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Türkiye- AB İş Dünyasından 
Diyalog Projesi

Oda ve Borsaların AB Ülkelerindeki Odalarla eşleşmesini sağlayarak iş dünyasının 
kurumsal ve sürdürülebilir hizmetler sağlanmasını hedefleyen AB Hibe Projesi-
nin tanıtımı İstanbul'da geniş bir katılımla yapıldı. Toplantıya TOBB Başkanı His-
arcıklıoğlu'nun özel davetiyle Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Milletlerarası 
Ticaret Odaları (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi Asilhan Arslan'da katıldı…
Türkiye- AB İş Dünyası Diyalogu Projesi başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avru-
pa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) tarafından yürütülecek projeye Avrupa Birliği 
mali destek sağlayacak. Bu kapsamda 100’ün üzerinde proje hayata geçirilecek. Projenin tanıtımı 
için düzenlenen basın toplantısında konuşan TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Vekili M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu projeyle, Avrupa Birliği, Oda ve Borsalarımıza 5 milyon avro hibe kaynak 
daha sağlayarak Oda ve Borsalarımızın hizmet kalitesini yükseltecektir. Bu proje aynı zamanda, son 
yıllarda soğumaya yüz tutmuş, AB-Türkiye ilişkisini, yeniden canlandırmaya yönelik bir girişimdir” 
ifadesini kullandı. 

Toplantıya,  konuşmacı olarak TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Eurochambres Başkanı Christoph Leitl, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Ga-
briel Munuera Vinals ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin katıldı. Toplantıda ayrıca, aralarında 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Bakanı ve Milletlerarası Ticaret Odaları (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi Asil-
han Arslan olmak üzere, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun özel davetiyle sınırlı sayıda Oda ve Borsa 
başkanı ile Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Rusya Federasyonu, Karadağ, Kosova, Belarus, 
Gürcistan Odalar Birliklerinin Başkanları ve temsilcileri de hazır bulundu.
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ELAZIĞ TSO OLARAK HAZIRIZ

Çok sayıda ülke temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilen proje lansman toplantısını değerlendiren 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “Elazığ TSO olarak TOBB öncülüğünde ülkemize 
kazandırılan bu projeden en üst düzeyde istifade etmek için gerekli olan tüm girişimleri başlatmış 
bulunmaktayız” dedi.

Oda ve Borsaların ana görevinin, işletmelerin, ve müteşebbislerin iş ve yatırım ortamını kolaylaştır-
mak olduğunu ifade eden Arslan, “Devamlı değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, şirketlere 
kılavuzluk bizim asli görevimizdir. Oda ve Borsalar aynı zamanda, üyelerinin menfaatlerini yerel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmekle görevlidir. Bir diğer görevimiz de yerel kalkınma 
faaliyetlerine, güçlü bir kanat önderi olarak, katkı sağlamak ve hatta çoğu zaman liderlik yapmaktır. 
Kısaca, Oda ve Borsalar, iş dünyasına dönük görevleri yanında, yerel kalkınma gibi, birçok sosyal 
alanda da etkin olmak durumumdadır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak başta AB olmak üzere 
tüm proje bazlı imkanları değerlendirirken kendi imkanlarımızla da ilimize ve iş dünyamıza katkı 
sağlamak için yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah ülkemiz ve ilimiz adına çok daha güzel günleri 
hep birlikte yaşayacağız” ifadelerinde bulundu.
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FİNANS SEKTÖRÜ İLE 2. İSTİŞARE TOPLANTISI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, banka ve fi-
nans sektörü temsilcilerine açık çağrıda bulunarak işletmelerin ve Elazığ’ın sahiplenilmesi talebinde 
bulundu. Arslan değerlendirmesinde, “Çok değerli bankalarımızın ve finans kuruluşlarımızın yönetici 
ve temsilcileri bugün sizleri Odamızda ikinci kez ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu if-
ade etmek istiyorum. İlk toplantıda ilimizin en önemli sorunlarından birinin iletişimsizlik sıkıntısı old-
uğunu ifade etmiş ve bu konunun sürekli üzerine gideceğimizi söylemiştim. Ülkemizin içinde bulun-
duğu ekonomik baskı nedeniyle et ve tırnak gibi olan finans ve iş dünyasının bu dönemde çok daha 
yakın işbirliği içinde olması ve iletişimini artırması gerektiğine inanmaktayız. Aynı gemide bulunan 
ve bu masanın etrafında bulunan tüm kesimler olarak yaşanan bu süreci en az hasarla atlatmak için 
birbirimizi iyi anlamalı ve ‘ben kendimi kurtarayım gerisi ne olursa olsun’ mantığından uzak şekilde 
riskleri paylaşmamızın önemli olduğunu görmekteyiz.

Üyelerimizden bankacılık sektörüyle ilgili olarak yoğun eleştiriler gelmekte ve bizden çözüm 
talebinde bulunmaktadırlar. İlimizde ikinci hatta üçüncü kuşak iş dünyasının içinde bulunan üyeler-
imiz var. Bu üyelerimizin çeklerinin, senetlerinin yazılması borçlarının temerrüde düşmesi ve ticari 
itibarlarının zarar görmesi bizlerin arzu etmediği bir durumdur.

İşletmelerimizi ve Şehrimizi Sahiplenin…
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Bankaların içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde iş dünyasına daha fazla ilgi göstermesini, 
iletişimini kesmemesini, empati yapmasını ve küçük bir destek ile ayakta kalabileceğini gördüğü 
işletmeleri yalnız bırakmamasını istiyoruz” dedi.

Yastık Altı Birikimlerimizi Ekonominin İçinde Değerlendirelim…

Başkan Arslan, iş dünyası ve tüm vatandaşlara da seslenerek, “Ülkemiz şu an içinden geçmekte 
olduğu bu krizi birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşacaktır. Bunun için özellikle döviz ve altın olarak 
tasarrufa giden yada yatırımının bir kısmını buraya aktararak yastı altı diye tabir ettiğimiz ekonomi-
nin dışında bekleten iş dünyası ve tüm vatandaşlarımızın bu birikimlerini mutlaka finans sektörüne 
aktarması bu dönemde çok büyük bir önem taşıyor. Bu birikimlerin Finans Sektörü kanalıyla iş 
dünyasına aktarılması, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam olarak yine bu ülkeye geri dönece-
ktir. Bu durumu tüm halkımız milli bir seferberlik olarak görmeli ve buna göre hareket etmelidir” 
ifadelerinde bulundu.

Borçları Öteleyin Önerisi…

Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar’da yaptığı değerlendirmede yaşanan kriz ortamlarında 
finans sektörünün kendini koruma iç güdüsüyle iş dünyasının tümünü aynı kefeye koyarak hareket 
ettiğini söyledi. Yaşar konuşmasında, “Temmuz ayı içerisinde yani Ülkemizin ekonomik baskılara 
maruz kalmadığı dönemde yaptığımız toplantıya ilimizdeki tüm banka ve finans sektör temsilcile-
ri katılmıştı. Bugünkü toplantıyı neredeyse yüzde elli oranında daha az bir katılımla yapıyoruz. Bu 
durum zaten finans sektörünün iş dünyasından kaçtığını gösteriyor. Başkanımızın ifade ettiği gibi 
biz aynı gemide bulunan ve aynı tarafta olan kitleyiz. İş dünyası finans sektörüne, finans sektörü de 
iş dünyasına muhtaçtır. Biz iletişimimizi keser ve iş dünyasını kendi kaderine terk eder isek, üretim, 
ihracat ve istihdamdan nasıl söz edebiliriz. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hiçbir bank-
anın batacağına kanaat getirdiği bir firmaya kredi vermesin. Çünkü bu durum zaten iş dünyasını da 
zarar uğratıyor. Ama küçük bir destek ile ticari faaliyetini devam ettirecek olan firmaya da desteğini 
kesmesin. Bununla birlikte bugün istişare ettiğimiz iş dünyasının bankalara olan borcunun 2019 
yılı Ocak ayına kadar uygulanabilir faiz artışı ile ötelenmesi ve buna hem kamu hem özel bankaların 
uyması noktasında bir girişim başlatacağız. TOBB öncülüğünde bu talebimizi Ticaret Bakanlığımı-
za götüreceğiz. Sizlerin iyi niyet ve çözümün bir parçası olma gayretinizden şüphemiz bulunmuyor. 
Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntılı günleri en az hasarla atlatarak, üretim ve istih-
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TSO BAŞKANI ASİLHAN ARSLAN, TATSO GENEL 
KURULU İÇİN BERLİN’DE…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği  (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk heyeti ile bir-
likte Almanya’nın başkenti  Berlin’de gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası (TATSO) nın 14. Genel Kurulu’na katıldı.  
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Başkan Arslan, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan-
lığına yeniden seçilen Rolf König’i tebrik ederek başarılar diledi.

ARSLAN:  ELAZIĞ TSO’NUN (TATSO) TÜRK-ALMAN TİCARET ve SANAYİ ODASI ÜYESİ OLMASI İŞ 
DÜNYAMIZ TARAFINDAN ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan, yeni dönemin en verimli şekilde değerlendirileceği bir 
dönem olmasını istediklerini ifade ederek Türkiye-Almanya arasında ticari ilişkilerin gelişmesi adına 
iş dünyasına gerekli tüm desteği ve danışmanlık hizmetini vereceklerini belirterek şunları söyledi: 
Zaman zaman çatışan siyasi konjonktürlere rağmen Türk iş dünyası bu durumdan yara almadan ve 
en az etkilenerek yoluna devam etmektedir.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamızın Türkiye –Almanya Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olmasının iş 
insanlarımız tarafından çok iyi kullanılması ve değerlendirilmesini istiyoruz, iş dünyamıza bir çağrıda 
bulunmak istiyorum,  Almanya’da yaşayan hemşehrilerimiz vasıtası ile bir çok ticari köprü kurabilir 
ve yatırım imkanları oluşturabiliriz. Almanya ile iş yapmak isteyen veya Türkiye ile iş yapmak isteyen 
Almanya’daki iş insanlarına gerekli tüm desteği verebilecek durumdayız, ikili ilişkilerin Elazığ TSO 
aracılığı ile yürütüleceğini ve her konuda danışmanlık hizmeti verebileceğimizi bir kez daha tekrarla-
mak istiyorum, dedi.

ARSLAN: AMACIMIZ BU RESMİ HEYETLERDE YER ALMAK DEĞİL, ÜYESİ OLDUĞUMUZ, ICC, TATSO 
VE TÜRK KENEŞİ OLUŞUMLARINDAN İLİMİZE VE ÜLKEMİZE KATKI AKTARABİLMEKTİR.

ICC (Milletlerarası Ticaret ve Sanayi Odası), TATSO (Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası), Türk 
Keneşi (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) Yönetim Kurulu Üyesi olan Elazığ TSO Başkanı 
Asilhan Arslan; ülkemizi temsilen bulunduğumuz bu resmi heyetler elbette son derece önemli ama 
hedefimiz bu heyetlerin içerisinde olmak değil, üyesi bulunduğumuz bu oluşumlardan ülkemize, 
ilimize azami faydayı sağlamaktır.

Bulunduğumuz her platformda şehrimizi tanıtmak adına elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. 
Görev aldığımız bu değerli oluşumlar, iş dünyamıza verebileceğimiz desteğin hinterlandını genişlet-
mektedir, bu vesile ile gerek Avrupa’da gerekse Türki Cumhuriyetlerinde iş yapmak isteyen şeh-
rimizin değerli iş insanlarına mihmandar olmaya hazırız, TATSO, ICC ve Türk Keneşi’nin bu açıdan çok 
iyi değerlendirilmesi gerekiyor, dedi.

TSO BAŞKANI ASİLHAN ARSLAN: İHRACAT DESTEK OFİSİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI, BU OFİSİ VE 
İMKANLARINI SONUNA KADAR KULLANALIM.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ’da İhracat Destek Ofisi’nin ku-
rulduğunu ve personel atamasının da gerçekleştiğini belirterek bu ofisin ilimiz iş dünyası tarafından 
çok iyi kullanılmasının hem iş dünyamıza ve hem de ilimize büyük katkıları olacağını ifade etti.

Kalkınan ve hızlı gelişim gösteren şehirler ve ülkelerin bu reaksiyonlarının altındaki temel unsurun 
ihracattaki payları olduğunu belirten Başkan Arslan, ihracat yapmak isteyen, fakat bir çıkış yolu veya 
pazar bulamayan, ihracat yapmak isteyen, fakat atılacak en doğru adımların, yapılacak en doğru 
hamlelerin neler olduğunu öğrenmek isteyen tüm iş insanlarımızın Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
giriş katında hizmet vermeye başlayan İhracat Destek Ofisi’ne mutlaka uğramalarını tavsiye ediyo-
rum, dedi.
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STK’lardan işdünyasının Sorunlarının çözümüne 
Yönelik Girişim ve Destek

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ve Yönetim Kurulu Üye-
leri, Elazığ TSO Sağlık ve Medikal Sektörü Temsilcileri, STK temsilcileri ve 
Meslek Kuruluşu temsilcileri Hastane Caddesindeki işyerlerini ziyaret 
ettiler. Ziyarette Fethi Sekin Şehir Hastanesinin açılması ile Hastane Cad-
desine ve bu alanda bulunan tüm işletmelere büyük hareket katan Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile Harput Devlet Hastanesinin kapatılmasının bölgenin 
bütün cazibesini yitirmesine neden olduğu ve STK’ların başlatmış olduğu 
Kapatılan hastanelerin 2. Basamak Hastane veya İhtisas Hastanesi olması 
yönündeki girişim ve çalışmaların heyecanla beklendiği dile getirilmiştir
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