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KIRGIZİSTAN EKONOMİ FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan bugün 6. sı düzenlenen Kırgızistan Ekonomi Forumu'na Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği’ni temsilen katıldı. Başkan Arslan, forumda Kırgızistan Başbakanı 1. 
Yardımcısı Kubatbek Boronov ve Yatırım Teşvik ve Koruma Ajansı Başkanı Adilbek Uulu Shumkar-
bek ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Şubat ayında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görüşmesinde alınan kararların yol haritası belirlenerek, 
takip edilmesine karar verildi. Başkan Arslan; "Yapılan görüşmeler ve alınan kararların şehrimiz ve 
ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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IRAK TÜRKMEN CEPHESİ DEVLET BAKANI AYDIN 
MARUF, BAŞKAN ARSLAN’ I ZİYARET ETTİ.

Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere, Elazığ TSO Meclis Üyesi Ali Şekerlisoy’ un misafiri 
olarak Elazığ’ a gelen Irak Türkmen Cephesi Devlet Bakanı Aydın Maruf, Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Asilhan Arslan’ ı ziyaret etti. 

Devlet Bakanı Aydın Maruf’ un ziyareti sırasında bir açıklama yapan Başkan Asilhan Arslan,  
Irak’ ın gerek tarihi, kültürel ve gerekse ticari olarak çok önemli olduğunu belirterek, yıllardır 
sürdürdüğümüz ticari ilişkilerimiz yanı sıra orada beşeri ilişkilerimizi de hep önemsedik, diyerek 
şunları söyledi;

ugün Ticaret ve Sanayi Odamızda çok değerli Sayın Bakanımızı ağırlamaktan büyük gurur duyuy-
oruz, kendileri meclis üyemiz Ali Şekerlisoy Beyefendinin misafir olarak Elazığ'dalar. Yıllardır bizler 
Irak' taki muhataplarımızla ticari ilişkilerimizi yürütürken, bir yandan da beşeri ilişkilerimizi en yük-
sek derecede tutmaya çalıştık. Sayın bakanımızın bölgesine defaten ziyaretlerde bulundum orada 
ticari ve beşeri münasebetler inşa ettik ve bunlar da her geçen gün giderek arttı. Bu coğrafya kendi 
içinde çok ciddi zenginlikler barındırmakta, gerek kültürel gerek tarihi birikimi gerekse ticari potan-
siyeli ile birlikte çok ciddi değerler barındırmakta, bize düşen de bu değerlerin üzerine daha güzel 
yaklaşımlarla katma değer ve ticari kazanımlar takmaktır. Sayın Bakanımla bugün bu konuları bura-
da istişare edeceğiz. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, şehrimizi Elazığ 
Ticaret ve Sanayi Odamızı şereflendirdiler, inşallah kendilerine iaedi ziyarette bulunacağımızı belirt-
mek istiyorum, ziyaretlerinin şehrimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum,  dedi.
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Irak Türkmen Cephesi Devlet Bakanı Aydın Maruf ise Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’ nı ziyaretinde 
yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bu güzel karşılamadan dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum, İnşallah önümüzdeki günlerde 
daha faydalı olumlu bir çalışmalar yapacağız. Ticaret çalışması önemli hem Erbil Ankara arasındaki 
ilişkiler hem de Bağdat Ankara arasındaki ilişkiler son derece güzel, idari , siyasi, diplomatik ilişkil-
erimiz de son derece güzel, Ekonomik kalkınma için bu ilişkiler büyük bir katkı sağlamaktadır. O 
yüzden Ticaret Odası Başkanımız ve üyelerinin buradaki kardeşlerimizin ziyaretleri bizi çok mutlu 
eder ve kendilerini ırak' ta ağırlamak isteriz, gerçekten bugün Irak halkının Türkiy' ye ve desteğine 
çok ihtiyacı var, Türkiye geçmişte nasıl Musul Kerkük halkına sahip çıkmışsa bugünde sahip çıkacak-
tır, ben tekrar bizi karşılamalarından yakın ilgi ve alakalarından dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine 
çok teşekkür ediyorum, dedi.
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BU PROJE ELAZIĞ EKONMİSİNE KATMA 
DEĞER SAĞLAYACAK. START VERİLDİ.

ETSO bünyesinde kurulan İpek Böceği Yetiştiriciliği İcra Komitesinin ''‘Elazığ İlinde 
İpekböceği Yetiştiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi 
Projesi'' ile çiftçimiz ve sanayicimiz el ele verecek Elazığ, ipek böceği yetiştiriciliği-
nin başkenti olacak!

İpek böceği yetiştiriciliği yapmak isteyen tüm Elazığlı girişimcilerin müracaatlarını bekliyoruz. Gi-
rişimciler; İpekböceği Yetiştiriciliği yapacakları alanları tanımlayan, kimlik ve iletişim bilgilerini 
içeren bir dilekçe ile ETSO binasında faaliyet gösteren İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu’na ve Tarım İl 
Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğüne müracaat edebilir.

 SEN KAZANIRSAN ELAZIĞ KAZANIR, TÜRKİYE BÜYÜR!

ETSO bünyesinde kurulan İpek Böceği Yetiştiriciliği İcra Komitesinin ''‘Elazığ İlinde İpekböceği Yetiş-
tiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi Projesi'' ile çiftçimiz ve sanayicimiz el 
ele verecek Elazığ, ipek böceği yetiştiriciliğinin başkenti olacak!

 İpekli ürünlere artan ilgiye cevabı Elazığ verecek. Elazığ tekstil sanayisi daha çok büyüyecek.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası İpek Böcekçiliği İcra Komitesi, ipek böceği yetiştiriciliği yapmak istey-
en tüm Elazığlı girişimcilerin müracaatlarını bekliyor.
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