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ELAZIĞ TSO, TOBB 75. GENEL KURULUNDA ELAZIĞ 
RÜZGARI ESTİRDİ.

TOBB 75. Genel Kurulu  öncesi gerçekleştirilen ve adeta bir şölen havasında geçen 
tanıtım etkinliklerinde Elazığ ön plandaydı.

TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Tavuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Zülfü Altıntaş, Tahir Tunç, Kadın Gi-
rişimciler Kurulu Başkanı Ayşegül Metin, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tuncay Çeçen, Genel Kurul 
Delegeleri Tevfik Özlü, Mustafa Candan, Öner Coşkun, Volkan Çiçekçi’ nin Elazığ TSO’ yu temsilen 
katıldıkları genel kurul öncesi TOBB Merkez Binası önünde kurulan stantlarda Türkiye’ nin 81 ilin-
den gelen oda ve borsalardan bazıları şehirlerini en iyi şekilde tanıtma anlamında önemli bir misyon 
üstlendiler.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının açtığı stant ve misafirlerine ikram ettiği yöresel ürünlerimiz Elazığ 
standının en popüler stantlardan biri olmasını sağladı ve çok sayıda misafiri ağırladı.

75. Genel Kurul öncesi TOBB yerleşkesinde kurulan Elazığ TSO standımız Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ Eski Milletvekili Tahir Öztürk ve çok 
sayıda misafiri ağırlayarak, yöresel ürünlerimiz ikram edildi. 

TOBB Genel Kurulu için Ankara’ya giden Başkan Yardımcısı Mustafa Tavuş, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Zülfü Altıntaş, Tahir Tunç, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşegül Metin, Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Tuncay Çeçen, Genel Kurul Delegeleri Tevfik Özlü, Öner Coşkun ve Volkan Çiçekçi ile, TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’ nu makamında ziyaret etti. 

TOBB bahçesinde kurulan ve adeta bir panayırı andıran, standlar arasında Elazığ TSO standına gelen 
misafirlerle Başkan Yardımcısı Mustafa Tavuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Zülfü Altıntaş, Tahir Tunç, 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşegül Metin, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tuncay Çeçen, 
Genel Kurul Delegeleri Tevfik Özlü, Öner Coşkun, Volkan Çiçekçi ve TSO personeli Erdal Kenç yakın-
dan ilgilenerek yöresel ürünlerimizi ikram ettiler.
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TOBB Camiası Ata’ nın huzurunda… 

TOBB’ nin 75. Genel kurulu için Ankara’ ya giden ve aralarında Elazığ TSO heyetininde bulunduğu 
Oda ve Borsa temsilcileri Anıtkabir’ i ziyaret etti. 

TAVUŞ; ŞEHRİMİZ ADINA GÜZEL BİR TANITIM OLDU.

TOBB Genel Kurulu sonrası bir değerlendirme yapan Elazığ TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Tavuş, 
çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 75. Genel Kurulu Cumhurbaşkanımız 
sayın Recep Tayyip Erdoğan’ ın da katılımı ile son derece güzel ve verimli geçti, Genel Kurulumuzdan 
bir gün önce TOBB merkez binamızın bahçesinde açtığımız Elazığ standında çok sayıda misafirim-
izi ağırlayarak yöresel ürünlerimizi ikram ettik, ben bu vesile ile sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan 
Hanımefendiye, TOBB Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’ na, şehrimizin eski Milletvekili sayın 
tahir Öztürk başta olmak üzere Türkiye’ nin dört bir yanından gelen oda ve borsa başkanlarımıza 
standımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum, dedi.
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BAŞKAN ARSLAN; VİŞNE TAŞIMIZ DÜNYADA 
EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DEĞERİMİZDİR.

BAŞKAN ARSLAN; VİŞNE TAŞIMIZ DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DEĞER-
İMİZDİR.
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, şeh-
rimizin en değerli zenginliklerinden biri olan Vişne Mermeri taşından tespih üretilip dünya pazarına 
sunulmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, Türkiye’ nin önemli tespih usta-
larından 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 ge-
tirdi. 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.
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 Çocukluğundan itibaren babasından öğrendiği bu mesleğin içinde olduğunu dile getiren tespih üret-
icisi Osman Kiraz ise,

18 yıldır bu işi icra ediyorum. Hamdolsun, son yıllarda dünyada tanımayan kimse kalmadı. Son 
yaptığım tespihin malzemesi Elazığ’ın vişne mermerinden. Sertlik derecesi çok yüksek bir malzeme. 
İçerisinde herhangi sentetik ürün olmadığı için işlemesi bayağı bir zor, malzeme dağılabiliyor. Bu 
tespih, ortalama 12 gün sürdü. Sadece imamesi yaklaşık 8 saat sürdü.  Sipariş üzerine yapmadım, 
bu benim ilk denememdi. Elazığlı olarak memleketimizde olan bir şeyi yapmamız gerekiyordu ve 
yaptık” dedi. 

Tespihi Katar'da sergilemek için alan Kadir Başkan ise, "Bu tespih sektöründe ilk kez yapılmış bir 
ürün. Biz de satın aldık ve Katardaki firmamızda sergileyeceğiz. Fiyatı ise ortalama 10 bin dolar 
olacak. Çünkü 2 haftalık bir üretimi el emeği ve işçiliği var. Dünyada başka bir örneği yok. Çok nadide 
ürünler arasında duruyor. Normalde sipariş üzerine çalışıyoruz ama çok nadide bir ürün olduğu için 
siparişlik bir ürün değil. Bu tespihi çekmek mümkün değil, izlemelik bir sanat eseri babında kullanıla-
cak bir ürün. Ağırlığı ise 102 gram" dedi.
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BAŞKAN ARSLAN, MAHALLEMİZİN BİR PARÇASI 
OLAN BAKKALARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ.

Elazığ Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, tarım İl Müdürü turan Karahan ile birlikte, 
Şehit Önder Pınar Ortaokulu tarafından Eğitim yılı başında çalışmalarına başlanan ‘’Bakkalımıza 
Bakakalma’’ projesinin final toplantısına katıldı. Proje boyunca Elazığ’ da özellikle okul çağındaki 
çocuklara Bakkal kültürünün aşılanması ve sevdirilmesi amaçlandı.  

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Bakkallar Odası’ nın ortak çalışması olan projenin finalinde, proje 
süresince yapılan çalışmalar ve ziyaretlerde çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf sergisi de 
açıldı Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, mahallelerimizde bizlere çok değerli bir hizmet veren bak-
kallarımızın desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi;  

Bugün burada çok önemli bir farkındalık projesi için bir araya geldik. Ülkemizin kaybolmaya yüz tut-
muş sektörlerine can verebilmek onların hayatlarını devam etmelerini sağlamak adına bugün "Bak-
kallara Bakakalma" projesinin finaline katıldık. Burada ciddi bir emek var. 

Bakkalların misyonu bizim kültürümüzde gerçekten çok önemli, ailemizin birer parçası iyi 
günümüzde kötü günümüzde bizler ile birlikte olan paramız olmadığında alışverişimizi yapabi-
leceğimiz her türlü emanetimizi bırakabileceğimiz sokaklarımızın mahallelerimizin gözetleyicileri 
aynı zamanda ahilik kültürünün ciddi temsilcileridirler. Ama maalesef günümüz ekonomisinde 
gelişen ve değişen dünya şartları ile birlikte büyük marketlerin ciddi baskısı altında ticari faaliyetleri-
ni yürütme adına büyük zorluklar yaşıyorlar. Bizler bunları sahada görüyoruz.

Onların mesleklerini sürdürmeleri adına Sivil Toplum Kuruluşlarının ciddi çalışmaları var inanıyorum 
zamanla bu çalışmalar vücut bulacaktır. Böylelikle onlarda ticari anlamda hem gelişecek hem de bu 
faaliyetlerini sürdüreceklerdir, dedi.



7

Mayıs  2019



Mayıs 2019 E-Bülten

Cumhuriyet Mah. Korg. Hulusi Sayın Ap. No:35 Elazığ

Telefon: 0424 218 3500


