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Elazığ E-Ticaret Portalı 
Hazırlıkları Sürüyor

Hedef Elazığ'ın Ticaret Hacmini Büyüterek Markalaşmasını Sağlamak…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’ın Elazığ ekonomi ve sanayisinin gelişmesine 
yönelik olarak açıklamış olduğu 23 proje arasında yer alan “Esnafa, Tüccara ve Sanayiciye E-ticaret 
Portalı” için ülkemizin en eski ve en kurumsal online satış sitelerinin başında gelen ‘hepsiburada.
com’ yöneticileriyle İstanbul’da bira araya gelindi…

Hedef Elazığ Ticaret Hacmini Büyüterek Markalaşmasını Sağlamak…
Hepsiburada.com Kurumsal İlişkiler ve İletişim Grup Başkanı Koray Öztürkler, Satış Geliştirme 
Müdürü Ziya Kızıltan, Pazaryeri Satış Müdürü Sezar Alemdar ile şirketin İstanbul’daki merkezinde 
bir araya gelen Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ve 
Elazığ TSO Proje ve Yatırımlar Koordinatörü Osman Seçkin ‘Elazığ e-Ticaret Protalı’nın detaylarını 
görüştüler.
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Gastronomi turizmi için 
harekete geçiliyor

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, İstanbul Okan Üniver-
sitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök ile Elazığ 
TSO’da bir araya geldi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök ile Elazığ TSO’da bir araya geldi. Arslan, Elazığ’ın gastronomi 
(yemek kültürü) alanında çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ancak bunu turizme ve 
ekonomiye kazandırma anlamında profesyonel adımların atılamadığını söyledi.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Öğretim Üyesi Gök ile bir araya gelen Başkan Arslan 
görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gastronomi alanında ülkemizde ve bölgemizde çok 
önemli çalışmalar ve hizmetlere imza atan çok değerli hemşerimiz Okan Üniversitesi Gastronomi 
Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Sayın İlkay Gök ile bugün ilimizin zengin mutfak kültürü ve bu potan-
siyelin nasıl ekonomiye kazandırılacağına dair bir gön görüşme gerçekleştirdik. Kendileri, Elazığ’ın 
Gaziantep ile birlikte Ülkemizin en zengin mutfak kültürüne sahip olan iki ilden birisi olduğumuzu 
ifade etmişlerdir. Zaten geçmiş yıllarda konuyla ilgili yapılan araştırmalarda da bu rapor yayınlan-
mıştı. İlimizin bu çok zengin potansiyelinin gastronomi turizmi ile nasıl bir ekonomik değer haline 
getirebiliriz hususlarını değerlendirdik. Tabi bu konu uzun soluklu, programlı ve çok yönlü hazırlık 
isteyen bir husus. Bugün ilimizin tüm köylerinde, beldelerinde, ilçelerinde yüzlerce çeşit yöresel gıda 
ürünleri üretimi yapılıyor. Ancak genelde her ev kendi ihtiyacına göre bu hazırlıkları yapmaktadır. Biz 
bu hususta yeni bir süreç başlatmak istiyoruz. Ambalajlama, sunum, uzun süre bozulmadan kalacak 
bir paketleme, tanıtım, markalaşma, e-Ticaret yöntemiyle satış ve pazarlama, 
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gastronomi fuarı, yemek yarışmaları vb. etkinlik ve altyapıların oluşturulması ile Elazığ gastronomi 
turizminden çok önemli gelir elde edebilir. Çünkü insanların tatil ve yeni keşif beklentileri değişmeye 
başlamış özellikle organik ürünler ve yerel üretimler ilgi odağı haline gelmiştir. Bu konuda ülkem-
izde önemli çalışmaları olan ve başarılara imza atmış olan değerli hemşerimiz Sayın Gök ile bugün 
bir görüşme gerçekleştirdik. Neler yapılabilir konularını değerlendirdik. Görüşmede, İlimizin önce-
likli bu konuda çok iyi bir potansiyele sahip olduğu hususunda hemfikir olduğumuz sonucu ortaya 
çıkmıştır. İnşallah Sayın Hocamızın destekleriyle sağlıklı ve doğru adımlarla bu süreci ilimiz lehine 
sonuçlandırmak için bir çalışma başlatıyoruz” dedi.

“Elazığ Adına Önemli Bir Adım Atılıyor”
Başkan Arslan’ın daveti ile Elazığ TSO’ya geldiğini belirten Öğretim Üyesi İlkay Gök, Elazığ adına 
önemli bir adım atıldığını ifade ederek, “Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi Elazığ gastronomi tur-
izmi için potansiyeli yüksek bir il. Ancak, yapılması ve atılması gereken bir çok adım var. Gaziantep’de 
yaklaşık 10 yıl boyunca bir çok alanda çalışmalar ve altyapılar oluşturuldu. Bu konu uzun soluklu 
ve program dahilinde atılması gereken adımlarla ancak başarıya ulaşılabilecek bir alan. Bir Elazığlı 
olarak gastronomi alanındaki uzmanlığımı, deneyimimi ve birikimimi bu paylaşmaya hazırım. Bu 
konuda Sayın Başkanımızın hassasiyeti ve duyarlılığı ile konuya profesyonel yaklaşımını son derece 
olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün konu hakkında ilk değerlendirmemizi yaptık. 
Umuyorum, şehrimiz adına çok önemli farkındalıklar oluşturacak bir boyut ile bu süreç devam ede-
cektir” dedi.
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Finans Sektörü İle İstişare Toplantısı Gerçekleşti

ARSLAN “EN ÖNEMLİ SORUN İLETİŞİMSİZLİK” Elazığ TSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen istişare 
toplantısında bir değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 
finans sektörü ve iş dünyasının birbirlerini tamamlayan bir elmanın iki yarısı olduğunu belirtti. Arslan 
değerlendirmesinde, “Çok değerli bankalarımızın ve finans kuruluşlarımızın yönetici ve temsilcileri 
bugün sizleri Odamızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Öncelikle hepiniz hoş geld-
iniz. Biz Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine önemli hedeflerle geldik. Bu hedeflerimiz ilimizin 
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına odaklı ve işsizlik sorununu çözmeyi amaçlamaktadır. Tüm 
bunları başarabilmemiz için siyaset kurumunun, il yöneticilerinin, kurum ve kuruluşların, sivil toplum 
örgütlerinin, finans sektörünün ve iş dünyasının müşterekliği şarttır. Bu enstrümanlardan birinin 
eksikliği halinde başarının elde edilmesi de zordur. Biz bu nedenle ilimizin aslında en büyük sorun-
larından biri olan iletişimsizlik sıkıntısının ortadan kaldırılması için bu tür etkinlik ve organizasyonları 
önemsiyoruz”.

Elazığ TSO tarafından organize edilen toplantıda, Elazığ merkez ve ilçel-
erinde faaliyet gösteren tüm bankalar ile banka şubeleri ile finans sek-
töründe yer alan kuruluşların yönetici ve temsilcileri Elazığ TSO Yönetimi-
yle bir araya gelerek, işdünyası ve finans sektörü ilişkilerini değeri masaya 
yatırıldı.



6

Temmuz 2018

ARSLAN “İŞ DÜNYASI OLARAK BİZ SİZLE ASLINDA PAYDAŞIZ” Finans sektörünün bizden beklen-
tileri olduğu gibi iş dünyasının da finans sektöründen beklentileri olduğunu vurgulayan Arslan 
“İşte bunları belki ayda bir kez yapacağımız bu tür geniş katılımlı toplantılarımızla aşabileceğiz. 
Odamız seçimlerinin hemen ardından ilk iş olarak sahanın talep ve beklentilerinin tam olarak tespit 
edilip gerekli müdahalelerin yapılabilmesi noktasında Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında 
her ay düzenli olarak Meslek Komite toplantılarımızın yapılması ve üçer aylık dilimler halinde de 
genişletilmiş Meslek Komitesi toplantılarıyla sahanın taleplerini tam olarak değerlendirmek istiy-
oruz. İş dünyası olarak biz sizle aslında paydaşız. Kazancımız halinde siz de kazanıyorsunuz, riskler-
imiz aynı zamanda sizin riskiniz ”ifadelerine yer verdi.

ARSLAN “BİZ KÜÇÜK YER OLMA AVANTAJINI BİRLİKTE DEĞERLENDİRELİM” ETSO Başkanı Asilhan 
Arslan konuşmasını şu şekilde sonlandırarak “ Dolayısı ile birbirimizi anlayarak güncel gelişmeleri 
paylaşarak ve mağduriyetlerin önlenmesi anlamında ya da iş dünyasının kazançlı olabileceği gelişm-
eleri anında değerlendirerek hep birlikte büyümeyi sağlayabiliriz. Önceliğimiz iç dinamiklerimizi nasıl 
hayata geçirebileceğimiz hususudur. Özelleştirme ihaleleri, GES’ler, yatırım ve istihdam projelerimiz-
in Elazığ ekonomisine kazandırılması noktasında sizleri paydaşımız olarak değerlendirmekteyiz. Tüm 
bu süreçleri birlikte planlama ve birlikte yol alma anlamında aynı geminin yolcuları olarak birbirimizi 
daha iyi anlamamız gerektiğine inanıyorum. Elazığ küçük bir yer. Küçük yerlerin en büyük avantajı 
birbirlerini çok daha yakından tanımaları ve güven ortamının çok hızlı tesis edilmesidir. Biz küçük 
yer olma avantajını birlikte değerlendirelim temennisiyle, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum” 
şeklinde aktardı.  

YAŞAR “BANKALAR İŞ DÜNYASIZ, İŞ DÜNYASI BANKASIZ OLMAZ” Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet 
Yaşar’da Banka ve İş Dünyasının birbirlerine muhtaç olduğunu belirterek, “İş dünyasının bankasız 
olmayacağı gibi bankalar da iş dünyasız olmaz. Aslında birbirimize muhtaç olduğumuz bir ekonomik 
düzen içerisinde birbirini tamamlayan iki önemli unsuruz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir el-
manın iki yarısıyız. Dolayısı ile ne siz bizi, ne biz sizi müşteri yada kazanç kapısı olarak görmememiz 
gerekiyor. Bankaların dönemsel kar-zarar parametrelerini dikkate alarak o dönemi kendi açısından 
en verimli şekilde tamamlama gayreti bazen iş dünyasında büyük kayıplara bazen de dönemini 
tamamlayıp başka bir ile tayin olup gidince yerine gelen yeni banka yöneticisine bu faturalar çıkıyor” 
ifadelerini kullandı.



7

Temmuz 2018

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Katar’ın Başkenti Doha Büyükelçisi Fikret Özer, 
işadamı Halil Yılmaz, Oğuzhan Arslan ve eşleriyle birlikte Harput’ta kahvaltıda bir araya geldi. Katar 
ile Elazığ’ın ticaret hacminin artması ve yatırım imkanlarının değerlendirildiği toplantıda Büyükelçilik 
ve Elazığ TSO işbirliğinde önümüzdeki süreçte bir dizi etkinlik yapılması öngörüldü.

Karşılıklı Ticaret ve Yatırım İmkanlarını Artırmayı Hedefliyoruz…

Görüşmeyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 
“Katar ile Elazığ iş dünyasının daha fazla işbirliği içinde olması ve ilimize Körfez sermayeli yatırım-
ların kazandırılmasını hedefiyle bugün Sayın Büyükelçimizle bir araya geldik. Kendileri özellikle 
Katar’a uygulanan ambargo döneminde girişimleriyle bu ülkeyle olan ticaret hacmimizi çok ciddi 
boyutlara ulaştırmıştır.

Sayın Valimizin de bilgileri dahilinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu görüşmede özellikle Körfez ser-
mayeli yeni yatırımları ilimize kazandırma noktasında bugün çok önemli bir görüşme gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız. Büyükelçiliğimiz ve Odamız işbirliğinde hem Katar’da hem ilimizde bir dizi etkinlik 
ve değerlendirme toplantılarıyla her iki ülkenin işadamlarını bir araya getirme ve neler yapılabi-
leceğini Sayın Büyükelçimizle istişare ettik. İnşallah ilimizin yeni yatırımlar kazanması anlamında 
Sayın Valimizin daha önceden başlatmış olduğu bu sürece ciddi katkılar sağlayarak hedeflediğimiz 
başarıya ulaşacağız” dedi.

DOHA Büyükelçisiyle yatırım imkanları görüşüldü

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Katar’ın Başkenti Doha 
Büyükelçisi Fikret Özer, işadamı Halil Yılmaz, Oğuzhan Arslan ve eşleriyle 
birlikte Harput’ta kahvaltıda bir araya geldi.
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“YENİ HÜKÜMETİMİZLE BÜYÜK TÜRKİYE'NİN İNŞASI BAŞLAYACAKTIR” Başkan Asilhan Arslan 
yaptığı değerlendirmede, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde iş dünyası kökenli ve icracı 
isimlerden oluşan yeni hükümetimizle büyük Türkiye'nin inşası başlayacaktır. Milletin iradesiyle 
kabul edilen Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin fiilen başlaması ülkemizdeki istikrarı ve güveni 
daha da güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabinede, icracı isim-
lerin yer almasının yanı sıra camiamızdan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. 
Ruhsar Pekcan'ın Ticaret Bakanı olarak görev alması bizleri ayrıca gururlandırmıştır”diye kaydetti.

“YENİ HÜKÜMETİMİZİ KUTLUYOR, TÜM BAKANLARIMIZA GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİY-
ORUZ” ETSO Başkanı Asilhan Arslan, “Tarihten gelen devlet geleneğimizin ışığı altında yeni yönetim 
biçimimizin hukuksal alt yapısının sağlam temellerle oluşturulması ve inşası, devletimizi nice 1000 
yıllara taşımamızın en güçlü vesilesi olacaktır. İş Dünyamız olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan Başkanlığında kurulan yeni hükümetimizi kutluyor, tüm bakanlarımıza görevlerinde 
başarılar diliyoruz”diye kaydetti.

Başkan Asilhan Arslan Kabineyi Kutladı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi'nin ilk oluşturulan kabinesini kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.
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Malatya'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine atanan A.Vahap Yoğunlu ile 
TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu’na Oda Yönetim Kurulu tarafından hayırlı olsun ziyareti yapılarak
müşterek işbirliği hususları görüşüldü
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TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanları, M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu ile biraraya geldi. Hisarcıklıoğlu’nu Genel Kurul’da yeniden TOBB Başkanlığına 
seçilmesinden dolayı tebrik eden Kadın Girişimciler ile Hisarcıklıoğlu çalışmalara ilişkin istişarelerde 
bulundu. Toplantıya Doğu Anadolu ve Elazığ Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nuran Tekocak ile 
Başkan Yardımcısı Fikriye Pirinçci’de katıldı.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞMA VAKTİDİR” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Kadın 
Girişimcilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, “Genel Kurulumuzu tamamladık. Şimdi 
vakit Türk özel sektörü için hep birlikte, hem içeride hem de dışarıda, canla başla çalışma vaktidir” 
dedi.

Kadın Girişimciler Rifat Hisarcıklıoğlu İle Buluştu

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl 
Başkanları, M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile biraraya geldi. Hisarcıklıoğlu’nu Genel Ku-
rul’da yeniden TOBB Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik eden Kadın Girişim-
ciler ile Hisarcıklıoğlu çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu. Toplantıya Doğu 
Anadolu ve Elazığ Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nuran Tekocak ile Başkan 
Yardımcısı Fikriye Pirinçci’de katıldı.
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DAİB Elazığ'a Şube Açma Kararı Aldı

Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği (DAİB) seçimlerinde söz alındığı üzere DAİB Yöne-
tim Kurulu Toplantısı Elazığ TSO’da yapılmış, daha sonra il  protokolü ve ihracatçı 
firmalar ile iş dünyasının katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı icra 
edilmiştir. Toplantıda DAİB Elazığ Şube sözünün daha önce verildiği ve bu kararın 
alındığı açıklanmıştır.
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Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli 
Komitesi’nin 64. Genel Kurul toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat His-
arcıklıoğlu’nun teklifiyle yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Dünyanın en büyük iş örgütü olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 64. Genel 
Kurul Toplantısı, TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda Türkiye Milli Komitesi Üyeleri 
de belirlendi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun teklifi ile ICC Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Elazığ 
TSO Başkanı Arslan, Ülkemiz ve ilimiz iş dünyasını en iyi şekilde ulusal ve uluslararası her platform-
da temsil etmenin gayreti içine olacağını ifade etti. Arslan değerlendirmesinde, “Sayın Başkanımız 
Hisarcıklıoğlu’na bu önemli hizmete bizleri layık gördüğü için öncelikle teşekkür ediyorum. ICC 
platformunda Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek, ilimiz yatırım imkanlarının da ulusal ve 
uluslararası boyutta değerlendirilmesine öncülük edeceğiz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın böyle 
üst düzey bir platformda temsil edilecek olmasından büyük bir mutluluk duymaktayım. Camiamıza 
ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Arslan ICC Yönetim Kurulu'na Seçildi

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Milletlerarası Ticaret Odası 
(ICC) Türkiye Milli Komitesi'nin 64. Genel Kurul toplantısında Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teklifiyle yönetim kurulu üyeliğine 
seçildi.
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Arslan: ICC’nin Güçlü Olması Bizim Yararımızadır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC Genel Kurulun’da yaptığı 
değerlendirmede Türkiye'nin küresel ihracatta yüzde 1,2'lik payla dünyada 22, ithalatta ise yüzde 
1,6 payla 15. sırada bulunduğunu belirterek, "Dolayısıyla kurallı küresel ticareti destekleyen Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) gibi kurumların güçlü ve etkin olması, bizim 
yararımızadır." ifadelerini kullandı. 

ICC'nin dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş örgütü olduğuna işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, odanın 1. Dünya Savaşı'nın uluslararası ticarete verdiği zararı hafifletmek için bir 
grup girişimci tarafından, "barışın tüccarları" sloganıyla kurulduğunu hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, ICC'nin zamanla, farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında topladığını, 
dünyada ticaretin artırılması ve engellerin kaldırılması için referans kurum haline geldiğini vurgula-
yarak, "Bugün ICC'nin küresel ağı, 100'den fazla ülkede 6 milyonun üzerindeki müteşebbis, ticaret 
odaları ve meslek birliklerini kapsıyor. Ülkemizde, TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye 
Milli Komitesi, Türk iş aleminin, uluslararası arenadaki gözü ve kulağıdır." diye konuştu.
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