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Hong Konglu iş adamları 
Elazığ TSO'da

"Bu bizim için bir fırsat"

Elazığ için tarihi bir an olduğunu dile getiren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Elazığ’ımızın 
kabuğunu kırması, mevcut potansiyelini maksimum seviyede kullanması adına iş insanları faa-
liyetlerini yürütmeye devam ediyor. Tolga Ağar’ın da geçmişten gelen birikimi ve Hong Kong 
Türkiye İşadamları Topluluğu Heyeti başkanı olmasıyla yürüttüğü iş ilişkilerini, bugün Elazığ’la 
taçlandırıyoruz. Bu bizim için ciddi bir fırsat. Biz Elazığ ihracatçıları olarak Çin’le ciddi anlamda iş 
ilişkilerimiz var. Ciddi müracaatlarımız var. Ama bunları arttırmak ve geliştirmekte bizim elimizde” 
şeklinde konuştu.
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Halkbank Üst Yönetiminden 
Elazığ TSO’ya Ziyaret

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı R.Süleyman Özdil’i makamında ağırlayan 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Halkbankası’nın KOBİ ve 
esnafın bankası olduğunu ifade ederek, iş dünyasının bankacılık sektörün-
den beklentilerinin karşılanması çağrısında bulundu.

“BANKACILIK VE İŞ DÜNYASI ET VE TIRNAK GİBİDİR”
Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı R.Süleyman Özdil, Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, 
Bankanın Bölge Müdürü ile İl ve İlçe Şube Müdürleri’ni Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, 
Elazığ TSO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle ağırlayan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asil-
han Arslan, bankacılık ile iş dünyasının et ve tırnak gibi olduğunu belirterek, finans sektörünün iş 
dünyasının yanında yer alması talebinde bulundu.

Başkan Arslan ziyarette yaptığı değerlendirmede, “Bugün iş dünyasının en önemli çözüm ortağı 
olan Halkbankası’nın çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Bölge Müdürleri 
ve Elazığ Yöneticilerini Odamızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyo-
rum. Halkbankası 80 yıllık geçmişinde hep iş dünyasının yanında yer almış ve adeta esnaf bankası 
hüviyetini kazanmıştır. Biz iş dünyasının en büyük çatı örgütü olarak ülkemizin büyümesi, dünyadaki 
yerini alması, insanlarımızın istihdam olması ve bu ülkenin üretmesi için iş dünyasının desteklenme-
sini talep ediyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu noktada başlatmış olduğumuz önemli 
çalışmalar ve projelerimiz var. Bu projelerimiz ve çalışmalarımız çok şükür devletimizin her kademe-
sinde çok büyük ilgi görmekte ve vermiş olduğumuz güven sayesinde tam destek görmektedir.
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Halkbankası gibi KOBİ dostu bir kuruluşun da bu süreçte bizim yanımızda olmasını görmek istiyoruz. 
Yine üyelerimizin bankacılık faaliyetleri, uygulamaları ve destekleri noktasında tam destek görme-
sini ve mevzuat ile kişisel yorumlardan uzak şekilde desteklenmesini talep ediyoruz. Elazığ bulun-
duğu bölgede bu ülkenin sigortası ve kalesidir. Bunu iş dünyasının içinde olan biri olarak, şantiyeleri 
yakılmış, baskılara uğramış ancak bu ülkeye ve halkına hizmet etme noktasında hiçbir tehditten 
korkmadan yatırımlarını bu bölgeye yapmış bir iş insanı olarak söylüyorum. Bölgedeki iş dünyasına 
finans sektörünün ve tam destek olması gerekmektedir. Elazığ ili, devletin tüm mevzuat ve yasal-
arının tam işlediği ve uygulandığı bir şehir olmamalıdır. Elazığ iş dünyasına doğusunda bulunan iller 
ile aynı koşullarda rekabet edebilme şansı tanınmalı ve başka illerde gösterilen esneklikler bizim 
esnafımıza da gösterilmelidir.

Ben bu noktada, Halkbankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Özdil’in bugünkü ziyareti-
ni bir şans olarak görmekteyim. Kendileri bölgemizde bir çok ili bir dizi program dahilinde ziyaret 
etmeye ve iş dünyasının talep ve beklentilerini birebir alma noktasında bu mübarek ayda yollara 
düşmüştür. Sayın Genel Müdür Yardımcımız zaten bölgeyi ve yapısını çok iyi bilmektedir. İnanıyorum 
ki, Odamız da bizimle başlayan bu yeni süreç içerisinde Halkbankamızın da hizmet ve desteklerinde 
Elazığ için yeni bir dönem olacaktır. Ben nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyo-
rum” dedi.
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Elazığ'lı Firmalar Savunma Sanayii'ne Katkı 
Sağlayacak

Elazığ TSO, SUHA Derneği, Fırat Üniversitesi, Teknokent, Milli Savunma
Bakanlığı işbirliğinde, ASELSAN, TAİ, Roketsan, Havelsan gibi Milli Savunma
Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerine üretim yapan yerli ve milli üretim
sistemine Elazığ firmalarının tedarikçi olması için değerlendirme ve işbirliği
toplantısı Elazığ Fırat Teknokentte Elazığ TSO’nun organizasyonlu ile
yapılmıştır
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Elazığ TSO'da Harput OSB toplantısı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında Vali Çetin Oktay Kaldırım, Harput OSB 
değerlendirme toplantısına katıldı.
Elazığ TSO’yu ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım,  Oda Başkanı Asilhan Arslan, Harput OSB 
Müdürü İlkay Akçan ve Elazığ OSB İnşaat Teknikeri A.Sadi Tangülü ile Harput Organize Sanayi Bölge-
sinin parselasyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Kaldırım’a bilgi veren Başkan Arslan, Harput OSB’nin parselasyon ön çalışmasının OSB Müdürü 
İlkay Açan ve teknik bir ekip tarafından tamamlandığını belirtti.

Hazırlanan taslak çalışma üzerinde detaylı bilgiler aktarılan toplantıda  Akçan ve  Tangülü’de  yapılan 
hazırlığın teknik detaylarını paylaştı.

Proje aşamasında çok titiz davrandıklarını Elazığ TSO Başkanı Aslihan Arslan," Bu çalışmayı Anka-
ra’da gerek konusunda uzman olan kuruluş ve kişilerle değerlendirip bakanlık onayına takdim et-
meden önce yine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili dairesiyle de bir ön görüşme yaparak 
son şeklini vermeyi hedefliyoruz. Amacımız burada mükemmele doğru gitmek ve ilimizin bu yeni 
sanayi alanını her yönü ile çok iyi değerlendirip altyapıyı sorunsuz bir şekilde konuşlandırmaktır” 
dedi.
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay başkanlığında, İnsansız Hava Araçları (İHA) Üretimini 
gerçekleştiren Bayraktar Holding Yöneticileriyle Elazığ TSO Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Süngü: "Ürettiğimiz İHA sistemleri TSK’ya çok büyük katkı sağladı"
Bir asker için en büyük üzüntünün şehit vermek olduğunu dile getiren Bayraktar Holdingin CEO’su 
Emekli Tümgeneral Tayyar Süngü, “Bir komutan her zaman bir harekatı en az zayiatla tamamlamayı 
düşünür. Bu anlamda gerçekten bizim ürettiğimiz İHA sistemleri silahlı kuvvetlere çok büyük kat-
kı sağladı. Zayiatın en minimum düzeyde olmasına büyük katkı sağladı. Bu anlamda eski bir asker 
olarak gerçekten büyük onur, gurur ve haz duyuyorum” şeklinde konuştu.
Toplantı sonucunda prototip merkezinin kurulma ihtiyacının ortaya çıktığını ifade eden Elazığ TSO 
Başkanı Asilhan Arslan ise, “Bizde bununla alakalı çalışmalarımıza ileri ki günlerde devam edeceğiz. 
Şehrimiz bu ve benzeri katma değeri yüksek faaliyetlerle kendi kazancını artıracaktır. Milli yüküm-
lülüğünü geçmişte yerine getirdiği gibi farklı kulvarlarla da yerine getirmeye devam edecektir” diye 
konuştu.
Toplantıya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, BAYRAKTAR CEO Emekli Tümgeneral Tayyar 
Süngü, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, FÜ Rektör Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Halil Hasar, 
akademisyenler ve firma yetkilileri katıldı.

“Elazığ’da da önemli işler oluyor.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, “Elazığ’da da önemli işler 
oluyor. Arzumuz savunma sanayi alanında dışa bağımlılıktan büyük oran-
da kurtulacak yerli ve milli özgün ürünleri ortaya çıkartabilmek için gerekli 
çalışmaları yapmaktır
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