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Osmaniye TSO'ya Taziye 
Ziyareti

Hain Saldırıyı Kınıyoruz!

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Os-
maniye TSO’ya düzenlediği taziye ziyaretine eşlik etti. Başkan Arslan, Osmaniye TSO tarafından 
düzenlenen programa da katılarak Elazığ iş dünyasının başsağlığı ve taziye mesajını iletti.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte Osmaniye Ticaret Borsası’nı ziyaret eden TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Er-
soy'un yaşamını yitirdiği, Osmaniye TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy’un yaralandığı silahlı saldırıya 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalete güvendiklerini ve suçluların gerekli cezayı alacağına inandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “3-5 
çapulcunun gelip de iş dünyasına çökmesini kabul edemeyiz” dedi. TOBB’un bir aile olduğunun altını 
çizen Hisarcıklıoğlu, camianın gösterdiği birlik ve beraberliğe teşekkür etti. Bütün dertlerinin ülkenin 
zenginleşmesi ve refahının artması olduğunu belirten TOBB Başkanı, “Bizde siyaset, ırk, cinsiyet 
ayrımı olmaz. Biz bu ülkenin çimentosuyuz. Daha fazla yatırım ve istihdam için uğraşıyoruz. Biz 
kazandığı parayla değil, yanında çalışan insanlarla gurur duyan insanlarız. Devletten isteğimiz bizim 
sırtımızda eli olsun, bizi desteklesin. Gerisini biz hallederiz. İnşallah bu tür olaylar son bulur” diye 
konuştu.

Ziyarette hazır bulunan çevre il ve ilçelerden gelen oda ve borsa başkanları ve yöneticileri de, Os-
maniye’ye destek mesajı vererek saldırıyı kınadılar
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‘100 günlük icraat programı 
bizleri heyecanlandırdı’

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan,100 Günlük İcraat 
Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programının  iş dünyasını 
heyecanlandırdığını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  Başkanı Asilhan Arslan, “İş dünyasının 
beklentileri doğrultusunda hazırlanan projelerin ve düzenlemelerin bir an evvel hayata geçmesini 
bekliyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok, şimdi eylem zamanı. Elazığ olarak ülkemize en yüksek katkıyı 
sağlamaya hazırız” dedi.  

İş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırlanan projelerin ve düzenlemelerin bir an evvel hayata 
geçmesini büyük bir heyecanla beklediklerini dile getiren Başkan Arslan,  Elazığ olarak ülkenin milli 
ve yerli hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Açıklanan projelerin her alanda reform niteliği taşıdığını vurgulayan Arslan, “Yeni hükümetin öncelikli 
çalışmalarını reel kesimin beklentileri doğrultusunda şekillendirmesi, iş dünyasında yeni bir heyecan 
oluşturdu. Elazığ iş dünyası olarak, ülkemizin yerli ve milli hedeflerinde en önemli aktörler arasında 
yer almayı hedefliyoruz.  Ekonominin yeniden Türkiye'nin gerçek gündemi olmasından memnuni-
yeti duyuyoruz. Özellikle savunma sanayinde hazırlanan eylem planı, ülkemiz için stratejik bir önem 
taşıyor.  Silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize tahsis edilen savunma sanayi ürünlerinin 
yerli ve milli kaynaklardan teminiyle birlikte uzay ve havacılık alanındaki çalışmalar da oldukça 
önemli hale geldi. Bununla birlikte nitelikli istihdama sağlanan desteklerin ve teşvik programlarının 
genişletilecek olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz”ifadelerini kullandı.

Açıklanan projelerin her alanda 
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MEGİP'e Tam Destek

Istihdam Seferberliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve TOBB 
arasında imzalanan “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” olan MEGİP kapsamın-
da İş Kur İl Müdürlüğü ile Elazığ TSO’da yapılan geniş katılımlı toplantı ile projenin Elazığ’da en etkili 
şekilde uygulanması hususu masaya yatırılmıştır. Belirlenen strateji doğrultusunda iş dünyasının 
ziyaretler, medya ve özel iletişimlerle bilgilendirilerek programdan şehrin en üst düzeyde istifade 
etmesi Kararlaştırılmıştır. Projenin başarısı için Elazığ TSO bünyesinde MEGİP  Sekreteryası kurul-
muştur

Elazığ TSO Bünyesinde MEGİP Sekreteryası Kuruldu
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Meclis Toplantımız Gerçekleşti

Elazığ TSO Temmuz ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Yaşar Başkanlığında yapıldı. To-
plantının açılış konuşmasını yapan Yaşar, Temmuz ayı faaliyet ve çalışmalarını değerlendirerek, 
Elazığ ekonomi ve sanayisine katkı sağlayacak girişimlere öncülük ettiklerini ifade etti. Toplantıya 
İZODER Başkanı Levent Pelesen de katıldı.
Meclis Başkanı Yaşar Meclis Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada “Odamızın Temmuz ayı 
dönemi de yine aynı yoğunlukta ve önemli girişimlerle devam etmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafın-
dan okunacak olan faaliyet raporunu toplantı öncesinde incelediğimde gerçekten dolu dolu bir 
ay geçirdiğimizi görmekten Meclis Başkanı olarak büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyo-
rum. Bu vesile ile tüm Yönetim Kurulu arkadaşlarımızı ve emeği geçenleri kutluyorum. Bu hizmet 
dönemimiz içerisinde zamanımız ve imkanlarımız yettiği ölçüde il içinde, il dışında ve yurt dışında 
çeşitli faaliyet ve organizasyonlara katıldık ve bir çoğunu da organize ettik. İlimizin sosyal, kültürel 
ve ekonomik kalkınma ve gelişmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerin 
de organizasyonlarına iştirak etmenin ve Odamızı temsil etmenin gayretinde olduk. Bu dönem 
içerisinde, hizmet kalitemizin artması ve üyelerimizin beklentilerinin tabana inmesi noktasında 
büyük önem verdiğimiz Meslek Komitelerimizle toplantılarımızı yaparken, ilimiz için büyük önem 
taşıyan yeni OSB çalışmaları, STK’lar ile istişare toplantıları ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkili 
iletişim sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yönlü olarak sürdürdüğümüz 

Elazığ TSO Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Yaşar Başkanlığında
yapılarak, Gündem maddeleri değerlendirildi.
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çalışmalarımızın temel hedefi başta üyelerimiz olmak üzere, ilimizin kalkınma ve gelişmesine katkı 
sağlayacak girişimlere öncülük etmek ve şehrin tüm dinamikleriyle etkili iletişim kurarak, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sisteminde şehrimizin daha agresif bir yapıya kavuşarak proaktif olmasının 
önünü açmaktır.  Talep makamı olan Odamızdan toplumun ve iş dünyasının beklentileri yüksek olup, 
bizlerden beklenen çalışma ve girişimler mesai ve zaman meftunu gözetmeksizin öz veri isteme-
ktedir. Ben tüm Meclis Üyesi arkadaşlarımın bu yeni dönemde hizmetten kaçınmadan bu özveriyi 
göstereceklerine inanmaktayım.” dedi. 

Toplantı, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Özdemir’in Temmuz ayı yönetim kurulu faali-
yetlerini okuması ve Başkan Asilhan Arslan’ın bazı faaliyetler hakkında bilgi vermesinin ardından 
gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi. Toplantı sonrasında ise İZODER Başkanı Pelesen ile 
Meclis Üyeleri soru cevap ve güncel ekonomiyle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundular. 
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