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MEB VE TOBB 81 İLDE 81 MESLEK 
LİSESİNDE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre edecek proje için adım atıldı. Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 
katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.
MESLEKİ EĞİTİM İLE REEL SEKTÖR ENTEĞRE EDİLİYOR…

Hisarcıklıoğlu, “Yıllardır dile getirdiğimiz ama bir türlü hayat geçiremediğimiz bir adım atıyoruz. 
Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz” dedi.  Yıllardır firmaların çalıştıracak nite-
likli eleman bulamadığından şikayet ettiklerini belirten TOBB Başkanı şunları söyledi: “Memleketin 
her yerinde kahvehanelerde gençler işsiz bir şekilde oturuyor. Niye, çünkü okullarda verdiğimiz eği-
tim, iş dünyasında işe yaramıyor. Dışarda talep gören nitelikler, okullarda öğretilmiyor. Bu asimetrik 
yapıyı değiştirmek zorundaydık. Yurtdışına baktık. Avrupa’da genç işsizliğin en düşük olduğu ülke, 
yüzde 6 ile Almanya. Niye, çünkü mesleki eğitim ile reel sektörü, Odalar vasıtasıyla birbirine entegre 
etmişler. Genç nüfusumuz var diye övünüyoruz. Ama aslında bu potansiyelimizi kullanamıyoruz. 
Mesleksiz olduğu için birçok gencimiz işsiz kalıyor. Bu aslında gelecek açısından da büyük bir risk. 
İşte Türk iş dünyası, Odalarımız ve Borsalarımız vasıtasıyla elini taşın altına koyuyor. Milli Eğitim 
Bakanımızın cesur ve kararlı politikası sayesinde Türkiye’de bir ilk başlıyor. Piyasada talep gören 
niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. Bu kapsamda 
81 İl’de 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alınıyor. Odalarımız ve Borsalarımız vasıtasıyla bu-
ralardaki mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız. 
Bu okullarda atölyeler ve laboratuvarlar kuracağız, mevcut olanları yenileyeceğiz. AR-GE ve Beceri 
Tasarım Atölyelerini faaliyete geçireceğiz. Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ desteğiyle hazırlayacağız” 
dedi.
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MİLLİ EĞİTİM VE İŞ DÜNYAMIZ ORTAK GAYRETİ İLE SORUN ÇÖZÜLECEK…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "Ekonomimizin itici gücü olarak TOBB’un varlığı ve bu birlikle 
bizim işbirliğimiz son derece hayati bir önem taşıyor. Bu önemi ekonomi ve eğitim arasındaki ilişki-
yle doğrudan doğruya ifade ediyoruz. Çünkü eğer ekonomide bir orta gelir tuzağından söz ediliyorsa 
bu aslında orta eğitim tuzağıdır. Yani eğitimimiz iyileşirse ekonomimiz iyileşecek mesajı bize ver-
ilir. Bu bağlamda böyle bir adım atıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Burada aslolan mesleki ve 
teknik eğitimdeki bakış açısındaki dönüşümdür kanaatimce. Bu dönüşüm çerçevesinde mesleki ve 
teknik eğitimin ders çizelgeleri, öğretmen eğitimleri, buradaki iş ve işlemlerin yürütülmesi, üretim 
bazlı bir öğretime geçilmesi bunların hepsi mesleki eğitimde paradigmanın dönüştüğünü değiştiğini 
değişeceğini gösteriyor. Bu bizim MEB bünyesinde aldığımız kararlarla değil, oda temsilcilikler-
imizin gayretleriyle milli eğitim müdürlüklerimizin okul müdürlerimizin gayretleri belli bir noktaya 
taşınacak bir husustur. Bundan dolayı da bu gayretleri esirgemeden muhakkak suretle bu destekler-
imizi ortaya koymak zorundayız" ifadelerini kullandı. 

 

ARSLAN: PROJEYİ ELAZIĞ TSO OLARAK SAHİPLENECEĞİZ…

TOBB’de düzenlenen Mesleki Eğitim İşbirliği Protokol törenine katılan Elazığ TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan, projeye Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak sahip çıkacaklarını ifade eder-
ek, “Odamız seçim çalışmalarından önce ve yaklaşık 10 aydan beri görev yaptığımız süre içerisinde 
iş dünyamızın en önemli sorunlarının başında ara eleman hususu olduğunu tespit ettik. Bununla 
birlikte hep ifade ettiğim gibi Meslek Liselerimizdeki eğitim müfredatı da iş dünyasının beklentile-
rine cevap vermekten uzak. İş de bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığımız ve TOBB Ülkemiz için aslında 
tarihi bir karara imza atmışlardır. Artık Meslek Liselerimiz iş dünyasının aranan eleman niteliğinde 
mezunlar vereceklerdir. Bu projenin ilimizde en başarılı şekilde uygulanması hususunda Oda olarak 
tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bugün nasıl ki, MEGİP Projesi ile iş dünyamızın ara eleman 
sorununa İş-Kur İl Müdürlüğümüzle birlikte çok başarılı bir çalışma yürütüyorsak, Mesleki Eğitim 
Projesine de aynı ehemmiyet ile sahip çıkacağız. Ülkemiz inşallah bu proje ile çok önemli bir köklü 
soruna çözüm üretecek ve yeni nesiller okullardan meslek sahibi olarak mezun olarak kollarında 
altın bilezikle daha öz güven içerisinde geleceklerine umutla bakabileceklerdir” değerlendirmesinde 
bulundu. 
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İŞ DÜNYASINA AFRİKA PAZAR 
FIRSATLARI ANLATILDI

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ortak-
lığında  Afrika Ülkeleri Pazar Fırsatları semineri düzenledi. Dış Ticaret Ataşesi 
Gökhan Üsküdar tarafından verilen seminere Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Kurum 
Müdürleri, STK temsilcileri  ve çok sayıda iş insanı katıldı.

"Elazığ'ın İhracat Potansiyeli 400 Milyon Dolar” 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu 
Elazığ'da geçen yıl rakamlarına göre 222 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiğini dile getirerek, "Bu 
ihracatımızın 196 milyon dolarlık kısmını madencilik ve mermer sektöründe gerçekleşti. Daha sonra 
12 milyon doları alabalık ve diğer gıda ürünlerinden oluşuyor. Fakat Elazığ'ın tüm ihracat potan-
siyelini 400 milyon dolar olarak düşünebileceğimizi değerlendiriyorum. Biz ihracatımızın özellikle 
yeni pazarlara açarak çok daha yukarı çıkaracağız. Çok da rekabetçi ürünlerimiz var. En önemli 
eksikliğimiz olan bilgimiz ve cesaretimizi artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Afrika çok büyük 
bir pazar.Toplam 1 trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Bunun 500 milyar doları sadece dış alımdan 
oluşuyor" dedi.

" İhracatsız bir ticaret artık düşünülemez.”
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Dünyanın ve ticaretin globalleştiğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise  ihracatsız bir ti-
caret olmayacağını vurgulayarak, "Artık dünya küçük bir köyden ibaret. Bunun farkındalığını oluştur-
mamız lazım. İhracatsız bir ticaret artık düşünülemez. Dünyada birçok fuara katılıyoruz ve ülkede 
bulunuyoruz. Her bir ülkede kendimize yer bulabileceğimiz alanlarımız var. Ama onları keşfetme ve 
araştırma noktasında maalesef ciddi anlamda emek sarf etmiyoruz. Türkiye'nin pazarı kendinde 
sınırlı ve 80 milyon. Bir Afrika'nın nüfusu 1 milyar. Asya'ya bakıyorsun 3-4 milyar. Lojistik imkanlar 
her geçen gün artıyor. Biz üretim kabiliyetimizi ve satış pazarlama kabiliyetimizi güçlendirmediğimiz 
zaman dışarıda üretim yapıp bize ihracat yapmak isteyen firmalara açık pazar haline geliyoruz" dedi.

"Türkiye'deki yabancı sermaye stoku 250 milyar dolar"

Dış Ticaret Ataşesi Gökhan Üsküdar ise yaptığı değerlendirmede , "Ülkemiz ile karşılaştırırsak Türki-
ye'deki yabancı sermaye stoku 250 milyar dolar düzeyinde. Tüm kıta da bize yapılan yatırımın 4 katı 
stok var. Bu son dönemde daha fazla artış gösterdi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya Kenya  gibi 
ülkelerde sermaye yatırımlarının en fazla yoğunlaştığı ülkeler. Afrika’ nın dünya ticaretinde yüzde 
2,5 oranında 1 trilyon dolara yakın bir hacmi var. Bunun yarısı ithalat diğer yarısı ihracat. Afrika’da 
ki en büyük ithalatçı ülkeler, ekonomik büyüklüklerine paralel olarak Güney Afrika  Cumhuriyeti, 
Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya'dır. Burada petrol İhraç  eden ülkeler ön planda. Afrika temel olarak doğal 
kaynakları ihraç eden bir kıta. Bunun en büyük payı petrol ve doğal gaz. Arkasından değerli maden-
ler, orman ürünleri ve tropikal meyveler var. İthalata mal bazında bakıldığından hemen hemen tüm 
sanayi ürünlerini ithal ediyor. Otomobilden tekstile ve işlenmiş gıda ürünlerine kadar birçok ürünü 
ithal ediyor "dedi,

" Japonya ve Güney Kore'yi  geçmiş vaziyetteyiz”

 Son 15 yılda Türkiye’nin Afrika ile olan ticaretinde artış yaşandığını vurgulayan Üsküdar, “Son 10-15 
yılda çok şey değişti. Avrupa  ülkelerinin pazarları azalıp,  Asya, Türkiye, Hindistan  ve Brezilya  gibi 
hızlı gelişmekten olan yeni ülkelerin piyasaya girmesi ile dengeler de biraz değişti. Şuanda Türki-
ye çok önemli bir yere geldi. Bugün Afrika ithalatında ilk ona girdik. Eskiden ilk yirmide bile yoktuk. 
Bugün altı ülkeden bir tanesi olduk.  Türkiye ihracatını son yirmi senede Afrika pazarını en fazla 
artıran dört  ülkeden birisidir.  Japonya ve Güney Kore'yi  geçmiş vaziyetteyiz Bizim rekabet ettiğimiz 
ülkelerden en büyüğü Çin. Onun dışında da  Fransa var" ifadelerini kullandı.

Ş DÜNYASINA AFRİKA PAZAR FIRSATLARI ANLATILDI
GÜNCEL HABERLER
Yıllık İşletme Cetveli İçin Son G " Japonya ve Güney Kore'yi  geçmiş vaziyetteyiz”

 Son 15 yılda Türkiye’nin Afrika ile olan ticaretinde artış yaşandığını vurgulayan Üsküdar, “Son 10-15 
yılda çok şey değişti. Avrupa  ülkelerinin pazarları azalıp,  Asya, Türkiye, Hindistan  ve Brezilya  gibi 
hızlı gelişmekten olan yeni ülkelerin piyasaya girmesi ile dengeler de biraz değişti. Şuanda Türki-
ye çok önemli bir yere geldi. Bugün Afrika ithalatında ilk ona girdik. Eskiden ilk yirmide bile yoktuk. 
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Elazığ TSO ve  İŞ-KUR ortaklığıyla   istihdam sorununa nitelikli ve  kalıcı çözüm 
getirmeyi amaçlayan  MEGİP kapsamında Kovancılar ilçesinde faaliyetini sürdüren 
Korkmaz Tekstil ile protokol imzalandı…

 

ELAZIĞ TSO’ DAN KOVANCILAR’A 
MEGİP ÇIKARTMASI

Törene Protokolden Yoğun İlgi…

MEGİP kapsamında Kovancılar’da faaliyet gösteren Korkmaz Tekstil, İŞ -KUR ile Elazığ TSO arasında 
gerçekleştirilen ve kent protokolünün yoğun bir katılım gösterdiği imza törenine Elazığ Valisi Çetin 
Oktay Kaldırım, Kovancılar Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan,  TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan 
Ata Sadıkoğlu, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İş-Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, SGK Elazığ 
İl Müdürü Ayhan Tuncer ve Korkmaz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı  İsa Korkmaz katıldı. 

“6 Ay Süresince Kursiyerlerimizin Asgari Ücret Tutarındaki Ücretlerini Biz Ödüyoruz”

  Protokol töreni öncesinde açıklamalarda bulunan İŞ-KUR Elazığ  İl Müdürü Abdullah Balcı, “Mesle-
ki eğitim kursunu nitelikli istihdama kalıcı katkı sağlamak üzere  düzenlemiş bulunuyoruz. İŞ-KUR 
olarak 6 ay süresince kursiyerlerimizin asgari ücret tutarındaki ücretlerini,  genel sağlık, iş kazası ve 
meslek hastalığı primlerini biz ödüyoruz. Bu kapsamda imzalamış olduğumuz bu protokolün ilçem-
ize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ” dedi

“6 Ay Süresince Kursiyerler-
imizin Asgari Ücret Tutarındaki 
Ücretlerini Biz Ödüyoruz”
  Protokol töreni öncesinde 
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“Elazığ TSO ve İŞ-KUR Elazığ İl Müdürlüğü  MEGİP’te Türkiye Birincisidir

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise yaptığı değerlendirmede Elazığ TSO ve İŞ-KUR Elazığ İl 
Müdürlüğü’nün  MEGİP’te Türkiye birincisi olduğunu vurgulayarak , “  Elazığ TSO ve İŞ-KUR Elazığ İl 
Müdürlüğü  MEGİP’te Türkiye birincisidir. MEGİP kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 600 
vatandaşımızın nitelikli bir şekilde istihdam edilmesini sağladık.  Bu kapsamda Korkmaz Tekstil ile  
gerçekleştirmiş olduğumuz protokol ile Korkmaz Tekstil’ 25 personel desteği vererek toplam  istih-
dam sayısını  110 kişiye çıkartmış bulunuyoruz.  İsa Korkmaz Bey tarafından Kovancılara yapılan bu 
yatırım daha nice yatırımları bu bölgeye  çekecektir. Bu mevcut potansiyeliyle Kovancılar bölgesinde 
organize sanayi bölgesi yatırımını da planlıyoruz.

Sayın valimizin de himayelerinde Sayın bakanımızın ziyaretlerinde bu konuyu da dile getirdik. Artık 
bu bölgede bir OSB kurulması adına ön talepleri toplamaya başladık. İnanıyorum ki birkaç yıl içende 
Kovancılar, Karakoçan, Palu bölgesi kendilerine has bir organize sanayi bölgesine de sahip olacaklar.

İş dünyasının nitelikli eleman personel problemini çözebilme adına MEGİP projesinde hızlı bir şekilde 
yürümeye devam ediyoruz. Bu projede emeği  geçen herkese  başta yönetim kurulu üyelerime ve  İŞ 
– KUR personellerine  teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Elazığ TSO’yu ve İŞ-KUR İl Müdürlüğümüzü Tebrik Ediyorum”

Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ise yaptığı değerlendirmede, “Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odamız ve İŞ- KUR İl Müdürlüğümüzün ortaklığı ile gerçekleştirilen ve iş dünyasının ihtiyaç duy-
duğu nitelikli iş gücü sağlanmasını amaçlayan MEGİP projesi dolayısıyla Elazığ TSO’yu ve İŞ-KUR İl 
Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Bölgemizde 110 bin nüfusumuz var. Ancak bölgemizde istihdam 
oranı çok düşük  bu nedenle  vatandaşlarımızın  kaymakamlığın sosyal yardımlaşma vakfından ve 
belediyemizden gıda, giyim, geçim talepleri var. Bu bizi üzmektedir. İnşallah yakın gelecekte ilçem-
izin bir tekstil merkezi olacağına inanıyoruz. Çünkü bölgemiz,  Karakoçan, Palu, İçme ve  Mazgirt’in 
tam merkezinde bulunan bir ilçedir.  Bu durum ilçemizin önemini ortaya koymaktadır Elazığ Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanımızın da ifade ettiği gibi burada büyük bir potansiyel vardır” dedi

“İnsan Kaynağı  MEGİP Gibi  Sonuç Odaklı Programlarla Eğitilip Hazır Hale Getirilecektir”

 Elazığ Valisi Çetin Oktay  Kaldırım  ise yaptığı değerlendirmede Kovancıların staratejik konumuna 
vurgu yaparak“  Kovancılar hem nüfusunu arttıran, hem de  nüfus çeken önemli bir merkez konu-
muna gelmiş durumdadır. Özellikle etrafında da ciddi bir nüfus yoğunluğu var.  Kovancılar sadece 
çevresindeki ilçeler itibariyle değil, etrafında bulunan iller itibariyle de adeta batıya doğru açılan 
bir kapıdır. Kovancılar lojistik alanı işgal eden bir ilçemiz. Dolayısıyla önü açık bir ilçemizdir. Tabi bu 
gelişmeyi ve nüfus artışını bizim ekonomiyle, üretimle desteklememiz lazım. Kamu yatırımlarını 
görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımız en son geldiğinde de müjdeleri oldu. Devam den işler var, okul 
yatırımları var, hastane inşallah yapılacak, adliye yatırımı var. KYK yurtları var. Onun dışında hay-
vancılık ihtisas OSB üzerinde çalışmalar devam ediyor. En son Enerji Bakanımız geldiğinde kendisi 
müjdesini verdi. Enerji ihtisas OSB çalışmaları devam ediyor. Bakanımız , yatırımcı bulduğunuzda 
OSB’leri açma noktasında açık olduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla bu bölge sadece tekstil veya belli 
alanlarda değil, hayvancılıkta organik üretimde ve bunun yanında enerjide önemli potansiyeli olan  
cazibe merkezi olmaya aday bir yerdir. Bu noktada ihtiyaç duyulan  insan kaynağı da MEGİP gibi  
sonuç odaklı programlarla eğitilip hazır hale getirilecektir” ifadelerini kullandı.  Açıklamaların ardın-
dan imza töreni gerçekleştirildi.  
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TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile  Turkcell işbirliğinde başlatılan ve  amacı 
kadınları yazılım konusunda eğitilerek yazılım alanında istihdam edilmesini sağla-
mak olan  Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ne ilimiz de dahil edildi.  Kadınların mo-
bil uygulamalar geliştirmesini ve yazılım alanında istihdam edilmesini amaçlayan 
projeye  yazılıma ilgi duyan 18 yaş üzerindeki bütün  kadınlar başvurabilecek... 

ELAZIĞ’LI KADINLAR GELECEĞİ YAZACAK

Proje Kadınlara Bilişim Alanında Fırsat Eşitliği Sağlayacak

 Teknolojide kadın istihdamını arttırmak için ortaya konan ve ülkemizin    en önemli projelerinden biri 
olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ne  Elazığ ‘da dahil edildi. Proje ile  kadınların yazılım konusunda 
eğiterek mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olunurken, kadınların  bilişim alanındaki istih-
dam kapasitesi  arttırılarak  fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor.

Başarılı Olan Kadınlar İstihdam Edilecek

Hedef kitlesini çok geniş tutan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi   lise, üniversite mezunu ya da halen 
üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak, çalışmak istey-
en  bütün kadınlara ulaşmayı amaçlıyor. 3 aşamadan oluşan  proje; eğitim süreci, proje geliştirme 
ve final aşaması aşamalarından oluşuyor. Geliştirilen projelerden finale kalarak ilk üçe girmeye hak 
kazanan proje sahipleri; düzenlenecek törende para ödülü dahil birçok ödüle hak kazanacak. Projede 
finale yükselme  başarısı gösteren kadın girişimciler; teknoparklarda staj, istihdam veya Kuluçka 
Merkezi’nden faydalanma imkanı elde edecek. Ayrıca proje geliştirme aşamasına katılmaya hak 
kazanan kadınlar Turkcell bünyesinde istihdam edilme şansına da  sahip olacaklar.
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan Başkanlığında toplanan 
TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ilk toplantısını yapti. Elazig Ticaret ve Sanayi 
Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda faaliyet gösterdikleri alanlarda 
yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Elazığ' lı genç girişimciler Nisan ayında Diyar-
bakır'da gerçekleşecek olan toplantıya Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asil-
han Arslan' ı da davet ettiler.

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

 Toplantıda bir değerlendirme yapan Başkan Arslan; TOBB bünyesinde oluşturulmasına karar ver-
ildiği günden beridir destekçisi olduğumuz Genç Girişimciler Kurulunu önemsiyoruz, dedi. Gençle-
rden gelecek  her türlü öneri ve teklife açık olduklarını, belirten Başkan Arslan,  gençlerden gelecek 
oneriler, talepler bizim için çok degerlidir, odamiza ilettiğiniz her türlü  talepleriniz ve sorunlarınız 
Genel Sekreterliğimiz aracılığı ile titizlikle takip edilecektir, dedi.

 Üyelerimizin ve girişimci gençlerin desteği ile oluşturulacak ortak akıl paydasında şehrin kalkınması 
adına herkese büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Arslan, birlikte çok daha güçlü olacağız, 
dedi.
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TOBB Kadın girişimciler kurulu ve Turkcell işbirliği ile hazırlanan geleceği yazan 
kadınlar projesine yoğun ilgi üzerine Elazığ’ da 16. İl olarak dahil edildi.

GELECEĞİ YAZAN KADINLAR PROJESİNDE 
EĞİTİMLERE BAŞLANDI

Geleceği yazan Kadınlar projesi çerçevesinde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Ar-
slan ve Kadın girişimciler kurulu öncülüğünde oluşturulan iki sınıfta beş hafta sürecek eğitimlere 
başlandı. Beş hafta sonu sürecek olan eğitimlerde Elazığlı kadın girişimcilere yazılım konusunda 
eğitimler verilecek.

Elazığ Ticaret ve sanayi Odası başkanı Asilhan Arslan, teknolojide kadın istihdamını arttırmak için 
ortaya konan ve ülkemizin    en önemli projelerinden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ne  
Elazığ‘ ın da dahil edilmesi bizleri son derece mutlu etmiştir Elazığlı kadınlarımızın bu alanda da 
başarılı olacaklarına inancımız tamdır, dedi.

 Proje ile  kadınların yazılım konusunda eğitilerek mobil uygulamalar geliştirmelerine destek ol-
unurken, kadınların  bilişim alanındaki istihdam kapasitesi  arttırılarak  fırsat eşitliği sağlanması 
hedefleniyor.

Eğitimlerin ilk bölümüne konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Fulya İlhan ve iş kadını Oya Düş-
mez, Elazığlı hanımlara girişimcilik yaşadıkları tecrübelerini aktardılar.

Elazığ kadın girişimciler kurulu Başkanı Ayşegül Metin ise projeyi son derece önemsediklerini if-
ade ederek, projeye Elazığ’ ın da dahil edilmesinde emeği olan Başkanımız Asilhan Arslan ve TOBB 
yönetimine teşekkür ediyorum, dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası yerleşkesinde beş hafta sonu devam edecek olan programda yazılım 
eğitimlerini, Gülcan Karip, Baran Karaboğa, Kardelen Çakar ve Derya Korkmaz tarafından verilecek.
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Hedef kitlesini çok geniş tutan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi   lise, üniversite mezunu ya da halen 
üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyen  
bütün kadınlara ulaşmayı amaçlıyor. Eğitimler sonunda ilk üçe girmeye hak kazanan proje sahip-
leri; düzenlenecek törende para ödülü dahil birçok ödüle hak kazanacak. Projede finale yükselme  
başarısı gösteren kadın girişimciler; teknoparklarda staj, istihdam veya Kuluçka Merkezi’nden fay-
dalanma imkanına kavuşmanın yanı sıra, proje geliştirme aşamasına katılmaya hak kazanan kadın-
lar Turkcell bünyesinde istihdam edilme şansına da  sahip olacaklar.
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan Elazığ Organize Sanayi 
Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Uslu Çömlek Fabrikasını ziyaret ederek çalışma-
lar hakkında bilgiler aldı. Elazığ' ın Sivrice İlçesi Uslu köyünden gelen özel toprağın 
fermente edilip dinlendirildikten sonra işlenmesiyle sofralarımıza tabak çanak 
olarak gelmesinin serüvenini yerinde görmek bizleri son derece mutlu etti, dedi.

TOPRAK BURADA SANATA DÖNÜŞÜYOR

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde Uslu Çömlek Fabrikası İşletmecileri Ali Uslu, Münir 
Sancak ve İşletme Müdürü Emin Said Yol tarafından karşılanan Başkan Arslan, fabrika içerisinde 
oluşturulan teşhir salonunu gezerek  üretilen ürünleri inceledi. Başkan Arslan sağlık açısından da 
son derece faydalı olan, Elazığ' da üretilip dünya nın bir çok yerine gönderilen ve marka olma yolun-
da ilerleyen ürünlerimize önce bizim sahip çıkmamız gerekir, dedi. İşletme yetkilileri Uslu ve Sancak 
ise Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ın ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti 
ifade ederek, Başkan Arslan' a teşekkür ettiler.
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Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay Genel Müdür Yardımcısı  Songül Ye-
silçimenli, Doğuanadolu Bölge Müdürü Bülent Sağlam ve ekibinin katıldıkları, " 
Elazığ ve Türkiye'de yapılaşma, Mortgage kredilendirme kolaylıkları" konulu to-
plantı  Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşti. Toplantının 
açılış konuşmasını yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, vatandaşın 
konut sahibi olma noktasında yaptıkları çalışmalardan dolayı Garanti yetkilerine 
teşekkür etti.

GARANTİ MORTGAGE BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ.

Toplantıda daha sonra söz alan Elazığ Müteahhitler Derneği Başkanı ve Türkiye İnşaat Müteahhit-
leri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Av.Osman Avcıl ise Garanti yetkililerine konut sektörüne 
bakış açıları ve yaklaşımları için teşekkür ederek kentsel dönüşüme dikkat çekti ve bu anlamda 
çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay ise yaptığı konuşmada  Garanti Mortgage olarak insan 
odaklı çalışmaları arttırarak devam edeceklerini belirterek, vatandaşın ev sahibi olabilmesi için 
çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor, Elazığ bizim için her zaman değerli olmuştur, dedi.

Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Songül Yesilçimenli toplantıda daha sonra bir sunum 
yaptı.

Hazırladıkları alternatif seçeneklerle vatandaşların ev sahibi olmalarını, ev sahibi olurken de sıkıntı 
yaşamamaları için projeler ve kampanyalar hazırladıklarını belirterek, mortgage uzmanları ile gerek 
inşaat müteahhitlerinin gerekse ev sahibi olmak isteyenlerin mutlaka görüşmeleri gerektiğini hatır-
lattı.

Toplantı daha sonra soru cevap kısmı ile tamamlandı.
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası' nın üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan 
biri olan Kooperatifleşme süreci konusuna bilgilendirme toplantıları sürüyor.Son 
olarak Etso Meclis toplantı salonunda Kayısı Yetiştiricileri Kooperatifleşme Süreci 
hakkında bilgilendirildi. 

OSMAN SEÇGİN; KOOPERATİFLEŞME, KAYISI 
YETİŞTİRİCİLERİ İÇİN OLMAZSA OLMAZ...

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Proje Yatırımlar ve İzleme Koordinatörü Osman Seçgin başkanlığında 
bir araya gelen heyet Kayısı Yetiştiricilerinin Koperatifleşmesi konusunu masaya yatırdı.

ETSO Proje Yatırımlar ve izleme Koordinatörü Osman Seçgin, 

 Elazığ’da ilin ekonomik gelişimi ve kalkınması için yapılan sektörel analizler neticesinde ilin 
potansiyeli olan tarım ürünlerinden katma değerli ürünler elde edilmesi, bu ürünlerin pazarlanması 
ve markalaşması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ürünlerin işlenmesi, pazarlanması ve markalaşmasının 
kooperatifleşme aracılığıyla yapılması ön görülerek bugün çiftçilerimizle üreticilerimizle ve ilgili 
kurumların yöneticileri ile bir araya geldik. Elazığ Ticaaret ve Sanayi Odası olarak kooperatifleşmeyle 
çiftçilerimizi organize ederek;  ürünlerin verimli bir şekilde yetiştirilmesi için her türlü desteği sağla-
mayı amaçlıyoruz, dedi.

 Etso Proje Yatırım ve İzleme Koordinatörü Osman Seçgin, toplantıda kayısı üretimi ve 
pazarlanması konusunda üreticilerin tutum, beklenti ve sorunlarının irdelenerek çözüm noktasında 
doğru yöntemin belirlenmesi; buna bağlı olarak kooperatifleşmeye gidilmesi halinde üretim modeli-
nin oluşturulması amaçlanmıştır.
Düzenlenen toplantıda; 

• Üreticilerin ve sanayicilerin birlikte ortaklık modeli oluşturarak yol alması gerektiği,
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Bölgesel olarak yapılan araştırmalar sonucunda Baskil’de kayısı, Ağın-Keban’da badem, 
Maden-Gezin’de fasulye vs. üretiminin ön plana çıktığı,

• Kayısıya katma değer katmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında nihai ürünlerin araştırıldığı,

• Kayısı üretiminde don olaylarının yaşandığı ve pazarlamanın en büyük sorun olduğu,

• Stoklarda kayısının tükendiği ve Malatyalı tüccarların piyasayı ele geçirdiği,

• Malatya’daki ihracatçıların kayısıyı sezonunda yüksek fiyatlarla alıp yurtdışı bağlantılarını 
sağladıktan sonra fiyatları düşürdüğü,

• Malatya’da Kayısı Üreticileri Birliğinin var olduğu,

• Kayısı hasadı insan gücüne dayalı olduğundan hasat zamanında kayısı bahçelerinde 
çalıştırılacak işçi bulmada sorun yaşandığı,

• Kayısı üretiminde sıkıntı yaşanmamakla birlikte işçilik, sulama ve elektrik maliyetlerinin çok 
yüksek olduğu,

• Kayısının yıkanması, fırçalanması, kurutulması gibi işlemlerden geçerken kalitesinin bozu-
larak fire verildiği,

• Mazot, gübre, ilaç vs. fiyatlarının yüksek olduğu,

• Tarımsal üretimin artırılması için sulama probleminin çözülmesi gerektiği, belirtildi.

Etso Proje Yatırımlar ve İzleme Koordinatörü Osman Seçgin, gerçekleşen toplantı sonrasında bir 
sonuç bildirgesinin şekillendiğini belirterek, önümüzdeki sürecin Kooperatifleşme adına son derece 
verimli geçmesi için çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.

Seçgin, Kayısı yetiştiricilerinin Kooperatifleşmesi için düzenledikleri toplantının sonuç bildirgesini şu 
şekilde açıkladı:

İşçilik maliyetlerinin düşürülmesi ve kayısının kalitesinin artırılması için kayısı patik makinesinin 
kullanılması gerektiği,

• Gaziantepteki fıstık cazibe merkezi örnek alınarak kamu kuruluşlarının da desteğiyle kayısı 
cazibe merkezi oluşturulabileceği,

• Kooperatif modeliyle kayısıya katma değer katılarak kayısının yüksek oranda ihracata yönelik 
olarak satışının gerçekleştirileceği,

• GES projelerinin hayata geçirilerek enerji sorununa çözüm getireceği,

• Kayısı tüketiminin artırılması ve pazarının Elazığ’da olması,

• Ticaret Borsası tarafından; kayısı tonajlarının belirlenerek pazara satışının yapılması amacıy-
la kantar koyulması gerektiği,
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Bunun dışında Hollanda Rotterdam’da Türk Ticaret Merkezinin kurularak ürünlerin pazarlanması 
hususunda pazar kanallarının ve Avrupa kontrolünün bu merkezle sağlanacağı,

• Sahil Yolu Projesiyle Karadeniz Bölgesine kadar yaş meyve ve sebze satışının yapılabileceği 
belirtildi.

• Termal suya yakın bir yerde Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacağı,

• Dondurulmuş kayısı ihracatında Tacikistan ve Türkmenistan’ın en fazla paya sahip ülkeler 
olduğu,

• Almanya’ya 2000 ton yaş kayısı ihraç edilmesi hususunda anlaşma sağlandığı sonuç bildir-
gesinde yer aldı.
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 12. Meslek Grubu olan Gıdacılar Malatya' da bir 
araya geldi.Toplantı beş bölgeden sektör temsilcilerinin katılımı ile Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odası' nın ev sahipliğinde Malatya'da gerçekleşti. 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 12. Meslek
Grubu olan Gıdacılar Malatya'da bir araya geldi.

Elazığ Ticaret ve sanayi Odası' nın  sekretaryasını üstlendiği toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası ( Matso ) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu' da katıldı. Toplantıda istişare edilen 
konular ve görüşülen genel gündem maddeleri şunlar oldu:

1. Bölge ticaret ve sanayi odaları gıda komiteleri olarak işbirliği ve çalışma alanları belirlenip 
güçlü ve tek ses olma amacıyla ortak görüş, öneri, teklif, talep ve komite kararları oluşturup ilgili 
tüm kurum ve kuruluşlara iletileceği kararı alınmıştır. (Bakanlıklar, TOBB, belediyeler gibi)

2. Daha önce ve hali hazırda bazı sektörler için uygulanmakta olan KDV indiriminin marketler 
için de gündeme alınması gerektiği, manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytin-
yağı ürünlerinde toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi için KDV 
düzenlemesi talep edilmesi kararı alınmıştır. Bununda doğal sonucu olarak fiyatlarda indirime gidi-
leceği enflasyon oranında düşmesine ciddi etki edeceği ve vatandaşın alım gücüne katkı sağlayacağı 
öngörülmüştür.

3. Bölgede yaşanan lojistik sorunu ele alınmış olup hizmetin daha hızlı ve maliyetlerin minimize 
edilmesi amacıyla işbirliği ile lojistik hizmeti verilmesi kararı alınmıştır.

4. Perakende mağazalarda müşteriyi çekecek en az beş stratejik ürün belirleyip bu ürünlerde 
bölge markası oluşturma çalışmaları yapılacaktır.

5. Bölge gıda üreticilerimizin tanıtımını ve reklamını yapacak, bilinirliğini arttıracak faaliyet ve 
organizasyonların yapılması çalışmalarının başlatılması kararı alınmıştır..(Tanıtım toplantıları, Kata-
log oluşturma, bölge fuarları vb)
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6. Yerel ürünlerimizin ulusal zincir mağaza cirolarındaki oranının yetersiz olduğu tespit edilmiş 
olup, arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması kararı alınmıştır.

7.  Bölge perakende mağazalarında aktüel ürünlerde ortak satın alma çalışmaları yapılması 
kararı alınmıştır.

8. Bölge illerinde yapılan katılımcıların genelde dışardan yöresel adıyla geldiği gıda fuarların-
da üretim izni ve gıda güvenliği olmayan, sağlıksız hijyen ve kalite kontrolleri yapılmamış merdiven 
altı sahte ürünlerin satılmaması yönünde girişimlerde bulunulacaktır. Öte yandan fuarlardaki kayıt 
dışılık yerel esnaf ile haksız rekabete sebebiyet verdiği için fuarlarda yer alacak firmaların onaydan 
geçmesi çalışmaları yapılacaktır. 

9. Tüm bölge illerinde tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacak bir tesisin bölgemize 
kazandırılması çalışmasının başlatılma kararı alınmıştır. (Bingöl’de sütaş, elazığ’da banvit örneği 
gibi.)

10. Sektörümüzün e-ticaret ve dijital dönüşüm entegrasyonu istişare edilmiş olup birlikte ata-
cağımız adımlar konuşulmuştur.

11. Otoritenin Ulusal zincir mağazaları tekelleştirme politikasından vazgeçmesini ithal ettird-
iği etleri, ürettiği milli deterjanı sadece ulusallara sattırması vb politikalardan vazgeçmesini iste-
diğimizi, ulusal zincirleri kastederek gidin alışveriş yapın, oradan alın vb cümlelerle desteklenmesin-
den kaçınmasını, halkı bu tip noktalara yönlendirmesi esnafımızı son derece derecede rahatsız ve 
tedirgin ettiğini üst kurulumuz olan tobb’ a ortak metin hazırlanarak bildirme kararı alınmıştır. 

12. Perakende yerel mağazaların Enerji, istihdam, kira, vergi ve diğer giderler toplandığında 
yüzde gelir gider oranı arasında kâr payının düşük olduğu, yerel marketlere yönelik, Hal'den alınan 
ürün ve malı direkt yüksek fiyatla satıyor algısı yaratılmasının yanlış olduğu. Et fiyatları ve hal gid-
erlerinde yaratılan bu olumsuz algı ürünlerin satış rakamlarında ve kâr oranları çok ciddi oranda 
düştüğü vurgulanmış olup, fiyatlarındaki yükselişi durdurmak için esnafın itibarını zedelemenin yan-
lış olduğu ve tanzim satış noktalarının esnafı ile haksız rekabete gerek olmadığı hususu belirtilmiş 
olup, ekonomimizin yapıtaşı olan esnafımızın korunması yasalarla da belirtilmesine rağmen aksi 
davranışların uzun vadede devletimize ve milletimize zarar vereceği vurgulanmıştır, çünkü esnaf 
olmazsa ekonomik gelişme de sağlanamayacağı, sektöre devlet teşviki sağlanması gerekliliği bu 
talebimizin bölge olarak güçlü bir şekilde vurgulanacağı belirtilmiştir

13. Toplantıda perakende sektöründe yerel marketlerin bulundukları kentin ekonomisine, isti-
hdamına büyük katkı sağladığı, kazançlarını bulundukları mahalleye, kente ve bölgede, değerlen-
direrek tarım sektörü başta olmak üzere pek çok yerel üreticiye destek olduğu değerlendirilmiştir. 
Bununla beraber kuralsızlık nedeniyle haksız rekabet seviyesinin bile ötesinde hızla çoğalan ulusal 
ve discount marketler finansman gücü ile piyasayı ele geçirmeye çalışırken, mağaza sayıları ve 
alım güçleriyle son derece sert ve acımasız bir rekabete neden oluyor. sektörde artık kartel ve tröst 
haline gelmiş olan ulusal zincir mağazaların yerel esnafın varlığını yok etmeye yönelik bu faaliyetlere 
bir disiplin getirilmeli, hiçbir kural olmadan mantar gibi çoğalmalarının önüne geçilmeli, Açılışlarında 
ise o bölgenin nüfusu ve ihtiyacına göre bir düzenleme de yapılmalı, bununla birlikte açılış kapanış 
saatleri daraltılmalı ve haftada 1 gün tatil zorunluluğu getirilmeli. Çevredeki esnaf ve sanatkârımızın 
iş yapabilmesi için böyle bir düzenlemenin getirilmesi çok önemli. Ticaret Bakanlığı tarafından 
hazırlanan, güncellenecek taslak halindeki Perakende Yasasının tüm bu sorunlara çözüm bulmasını 
hususunda ortak metin hazırlanması kararı alınmıştır.
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14. Toplantıda sonucunda sektörün tüm paydaşlarıyla iş birliği ve diyalogları arttırmaya yönelik 
daha fazla organize olmamız gerektiği , sorunlarımıza beraberce çözüm arayışımızın artarak devam 
edeceği hususlarında görüş birliğine varılmış olup yapacağımızın istişarelerin devamı, ilerletilmesi, 
sürdürülebilir hale getirilmesi gayesiyle ve odalarımızın sektörel çalışmalarından haberdar olmak 
maksadıyla ortak iletişim grubu oluşturmak kararı alınmıştır.

Oda temsilcileri ve Matso yönetim kurulu başkanı Oğuzhan Ata sadıkoğlu tekraren Etso'nun böyle 
organinazyonu başlatıp öncülük etiği için teşekkür, tebrik ve takdirlerini iletip, bölge odaları olarak 
gayet uyumlu çalışma içerisinde olduğumuzu belirtip istişarelerimizin ve işbirliğimizin artarak 
devam etmesi temennisinde bulundular. Ayrıca mümkün olan en kısa zamanda elazığ ve malatya 
ortak meclis toplantısı yapacaklarını belirttiler. 

Bir sonraki toplantının Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası' nın ev sahipliğinde yapılması ve toplantıya 
bölge oda başkanlarının da davet edilmesi kararı alındığı belirtildi.
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet 
Yaşar başkanlığında ETSO Meclis salonunda gerçekleştirildi.

ETSO MECLİSİ MART AYI TOPLANTISINI YAPTI.

Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada 18 Mart Çanakkale Zaferi-
nin 104. yıldönümüne vurgu yaparak, vatan uğruna şehadete erişmiş tüm şehitlerimizi kahraman 
ecdadımızı bir kez daha saygı minnet ve rahmetle anıyoruz, dedi.
Başkan Yaşar;

Odamız hizmetlerinin tüm üyelere yayılarak tüm sektörlerin beklenti ve sorunlarının tespit edilmesi 
ve çözümü için girişim başlatılması ve aynı zamanda tüm Oda üyelerinin kurumumuzu sahiplenmesi 
Meslek Komitelerimizin etkinliği ile orantılıdır.

Meclisimizin ilimiz ekonomi ve sanayisi için etkili gündemler oluşturabilmesi ve  iş dünyasının bekle-
diği hizmetleri sunabilmesinin temelinde beklentilerin tespit edilmesi bulunmaktadır. Bu anlamda 
tüm Meclis Üyelerimizin yer aldıkları Meslek Komitelerini sürekli aktif tutmaları görev ve yetki pay-
laşımları ile sisteme sahip çıkmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır, dedi.

YAŞAR. MESLEK KOMİTELERİMİZLE 25 MART' TA BİR ARAYA GELECEĞİZ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yaşar; 

25 Mart 2019 Pazartesi günü yapacağımız Müşterek Meslek Komitesi Toplantısına bu anlamda 
yüksek bir katılımın sağlanması için tüm arkadaşlarımızın hassasiyetini önemle rica ediyorum, di-
yerek Meslek Komite toplantısını önemsediklerini ifade etti.

YAŞAR. MESLEK KOMİTEL-
ERİMİZLE 25 MART' TA BİR 
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ETSO Meclis Başkanı Yaşar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptıkları görüşmenin 
verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi;

İlimizi kısa bir süre önce ziyaret eden Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ilimiz iş dünyasının 
öncelikli beklenti ve sorunlarıyla ilgili bir dosya takdim ederek çözüm talebinde bulunduk. 

TOBB tarafından ilgili bakanlıklarla yapılan protokoller çerçevesinde Türkiye genelinde başlatılan 
İstihdam Seferberliği ile ilgili çalışmalarımızda aralıksız bir şekilde devam etmektedir, dedi.

Başkan Ahmet Yaşar, 3 ayrı AB Projesinin hazırlanarak ilgili makamlara teslim edildiğini belirterek,  
Yine çok büyük emek verdiğimiz MEGİP Projesi kapsamında İş-Kur ile müşterek meslek edindirme 
eğitimleri ve iş dünyamızın nitelikli ara eleman sorununa çözüm üretmeye devam ediyoruz.

Kısa bir süre önce TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile her ilde bir Meslek 
Lisesi Odaların kontrolüne bırakılarak iş dünyasının nitelikli eleman sorununa yönelik çok önemli 
bir adım daha atıldı. Bu kapsamda İlimiz Endüstri Meslek Lisesi ile ilgili çok önemli çalışmalar ve 
hazırlıklar başlatacağız.

İlimiz ekonomi ve sanayisinin yeni bir hamle ile gelişmesi, kaynaklarımızın ekonomiye kazandırıl-
ması, ortaklık kültürünün oluşması, bilgi, deneyim, maddi ve manevi tüm kaynakların birleştirilmesi 
amacıyla Odamız öncülüğünde 2 ayrı kooperatifimizin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. İlimizin başta 
işsizlik sorununun çözümü olmak üzere ekonomik değer ihtiva eden çok sayıda yöresel üretimimizin 
de ekonomimize kazandırılması için yeni bir süreç başlatıyoruz, dedi.
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MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME  İŞBİRLİĞİ  PROJESİ (MEGİP) PROTOKLÜ 
İMZALANDI

MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ 
PROJESİ (MEGİP) PROTOKLÜ IMZALANDI

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, nitelikli eleman sıkıntısını çözmek amacıyla mesleki eğitim ve beceri 
geliştirme işbirliği projesini hayata geçirdi. Projenin ortaklarıyla ilk imza oda binasında düzenlenen 
törenle atıldı.

İmza Törenine Elazığ Ticaret ve sanayi Odası ( ETSO ) Başkanı Asilhan Arslan, Yönetim Kurulu Üye-
si Tahir Tunç, İş Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Özek, 
MEGİP Projesinden faydalanan kuruluşları temsilen de Elazığ Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Erduran Gür ile Hamdiye Turan isimli şahıs firmasının temsilcisi Fethi Turan katıldı.

ARSLAN: ÇOK GÜZEL BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ.
Elazığ' da kurumlarımızın müşterek yürüttüğü başarılı çalışmalardan birine daha şahit oluyoruz 
diyerek konuşmasına başlayan Başkan Asilhan Arslan; işletmelerimizin daha  iyi ve daha kaliteli 
hizmet vermelerine vesile olacak kadrolarla kendilerini buluşturmak adına Fırat Üniversitemizin 
FÜSEM marifetiyle tüm personellerin eğitimi ve akabinde uygulamalı yerinde eğitim modelleriyle 
hem eğitim sürecini tamamlamak hem de iş dünyasında yeni personeller kazandırmak, hakeza 
yine Arçelik servisinde, yetkili servisinde teknik personeli ve  FÜSEM marifetiyle teorik eğitimlerin 
üniversitede sağlanması, pratik eğitimlerinde iş sahasında verilmesi adına çok güzel bir çalışmamız 
oldu, önümüzdeki yıllar şehrimiz adına daha güzel olacak, dedi.

İmza Törenine Elazığ Ticar-
et ve sanayi Odası ( ETSO ) 
Başkanı Asilhan Arslan, Yöne-
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İş Kur İl Müdürü Abdullah Balcı ise, “Biz bu MEGİP projesine başlarken heyecanlıydık. Acaba biz pro-
gramı nasıl yürüteceğiz,  diye düşünüyorduk, burada sayın Başkan’ımızın bize çok büyük destekleri 
oldu. Bir kamu kurumuna bir sanayicinin, bir özel sektörün destek olması bizlere çalışma moti-
vasyonu ve azmi kazandırdı. Burada bizim Fırat Üniversitemiz ile işbirliği içinde akademik kariyeri 
olan sevgili hocalarımızın başkanlığında eğitimlerini almaları ve sektöre deneyimli ‘ara eleman’ 
değil de ‘ana eleman’ yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha geçen hafta tekstil sektöründe bir 
projemizi başlattık. Bugün hastane sektöründe ve yetkili servis düzeyinde eleman yetiştirmek üzere 
burada bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı olsun, dedi.

Elazığ Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Erduran Gür ise, “Birlikte Elazığ’ın iş 
gücünü arttırmak için yürütülen bu projede hastanemize çalışan saysını arttırmak ve çalışanların ni-
teliğini yükseltmek için böyle çok yoğun gayretler sonucu, oluşturulmuş bir projede hastanemize rol 
verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hastanemiz bu proje sayesinde hastalarımıza verdiği 
hizmetin kalitesini arttıracaktır” dedi.

Projenin önemli ayaklarından biri olan eğitim alanında çözüm ortağı olan Fırat Üniversitesini temsi-
len imza törenine katılan Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Fatih Özek ise; Projede çok iyi bir 
noktada olduklarını belirterek, bu ve benzeri çalışmalrın şehre katma değer anlamında katkı sağlay-
acağını ve Fırat üniversitesi olarak böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan duydukları mem-
nuniyeti ifade ederek projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, dedi.

Arçelik Yetkili Servis Bayii Fethi Turan da, “Biz de Arçelik yetkili servisi olarak çalışanlarımızın niteliği-
ni arttırmak için daha başarılı servis alanı oluşturmak adına bu projeden faydalanmak istedik. Proje 
esnasında bize yardımcı olan Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarına ve Başkanı’na özellikle teşekkür 
ediyorum” dedi.

Elazığ Özel Hayat Hastanesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Dok-
tor Erduran Gür ise, “Birlik-
te Elazığ’ın iş gücünü arttır-
mak için yürütülen bu projede 
hastanemize çalışan saysını 
arttırmak ve çalışanların ni-
teliğini yükseltmek için böyle 
çok yoğun gayretler sonucu, 
oluşturulmuş bir projede has-
tanemize rol verdiğiniz için si-
zlere çok teşekkür ediyoruz. 
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ELAZIĞ TSO ŞAMPİYONLARA 20.000 TL ÖDÜL VERDİ

ELAZIĞ TSO ŞAMPİYONLARA 
20.000 TL ÖDÜL VERDİ

Geçtiğimiz ay içerisinde okullar arası futbol şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Kaya Karakaya 
Spor Lisesi futbol takımı sporcuları idareci ve öğretmenleri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret 
ederek Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ile bir araya geldiler. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Şampiyon 
takımımıza 20.000 tl ödül verdi.

MECLİS BAŞKANI YAŞAR: GENÇ SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ, DESTEK OLMAYI BİR GÖREV 
BİLDİK.

Kaya Karakaya Spor Lisesi okullar arası futbol şampiyonasında Türkiye şampiyonluğunu elde etme-
sinin ardından 4-10 nisan tarihleri arasında Sırbistan’ ın başkenti Belgrad’ da düzenlenecek ve 24 
ülke takımının katılacağı Dünya Şampiyonasında ülkemizi Milli Forma ile temsil edecek. Sırbistan-
daki Dünya Şampiyonası öncesi Antalya’ da 10 günlük bir kamp dönemi geçirecek olan şampiyon 
takımımızın sporcu, idareci ve öğretmenleri kabulünde bir değerlendirme yapan Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar;

Kaya Karakaya Spor Lisemizin genç sporcuları Türkiye Şampiyonu olarak göğsümüzü kabart-
mışlardır, takımımızın Dünya Şampiyonasında ülkemizi  temsil edecek olması bizler için ayrı bir gurur 
vesilesi olmuştur. Genç kardeşlerimizin bu başarısına kayıtsız kalamazdık, bizlerde Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak Dünya Şampiyonası öncesi kardeşlerimizi ödüllendirmek ve moral vermek adına 
imkanlarımız ölçüsünde bir destekte bulunalım istedik ve kendilerini 20.000 tl para ödülü ile ödül-
lendirdik. Bu başarıları şehrimiz adına gurur vericidir, dolayısıyla şampiyon takımımıza verdiğimiz bu 
desteği bizler bir lütuf değil, görevimiz olarak içselleştirdik ve gençlerimize destek olduk, dedi.

MECLİS BAŞKANI YAŞAR: GENÇ 
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Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi Müdürü Levent Sancar ise ziyarette yaptığı değerlendirmede:

Okulumuz ve sporcularımız adına Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamıza verdikleri destekten dolayı, Me-
clis Başkanımız Ahmet Yaşar ve Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan beye tüm meclis ve yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür ediyorum, bizler inşallah Dünya Şampiyonasında da hem şehrimizi hem 
ülkemizi layıkı ile temsil edecek ve güzel bir netice ile dönmenin gayreti içerisinde olacağız, Elazığ 
ticaret ve Sanayi Odasına bizlere verdikleri destekten dolayı tekrar teşekkür ediyorum, dedi.
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 2019 yılı müşterek meslek komitesi toplantısı 
Dedeman Otel’ de düzenlenen programla gerçekleşti.

ELAZIĞ TSO MÜŞTEREK MESLEK KOMİTESİ 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’ nın geride bıraktığımız bir yıl içerisinde yaptığı çalışmaların Komite 
Mensupları ve üyelerle paylaşıldığı toplantı, sine vizyon gösterimi ile başladı.

Oda Genel Sekreteri Mehmet Karabulut, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının Kalite Politikası, Vizyon 
ve Misyonu ile ilgili yaptığı sunumunda, Elazığ TSO’ nun Akredite sürecini ve c sınıfından b sınıfına 
yükselişini anlattı.

Ardından Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Proje Yatırımlar ve İzleme Koordinatörü Osman Seçgin, 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’ nın hayata geçirdiği projeler, AB yatırımları ve Kooperatifleşmeden 
bahsetti.

Seçgin; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak yatırımlarımızın yanı sıra Kooperatifleşme konusu 
üzerinde önemle durduklarını belirterek, şehrimiz için kooperatifleşmenin önemini vurguladı, Elazığ 
ürünlerinin kooperatifleşme sağlanarak piyasada daha güçlü bir şekilde Pazar bulabileceğini belirten 
Proje Yatırımlar ve İzleme Koordinatörü Seçgin, ikisi iş sağlığı ve güvenliği, biri de ağır riskli işlerle 
alakalı olmak üzere toplam 600.000 Euro bedelli 3 adet projenin hazır olduğunu söyledi.

Programda daha sonra kürsüye gelen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asil-
han Arslan ise 1 Nisan 2018  tarihi itibari ile başladıkları görev süresi içerisinde kat edilen mesafe ve 
yapılan çalışmalar, hedeflerinden bahsetti.

Seçgin; Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak yatırımlarımızın 
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Başkan Arslan, akreditasyon sürecinin çok önemli olduğunu ve bu süreci başarı ile tam puan alarak 
tamamladıklarını belirterek bundan sonraki hedefimiz odamızı A sınıfı oda seviyesine çıkararak 
standartları daha yüksek bir oda hüviyetine kavuşturmak olduğunu söyledi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, yönetim kurulu, meclisi, genç girişimciler kurulu ve kadın 
girişimciler kurulu ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’ nın bir bütün olduğunu ve ekip ruhu ile çalışma-
larını sürdürdüğünü belirterek, bugün düzenlenen toplantıda sizlere bilgi paylaşımında bulunmak 
istedik, dedi.

Başkan Arslan, komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir, düsturunu  benimsemiş bir 
toplumun ferdi ve bir oda yöneticisi olarak İstihdam seferberliği konusunu son derece önemsiyor ve 
odamız çatısı altında bulunan siz değerli üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızdan istihdam sefer-
berliğinin anlatılması ve desteklenmesini talep ediyorum, dedi.

Başkan Asilhan Arslan, bu dönem beraber yürüdüğümüz şehri menfaatleri için birlikte çabaladığımız 
arkadaşlarımızla unutulmaz hizmetlere imza atacağımızı belirtirken, 31 Mart 2019 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, 
dedi.

Programda daha sonra kürsüye gelen, Elazığ Ticaret ve sanayi Odası Meclis Başkanı  Ahmet Yaşar;   
Birlik beraberlik vurgusu yaparak, azim ve kararlılıkla birlikte hareket edilmesi halinde üstesinden 
gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığını ifade etti. 

Başkan Yaşar, gündemlerinde olan iki önemli hususun 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Kovancılar Or-
ganize Sanayi Bölgesi olduğunu bu konuda önemli çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Göreve başlarken ilkler ve enleri yapmak üzere yola çıktıklarını belirten Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, 
bu çalışmaları tek başımıza yapma şansımız yok, sizlerle bütün üyelerimizle tek ses tek yürek birlik-
te hareket ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz, dedi.

Başkan Yaşar, gündemlerinde 
olan iki önemli hususun 2. 
Organize Sanayi Bölgesi ve 
Kovancılar Organize San-
ayi Bölgesi olduğunu bu 
konuda önemli çalışmalar 
sürdürdüklerini ifade etti.
Göreve başlarken ilkler ve en-
leri yapmak üzere yola çık-
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Mesleki Eğitim ve Meslek Liselerinin özendirilmesi amacıyla düzenlenen Meslek 
Liseliler Hayata Dokunuyor, temalı toplantı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konfer-
ans salonunda gerçekleştirildi
.

‘’MESLEK LİSELİLER HAYATA DOKUNUYOR’’ TEMALI 
TOPLANTI ELAZIĞ TSO’ DA GERÇEKLEŞTİ

Toplantıya Elazığ ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Milli Eğitim Bakan-
lığı Daire Başkanı Süleyman Akgül, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk çok sayıda Sivil Toplum Kuru-
luşu temsilcisi, öğrenciler, öğretmenler ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, Meslek Liselerinin 
özendirilmesi ve Mesleki eğitimin kıymetli hale getirilmesi için bir araya geldiklerini belirterek, bize 
bu anlamda önemli destekler veren Elazığ ticaret ve sanayi Odası Başkanı sayın Asilhan Arslan’ a 
çok teşekkür ediyorum, dedi.  

Gürtürk, Meslek Liselerinin tercih edilen eğitim kurumları haline gelmesi için, öğretmenler, veliler, siz 
sanayiciler, iş adamlarımıza toplumun her kesimine görevler düşmektedir, dedi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk meslek liseslilerin ara eleman yetiştiren değil , aranan 
eleman yetiştiren kurumlar olduğunu belirterek, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile bu anlamda güzel 
çalışmalar yapacağız dedi.

BAŞKAN ARSLAN: BAKANLIK GÜZEL BİR ÇALIŞMA HAZIRLAMIŞ, BUNU DESTEKLEMEMİZ LAZIM.

Programda daha sonra kürsüye gelen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise 
göreve geldiğimiz günlerden de önce özelikle iş dünyasının nabzını tutan biri olarak aranan eleman-
larımızı iş dünyasına kazandırmak adına hep bir hedefimiz vardı , bu anlamda bir çok plan projemiz 
vardı. 
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bu anlamda bir çok plan projemiz vardı. Ama milli eğitim bakanımız ve teşkilatları çalışıp bizim 
önümüze öyle bir model  koydular ki söylenecek söz kalmadı ve işte budur dedirtti. Zaman zaman 
kişisel beceri ile aldığımız eğitim örtüşmüyor bazen de  iş düyasındaki tecrübe ile eğitim örtüşmüyor,  
bu anlamda bir tezat söz konusuydu, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yaptığımız çalışmalarla 
bu anlamda bir mesafe kat ettik, bir çok istişarede bulunduk ve şunu yerinde müşahade ettik, gerek 
öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimiz ve idarecilerimiz de müthiş bir coşku ve heyecan gördüm , 
geçen hafta içerisinde kariyer günleri çerçevesinde bir çok toplantıda gençlerimizle bir araya geldik, 
ve orada gördüm ki pırıl pırıl bir nesil yetişiyor, bize düşen iletişimimizi güçlü tutmak , doğru insanları 
doğru eğitimle buluşturarark, doğru işler yapacağız, bütün stk temsilcisi başkanlarımla beraber biz 
bu işin başarı ile sonuçlanacağına inanıyoruz, dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Süleyman Akgül de toplantıda yaptığı konuşmada;

2023 eğitim vizyonu   hedefleri  çerçevesinde 7 başlık altında eğitimle sektörün buluşması, bir araya 
gelmesi için yapılan güzel faaliyetleri görmek bizi memnun ve mutlu eti, bugün buradaki toplantıya 
yoğun bir katılım olması da bunun bir göstergesi olarak duruyor karşımızda. Eğitimi iş başında 
verme öğrencimizi iş başında eğitme adına adımlar atıyoruz, benim oğlum benim kızım meslek lise-
sinde okuyor olgusunu yeniden gündeme getirmek için çalışmalarımız sürüyor. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türki-
ye Milli Komitesi işbirliğinde düzenlenen, “Dijital Çağda Türkiye İçin Fırsatlar: Kamu 
Politikaları, İnovasyon ve Büyüme” Konferansı İstanbul’da yapıldı.  Toplantıya ICC 
Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Asilhan Arslan ve Elazığ TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tuncay 
Çeçen’ de katıldı.

BAŞKAN ARSLAN, ICC ( MİLLETLER ARASI TİCARET 
ODASI ) TOPLANTISINDA

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dijital teknolojinin yeni bir fırsat 
sunduğunu belirterek, “İş süreçlerini değiştiriyor, üretim ve istihdamı etkiliyor. Yeni teknolojiler bir 
taraftan istihdamı azaltıyor. Ama verimlilik artışı sayesinde yeni işler, meslekler ortaya çıkıyor. Ne 
yazık ki, biz hala işin ununda değil, ünündeyiz. Dünya, dijital ortamı iş yapmak için kullanıyor, bizlerin 
çoğu hala işin dedikodusundayız” dedi. 

Küresel çapta 326 adet unicorn çıktığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bunların içinde Nijeryalı 
var, Kolombiyalı var, Estonyalı var, Portekizlisi, Singapurlusu var. Ama Türk yok. Geçenlerde En-
donezya’daydım. Kişi başı geliri bizim yarımız kadar, ama piyasa değeri 1 milyar doları aşan 3 start-
up firmaları var. Türkiye’deyse biz daha hiç unicorn görmedik. 2010 yılından beri dünyadaki değişimi 
takip edemediğimizin en iyi göstergesi, işte bu unicorn listesi. Dijital dönüşüm kaçınılmaz. Hayatımı-
za iyi mi kötü mü gelecek, henüz bunu bilmiyoruz. Ama geleceği kesin. Dolayısıyla dijital dönüşümü 
mitleştirmek yerine, anlamaya çalışmalıyız” şeklinde konuştu.
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Toplantıya katılan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve ICC ( Milletlerarası Ticaret Odası ) Yöne-
tim Kurulu Üyesi Asilhan Arslan toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede;

Ülke olarak teknoloji ve getirdiklerinden en iyi şekilde yararlanmamız, ekonomimiz ve sanayimiz için 
faydaya dönüştürmemizin çok net bir şekilde anlatıldığı bir toplantı oldu, teknolojiye bakış açımız ve 
kullanımımız ile ilgili  kendimizi, kurumlarımızı yeniden gözden geçirmeli ve bu konuda bir an önce 
mesafe alınması için çalışmalar yapılmalıdır.

Özellikle gençlerimizin teknolojinin ülke menfaatlerine fayda sağlayacak şekilde bilinçlendirilmesi ve 
bu alana yönlendirilmeleri gerekmektedir, TOBB Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun da ifade 
ettiği gibi, dünya dijital ortamı iş yapmak için kullanırken, biz olayın çok daha farklı bir boyutunda 
maalesef takılıp kalıyoruz, dedi.
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SÖZLEŞME İMZALANDI,350 İSTİHDAMIN SAĞLANACAĞI 45 MİLYON TL’ LİK 
YATIRIM İÇİN YER TAHSİSİ YAPILDI.

ELAZIĞ’ A DEV BİR YATIRIM DAHA…

BAŞKAN ARSLAN SON DERECE MUTLUYUZ.

Elazığ’ a bir yatırım daha kazandırıldı. Derin dondurucu dolap ve ankastre mutfak araçları üretimi 
yapacak yatırımın maliyeti, 45.000.000 Tl, sağlayacağı istihdam ise, 350 kişi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ ın Elazığ’ a yatırım davetine sıcak bakan, Arika Teknoloji 
Yönetim Kurulu Başkanı  Arif Kaman’ ın , geçtiğimiz süreçte Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Asilhan Arslan ile bir araya gelerek yaptıkları görüşmenin ardından,  Elazığ Organize Sanayi Bölge-
sinde 23 dönüm arazide, derin dondurucu dolap ve ankastre mutfak araçları üzerine üretim yapacak 
fabrikanın  ilk temeli de atılmıştı.

Arika Teknoloji firmasının üst düzey yöneticilerinin arsa tahsisi konusunda yer bakmaları ve tespit 
edilen arsaya karar verilmesinin ardından, söz konusu alan yatırımın başlatılması için, tahsis edildi.

Elazığ organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen imza törenine, Yatırımcı Arika Teknoloji Firmasını 
Elazığ’ a davet eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay,Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Asilhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş, Arika teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı 
Arif Kaman,  Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Muhittin Kaya’ nın hazır bulunduğu 
imza törenin de ilk olarak konuşan OSB Başkan Yardımcısı Muhittin Kaya, böyle bir yatırım kararını 
Elazığ’ a yapmaya karar verdikleri için yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum, biz OSB de tüm imkan-
larımızla yanlarında ve destekçileri olacağız, dedi.

Arika Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kaman ise yaptığı değerlendirmede yatırımlarımıza 
devam edeceğiz, Elazığ ‘ da neler yapabiliriz, daha fazla ne katabiliriz bunun da bir ön çalışmasını 
yapacağız, biz Elazığ’ ı tercih ettik, burada değer verdiğim abi dediğimiz güzel insanlarla karşılaştık, 
tanıştık, bu yatırımı İstanbul’ a yada başka bir yere de yapabilirdik, ama biz Elazığ’ ı tercih ettik dedi.
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Elazığ Ticaret  ve Sanayi odası Başkanı Asilhan Arslan ise imza töreninde yaptığı konuşmada,

Elazığımızın ekonomisin kalkındırma adına, gelen tüm yatırımcılara sahip çıkma adına, şehrimiz-
in imkanlarını sunma adına gayretlerimiz devam ediyor, bugün de sayın Bakanımız Şuay Alpay’ 
ın daveti ve yüksek tavsiyeleri ile bir yatırımcımızı daha Elazığ’ a kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz,hep söylediğimiz gibi ileri teknoloji ürünlerine yönelmeliyiz, yüksek katma değerli üre-
timlere yönelmeliyiz diye, işte  bugün burada derin dondurucu ve ankastre mutfak gereçleri üzerine 
üretim yapacak yatırımın yer tahsisi için bir araya geldik. 

İnanıyorum ki yatırımcımız, Arif Bey’ in iş dünyasında başarılı çalışmaları ve yatırımları var, omlardan 
birini de şehrimize yapıyorlar, bu yatırımın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve bu önem-
li yatırımın şehrimize kazandırılmasında büyük  emekleri olan Sayın Bakanımız Şuay Alpay’ a yer 
tahsisi noktasındaki taleplerimize samimiyetle yaklaşan Organize sanayi Bölgesi Yönetimine teşek-
kürlerimi iletiyorum, dedi
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