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ICC MİLLETLERARASI TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ASİLHAN 

ARSLAN; BREZİLYA’DA 11’İNCİ DÜNYA ODALAR KONGRESİ’NE KATILDI.

Kongre’de Ülkemizin’ de içinde olduğu Dünya genelinde belirlenen ülkelerin proje yarışmaları yapıldı. 
Türkiye, Brezilya arasında ticaretin geliştirilmesi üzerine kültürel ve ekonomik bilgi alışverişinde bu-
lunuldu. ICC Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu heyetinde, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Ar-
slan, Afyon TSO Başkanı Hüsnü Serteser, Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Trabzon TSO 
Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Nizip TSO Başkanı İbrahim Sarı, Sinop TSO Meclis Başkanı  katıldılar.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan toplantıyı değerlendirdiği açıklamasında, özellikle 
ülkemizin dünya ülkeleri nezdinde güçlü ve saygın bir devlet olduğunu bir kere daha görme imkanı 
bulduğumuz toplantı, gerek çatı kuruluşumuz TOBB ve gerekse ilimiz adına kazanımlar ve tecrübel-
er edindiğimiz bir toplantı oldu, ICC Yönetim Kurulu olarak önemli kararların alınıp, önemli meselel-
erin görüşüldüğü toplantı, son derece verimli geçti.

100. yılını kutlayan ICC ( Milletlerarası Ticaret Odası ) tarafından Brezilya' nın Rio De Janeiro şehrinde 
gerçekleştirilen toplantıda  dünya çapında projelerin yarıştığı proje yarışması bizlere ayrı bir heyecan 
verdi, dedi. 
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BAŞKAN ARSLAN; ‘’YATIRIMCILARIMIZIN HER KONUDA 
DESTEKÇİSİ OLACAĞIMIZI TAAHHÜT EDİYORUM’’

TGSD Başkanı Hadi Karasu Elazığ Valisi çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki Elazığ heyetini ağır-
lamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Valimiz, Belediye Başkanımız, OSB Başkanımız 
ve FKA Genel sekreterimizle Elazığ’ da yapılacak tekstil sektörü yatırımları ve uygulanacak modeli 
tekraren görüşmek üzere bir araya geldik, yatırım için gelecek sektör temsilcisi işadamlarımıza 
sağlayacakları destek ve verecekleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum, dedi.

VALİ KALDIRIM; '' YATIRIM İÇİN ELAZIĞ'A GELECEK YATIRIMCILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise yaptığı değerlendirmede, Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi 
Odamız, Organize Sanayi Bölgemiz, Fırat Kalkınma Ajansımız ve tüm imkanlarımızla ilimize yatırım 
için gelecek tüm yatırımcılara gerekli tüm desteği vereceklerini, devletin sunduğu imkanlardan 
yararlanmaları noktasında hiçbir sorun yada sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, Elazığ’ımıza 
yatırım yapmak için, istihdam oluşturmak için gelecek olan tüm yatırımcılarımıza şimdiden çok 
teşekkür ediyorum, dedi. 

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI; ''BELEDİYE OLARAK TÜM İMKANLARIMIZI SUNACAĞIZ''
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise toplantıda yaptığı konuşmada, Elazığ belediyesi 
olarak şehrimize yatırım yapıp istihdama katkı sağlayacak değerli iş adamlarımızın sürekli yanında 
olacak ve destekleyeceğiz, sürdürülen bu çalışmanın Elazığ için ve yatırım yapacak firmalarımız için 
güzel sonuçlar getireceğini ve hayırlı olacağını ifade eden Başkan Şerifoğulları, ilimize yatırım için 
gelecek değerli iş adamlarımıza teşekkür ediyor, Elazığ Belediyesi olarak bütün imkanlarımızla yan-
larında ve destekçileri olacağımızı beyan ediyorum, dedi.
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Türkiye'de sadece Elazığ'da çıkan ve daha önce Kabe ve Beyaz Saraya gibi bir çok yerde kullanılan vişne 
mermeri, dünyada ilk defa işlenerek tespih haline getirildi. Vişne Mermerinden Tesbih’ in tanıtımı için 
Elazığ ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda Başkan Asilhan Arslan, şehrimizin en değerli 
zenginliklerinden biri olan Vişne Mermeri taşından tespih üretilip dünya pazarına sunulmasının kendil-
erini son derece mutlu ettiğini belirterek, Türkiye’ nin önemli tespih ustalarından Osman Kiraz ustamıza 
ve işin ihracat, satış ve pazarlama kısmını üstlenen Kadir Başkan kardeşimize şehrimize sağladıkları 
katma değerden dolayı teşekkür ediyorum, dedi. 

Her zaman Elazığ'ın taşı toprağının çok değerli olduğunu savunduklarını aktaran Elazığ TSO Başkanı 
Asilhan Arslan;" En basit ürününden en kıymetlisine kadar eğer iyi ellere geçerse, emek sarf edilirse en 
nadide eserlere dönüşebilir. İlimizde muazzam güzelliklerin çıkmasına vesile olunabilir. Osman Kiraz 
usta, hep kehribar ve kuka işledi ama Elazığ’ın çok özel bir taşı var dedi. Elazığ vişnemiz, dünyada eşi ve 
benzeri olmayan bir taşımız. Yüksek ustalığını işin içine katarak bir tespih haline getirdi. Biz de mermer 
işlemenin özellikle Elazığ vişne taşının ne kadar zor işlendiğinin bilincindeyiz. O kadar muazzam bir eser 
çıkardı ki kendisinin emeğine sağlık.  Elazığ’ın taşına toprağına değer kattı.  Bu ürün İstanbul’a oradan 
da Katar’a gönderilecek. Osman Kiraz ve onun gibi sanatçıların yanında olup destek olmamız ve onların 
sayılarının artması için çalışmalar yapmamız lazım. İnanıyorum ki Elazığ vişne taşının Katar Emirliği’nde 
en iyi şekliyle tanıtımı ve sunumu yapılacaktır" dedi. 

BAŞKAN ARSLAN; ‘’YATIRIMCILARIMIZIN HER KONUDA DESTEKÇİSİ OLACAĞIMIZI TAAHHÜT EDİYO-
RUM’’

Toplantıda daha sonra konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise, Elazığ Orga-
nize sanayi Bölgesi’nde uygulanacak yatırım modeli çalışmasında Elazığ TSO’ nun etkin bir rol üstle-
neceğini ve Elazığ’ a yatırım için gelecek TGSD üyeleri ve değerli iş adamlarımızın hiçbir sorun ve sıkıntı 
yaşamadan gerekli alt yapı ve bürokratik işlemlerini bir an önce sonuçlandırarak, yatırımlara başlan-
ması için Elazığ TSO’ nun bütün imkanlarını seferber edeceğimizi, taahhüt ediyorum, dedi. Başkan Ar-
slan, TGSD Genel Başkanı Hadi Karasu ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, şehrimize yatırım 
için gelecek firmaların personel ihtiyacı da dahil olmak üzere yapılacak yatırımın her aşamasında 
kendilerine çok yakın duracağımızı, ilimiz adına önemsediğimiz, şehrimize katma değer sağlayacak bu 
yatırım modelinin çok başarılı bir şekilde hayata geçirileceğini bir kere daha belirtmek istiyorum, dedi.

OSB BAŞKANI ÖZTÜRK; ''ELAZIĞ OSB YATIRIM İÇİN HERŞEYİ İLE HAZIR''

Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk ise, yatırımın yapılacağı Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcılarımızın 
hiçbir sorun yaşamamaları adına elimizden gelen bütün gayreti sarfedecek ve destekçileri olacağız, 
dedi. Öztürk Elazığ OSB’ nin yapılacak yatırımlar için her anlamda hazır olduğunu belirterek TGSD 
Başkanı Karasu ve  teşekkür etti.

FKA GENEL SEKRETERİ YOĞUNLU; '' SEKRETERYA SORUNSUZ İŞLEYECEK''

Fırat Kalkınma Ajansı genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise  Elazığ’ a istihdam anlamında büyük 
katma değer sağlayacak bu önemli yatırım çalışmasının sekreterya görevini başından beridir titizlikle 
sürdürdüklerini belirterek, yapılacak yatırımların hayırlı olmasını diledi. 

TGSD Başkanı Hadi Karasu daha sonra Vali Kaldırım, Belediye Başkanı Şerifoğulları, TSO Başkanı Ar-
slan, OSB Başkanı Öztürk ve FKA Genel Sekreteri Yoğunlu’ ya ziyaret anısına birer tablo takdim etti. 

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Başkanlığındaki Elazığ heyeti daha sonra TGSD Genel Başkanı Hadi 
Karasu ve yönetimi ile birlikte Elazığ’ a yatırım için gelecek olan, aynı zamanda İstanbul’ da da faaliyet 
gösteren yatırımcıların fabrikalarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldılar.
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BAŞKAN ASİLHAN ARSLAN, TUYAP 
YAPI FUARINDA

Bir dizi ziyaret ve görüşme için İstanbul’da bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan 
Arslan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ve  Meclis üyesi Suat Yaşa, Elazığ 
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte 18-22 Haziran tarihleri arasında Beylikdüzü Fuar 
Alanı’nda gerçekleşen TÜYAP Yapı Fuarı’nı ziyaret ederek fuar alanında stant açan Elazığ firmalarını 
da ziyaret etti.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan Tüyap Yapı Fuarının Dünya çapında önemli bir fuar olduğunu ve 
4 günlük zaman diliminde bir çok firmanın önemli kontaklar sağlama adına bir fırsat olduğunu ifade 
ederek, şehrimizden bu fırsatı değerlendirmek üzere Tüyap Yapı Fuarı’na gelen firmalarımızın old-
uğunu da görmek bizleri ayrıca memnun etti, dedi. 

Başkan Arslan, Elazığ için kalıcı fuar alanı ile ilgili çalışmaların da Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve 
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın da destekleri ile devam ettiğini, bu tür fuar alanlarına 
gelince şehirler için kalıcı fuar alanlarının ne kadar önem arz ettiğini bir kere daha gördüklerini belir-
terek sayın valimizin önderliğinde şehrimize en ideal ve kalıcı fuar alanının kazandırılması konusun-
daki kararlılığımız ve çalışmalarımız sürüyor, dedi. 

Başkan Asilhan Arslan, kendisi de aynı zamanda bir yapı firmasının sahibi olan MHP İl Başkanı 
Semih Işıkver ile de görüşerek, bir süre sohbet etti. Başkan Arslan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin 
Şerifoğulları ve MHP İl Başkanı Semih Işıkver ile bir süre Elazığ Firmalarının standında kalarak gelen 
ziyaretçilerle Türkiye ve Elazığ’ daki yapı sektörü ve sektörün sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde 
bulundular.
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Başkan Arslan: "emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Elazığ Valiliği koordinasyonun da İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 
‘Öğrenme Şenlikleri’ sergisi eski valilik önünde açıldı.3 gün sürecek olan sergide Halk Eğitim Merke-
zlerin açılan kurslarda hazırlanan ele emeği göz nuru ürünler sergilenirken, kurumlarda stant açtı. 
Sergi açılışına, Vali Yardımcıları Uhut Emre Koyuncu, Mustafa Gül, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Asilhan Arslan, Tarım İl Müdürü Turan Karahan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa 
Pirinçci, KYK Müdürü Suphi Döner, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Kazım Atıcı, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Öğrenme Şenlikleri’ sergisinin üç gün boyunca süreceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi 
Gürtürk, “ Bugün gerçekleştirdiğimiz el emeği göz nuru ürünleri, hayat boyunca öğrendiğimiz işlerin 
birer sergisidir. Bu işlerin yapılışında her birinde en üst seviyede emek, çaba ve gayret var. Hepsinde 
birer hikaye var. Destek ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, emeği geçen halk eğitim merkezi 
il ve ilçe müdürlüklerine, destek vererek katkı sunan tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise sergi açılışının ardından yaptığı açıklam-
ada, öğrenci kardeşlerimiz ve yıl boyu ilimizde devam eden kurslarda bulunan kursiyer ark-
adaşlarımızın hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerin her biri birbirinden güzel ve değerli, 3 gün 
boyunca açık olacak serginin gezilip görülmesini tavsiye ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyo-
rum, ellerine emeklerine sağlık, dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde  ve Elazığ Valiliği himayelerinde açlışı gerçekleşen Elazığ 
Öğrenme Şenliği Sergisi 25-28 Haziran tarihleri arasında İzzetpaşa Camii karşısındaki Eski Valilik 
Binası önünde 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.
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ELAZIĞ İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MARKA-
LAŞMAYI HEDEFLİYOR. İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİ-

Elazığ’ da ipekböceği yetiştiriciliği konusunda önemli bir adım atıldı. İpekböceği Yetiştiriciliği İcra 
Komitesi oluşturularak ilimizde ipekböceği yetiştiriciliği konusunda etkin bir çalışma ortamı sağlan-
ması ve sistematik bir yetiştiricilik anlayışının kazandırılması için çalışmalarını sürdürecek. 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Asilhan Arslan, Tarım Orman İl Müdürü Turan Karahan, Şube Müdürü Yaşar Erdoğan, 
Tarım Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Safiye Yıldız Gün, Fırat Üniversitesi Keban Meslek 
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Mustafa Yüce, STK Dönem Sözcüsü Prof.Dr. Kenan Peker,  El Sanatları 
Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşegül Metin, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, İpekböceği Yetiştiricileri ve oda üyeleri katıldı. 

Toplantıda Konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, ipekböceği yetiştiriciliği 
konusunda ilimizde yapılacak olan çalışmaları koordine etmek ve verimliliği arttırmak, sistemli bir 
çalışma yapmak üzere bir araya toplanmış bulunmaktayız, Tarım Orman İl Müdürlüğümüz ve diğer 
paydaşlarımızla birlikte hareket ederek ipekböceği yetiştiriciliği ile ilgili önemli çalışmalar yapacağız. 
Bugün üreticilerimizin gönüllü olarak aramızda olmalarını görmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir, 
ipekböceği yetiştiriciliği konusunda Koza Birlik ile yapılacak 2 yada 3 yıllık bir anlaşma, imzalanacak 
sözleşme ile ipekböceği yetiştiriciliği konusunda ülkede söz sahibi olan bu önemli birliğin bilgi biri-
kim ve deneyiminden istifade ederek şehrimizde iyi bir modelin hayata geçirileceğinden yana hiçbir 
şüphemiz yoktur.
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Dut yetiştiriciliği ve beraberinde yapılacak olan ipekböceği yetiştiriciliği şehrimize ekonomik anlam-
da bir katkı da sağlayacak ve dünyanın en pahalı kumaşı olarak bilinen ipeğin ürün olarak piyasaya 
sunulmasına kadar izlenen süreçte ilimizin söz sahibi olması için çalışmalar yürütmek üzere burada 
oluşturacağımız icra komitesi üyelerinin özverili çalışmaları ile amaca ulaşılacağı kanaatindeyim, bu 
iş için emek veren gayret gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, dedi.

Başkan Arslan’ ın konuşmasının ardından  İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi oluşturuldu. Komit-
ede şu isimler yer aldı;

Mustafa Yüce ( Komite Başkanı ) – F.Ü. Keban Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Kenan Peker – F.Ü. Öğretim Üyesi STK Dönem Sözcüsü

Yaşar Erdoğan – Tarım Orman İl Müdürlüğü Şube Müdürü

Haydar Aktar -  Elazığ El Sanatları Merkezi Müdürü

Ayşegül Metin – TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı

Sema Sertkaya -  TSO Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi , Üretici

Nihal Murat – TSO Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, Üretici
 
Vesile Üstündağ -  İçmeli Kadın Girişimciler Derneği Başkanı

Sırrı Taha Bal -  Üretici

Cemal Gülmez – Üretici

Toplantıda daha sonra konuşan Tarım İl Müdürü Turan Karahan ise, İpekböceği yetiştiriciliği an-
lamında ilimizde yapılacak olan çalışmaların her aşamasında Tarım il Müdürlüğü olarak tüm desteği 
vermeye hazır olduklarını belirterek, işin tekniğine uygun ve tüm altyapı gereksinimleri karşılanmış 
bir şekilde şehrimize katma değer sağlayacak olan bu çalışmayı önemsiyor ve ipekböceği yetiştiri-
ciliği konusunda öncü rol üstlenen Elazığ Ticaret ve sanayi Odamıza ve çok değerli Başkanı Asilhan 
Arslan beye çok teşekkür ediyorum, İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi üyelerine de başarılı 
çalışmalar diliyorum, dedi.

Elazığ ipekböceği yetiştiriciliği İcra Komitesi Başkanlığına seçilen Mustafa Yüce ise, bu toplantı-
da ipekböceği yetiştiriciliği konusunda istekli bir kitle ile birlikte olmak ve bir araya gelmekten son 
derece mutluyum, Elazığımızda yetiştiricilik anlamında var olan potansiyeli en iyi şekilde işlemek ve 
şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak bu konuda, gerek eğitim ve gerekse saha da üreticiye her 
türlü desteği vermek adına bizler de üzerimize düşen her konuda elimizden gelen gayret ve çabayı 
göstereceğiz, komitedeki diğer arkadaşlarımız adına da bu konuda bizlere destek veren ve öncülük 
eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Asilhan Arslan’ a teşekkür ediyorum, dedi. 
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