedefine 
ulaşmasına büyük katkı sağlayacağı muhakkaktır. 
Finansmana erişimde büyük sorunlar yaşayan ilimiz ve 
bölgemizdeki tüm KOBİ’ler için çok önemli bir destek paketi 
açıklanmıştır. İçinden geçilmekte olan bu ekonomik 
süreçten daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha 
fazla ihracatla çıkılacağını hep ifade ediyoruz. Bunun da 
önünün açılması noktasında devletimiz imkanlarını 
zorlayarak bu destekleri sağlamaktadır. Finans sektörü, 
KGF, iş dünyası bu süreçte aynı gemide bulunan taraflar 
olarak omuz omuza vererek ülkemizin kalkınma ve gelişme 
sürecine inşallah katkı koyacaklardır. KOBİ’lerimiz başvuru 
ve desteklerle ilgili detaylı bilgileri Odamız bünyesindeki 
KGF Şubemizden alabilirler ” değerlendirmesinde bulundu. 

 

 

ARSLAN KONUŞMASI İLE DİKKATLERİ ÇEKTİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara’da 

düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı M.Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı Ticaret ve Sanayi Odaları  ile Ticaret 

Odaları Müşterek Konsey Toplantısı’nda konuşan Elazığ TSO Başkanı 

Asilhan Arslan, iş dünyası ve Elazığ’ın 30 ayrı sorun ve beklentisini 

gündeme taşıdı… 

Başkan Arslan TOBB Konsey Toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, ilimizin, 

bölgemizin ve ülkemizin sorunlarını ilgili makamlara taşıdıklarını ifade ederek, 

“TOBB öncülüğünde Sayın Ticaret Bakanımız ve Sayın TOBB Başkanımız ile çok 

sayıda Konsey Başkanımızın katıldığı toplantıda ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz iş 

dünyasının genel sorunlarına ilişkin bizlere de söz verilmiştir. Bu önemli toplantıda 

ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma ve gelişmesini sağlayacak hususular 

dikkate alınmış ayna zamanda iş dünyasının içinde bulunduğu sorunlar gündeme 

taşınmıştır. Yapmış olduğumuz konuşmada içinden geçmekte olduğumuz ekonomik 

şartların dikkate alınarak özellikle kamudan alacağı olan özel sektör ödemelerinin bir 

an evvel yapılması talep edilmiştir. Gündeme getirdiğimiz tüm hususlar ayrıca rapor 

halinde Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara sunulmak üzere 

TOBB’ye sunulmuştur…)                

 

 

Elazığ Ticaret Ve Sanayi Odası 13. 

Meslek Komitesi 2019 Yılının İlk 

Toplantısını Gerçekleştirdi. 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı 

Salonu’nda gerçekleşen 13. Meslek Komitesi  Ocak ayı 

komite toplantısına komite başkanı Ali Duruksu 

başkanlık yaptı. Toplantıya komite başkan yardımcısı 

Gökhan Murat Mutlu,  M. Fatih Türközmen ve Hakan 

Akan katıldı. Toplantıda medikal ve sağlık sektörlerinde  

yaşanan  sorunlar ve çözüm yolları değerlendirilerek  

ilgili makamlara sunulmak üzere rapor oluşturuldu      

 

 

 

21 Ocak 2019/PAZARTESİ 

Ekonomi Şurasında TOBB tarafından önceden belirlenen 
bölge sözcüleri 5’er dakikalık konuşma yaparak bölgesel 
sorunlar ve iş dünyasının beklentilerini dile getirdiler. 
Doğu Anadolu Bölgesi adına ise Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Asilhan Arslan söz aldı.  
Bölgede bulunan 14 il ve 29 Oda-Borsa adına konuşan 
Arslan, bölgenin en önemli sorunlarının başında gelen 
altyapı yetersizlikleri ve potansiyel kaynakların ekonomiye 
kazındırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.  

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kobi-destek-paketi

