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Finans Sektörü İle 3. İstişare 
Toplantısı Yapıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Finans Sektörü İstişare 
toplantısının üçüncüsü Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar başkanlığında 
Elazığ’da faaliyette bulunan finans sektörü temsilcileri ve Elazığ TSO Meclis ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Elazığ TSO Meclis Salonunda yapıldı.

Elazığ TSO tarafından organize edilen Finans Sektörü İstişare toplantısının üçüncüsü Elazığ TSO 
Meclis Başkanı Ahmet Yaşar başkanlığında Elazığ’da faaliyette bulunan finans sektörü temsilcileri 
ve Elazığ TSO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Elazığ TSO Meclis Salonunda yapıldı.

“İL EKONOMİSİNİ DE OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK BİR SÜREÇTİR” 

 Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, ülkenin ekonomik an-
lamda zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Ülkemizin bu zor günleri birlik ve beraberlik ile aşacağın-
dan şüphemiz yoktur. Ancak, bu zorlu sürecin etkilerinin işyeri kapanması ve işten çıkarmalara kadar 
büyümemesi için tüm kesimlerin sorumluluk ve risk alması büyük önem taşıyor. Bir tarafın kendini 
garantiye alarak tüm yükü karşıya yüklemesinin doğru olmadığını düşünmekteyiz. Üyelerimizden 
bankacılık sektörüyle ilgili olarak eleştiriler gelmekte ve bizden çözüm talebinde bulunmaktadırlar. 
İlimizde ikinci hatta üçüncü kuşak iş dünyasının içinde bulunan büyüklerimiz var. Bu üyelerimizin 
çeklerinin, senetlerinin yazılması borçlarının temerrüde düşmesi ve ticari itibarlarının zarar görmesi 
bizlerin arzu etmediği bir durum olmakla birlikte il ekonomisini de olumsuz yönde etkileyecek bir 
süreçtir”dedi.
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“HERKESİ AYNI TAKIMIN OYUNCULARI OLARAK GÖRMEKTEYİZ” 

Başkan Yaşar,  “Temmuz ayından başlamak üzere finans sektörü temsilcilerimizle bu üçüncü istişare 
toplantımızı yapmaktayız. Biz Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu çatı altında olan herkesi aynı 
takımın oyuncuları olarak görmekteyiz. Bankalarda nihayetinde bizim üyemiz olup, onlar da birer 
ticari işletmedir. Elbette hiçbir şart ve koşulsuz olarak her talebin karşılanması mümkün değil. Zaten 
böyle bir beklentimiz de söz konu olmayıp, küçük bir destek ile ayakta kalabileceği görülen işletm-
eleri yalnız bırakılmamasını istiyoruz. Belli bir ticari geçmişe sahip olan, kamuda hak edişi bulunan 
ya da gayrimenkul sorunu olmayan işletmelerin bu dönemde sahiplenilmesi gerektiğine inanıyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“ÇOK İYİ TESPİT ETMEMİZ GEREKİYOR”

Meclis Başkanı Yaşar, ihracatçı firmalar ile ihracat potansiyeli olan işletmelere yönelik olarak özel-
likle Türk Eximbank’ın ihracat kredilerinin kullandırılması için finans sektörü temsilcilerinin yoğun 
bir gayret göstermesini beklediklerini ifade etti. Yaşar, Türk Eximbank Elazığ Şubesinin kurulması 
noktasında girişimlerin devam ettiğini ifade ederek, “Bugünkü istişare toplantımızın bir diğer önemli 
konusu da bu husustur. 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Türk Eximbank Genel Müdürü ile Odamızda 
bir toplantı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya ilimizdeki tüm finans sektörü temsilcilerimizde davetli 
olup, Türk Eximbank’ın ilimize en yüksek oranda katsı sağlaması için beklentilerimizi çok iyi tespit 
etmemiz gerekiyor. Bu noktada sizlerin görüş ve önerileri büyük önem taşıyor. Şahsım ve Odamız 
adına katılımınız ve değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum” dedi. Toplantıya katılan Banka ve Fi-
nans sektör temsilcileri güncel ekonomik gelişmeler ve Türk Eximbank destekleriyle ilgili düşüncel-
erini ve beklentilerini ifade ederek, Elazığ TSO’ya sağlamış olduğu birliktelik ve iletişim nedeniyle 
teşekkür ettiler.
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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 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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Kursiyerlerin teorik eğitimi Fırat Üniversitesi tarafından verilecek

Fırat Üniversitesi’nde  düzenlenen protokol imza törenine,  Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ 
TSO) Yönetim Kurulu  Başkanı Asilhan Arslan,  Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin 
Demirdağ Elazığ TSO Meclis Başkan Yardımcısı Veli Aksu, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Tahir 
Tunç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Halil Hasar, Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, 
Kovancılar MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Özek katıldı. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbed-
din Demirdağ ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu  Başkanı Asilhan Arslan arasında 
imzalanan protokol gereği, işletmelerin talep ettiği alanlarda açılacak olan program kursiyerlerinin 
teorik eğitimi  Fırat Üniversitesi tarafından verilecek.

Arslan “Fırat Üniversitesi bizim için fırsat oluşturmuştur”

 İmza töreni öncesinde  açıklamalarda bulunan Elazığ  Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan, MEGİP çözüm ortakları olan Fırat Üniversitesi ile bir iş birliği protokolü 
imzalamak üzere Rektör Prof. Dr. Demirdağ’ı ziyaret ettiklerini belirterek, “Projenin başından beri bi-
zlere yardımcı olan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’a, rektör yardımcılarına 
ve öğretim üyelerine teşekkür ediyoruz.    Kursiyerlere 9 dalda istihdam eğitimi verilerek, iş hayatıyla 
buluşmalarını sağlayacağız. Üniversitemizin bu konudaki bilgi, tecrübe ve deneyimi ile fiziki şartları  
bizim için ciddi anlamda bir fırsat oluşturmuştur” dedi

Demirdağ, “Elazığ TSO’ ya her türlü desteği vereceğiz”

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise yaptığı açıklamada, Elazığ Ticaret ve 
Sanayi  Odası’na her türlüğü desteği vereceklerini ifade ederek, “ Protokol kapsamında diğer paydaş 
kuruluşlarla birlikte Fırat Üniversitesi olarak Üniversite-Sanayi İşbirliğinin desteklenmesi noktasın-
da önemli ve anlamlı bir proje. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik ara eleman ihtiyacının 
karşılanması noktasında bu proje çok yararlı olacaktır. Bu protokolün ülkemize, bölgemize ve ilimize 
hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Arslan “Fırat Üniversitesi bizim 
için fırsat oluşturmuştur”
 İmza töreni öncesinde  

Fırat Üniversitesi İle Megip 
Protokolü İmzalandı
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Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İş-Kur ile Gelecek Fuarcılık tarafından işveren-
lerin kalifiye eleman teminine yardımcı olmak, gençlerin iş hayatında yer almalarını sağlamak ve girişimcilik 
ruhunu arttırmak amacıyla “Elazığ 1. İş ve İstihdam Fuarı” düzenlendi. Fuarın açılışında bilgi veren ve bu yıl 
içerisinde birçok fuar organizasyonuna ev sahipliği yaptıkların belirten Gelecek Fuarcılık Genel Direktörü 
Güngör Bahçacı,kısa bir süre sonra da Kitap Fuarı’nın ziyaretçileri ağırlayacağını kaydetti.

Yıl içerisinde düzenlenen dört fuarın başarılı bir şekilde tamamlandığını, beşinci organizasyon olan Elazığ İş ve 
İstihdam Fuarı’nın da amacına uygun bir şekilde düzenlendiğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan;" 
Zor ekonomik koşullara rağmen ilimizde düzenlenen fuarlarla ekonomimize katkı sağlıyoruz. Şehrimizde üre-
timin daha çok artacağına olan inancımız tamdır. Düzenlenen fuar, istihdam için gerekli bir organizasyondur. 
Cumhurbaşkanımızın başlattığı işsizlikle mücadele seferberliğine bizler de Elazığ olarak katkımızı sunacağız. 
Bugün Elazığ her alanda gelişen ve değişen yapısıyla fark oluşturan bir il konumundadır”dedi.

İstihdama yönelik düzenlenen bu tür fuarları önemsediklerini belirten Türkiye İş Kurumu Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı Fahrettin Kaya ise,fuara destek sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da," Geçtiğimiz 
yıl düzenlediğimiz üç fuar organizasyonun ardından bu yılda 6 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizin zor bir 
dönemden geçtiği şu günlerde bizler şehirde bir bütünlük sergileyerek ekonomimize darbe vurmak istey-
enlerin karşısında duruyoruz. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız bu konuda ellerinden geleni yapmaktadır. Bu tür 
fuarların ekonomimize olan katma değeri hiç şüphesiz ki yüksektir. Bizler birliktelik ruhunu sürdürdüğümüz 
anda şehrin katma değeri artacaktır. 2014 yılında göreve başladığımız anda normal bir belediye başkanlığı 
yapmayacağımızı söylemiştik. EBEGEM’de düzenlediğimiz kurslarla birçok kardeşimizin istihdamına katkı 
sağladık. Kurslarımız belirli periyotlarla devam ediyor. Burada temel gayemiz olan ara eleman yetiştirme 
anlamında kurumlarımızla ortak çalışmalara imza atıyoruz. EBEGEM’de açılan kurslarda sertifika alarak işyeri 
açanların sayısı 51 oldu. İş-Kur İl Müdürlüğü ile bundan sonra da ortak projelere imza atacağız"diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı yapılarak, stantlar gezildi.

Elazığ'da 1. İş ve İstihdam Fuarı 
düzenlenen törenle açıldı.
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Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ 
TSO) arasında  15 Kasım 2018 Perşembe günü “Kardeş Oda Protokolü” imzalandı.

İmza protokolüne; Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ersoy, Yönetim Kurulu Üyeleri; Haşim Yiğit, Zeynel 
Yurtseven, Mehmet Manav, Genel Sekreter İbrahim Karağöz, Çorlu 1 OSB Müdürü Cem Fitoloğ-
lu,  Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan,  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa 
Tetik, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Zülfü Altıntaş, Meclis Üyeleri; Öner Coşkun, Bülent Satıcı, Genel 
Sekreter M. Mehmet Karabulut, Akreditasyon Sorumlusu Faruk Algül ve Özel Kalem Serkan Özdemir 
katılımda bulundular.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan; 'Kardeş Oda' Olarak Her Türlü Bilgi Birikimini 
Karşılıklı Paylaşmaya Hazırız”

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “Öncelikle Çorlu TSO olarak bizleri ağırla-
manızdan ve imza törenine ev sahipliği yapmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Elazığ ve Çorlu’nun 
sanayi ve ticaret sektöründe birlikte hareket etmelerini sağlayacak ve her şeyden önemlisi işbirliği 
yaparak projeler üretecek bir birlikteliğin temellerini atıyoruz. 'Kardeş Oda' olarak her türlü yardımı, 
imkânı, tecrübeyi ve bilgi birikimini karşılıklı paylaşmaya hazırız. Bugün ‘Kardeş Oda’ olacağımız 
Çorlu TSO ile yeni bir işbirliğine hazırlanırken, Ülkemiz ekonomisi ve esnafımıza yarar sağlayacak 
hizmetleri birlikte yapacak olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından her iki Oda arasında hazırlanan "Kardeş Oda Protokolü" imzalandı.  Protokol 
Töreni'nin sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan; 'Kardeş 
Oda' Olarak Her Türlü Bilgi Biri-
kimini Karşılıklı Paylaşmaya 
Hazırız”
Elazığ TSO Yönetim Kuru-

Çorlu TSO ile Elazığ TSO Arasında 
Kardeş Oda Protokolü İmzalandı



9

Kasım 2018

Elazığ TSO ile Elazığ Ticaret Borsası işbirliğinde TOBB Akreditasyon hazırlıkları 
çerçevesinde ‘Dış Paydaş Analiz’ toplantısı kamu kurum ve kuruluşları, yerel yöne-
timler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile Elazığ TSO Meclis 
Toplantı Salonunda yapıldı.

YÖNETİŞİM MODELİNİ ESAS ALARAK HİZMET VERİYORUZ…

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan Elazığ TSO hizmet anlayışında 
yönetişim modelinin esas alındığını ifade ederek, “Bugün Genel Sekreterliğimiz gözetiminde hazırlanan 
Akreditasyon sistemimizin genel bir tanıtımı ve hedefleri hakkında sizlerle bilgi paylaşımında bulunacak ve 
sistemin bir parçası olarak Dış Paydaş Analiz Toplantısını gerçekleştireceğiz. Odamızın kısa, orta ve uzun 
vadedeki hedef ve projeleri hakkında sizlerle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla yapılan bu toplantımızın 
öncelikle hayırlı olmasını diliyor, katılımınız için teşekkür ediyorum.

Göreve başladığımız Nisan ayından beri hep yönetişim modelini esas alarak yani hizmetlerimizde katılımcılığı 
ve istişareyi ön planda tutarak bugüne geldik. Görüyoruz ki, TOBB Akreditasyon sisteminin de bir parçası 
dış paydaş olarak adlandırılan ve Odamızın iletişim halinde bulunduğu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile 
istişare edilerek adımların atılmasını öngörüyor. Üyelerimize ve ilimize hizmette tüm kurum ve kuruluşlar ile 
sivil toplum örgütlerimizin müşterekliği ve ortak akıl ile hareket etmesi hizmet anlayışımızın zaten temelini 
oluşturmakta ve Nisan ayından bugüne kadar üç ayrı toplantı ile bu konuları istişare etmiş bulunmaktayız. 
İlimizde kurumlara arası işbirliğini artması ve her kurumun üzerine düşen sorumluluğu zamanında ve eksiksiz 
yerine getirmesi aslında işlerin kolaylaşması ve odaklanma anlamında hız kazanmasına vesile olmaktadır. Bu 
nedenle bu toplantıları önemsediğimizi ve sıklıkla yapmaya ve bir araya gelmeye devam edeceğimizi ifade 
etmek istiyorum.

Odamız Stratejik Planlamasında kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizin temelinde bu şehrin sosyal, kültürel 
ve ekonomik kalkınma ve gelişmesi temel hedef olarak belirlenmiş olup, üye memnuniyetinin artırılması ve 
ticaretin geliştirilmesi tüm çalışmaların odağına konmuştur. Üzerinde titizlikle çalışılan planımızın takdimind-
en sonra çok değerli görüş ve önerilerinizi bekliyor, destekleriniz için teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

Elazığ TSO’da Dış Paydaş Analiz 
Toplantısı Yapıldı
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4 YIL İÇİN ÖNEMLİ HEDEFLER KONULDU…

Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut, Elazığ TSO Stratejik Planı hakkında bir sunu yaparak 
planının hedef ve amaçları hakkında bilgiler verdi. Karabulut değerlendirmesinde, “Odamız Yönetim Kurulu, 
Meclis, Meslek Komiteleri ve ilgili Birimlerimizin katılım ve önerileri doğrultusunda Odamızın önümüzdeki 4 
yıllık hizmet döneminin planlaması yapılmış ve kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlenmiştir.

Bu hedeflerimiz dört ana başlık olarak; Elazığ TSO’nun Kurumsal Kapasitesinin ve Verimliliğinin Artırılması, 
Üyelerimizin Sorunlarının ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve bu Talepler Doğrultusunda Eğitim ve Projeler 
Geliştirilmesi, Üyelerimizin Kurumsal Altyapılarının ve Kapasitelerinin Artırılması Doğrultusunda Projeler 
Geliştirilmesi ve son olarak Sosyal Sorumluluk Çalışmalarıdır. Bu dört ana başlıkta önümüzdeki 4 yıl içinde  
yaklaşık 90 ayrı etkinlik ve girişim yapılması planlanmıştır” dedi. Elazığ TSO Genel Sekreteri Karabulut yapıla-
cak olan 90 ayrı faaliyet hakkında özet bilgiler vererek katılımcıların çeşitli sorularını cevaplandırdı.

Başkan Asilhan Arslan’da özellikle sanayi altyapıları ve ilin ekonomik gelir seviyesini yükseltmeyi hedefleyen 
projeler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri başta 
olmak üzere ilin marka değerini artırıcı projeleri şehre kazandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Arslan, 
tarım ve hayvancılık ürünlerinde Elazığ markası oluşturmak ve 7 ayrı kooperatif modeli ile Elazığ’ı bu alanda 
üretim merkezi haline getirmek için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN BEKLENTİLER…

Toplantıya katılan Belediye Başkan Yardımcısı Abdulhakim Aydın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa 
Yavuztürk, Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk,Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, TSE İl 
Temsilcisi Bahadır Aksoy, KGF Elazığ Müdürü Hasan Çinçin, Merkez Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Akın Çulha, 
Fıratsifed Başkanı Yahya Alper Bektay, İş Kur, TKDK, Fırat Kalkınma Ajansı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tem-
silcileri söz alarak yaptıkları değerlendirmelerde Elazığ TSO’dan il dünyası ve tüm toplumun önemli beklen-
tileri olduğunu ifade ederek, planın ilimizin kalkınma ve gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek 
teşekkür ettiler.

4 YILLIK EYLEM PLANI İÇİN ÖNERİLER…

Toplantıya katılarak söz alan konuşmacılar, Elazığ TSO Stratejik Planda yer alan konularla birlikte önümüzdeki 
4 yıllık süreç içerisinde aşağıdaki hususlara hassasiyetle önem vermesi için görüş bildirdiler:

-       Ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, işletmelerin ayakta 
kalabilmeleri için Acil Eylem Planı oluşturulması ve yapılması gerekenlerin tespit edilmesi

-       Elazığ OSB’nin genişleme alanında çalışmaların hızlandırılması ve altyapının tamamlanması

-       İlimizde atıl işletmelerin oluşmaması ve mevcut işyerlerinin kapanmaması için yerel yönetimlerle meslek 
kuruluşlarının bir araya gelerek her sokak ve mahalle için doğru planlama yapması

-       Firmaların uluslar arası fuarlara katılımını sağlamak için öncülük edilmesi

-       OSB’de atıl durumda olan işletmelerin ekonomiye kazandırılması için girişim başlatılması

-       OSB’de amacı dışında kalan alan ve parsellerin imalata yönlendirilmesi

-       İş dünyasını yakından ilgilendiren mevzuat ve kanun değişikliklerinde ilgili kurumlarla müştereklik sağla-
narak zamanında ve doğru bilgilendirmeler yapılması
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