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Yenikapı Elazığ Tanıtım Günleri 
Gerçekleşti

Elazığ TSO’nun da organizasyonda yer aldığı Elazığ Tanıtım Günleri İstanbul’da
geniş katılımla yapıldı. 4 gün süren Tanıtım Günlerinde Elazığ TSO
tarafından Elazığ ürünlerinin etkin tanıtımı ve sunumu için ambalaj çalışmaları,
çok sayıda esnafın İstanbul’a taşınması ve ilin tanıtımına yönelik yayın ve
tanıtım filmleri etkinliğiyle göz doldurdu.
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Yaşar'dan Gençlere Altın 
Değerinde Tavsiyeler

Yaşar'dan Gençlere Altın 
Değerinde Tavsiyeler

Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar İş-Kur ve SMM Tekstil arasında yapılan 
işbirliği ile düzenlenen “İş başı eğitim programı” kapsamında verilen eğitimleri 
başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifika takdim törenine katıldı

Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar İş-Kur ve SMM Tekstil arasında yapılan işbirliği ile düzen-
lenen “İş başı eğitim programı” kapsamında verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlerin 
sertifika takdim törenine katıldı. Sertifika takdim töreni öncesinde değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Yaşar kursiyerlere iş hayatı ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. SMM Tekstil’de düzenlenen 
programa İş Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, FKA Genel Sekreteri A.Vahap Yoğunlu, OSB Yöneticileri, 
Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mithat Ulaş ile SMM Yöneticileri katıldı.

 
“SMM TEKSTİL ELAZIĞ’DA BİRİNCİ YILINDA ÖNEMLİ İSTİHDAM SAĞLADI”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar SMM Tekstil’de düzenlenen sertifi-
ka takdim törenine katıldı. Sertifika takdim töreninin ardından SMM Tekstil’in Elazığ’da birinci yıl 
dönümünü doldurması dolayısıyla düzenlediği pasta kesim törenine de katılan Başkan Yaşar, SMM 
Tekstil yetkililerinden fabrika ile ilgili bilgiler aldı. Sertifika takdim töreni öncesinde kursiyerlere 
hitap eden Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, “Eğitim programlarınızı başarıyla tamamlamış 
olmanız dolayısıyla hepinizi tebrik ediyorum. Bizler hem bir işveren olarak hem de Elazığ TSO’da ki 
görevimiz dolayısıyla iş hayatında çok ciddi manada tecrübelerimiz bulunuyor. Bu tecrübelerimize 
dayanarak sizlere birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum.
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Öncelikle helal rızık hepimizin amacı olmalıdır. Rızkımızı kazanırken de işini en iyi yapan insan-
lar olmamız gerekmektedir. Bunun içinde özveri ve samimiyet içinde olmamız gerekiyor. Özveri 
ve samimiyeti işlerine yansıtan insanların elde ettiği başarıları çok iyi biliyoruz. Banka şubesinde 
güvenlik görevlisi olarak işe başlayıp banka müdürlüğüne kadar yükselen onlarca insan tanıyorum. 
Aynı şekilde bankada müdür olarak işe başlayıp işine ve şirketine olan özverisi ve samimiyeti doğ-
ru işlemediği için bulunduğu konumu kaybeden onlarca insanın da olduğunu biliyorum” ifadelerini 
kullandı.

“BU DURUMDAN ÇIKMAMIZIN TEK YOLU ÇOK ÇALIŞMAKTIR”

Kursiyerlere hedeflerinin olması yönünde tavsiyelerde bulunan Yaşar, “ Şuanda işin başındasınız. 
Bu noktadan sonra hepinizin hedefleri olması lazım. Çalışmış olduğunuz şirketlerdeki pozisyonlar 
sizler için oluşturulmuş makamlardır. Bu pozisyonları hedeflemeniz lazım. İşlerinizi en iyi yapma 
düsturuyla hareket ederek yaparsanız; hem sizler için, hem şirketiniz için hem de ülkemiz için çok 
güzel gelişmeler yaşanacaktır.

Bildiğiniz üzere ülkemiz şu sıralar zor günlerden geçiyor. Bu durumun bir sonucu olarak hep bir yer-
lerden yardımlar bekliyoruz. Bu durumdan çıkmamızın tek yolu çok çalışmaktır. İşimizi en iyi şekilde 
yaparsak ülkemiz yaşadığı bu durumdan çok rahat bir şekilde çıkacaktır. Çok çalışmamız gerekiyor. 
Ama bu çalışmayı devletten, siyasilerden ya da yurt dışından beklersek, gelen paralar, borç para 
olarak gelir faizi ile birlikte gider. Bir şeyler üreterek elde ettiğimiz para ise bizim olmaktadır. Biz 
Elazığ’da böylesine üreten bir tabloyu özlemiştik. SMM Yönetim Kurulu ve Yöneticileri öncülüğü 
ile ilimizde tekstil sektörü de hız kazanmaya başladı. Kendisinden Allah razı olsun. Bu duygu ve 
düşüncelerle sizleri bir kez daha tebrik ediyor hayatınızda başarılar diliyorum.” dedi
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Elazığ da 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Bölge İstişare 
Toplantısı' düzenlendi. 

TOBB himayesinde Elazığ TSO ve Elazığ TB iş birliği ile “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Oda 
ve Borsa Bölge İstişare Toplantısı” Elazığ'da bir otelde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya 25 oda 
başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bizler birliğimiz adına şeh-
rimizde ilçemizde ticarete ve ekonomiye yön veren sivil topum örgütlerinin başkanlarıyız. Bu bilgi 
birikim ve şuurla en iyi şekilde şehir ve ülkemizin kazançlı çıkması adına mücadeleler veriyoruz. Bu 
mücadeleyi yaparken doğu ve güney doğu bölgesi başkanları olarak bizler çok zor süreçler atlattık. 
Yaklaşık 35 yıldır terörle mücadele içerisinde bir yandan hayatta kalma diğer yandan ise şehrimize 
ve ilçemize ekonomik değer katma adına ciddi değer sarf ediyoruz. Çok değerli ve çok ulvi olan bu 
görevi de devam ettiriyoruz. Sizlerle yaptığımız bir çok toplantı ve değerlendirmede bizimle aynı 
fikirde olduğunuzu ifade ediyordunuz. Ülkemiz gerçekten zor bir dönemden geçiyor'dedi. 

Türkiye Odalar ve Birliği olarak Ankara’da yöneten değil, sahada olup insanlarla istişare ettiklerini 
ifade eden Malatya TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Saha-
da aldığımız fikirleri aynen hükümetimize iletiyoruz. Bugünde burada hafta sonunu bizimle geçirip 
fikirlerinizi ve yaşamış olduğunuz sıkıntıları hem tespit hem de verileri hükümetimize aktarmak adı-
na bir araya gelmiş bulunuyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından istişare toplantısına geçildi. 

Elazığ da Oda ve Borsa Bölge 
İstişare Toplantısı Düzenlendi
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Elazığ TSO, Antalya’da düzenlenen Ülkemizin en önemli Yöresel Ürünler Fuarı
olan YÖREX Fuarında, FKA tarafından oluşturulan stantta Elazığ ürünlerinin
tanıtımını ve ücretsiz dağıtımını yaptı. TOBB Başkanı M.Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun açılışını yaptığı ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen Fuarda
Elazığ TSO Yönetimi Kurulu da hazır bulunarak üç gün boyunca standı
ziyaret eden tüm ziyaretçilere Elazığ tanıtımı yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, YÖREX'te 81 milyonun sahip 
olduğu zenginliklerin, her ilin, ilçenin yöresel lezzetlerinin ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiğini 
söyledi.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli standını ziyaret eden 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcılıoğlu ve beraberindeki heyete yöresel ürünler hediye edilerek bilg-
ilendirmeler yapıldı.

Fuara Elazığ TSO yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılan ve fuarda yer alan tüm stantları ziyaret 
ederek ürünler hakkında bilgiler alan Elazığ TSO yönetim kurulu başkanı Asilhan Arslan, fuarın gas-
tronomi kültürü ve yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılması anlamında önemli bir fırsat olduğunu 
ifade etti. Arslan değerlendirmesinde, “Ülkemiz genelinden 500’e yakın kurum ve firmanın yer aldığı 
bu fuar bizim açımızdan çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü oda olarak öncelikli hedeflerimizden biri, 
çok zengin olan yöresel ürünler ve gastronomi alanında ilimizi bir marka haline getirmek istiyoruz”  
dedi

Elazığ YÖREX fuarında
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