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YENİ NESİL TEŞVİK UYGULAMALARI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

İstihdam seferberlği çerçevesinde " Yeni Nesil Teşvik Uygulamaları" İstihdam Teş-
vikleri Bilgilendirme Toplantısı Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Konferans 
Salonu' nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Organize Sanayi Bölge 
Başkanı Suat Öztürk, Sgk İl Müdürü Ayhan Tuncer, İş Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, sanayici ve iş 
adamları, Mali müşavirler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk yaptığı 
konuşmada, İstihdam seferberliği çerçevesinde sunulan imkanların son derece faydalı olduğunu 
belirterek soru cevap kısmında kurum müdürlerimiz konu ile alakalı merak edilen soruları cevaplay-
acaklar, istihdam ve sanayimize, işverenimize, sağlaycağı katkıları önemsiyoruz, dedi.  

Toplantıda daha sonra oluşturulan komisyon istihdam teşvikleri ile ilgili sunumuna başladı. 
ilk olarak söz alan İş Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, istihdam seferberliğinin her geçen yıl biraz daha 
artarak devam ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın TOBB ile yaptığı istişare 
sonucunda sayı 2.5 milyon istihdam olarak belirlendi. Bu doğrultuda ilgili paydaşlarımızla verimli 
çalışmalar sürdürüyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız ile MEGİP projesini sürdürüyoruz, buna ek 
olarak istihdam seferberliğinde yapacağımız çalışmalar ile istenen seviyeyi yakalayacağız, İş Kur İl 
Müdürü Balcı, programlardan faydalanan işletmelerin program sonunda yasaklı duruma düşmemel-
eri için dikkat etmeleri gereken hususlara dikkat çekti.
Balcı 3 ay boyunca programdan faydalanan işletmelerin personel giderlerinin tamamını dev-
letin karşılayacağını ifade ederek, gerek Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, gerek OSB 
Başkanımız ve diğer paydaşlarımızdan çok ciddi destekler görüyoruz, ben kendilerine huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum, dedi. 
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BURSALI İŞ ADAMLARININ ELAZIĞ GEZİSİ

Bursa’ da ikamet eden Elazığlı Avukat Olcay Göçüm’ ün organizasyonu ile Elazığ’ a 
gelen Bursalı İşadamlarının 3 gün sürecek Elazığ ziyareti başladı.

Düzenlenen Elazığ gezisine işadamları, Davut Gürkan, Ömer Yavuz, Av. Olcay Göçüm, Brsa Elazığ 
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Karaçin ile birlikte 25 işadamı iştirak etti.

Elazığ programının ilk gününde düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen işadamlarına, 
Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Yüksel Yüce ve  Elazığ İŞGEM Genel Direktörü Ömer Naci Karataş eşlik ettiler. 

Bursalı işadamlarından oluşan heyetin Elazığ gezisi 3 gün sürecek.

Bursalı işadamı ve Kızılay Şube Başkanı Davut Gürkan, Elazığ’ da olmaktan son derece mutlu olduk-
larını belirterek, ilk defa geldiğim Elazığ’ da güzel bir 3 gün geçirecek olmanın heyecanını yaşıyorum, 
tarihi ve kültürü ile bilinen bir şehirde bu kadar güzel ve sıcak insanlarla bir arada olmaktan son 
derece mutluyum, dedi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse programda yaptığı değerlendirmede, 9 yıl gibi bir süre 
görev yaptığım Bursa’ dan değerli işadamlarımızın geldiklerini öğrenince çok mutlu oldum, şehirler 
arasındaki işbirliği ve her anlamda istişarenin yapılacağı 3 günlük ziyaretlerinin verimli geçmesini 
diliyorum, dedi.

Elazığlı Av. Olcay Göçüm ise, bu organizasyonu yapıp Bursa’ daki değerli işadamlarımızı şehrimize 
getirmenin mutluluğunu yaşıyorum,bir Elazığlı olarak buradaki arkadaşlarımızla misafirlerimize şeh-
rimizi tanıtıp anlatacağız, davetimize icabet ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, dedi.



4

Nisan 2019

ELAZIĞ – ASELSAN İŞBİRLİĞİ 
BULUŞMASI

Bir dünya devi olan Aselsan Elazığ buluşması ve İşbirliği toplantısı gerçekleşti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleşen Elazığ- Aselsan işbirliği buluşması to-
plantısı Fırat Teknokent Prof. Dr. Nuri Orhan konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Aselsan 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Genel Müdür Yardımcıları, Fırat 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan 
Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi, iş adamları ve sanayicil-
er katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın yaptı. 

Prof. Dr. Akın,  Aselsan ile işbirliği noktasındaki çalışmaları son derece önemsediklerini belirterek, 
Aselsan’ ın Elazığ Teknokent’ te bulunan ofisinin daha hareketli ve daha canlı bir yapıya kavuşması 
için, Aselsan Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Prof. Dr. Haluk Görgün ho-
camızdan bir takım taleplerimiz olacak, Elazığ’ da girişimciler sanayiciler, güzel çalışmalara imza 
atıyorlar, bu çalışmaların artarak devam etmesi için çalışmalarımız devam edecek, dedi. 

Daha sonra kürsüye gelen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise yaptığı 
konuşmada, Elazığ’ ın gerek savunma sanayi anlamında ve gerekse sivil havacılık anlamında yaptığı 
çalışmalarla önemli bir noktaya geldiğini belirterek, çok ciddi emekler verilerek, ciddi birliktelikleri 
şehrimize katkı olarak geri dönmesinin gururunu yaşıyoruz.
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Elazığ’ da çok güzel şeyler oluyor diyen Başkan Arslan, bugün burada Elazığ- Aselsan işbirliği bu-
luşması  çerçevesinde bir araya gelmiş bulunuyoruz, bu önemli toplantının gerçekleşmesinde kat-
kıları olan Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Şuay Alpay, Savunma Sanayi Başkanı İsmail 
Demir ve Aselsan yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün’ e teşekkür 
ediyorum, Aselsan’ ın uluslar arası anlamda bir anlaşma yapıp sözleşme imzaladığını öğrendik, bu 
önemli başarıdan dolayı da başta sayın Genel Müdürümüz olmak üzere Aselsan ekibini tebrik ediyo-
rum, dedi.

Programda daha sonra kürsüye gelen Fırat üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, 
düzenlenen toplantının gerek Ülkemize, Elazığ ve gerekse Aselsan adına hayırlı olmasını diliyorum, 
Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen milli savunma Bakan yardımcısı Sayın Şuay Alpay’ a, 
Savunma sanayi Başkanımız İsmail Demir ve Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Asilhan Ar-
slan’a Aselsan Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün hocamıza teşekkür ediyorum, 
dedi. 

Rektör Demirdağ, Elazığ’ ın özellikle savunma sanayi anlamında önemli çalışmalar yaptığını belirter-
ek, Fırat Üniversitesi olarak, 6-7 yıl önce kümeleşme çalışmaları ve ziyaretlerle başlayan çalışma-
larımız, bugün artık ürün haline geldi, çalışmalarımız diğer paydaşlarımızla istişare ve dayanışma 
içerisinde devam ediyor, yoğun programına rağmen bugün buraya gelerek bizleri onurlandıran 
değerli hocam Haluk Görgün beye çok teşekkür ediyorum. Biz Fırat Üniversitesi olarak alt yapı ve 
nitelikli insan gücü anlamında bütün desteği vereceğimizi beyan ediyorum, dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı olarak katıldığı 
ilk resmi toplantısının olduğunu ve böyle önemli bir toplantıda bulunmaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, seçim sürecinden yeni çıktıklarını yeni dönemin ülkemize milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum, dedi. Elazığ Belediye Başkanı  Şahin Şerifoğulları  Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımız Asilhan Bey’ in ifade ettiği gibi ilimizde gerçekten güzel şeyler oluyor, işte bugün burada 
ilk kuruluş amacı Milli Savunmanın haberleşme ağını iyileştirmek geliştirmek görevi ile kurulan Asel-
san, bugün tüm dünyaya ihrac eden bir konumda karşımızda, bu gerçekten gurur vericidir, dedi. 

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, seçim süreci boyunca hep ifade ettiğimiz gibi, biz şehrimizi bir-
likte yönetim anlayışı içerisinde yöneteceğiz, paydaşlarımızla sürekli istişare içerisinde ve şehrimizin 
menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz, Elazığ Belediyesi olarak Elazığ- Aselsan 
işbirliği buluşması çerçevesinde Belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımızın bilinme-
sini istiyor ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum, dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ nın ardından kürsüye gelen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 
ise, dünya her anlamda globalleşiyor, globalleşen dünya önümüze yeni imkanlar ve fırsatlarla birlik-
te yeni tehditleri de beraberinde getiriyor, globalleşme beraberinde savaşları, terörü getiriyor ve bu 
durumlar büyük sorunlar olarak hibrit yapılar olarak karşımıza çıkıyor, artık doğrudan savaşlardan, 
çatışmalardan değil, vekalet savaşlarından bahsediliyor, dolayısıyla mücadelemizin topyekün olması 
gerekmektedir, dedi.
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Vali Kaldırım, bu global dünya düzeni içerisinde bir şeyi yalnızca yapmak değil, korumak güvenliğini 
sağlamak ve güncellemek gerekiyor, Elazığ’ ın bu anlamda dersine iyi çalıştığını, ortak hareket etme 
anlamında elinden geleni yaptığını görüyorum, Elazığ dünyadaki gelişmeleri takip edip, bu gelişmel-
eri bünyesine katarak markalaşmak istiyor, dedi.

Vali Kaldırım, Elazığ’ ın savunma sanayi anlamında gelişimi için destek veren, emek veren herkese 
çok teşekkür ediyor, bu önemli toplantıda bugün bizimle beraber olan Aselsan Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü ile değerli ekibine çok teşekkür ediyorum, dedi.

Vali Kaldırım’ ın konuşmalarının ardından Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, Fırat 
Teknokent’ in çalışmalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. 

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise, Aselsan’ ı anlattığı 
sunumunda, işbirliği ve dayanışma ruhu içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, her aklıma 
geldiğinde ve her zikrettiğimde tüylerim diken diken oluyor, tamamı ile milletin çabası ile kurulmuş, 
kiminin bileziği kiminin ev eşyasını bağışlayarak kuruluşuna katkıda bulunduğu milli bir kurumun 
yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum, dedi. 

Aselsan’ ın çalışmalarından ve tedarikçilerle nasıl bir işbirliği içerisinde olduklarından bahseden 
Prof. Dr. Görgün, buradaki sanayici ve iş adamlarımızdan da rica ediyorum, internet sitemize girerek 
tedarikçi tanıtma formumuzu mutlaka doldurun, kendinizi bize tanıtın ve unutmayın ki Aselsan bir 
konuda tedarikçi arayışına girdiğinde ilk baktığımız yer internet sitemiz üzerinden bizimle irtibata 
geçen ve kendilerini bizlere tanıtan firmalarımızdır, önceliğimizi onlardan yana kullanıyoruz, bu se-
beple kendinizi tanıtan formlarımızı mutlaka doldurmanızı istiyorum, dedi.

Genel Müdür Görgün, Aselsan’ ın eğitime son derece önem verdiğini belirterek 6.600 çalışanımızın 
1000’ i yüksek lisans derecesinde eğitimlerine devam ediyor, bu durum bize kayıp yaşatmasın diye 
kampüsümüz içerisinde 4 ayrı üniversiteden gelen hocalarımız çalışanlarımızın yüksek lisanslarını 
çalıştıkları ortamlarda yapmalarını sağlıyor, bugün Elazığ’ da da gerek mühendislik ve gerekse tıp 
anlamında üst düzey eğitim veren Fırat Üniversitemiz var, Elazığ’ daki aselsan Ofisimizin yeniden 
gözden geçirilip daha aktif bir yapıya bürünmesi için gerekli talimatları hemen verecek ve bu konuda 
sayın Rektörümüz ve Teknokent Genel Müdürümüzle irtibat içerisinde olacağız, dedi.

Elazığ’ da olmaktan son derece mutlu olduklarını belirten Genel Müdür Görgün, toplantının öne 
alınmasında emeği olan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Şuay Alpay’ a, Ticaret ve sanayi 
Odası Başkanımız Asilhan Arslan Bey’ e çok teşekkür ediyorum, Elazığ’ ı savunma sanayi anlamında 
yapılacak çalışmalar konusunda istekli görmek bizi son derece mutlu etti, dedi.

Programın sonunda Elazığ ticaret ve sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan Aselsan genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün’ e hediye takdiminde bulunurken, Görün’ de Elazığ Valisi Çetin Oktay kaldırım, 
Elazığ Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ve Teknokent Genel Müdürü prof. Dr. Erhan 
Akın’ a hediye takdim etti.
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Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine, Fırat 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Asilhan Arslan, Başkan Vekili Mustafa Tetik, Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Özer, Kovancılar MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Özek ile Ticaret ve 
Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri  Zülfü Altıntaş, Meclis üyesi Mustafa Candan  
katıldı.

ELAZIĞ TSO İLE FIRAT ÜNİVERSİTESİ ARASINDA LİSASNS ÜSTÜ 
TEZLERE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

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-
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Protokol imza töreni öncesi bir açıklama yapan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Özer, bugün itibariyle Üniversite ile sanayi arasındaki kurumsal bir işbirliğinin oluşturul-
ması temelinde bir protokol imzalayacaklarını belirterek, “Bu protokol temelde Üniversite ile sanayi 
arasında lisansüstü tezlerin sanayi odaklı olarak yapılmasını sağlamak amacıyla ve bu tip tezlerin 
yürütülmesi,  bunların sonuçlarının sanayide değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış bir yol hari-
tasıdır” dedi.  

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise, Elazığ’ın Ticaretini ve ekonomisini kalkındırma 
adına ciddi çalışmaları olduğunu ifade ederek, “ Bu çalışmalarımızı Üniversitemizin değerli akademi-
syenleri ile birlikte yürütüyoruz. Üniversitede bir tez yapılacaksa Elazığ’ın ihtiyaçları ve potansiyeli 
doğrultusunda hazırlansın. Bunu Sayın Rektörümüzle de daha önce konuştuk. Bunların olması şeh-
rimize katma değer sağlayacaktır, bu protokolün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

    Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ da, Fırat Üniversitesi olarak Elazığ’ın 
gelişmesi noktasında paydaşlarıyla birlikte hareket ettiklerini belirterek, “ Ticaret Odamız ve değerli 
başkanı Asilhan bey önemli paydaşlarımızdan biri. Daha önceki yıllarda da Ticaret Odamızla işbirliği 
noktasında birçok protokol imzaladık. Bugün de sanayi odaklı lisansüstü tezlerle ilgili işbirliği pro-
tokolü imzalayacağız. Amaç sanayi odaklı tezlerin sayısını artırmak. Bir sonraki adım ise sanayi 
odaklı tezlerden inşallah ürünlerin, patentlerin ve markaların çıkmasını sağlamak. Bu protokolün 
Üniversite sanayi işbirliğine, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile Ticaret ve San-
ayi Odası Başkanı Asilhan Arslan protokolü imzaladılar.
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MEGİP, İŞ DÜNYASINA İSTİHDAM SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR…

MEGİP, İŞ DÜNYASINA İSTİHDAM SAĞLAMAYA 
DEVAM EDİYOR…

Elazığ Ticaret ve sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen MEGİP (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme 
İşbirliği Projesi ) çerçevesinde iş dünyasına istihdam anlamında destek olmaya devam ediyor.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ nde hizmet veren SMM Tekstil bünyesine 70 yeni istihdam daha 
sağlayan projenin bir ayağı daha gerçekleştirilen imza töreni ile hayata geçirildi. SMM Tekstil MEGİP 
Projesi ile bünyesinde 159 personeli istihdam ediyor. 

Elazığ Organize sanayi Bölgesi SMM Tekstil yerleşkesinde düzenlenen imza törenine Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Veli Aksu, İş Kur İl Müdürü Abdullah Bal-
cı, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özek, SMM Tekstil Yöneticileri ve proje kapsamında 
çalışmaya başlayan personel katıldı.

SMM Teksti Yöneticisi Halil Tokpınar, iş dünyasına nefes aldıran bu projede kendilerine verdiği destek-
ten dolayı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan’ a teşekkür ederek, imzalanan pro-
tokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özek ise yaptığı değerlendirmede, Fırat Üniversitesi 
olarak biz bu önemli projenin eğitim ayağında çok güzel bir dönemi geride bıraktık ve bugün yapılan 
çalışmaların meyvesini topluyoruz, iş dünyasına istihdam anlamında önem arzeden bir projenin 
içerisinde yer almaktan son derece mutluyuz, başta Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız olmak 
üzere, İş Kur İl Müdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, dedi.

Elazığ İş Kur İl Müdürü Abdullah Balcı ise imza töreninde yaptığı açıklamada, iş dünyasına nefes aldıran 
ve istihdam anlamında destek veren bu güzel projede bizlere öncülük eden, Elazığ Ticaret ve sanayi 
Odası Başkanımız sayın Asilhan Arslan’a çok teşekkür ediyorum, sizlerin iş dünyasında kendisini ye-
tiştiren bireyler olarak görmek bizleri mutlu ediyor, dedi
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, imza töreninde yapığı açıklamada; “ Bu 
toplantılar bizleri en çok mutlu eden toplantılardır, çünkü verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı 
görmek bizleri heyecanlandırıyor, teşvik ediyor ve varlık sebebimizi teyit ediyor. Sizler gibi aile 
ekonomisine katkıda bulunmak isteyen, emeğini alın teri ile aile ekonomisine katkıya dönüştürmek 
isteyen, ülkesine katkıda bulunmak isteyen gençlerimizi iş sahibi olarak görmek bizleri sevindiriyor. 

SMM Tekstil ile bugün imzaladığımız protokol üçüncü protokolümüz, toplam 159 personelimizi 
MEGİP kapsamında iş dünyamıza kazandırıyoruz, sizlere çalışma hayatınızda başarılar diliyorum, 
kendinizi geliştirmenizi çalıştığınız firmalara katma değerde bulunmanızı istiyorum, biz başka işlet-
melere örnek olarak sizleri SMM Tekstili anlatıyoruz, sizlerin arkasında durarak doğru bir duruş 
sergilediğimize inanıyoruz, 15 Nisan’ da SMM Tekstil Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği yöneticileri 
şehrimizde ağırlayacağız, bu bizler için sizler için son derece önemli.

İmzalayacağımız protokolün hayırlı olmasını diliyor hepinize teşekkür ediyorum, dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Organizasyonu ile Planlamadan Uygulamaya, Dijital 
Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Semineri  Elazığ TSO Konferans salonunda gerçekleşti.

ELAZIĞ TSO' DA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE 
ENDÜSTRİ 4.0 ANLATILDI.

Seminere Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, İş Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, Fırat Kakınma 
Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Fırat üniversitesinden Akademisyenler, Stk Temsilcileri, 
Sanayiciler ve İş adamları katıldı. 

Seminerin sunum için Elazığ'a gelen, Trovarit AG Genel Müdürü Muharrem Gezer, O2 İndustry Ku-
rucu ortaklarından Ömer Koç ve Enerparc Ag Genel Müdürü Özgür Sarpdağ Elazığ' da İl Protokolü, 
sanayiciler, Stk temsilcileri ve iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ KOSGEB Müdürü Şaban Yaşa, Dijitalleşme ülkemizin 
özellikle son yıllarda önemsediği ve imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu konuların başında gelmek-
tedir. Bu çalışmaların ülkemiz adına belli bir seviyeye gelmesi için bir takım alt yapı çalışmalarının 
yapılması gerekiyordu, KOSGEB bu alanda bir çağrıya çıktı, bu çağrı ile sanayicilerimiz, işadamlarımız 
ve özellikle imalat sanayindeki müştereklerimizin konu ile ilgilenmelerini istiyor ve bekliyoruz, zira 
imalat sanayine verdiğimiz desteklerin daha fazla olduğunu da belirtmek isterim, dedi. 

Yaşa, 2 Mayıs 2019 tarihine kadar başvuru süresinin devam edeceği sürecin kaçırılmaması gerek-
tiğini hatırlatarak, projelerini 2 Mayıs 2019 tarihine kadar teslim eden yatırımcılara KOSGEB olarak 
her türlü desteği vereceklerini söyledi.
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Programda daha sonra konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise, Valimiz 
Sayın Çetin Oktay Kaldırım’ a şehrimizin kalkınması adına yaptığımız çalışmalarda yanımızda olma-
larından dolayı tüm kamu kurum müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, dedi.

Başkan Arslan, kendisinden önce sunum yapan KOSGEB il Müdürü Şaban Yaşa’ nın bahsettiği 
desteklerden şehrimizin mutlaka faydalanması gerektiğini belirterek, bugünkü konumuz sadece 
sanayileşme değil, ticari faaliyet yürüten tüm firmalarımızın da dijitalleşmeden maksimum derecede 
istifade etmesi çok önemli, uluslar arası rekabette Elazığ’ımızın da yer edinmesi gerekiyor. Gerek 
KOSGEB’ imiz ve gerekse Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız sizlere her türlü danışmanlık hizmeti ver-
mekten mutluluk duyar, lütfen bizleri gece gündüz zaman mefhumu olmaksızın sizlerin yanındayız, 
bu desteklerden en üst seviyede faydalanmanız şehrimiz adına da son derece önemlidir, Dijital 
Dönüşüm ve Endüstri 4.0 konusunu bizlere anlatmak üzere aramızda bulunan profesyonellerimize 
de teşekkür ediyor, toplantımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum, dedi.

 Başkan Asilhan Arslan’ ın ardından konuşan Elazığ Valisi Çetin Oktay kaldırım ise değişim ve 
dönüşümün önemi işaret ettiği konuşmasında, hedeflerini iyi belirleyen, meselelere bakış açılarını iyi 
ayarlayanlar, dersine iyi çaılşan şehirler başarılı olacaktır, dedi. 

Vali Kaldırım, şehirlerin büyüklüğü, küçüklüğü, ölçeği önem arz etmemektedir, bilgiyi teknolojiyi 
daha iyi kullanan şehirlerin daha fazla ön plana çıkan şehirler olduğunu, ifade ederek burada bize 
düşen, değişim ve dönüşüme ayak uyduracak çalışmalar içerisinde olmak, teknolojiyi, bilgiyi takip 
etmektir, dedi. 

Endüstri 4.0' ın çok iyi anlaşılması gerektiğini belirten Vali Kaldırım, insan gücünü azaltayım mak-
inaları robotları getirip koyayım bu şekilde kazancımı arttırırım, düşüncesinin yanlış olduğunu 
meseleye bu şekilde yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, verilen desteklerden sadece maddi kaynak sağlarım, mantığı ile 
yararlanılmamasını, kaynakların iyi kullanılıp iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında güne damga vuran bir örnek veren Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bundan 50 
sene önce Dubai' nin adının bile bilinmediğini, hatta Yavuz Sultan Selim' in Mekke' nin fethi için 
gittiği sırada Dubai yakınlarından geçerken, bir kaç göçebe çadırının bulunduğu yerlere dönüp bak-
madığını, aynı Dubai' nin bugün dünyada önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. 

Vali Kaldırım' ın konuşmasının ardından, Trovarit AG Genel Müdürü Muharrem Gezer, O2 İndustry 
Kurucu ortaklarından Ömer Koç ve Enerparc Ag Genel Müdürü Özgür Sarpdağ Dijital Dönüşüm ve 
Endüstri 4.0' ı anlattı.

Programın son kısmında soru cevap bölümünde is Elazığlı sanayici ve işadamlarının soruları yanıt-
landı.
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Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen toplantıda Elazığ’ da tekstil sektörü 
ele alındı.

BAŞKAN ARSLAN, ELAZIĞ YATIRIM İÇİN HAZIR 
BİR ŞEHİR

Toplantıya Elazığ Valisi Çetin Oktay kaldırım, F.Ü Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ, Elazığ TSO 
Başkanı Asilhan Arslan; TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu Yönetim Kurulu Üyeleri, Elazığ İş 
Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, Elazığ FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ OSB Başkanı 
Suat Öztürk, Elazığ TSO Kadın Girişimciler kurulu Başkanı Ayşegül Metin ve çok sayıda STK Temsilci-
si ile  tekstil firması yöneticisi katıldı. 

Toplantının açılışında bir selamlama konuşması yapan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TGSD 
Başkanı Hadi Karasu ve yönetiminden çok değerli isimleri şehrimizde ağırlamaktan son derece 
mutluyuz, bugün bu toplantının burada gerçekleşmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, 
TGSD’ nin yönetiminde çok değerli Elazığ’ lı isimlerde var, Başkanımız Hadi bey ile çeşitli vesilelerle 
bir araya geldik, kendisini aramızda görmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum, dedi.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’ nun moderatörlüğünde başlayan programda Elazığ Osb’ 
yi tanıtan bir sinevizyon filmi izletildi.

Toplantıda daha sonra söz alan Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk, Elazığ OSB ve yaşadığı gelişim 
sürecinden bahsettiği konuşmasında, şehrimize yatırım yapacak firmalarımızın herhangi bir sorun 
yaşamamaları için, gerekli tüm alt yapıyı sağladıklarını belirterek, alt yapısından üst yapısına kadar 
her şeyi ile sorunsuz bir OSB oluşturduk, dedi.
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Başkan Öztürk, sosyal alan ve yeşil donatı alanında da Türkiye’ de ilk olan bir OSB oluşturduklarını 
belirterek, şehrimize yatırım yapacak arkadaşlarımızın hiçbir şekilde bir sorunla karşılaşmasına 
müsaade etmeyiz, burada böyle bir birlikteliğimiz var, bütün imkanlarımızı yatırım yapacak değerli 
firmalarımız için seferber etmeye hazırız, dedi.

Elazığ OSB de yatırım yapılırken çevreyi korumak gibi bir görevimiz de var diyen Başkan Öztürk, 
tekstil sektörünü istememizin sebebi hem firmalarımızın 6. Bölge teşviklerinden faydalanmaları ve 
hem de şehrimizdeki potansiyelin ortaya çıkarılmasıdır, dedi.

Programda daha sonra söz alan TGSD Başkanı Hadi Karasu, Elazığ’ da karşılaştıkları misafirper-
verlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, bu güzel şehirde bulun-
duğunuzdan dolayı Elazığlılar olarak çok şanslısınız, dedi. 

Elazığ’ da ki tarihi ve kültürel derinliği görmekten çok etkilendiğini belirten TGSD Başkanı Hadi 
Karasu, TGSD’ nin başındaki Türkiye ibaresinin parlamento kararı ile alındığını belirterek, bizim tüm 
Türkiye ile ilgili hassasiyetlerimiz var, bu açıdan Elazığ’ ı da son derece önemsiyoruz, dedi.

Türkiye’ deki giyim sektörünü ihtiyacının %71 ini İstanbul’ un karşıladığını belirterek, 2012 den 2017 
ye kadar 15 milyar dolar ihracatın çakılı kaldığını gördük diyen Başkan Karasu, kapasite darlığı se-
bebiyle gelişim noktasında o dönemde sıkıntı yaşandığını söyledi.

Şu an Türkiye’ de giyim sektörün her ay 5 bin adet istihdam sağladığını belirterek carı açığa 15 
milyar dolar katkı sağladığını söyledi. Bu sebeple cari açığa bu kadar önemli bir katkı sağlayan bir 
sektörün canlandırılması desteklenmesi lazım, dedi.

TGSD bünyesinde 400 üye ve 36 bin işletme olduğunu belirterek, sadece yönetim kurulu üyelerim-
izin yaptığı ciro sadece 3 milyar dolardır, toplamda ise 15 milyar dolarlık bir katkı sağlayan konum-
dayız diyen Karasu, Elazığ’ daki düşüncelerinin katma değer arttırma yönünde çalışmalar yapmak 
olduğunu belirterek, buraya yönetim kurulu üyelerimiz ve her sektörden bir temsilci arkadaşımızla 
geldik, amacımız modelini Avrupa standartlarında uygulamaktır, Elazığ’ da neler yapabiliriz, hangi 
projeleri hayata geçirebilirz, bu konuda çalışacağız, dedi. 

Programda daha sonra konuşan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ’da kadim bir kültür ve 
geleneğin yüz yıllardır tarihten beri devam ettiğini ve bugün de Elazığ’ ın değerli insan popülasyonu 
ile bu varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Kendi çocukluğunun Elazığ OSB’ de geçtiğini, ilk arabayı OSB’ de ilk iş makinasını Elazığ OSB de kul-
landığını belirterek, aile şirketimizin bu yerleşkede olmasından dolayı bu bölgede sanayii ve ticaretle 
iç içe yoğrulduk, dedi.

Başkan Arslan, Elazığ’ ın ekonomi ve sanayimizin gelişmişlik göstermesi için tekstil sektörünü 
önemli bir lokomotif olarak gördüklerini ifade etti.
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Başkan Arslan insan gücü kalifiye eleman noktasında bir çok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirter-
ek, MEGİP ve Meslek Liselerinin Proje Okullarına dönüştürülmesini önemsediklerini belirterek, OSB 
bünyesinde bulunan Meslek Yüksek Okulu’ nun en iyi şekilde değerlendirilerek istihdam anlamında, 
beyaz yakalı, mavi yakalı iş gücünü sağlayacaklarını belirtti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin 50 kişilik yönetim kurulu kadın 
hassasiyetiyle tekstil sektörünün ihtiyacı olan eleman konusunda bir çalışma içerisinde olacaklarını 
belirterek, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak sizlere taahhüt ediyorum, neye ihtiyacınız 
olursa, istihdam konusunda bana 6 ay öncesinden haber vermeniz durumunda istihdam ihtiyacınızı 
karşılayacağımızın bilinmesini isterim, bu vesile ile ben tekrar şehrimizde sizleri ağırlamaktan duy-
duğumuz memnuniyeti ifade ederek  TGSD Başkanı Hadi Karasu ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşek-
kür etti.

Programda daha sonra konuşan F.Ü. Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise biz bir eğitim kuru-
muyuz, buradaki bu güzel oluşuma elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız, bizler isti-
hdam ve gerekse diğer konularda tüm eğitim çalışmalarını yapıyoruz bundan sonra da yapmaya 
devam edeceğiz, dedi.

Rektör Demirdağ, yatırım için Elazığ’ ın elverişli bir yerde olduğunu belirterek, Elazığ Havalimanının 
OSB’ ye yakın olmasını bile başlı başına bir avantaj olduğunu belirterek, insan kaynağı noktasında 
da Elazığ’ ın artı değerlere sahip olduğunu belirterek toplantıya iştiraklerinden dolayı, Başkan Hadi 
Karasu ve Yönetimine teşekkür etti.

Programda daha sonra konuşan SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şimşek ise, Elazığ’ a 
yatırım yaparken yaşadıklarını ve tecrübelerini anlatarak başladığı konuşmasında, kuracağım işi bir 
Elazığ’ lı olarak yatırımımızı kendi şehrimize yaptık.

İlk geldiğimizde Elazığ Teşvikte 4. Bölgede idi iyi niyetle yatırımımıza başlayınca Elazığ 6. Bölge im-
kanlarından faydalanmaya başladı. 

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ OSB Başkanı Suat 
Öztürk, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve İş Kur İl Müdürü Abdullah Balcı’ ya kendilerine 
verdiği destekten dolayı çok teşekkür eden SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şimşek, 
tekstil sektörünün İstanbul’ dan çıkıp Elazığ gibi bölgelere gelmesi gerektiğini belirterek, buradaki 
yatırımlarımıza devam edeceğiz, Sayın Valimiz sayın Başkanımız Asilhan Bey bizlere sözler verdiler, 
biz onları alıp cebimize koyduk, bu rahatlıkla Türkiye genelinde 15 Milyar dolarlık bir ihracat yapan 
bu önemli sektörün değerli temsilcilerini şehrime davet ediyorum, bu toplantının Elazığ’ da yapıl-
ması için ısrarlarımı kırmayan değerli başkanımız Hadi Karasu’ ya ve yönetim kurulundaki diğer 
arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum, burada 2.5 milyar dolar ihracat yapan bir heyet var, tekstil 
sektöründeki bu değerli arkadaşlarımızın %  10’ unu şehrimize gelmeye ikna edersek kazançlı oluruz, 
ben toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, dedi.
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Toplantının sonunda bir değerlendirme konuşması yapan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ’ 
ın alt ve üst yapısı ile kendini tamamlamış bir şehir olduğunu belirterek, kara yolu, hava yolu, ulaşım 
merkezleri ve ağı ile, fuar alanı ile ve eğitim alt yapısı ile yatırıma hazır bir şehir olduğunu belirter-
ek, Türkiye’ deki mühendislik alanında iyi eğitim veren Fırat Üniversitesi ve Teknopark ile yapılacak 
çalışmaların ülkemiz için şehrimiz için katma değere dönüşeceğini söyledi. 

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüme son derece önem verdiklerini belirterek, Elazığ’ da OSB’ de tematik 
bir Üniversiteyi hayal ediyoruz, Elazığ OSB’ de inovasyon, modelleme ve arge merkezlerinin önemli 
olduğuna değinerek Elazığ’ ın tüm bu konuşulanlar çerçevesinde bir üst lige çıkarak gelişimini tama-
mlamış, şehirleşmenin gerekliliklerini tamamlamış bir yatırım merkezi olduğunu, Elazığ’ ın yatırımcı 
dostu bir şehir olduğunu ifade etti. Buraya yatırım yapacak yatırımcılarımız için bir çok artı değerin 
olduğu bir şehre yatırım yapıyor olacaklarını belirterek, bütün atacağınız adımların hepsinde birinci 
kefil benim, ben ve bu masanın etrafındaki diğer muhataplarınız adına da ifade etmek istiyorum, 
yapacağınız her çalışmada biz yanınızdayız, ben sizleri hem şehrimize yatırım yaparak değer katma-
ya ve hem de bu şehirden değer almaya davet ediyorum, şehrimize ve toplantımıza tekrar hoşgel-
diniz, başkanımızı Sayın Hadi Karasu’ yu dinlemekten sizlerle bir arada bulunmaktan büyük keyif 
aldım, sizleri şehrimizde yatırım yapmak üzere ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı  tekrar ifade 
etmek istiyorum , Türkiye’ nin en iyi Kalkınma Ajansı’ nın FKA olduğunu belirterek, başarılı çalışma-
larından dolayı FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’ ya teşekkür etti. 

Programda daha sonra toplantı için Elazığ’ a gelen Misafirler kendilerini tanıttı.

TGSD Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Saka, Ramazan Kaya, Cevdet Karahasanoğlu, Sane Dikmen, 
Önder Türkmen, Hakan Temiz, Müslüm Yıldız, Adnan Canpolat, Murat Can, Elazığ’ da bulunmaktan 
duydukları memnuniyeti ifade ederek toplantının düzenlenmesini sağlayan SMM Tekstil Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Şimşek ve TGSD Başkanı Hadi Karasu’ ya teşekkür ettiler.

Toplantının sonunda yeniden söz alan TGSD ( Türkiye Giyim sanaycileri Derneği ) Başkanı Hadi Kara-
su İnovasyon, Endstri 4.0 , Dijital Dönüşüm ve yapay zeka konusunun yatırım ve imalat sektörünün 
büyük ölçüde önünü açacağını ifade etti. Başkan Karasu kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan 
dolayı Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’ a teşekkür etti.

 

Programın sonunda  FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu Elazığ ile ilgili sanayi ve ekonomik 
verilerle ilgili bir sunum yaptı.

Toplantının sonunda plaket ve hediye takdimi yapıldı. TSGD ( Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ) 
Başkanı Hadi Karasu Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ 
OSB Başkanı Suat Öztürk ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’ ya birer plaket takdim etti.

TGSD Başkanı Hadi Karasu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Elazığ Valisi çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ 
TSO Başkanı Asilhan Arslan ile birlikte Alacakaya Mermer ve SMM Tekstil’ de incelemelerde bulun-
dular.
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Başkan Arslan Tarım İl Müdürü Turan Karahan, Proje Yatırımlar izleme koordi-
natörü Osman Seçgin, TSO Basın ve Medya sorumlusu Yunus Üstündağ  ile birlik-
te yaptıkları ziyaretlerde ilk olarak, Tarım politikaları ile yazdığı yazılar ve yaptığı 
değerlendirmelerle tanınan Dünya Gazetesi yazarlarından Ali Ekber Yıldırımı zi-
yaret etti

BAŞKAN ARSLAN' IN İZMİR TEMASLARI

Başkan Arslan, son 6 aydır sürdürdüğümüz çalışmalarla ilgili hem kendimizi anlatmak hem de eksik 
kalan yanlarımızı görüp, fikir alışverişinde bulunmak istedik, Ali Ekber Yıldırım bey tarım konusun-
da bir duayen, aynı zamanda hemşehrimiz sayılır, en kısa sürede kendisini Elazığ’ da da ağırlamak 
istiyoruz, dedi. 

İzmir’ de Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’ ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Dünya 
gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım ise, Elazığ’ da sürdürülen çalışmaların mutluluk verici olduğunu 
ifade ederek, dünyada artık yerelde üret, yerelde tüket, yerelde üret globale yaygınlaştır modelinin 
uygulandığını Elazığ’ da sürdürülen tarımsal çalışmaların, bütün paydaşların çabaları ile  başarıya 
ulaşacağına inandığını belirterek, ziyaretinden dolayı Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’ a teşekkür 
etti.
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Elazğ Ticatret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Tarım İl 
Müdürü Turan Karahan ile birlikte İzmir ziyaretleri çerçevesindeTariş Genel Müdürü 
Güngör Şarman’ ı da ziyaret etti.

BAŞKAN ARSLAN, TARİŞ GENEL MÜDÜRÜ 
GÜNGÖR ŞARMAN' I ZİYARET ETTİ.

Kendisi ile tanışma imkanı bulduğu için mutlu olduğunu belirterek başladığı konuşmasına, tarım 
sektörünün sorunlarını iyi bilerek, kendi üreticimizi köylümüzü çiftçimizi nasıl daha ileriye götürebili-
riz sorusuna cevap aramanın esas olduğunu söyledi. 

Genel Müdür Güngör Şarman, Elazığ’ da yapılacak çalışmalara bir nebze de olsa katkımızın olması 
bizi son derece mutlu eder, bugün buralara kadar gelip Elazığ tarımı ile ilgili bilgi alışverişinde bulun-
maları bile başlı başına çok değerlidir, biz kendilerini tanımaktan çok memnun olduk, ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum, dedi. 

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise Tariş Genel Müdürü Güngör Şarman ile bir süredir üzerinde 
çalıştıkları tarımsal projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, 
ilimizde sürdürdüğümüz çalışmalara, kendi alanlarında başarıyı yakalamış Tariş’ in bir nebze de olsa 
katkısının olması bizleri mutlu eder, sayın Genel Müdürümüz Güngör Bey ve ekibini şehrimize de 
davet ediyoruz, kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum, dedi. 

Daha sonra Başkan Arslan ve beraberindeki heyet, Tariş Genel Müdürü Güngör Şarman ile birlikte 
üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
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Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eski-
yürük’ ü ziyaret etti.

BAŞKAN ARSLAN TİRE’ DE OSCAR’ LI 
KOOPERATİFİ İNCELEDİ.

Tarım İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ TSO Yatırım ve Proje Koordinatörü Osman Seçgin, Elazığ 
TSO Basın ve Medya Sorumlusu Yunus Üstündağ ile birlikte Türkiye’ de kooperatifleşme alanında 
başarıyı yakalamış ve örnek teşkil eden Oscar’ lı Kooperatif ünavnına da sahip olan Tire Süt Koop-
eratifi tesislerini inceledi. Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyürük ile bir süre görüşen Başkan Arslan, 
Tire’ deki Kooperatifleşme modelini Başkan Eskiyürük’ ten dinledi.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Eskiyürük, Tire’ de Kooperatifçilikle önemli kazanımlar elde et-
tiklerini belirterek, ürünlerin değerlendiğini çiftçilerin para kazanmaya başladıklarını işletmelerin 
büyüdüğünü, verimliliğin arttığını ifade etti. Başkan Eskiyürük Elazığ’ da da bu modelin başarıya 
ulaşacağına inandığını belirterek Türkiye’ nin her yerinde kooperatifleşmeyi yaygınlaştırarak ithal 
eden değil ihraç eden bir konuma gelmemiz gerekiyor, dedi. 

Başkan Arslan ve beraberindeki heyet daha sonra Tire Endustriyel Sanayi bölgesi’ ndeki Tire Süt 
Kooperatifi tesislerini ziyaret etti.
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Tarim İl Müdürü 
Turan Karahan ve beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Ticaret Borsası Başkanı 
Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Elazığ TSO Başkanı Arslan Manisa Ticaret Borsası 
Başkanı Sadık Özkasap ve Manisa TSO’ yu Ziyaret Etti.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap, Elazığ’ ın Türkiye’ nin en güzel illerinden biri olduğunu 
belirterek, tarımda yapacakları güzel çalışmalarla Elazığ için yarınların daha güzel olacağını söyledi. 
Başkan Sadık Özkasap, Elazığ’ da öne çıkarılacak ürünler ve bu ürünlerin ihracatı ile başarının sağla-
nacağını, özellikle tarım konusunda atılacak adımların olumlu sonuç vereceğine inandığını söyleyer-
ek ziyaretlerinden dolayı Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’ a teşekkür etti.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise Türkiye, Elazığ ve Manisa’ nın tarım ve tarıma dayalı sanayisi 
ihracat fırsatları ile alakalı fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, misafirperverliklerinden dolayı 
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Başkan 
Arslan, Manisa’ nın tarım ürünleri ve bu ürünlerin sanayiye dönüşmesi noktasında başarı sağlayan 
illerden biri olduğunu belirterek bu anlamda yaptıkları başarılı çalışmalardan ve öncülüklerinden 
dolayı Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum.

Bizlerde Elazığ’ da tarımsal anlamda bir planlama ve çalışma içerisindeyiz, ilimizde en doğruyu nasıl 
yaparız nasıl hayata geçiririz diye fikir alışverişinde bulunmaya bilgi birikimlerinden istifade etmeye 
geldik, bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum, dedi. Başkan Asilhan Ar-
slan ve Tarım İl Müdürü Turan Karahan daha sonra Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile bir araya geldi
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ÇARE: ‘’BİRLİK, BERABERLİK VE KOOPERATİFLEŞME…’’

BAŞKAN ARSLAN: İLİMİZ TARIM VE HAYVANCILIĞININ KALKINMASI 
İÇİN, KOOPERATİF MODELİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tarım İl Müdürü Turan Karahan ile birlikte Ege Bölgesi Tarım 
alanları ve tarımsal faaliyetleri yerinde inceledi.

Tarım alanında yaptığı çalışmalar ve örnek teşkil edecek Kooperatifleşme örneklerini hayata 
geçirmeyi başarmış olan Ege Bölgesinde iki günlük incelemede bulunan Elazığ TSO Başkanı Asil-
han Arslan, Elazığ tarımı için kooperatifleşme modelinin uygulanması, hem üreticimizin refahı hem 
de ürünlerimizin Pazar arama problemini ortadan kaldırarak, çiftçimizin ürününü, besicimizin etini 
sütünü değerinde alacak ve değerli kılacaktır, dedi.

Tarım ve Hayvancılıkta Kooperatifleşme ve birlik modelinin ilimiz tarım ve hayvancılığı için çok 
önemli bir adım olacağını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan şunları söyledi:

İzmir ve Ege Bölgesi’ nde kooperatifleşme anlamında çok güzel örnekleri incelemek ve değerli Oda- 
Borsa başkanlarımız ve Kooperatif Başkanlarımızdan kooperatifleşme noktasında fikir alışverişinde 
bulunduk.

İki günlük inceleme ve ziyaretlerimiz sırasında gördük ki Ege Bölgesi Kooperatifleşme oluşumunu 
tamamlamış ve başarılı bir şekilde sürdürüyor, Elazığ için Kooperatifleşme çalışmalarının bir an önce 
başlaması, çiftçimizin;  ürünümü nereye kime ve kaça satacağım gibi soruları ortadan kaldırırken 
çiftçimiz bu soruların cevabını aramak yerine, ürün kalitesini arttırmak için daha kaliteli ürün ye-
tiştirmek için çabalayacak ve kooperatifleşme modeli ile çiftçimizin kendisi de ürünü de hak ettiği 
değeri görecektir, dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tarım ve Hayvancılığı geliştirmemiz için 6 ay gibi bir süredir üze-
rinde çalıştığımız kooperatifleşme modelini başarı ile hayata geçireceğimize olan inancımız tam-
dır, bu konuda Elazığ TSO olarak bütün paydaşlarımızla en mükemmel modeli şehrimizde hayata 
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Organizasyonu ile Dış Ticarette devlet destekleri ve 
Hedef pazarlar Konulu bilgilendirme semineri Elazığ TSO Meclis toplantı salonun-
da gerçekleşti.

ELAZIĞ TSO' DA DIŞ TİCARETTE DEVLET 
DESTEKLERİ VE HEDEF PAZARLAR ANLATILDI.

Toplantıya İş Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri  Ahmet Yılmaz, Meh-
met Yıldırım, Kosgeb İl Müdürü şaban Yaşa, Elazığ STK Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Kenan Peker, Müsi-
ad Elazığ Şube Başkanı Mehmet Özeren, Elep Başkanı Süleyman Kamaç ve çok sayıda ihracat yapan 
firma temsilcisi ve iş adamları katıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan DAİB ( Doğu Anadolu 
İhracatçılar Birliği) Şube Müdürü Sinan Ata ve Emekli Ticaret Ataşesi Deniz Kutlu Katıldı.

Ata ve Kutlu bilgilendirme toplantısında katılımcılara Dış Ticarette fırsatlar ve Hedef Pazarlar 
konusunda bilgiler verdi.

Deniz Kutlu, Yurt dışı bağlantılar ve doğru ihracat hamleleri ile ilgili firmalara verdikleri hizmetleri 
anlattı. Kutlu İhracat yapan firmaların doğru zamanlarda, doğru bağlantılarla başarıya ulaşmalarının 
kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, profesyonel tanıtım çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkat 
çekti.

Yurt dışındaki Ticaret ve sanayi Odalarının üye sayısının çok yüksek olmadığını ancak buna karşılık 
etkinlik ve güç açısından son derece etkin olduklarını söyledi.

Kutlu, Devlet desteklerinin sektörel ticaret heyetleri marifeti ile geri dönüş olarak kazanım sağlay-
acağını Elazığ’ da da Elazığ TSO, OSB, KOSGEB, FKA aracılığı ile Ticaret Sektörel Heyetleri ile devlet 
desteklerinden en iyi şekilde yararlanabilir, dedi.
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Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Elazığ’ da Seracılık ve ve Sera İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

BAŞKAN ARSLAN, ELAZIĞ' A EN İYİ SERACILIK 
ÇALIŞMASINI PLANLIYORUZ.

Bu kapsamda Elazığ Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan başkanlığında Fırat Kalkınma 
Ajansın’ nda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tarım İl Müdürü Turan  Karahan, TKDK İl Koordinatörü 
İbrahim Sertaç Yılmaz, KOSGEB Müdürü Şaban Yaşa katıldı.

Toplantıda improvement centr Türkiye temsilcisi İbrahim Yılmaz,  seracılık alanında yaptığı çalışma-
lar ve bu anlamda Elazığ’ da yapılabilecek seracılık faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Yılmaz, Merkezi Hollanda’ da bulunan improvement centre sera merkezinde dünyanın dört bir 
yanından seracılıkla ilgili eğitim almak ve örnek çalışmaları yerinde incelemek üzere insanların geld-
iğini seracılık eğitimi ile uygulama alanlarının iç içe olmasının başarıyı getirdiğini söyledi.

Cam ve Plastik seracılık arasındaki fark ve topraksız ürün yetiştiriciliği ile ilgili detayları aktaran yıl-
maz, topraksız üretilen ürünlerin daha hijyenik ve daha çok tercih edilen ürünler olduğunu ifade etti.

Yılmaz topraksız ürün yetiştiriciliğinde yetiştirilen ürüne verilen gübrenin yüzde yüzünü ürünün 
aldığını fakat toprakta yetiştirilen üründe verilen gübrenin 3/2 sinin börtü böcek, yabani otlar ve 
topraktaki mikroorganizmalar tarafından emildiğini belirterek bu durumun ürün hasadına da aynı 
oranda yansıdığını söyledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise bütün paydaşlarımızla Elazığ’ da seracılık 
anlamında en doğru adımları atmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz, hava ve iklim yapımızı, arazi 
yapımızı, kısaca tüm detaylarıyla Elazığ’ da seracılığı en iyi şekilde yapabilirizin cevabını sahaya en iyi 
şekilde yansıtmanın ve uygulamanın gayreti içerisindeyiz.
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ELAZIĞ’ DA SEZONUN İLK SERA SALATALIK  HASADI TOPLANDI.

HAYDİ BİSMİLLAH, ELAZIĞ’ DA SEZONUN İLK SERA 
SALATALIK HASADI TOPLANDI.

Elazığ’ ın Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkiinde 10 dönüm arazi üzerinde Mehmet Cankara isimli 
vatandaşın üreticilik yaptığı serada  sezonun ilk sera salatalık hasadı toplandı. 

Elazığ ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Tarım İl Müdürü Turan Karahan, TKDK İl 
Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz ve beraberindeki heyetin katıldığı hasat toplama etkinliğinde 
konuşan Elazığ Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ tarımı adına önemli bir günü 
yaşadıklarını belirterek, bölgemizin bir tahıl deposu olduğunu hep söylüyorduk, şimdi seracılıkta da 
örtü altı dediğimiz yöntemle güzel işler başarılıyor, bugün bu modern serada çok kaliteli bir ürün 
yetiştirildiğini hep birlikte gördük ve bu bizi son derece memnun etti.  Çiftçi arkadaşlarımızın yaptığı 
çalışmalarda katkıları olan tarım İl Müdürümüze TKDK İl Koordinatörümüze ve emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum, dedi. 

Başkan Arslan, ilimiz adına istihdam ve katma değer oluşturması ve gerekse kaliteli ürünleriyle 
ilimizin bölgede söz sahibi olması gurur ve onur vericidir, biz bir farkındalık oluşturmak istiyoruz, 
elazığımız tarımda sebze ve meyve konusunda bölgenin lideridir, diyoruz, dedi.

Başkan Arslan Elazığ’ da üretilen sera ürünlerinin tarladan tüm Türkiye’ ye servis edildiğini bunun 
çok önemli olduğunu belirterek, hasadın hayırlı olmasını diliyor ve kazasız belasız bir sezon geçir-
ilmesini temenni ediyorum, dedi.
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Düzenlenen programa Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbettin Demirdağ, 
Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mashar Ayas, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Asilhan Arslan, Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Elazığ 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk, Müsiad Elazığ Şube Başkanı Meh-
met Özeren, Kosgeb İl Müdürü Şaban Yaşa, Fırat Kalkınma Ajansı  Genel Sekreteri 
Abdulvahap Yoğunlu, kamu kurumu Müdürleri, sanayiciler, iş adamları ve çok sayı-
da akademisyen ile öğrenciler katıldı.

EKONOMİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.

Elazığ TSO Yönetim kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Üniversitemiz ve İktisat öğrenci topluluğunun 
düzenlediği bu program iş dünyası olarak bizleri onure etmiş duygulandırmış ve son derece mutlu 
etmiştir.  

Elazığ TSO Yönetim kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Üniversitemiz ve İktisat öğrenci topluluğunun 
düzenlediği bu program iş dünyası olarak bizleri onure etmiş duygulandırmış ve son derece mutlu 
etmiştir. 

İş Dünyasının duayenlerine ödül vermek onları yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı tebrik etmek 
için bir araya toplanmış bulunmaktayız, üniversite olarak şehrimiz adına yapılan güzel çalışmaları 
destekliyor ve imkanlarımız ölçüsünde üzerimize düşeni yapmanın gayreti içerisinde oluyoruz, dedi.

Programda açılış konuşmalarının ardından Fırat Üniversitesi Konservatuar öğrencileri tarafından 
Türk Halk Müziği dinletisi sunuldu, müzik dinletisi davetliler ve öğrenciler tarafından beğeni ile din-
lendi.
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Elazığ Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası 
Sosyal bilimler ve İnovasyon Kongresi’ ne konuşmacı olarak, Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sayım 
Yorgun, F.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zahir Kızmaz ve 
Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın katıldı.

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON 
KONGRESİ ELAZIĞ' DA GERÇEKLEŞTİ.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Zahir Kızmaz’ ın yaptığı 2. Uluslararası Sosyal bilimler ve İnovasyon Kon-
gresinde ilk olarak söz alan Fırat Teknokent Genel Müdürü Erhan Akın, son dönemde hayatımızda 
sıkça duymaya başladığımız inovasyon ve alt başlıklarının iyi algılanması ve analiz edilmesi ger-
ektiğini belirterek Endüstri 4.0 ve yapay zekanın konuşulduğu bir süreçte her anlamda donanımlı 
çalışan iş gücüne ihtiyacımız var, inovasyonun çalışan insan sayısına, istihdama olumsuz yönde etki 
edeceği algısının ortadan kaldırılması gerekiyor, dedi.

 Kongrede daha sonra söz alan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayım Yorgun, ino-
vasyonun önemine dikkat çekerek, emeğin değersizleştirildiği bir sürece girildiğini, bu yüzyılın adını 
koymak gerekirse işin son yüzyılı ismi konulabilir, dedi.

İnovasyonun istihdamı azaltacak bir olgu olarak algılanmaya başlandığını söyleyen Prof. Yorgun, 
inovasyonun kendi içerisinde türleri olduğunu ve inovasyonun firmalar üzerinde, bölgesel düzeyde 
etkileri var, dolayısıyla inovasyona bakış açımız çok önemlidir, dedi.

İnovatif firmalar ve sektörler açısından bakıldığında inovasyonun istihdamı arttıran bir olhu olarak 
karşımıza çıktığını görmemiz mümkündür diyen Yorgun, endüstri 4,0 ın merkezinin Almanya old-
uğunu ve Almanya’ da önümüzdeki süreçte istihdamın beklenen artış oranı % 6 dır, slikon vadisinde 
bir kişinin emekli olana kadar 9 kez meslek değiştirme ihtiyacının ortaya çıktığını görmemiz müm-
kün, inovasyonun bzilere iş dünyasında bazı fırsatların kapısını açtığını da söylememiz gerekiyor, 
dedi.
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İnovasyonun bir memleket meselesi olduğunu ve sanıldığı gibi inovasyonun istihdamı olumsuz 
yönde etkileyecek bir unsur olmadığının bilinmesini istiyorum, dedi. 

Programda daha sonra söz alan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan , iş dünyasının 
bir mücadele içerisinde olduğunu ve bu mücadele ile birlikte hayatımıza yeni kavramların girdiğini 
buna karşılık istihdam oluşturma adına yeni alanlar açmak gibi bir görevimiz olduğunu biliyor ve bu 
anlamda bir çok çalışma yürütüyoruz, dedi.

Başkan Arslan, Bugün konuştuğumuz inovasyonun tarımda, hayvancılıkta, sağlık sektöründe, 
sanayide her yerde var olduğunu belirterek inovasyon bizim ihtiyacımız çerçevesinde  çerçevesinde 
bize hizmet etmelidir,  biz Elazığ' da savunma sanayiinde kümelenme derneğini kurduk ve burada 
çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, Elazığ savunma sanayiine üretim yapıyor, çok ciddi mesafeler aldık, 
bugün Elazığ yapay zeka anlamında yazılımlar gerçekleştiriyor, bunlar güzel örneklemeler dünyanın 
bu gelişimine Elazığ kayıtsız kalmayacak, dedi. 

Toplumun geleceğine yön veren gençler olarak sizlere büyük görevler düşmektedir diyen Başkan 
Arslan, kendinizi her anlamda yetiştiren bireyler olarak topluma faydalı fertler olarak yetişmeniz 
kendinizi, ailenize, milletimize ve devletimize karşı sorumlu hissederek çalışmalar yapmanız sizler 
için başarıyı da beraberinde getirecektir, dedi.
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