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TSO MECLİS BAŞKANI YAŞAR; ‘’BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN 
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI’NIN HIZLI VE ÇÖZÜM ODAKLI ANLAYIŞINI 
İŞ DÜNYAMIZ ADINA ÖNEMLİ BİR ŞANS OLARAK GÖRÜYORUZ’’

TSO MECLİS BAŞKANI YAŞAR;

‘’ VALİMİZ VE BELEDİYE BAŞKANIMIZLA ŞEHRİMİZ İÇİN ÖNEMLİ PROJELER ÜZERİNDE 
HASSASİYETLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR’’

‘’BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI’NIN HIZLI VE ÇÖZÜM ODAKLI ANLAYIŞINI İŞ 
DÜNYAMIZ ADINA ÖNEMLİ BİR ŞANS OLARAK GÖRÜYORUZ’’  

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Yaşar 
Başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Yaşar, geride bırakılan İstanbul yerel seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını dilerken, 
önümüzdeki sürecin iş dünyası adına iyi değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğunu hatırla-
tarak, Valiimiz Çetin Oktay Kaldırım ve Belediye Başaknımız Şahin Şerifoğulları ile son derece uyum 
içerisinde şehrimizin menfaatleri doğrultusunda önemli projeler üzerinde sonuç odaklı çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Bütün bu çalışmalar esnasında, Belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğul-
ları’ nın bu hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımını iş dünyamız açısından önemli bir şans olarak görüyoruz, 
dedi. 
Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar’ın meclis üyelerine hitaben yaptığı toplantı açılış 
konuşmasının detayları şöyle;

Yerel Seçimler, Ramazan Ayı, Ramazan Bayramı ve Ülkenin kilitlendiği İstanbul seçimlerini artık 
geride bırakmış bulunmaktayız. Bu süre içerisinde Odamızın ilimiz ve iş dünyasına yönelik çalışma-
ları ve başlatmış olduğumuz girişimlerimiz devam etmesine karşın özellikle Meslek Komiteleri 
anlamında verimli bir dönem maalesef geçiremedik.
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Ülke ekonomimize baktığımızda döviz baskısı, ülkemizin ABD ve Rusya ile ilişkileri, İran Ambargosu 
gibi konular ekonomik olarak kasvetli günler geçirmemize neden olmuş ve bu süreç devam etmek-
tedir. Bunların yanı sıra Merkez Bankası'nın aldığı önlemler, enflasyon, işsizlik ve yüksek faiz algısı 
ekonomide, yapısal dönüşüm ve üretim odaklı tutumu zaruri hale getirmiştir. Artık ülke ekonomimiz, 
üretim ve ihracat odaklı bir vaziyet çerçevesinde, yüksek katma değer yaratmalı ve ithalata bağım-
lı olmayan bir üretim modeli ortaya koymalıdır. Son 6 ay zarfında Yeni Ekonomi Paketi ve Yapısal 
Dönüşüm Adımları, iş dünyası için çok önemli hamleler olmuştur. 

23 Mayıs’ta açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri” (İVME)  Finansman Paketi de dış ticaret açığı 
veren, istihdama katkı oranı, ihracat geliri potansiyeli ve ithalat bağımlılığı yüksek, sektörlerin 
desteklenmesi açısından ciddi bir girişim olmuştur. Ayrıca, KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari 
alacak sigortası, teminat bulunamayan sektörlerin sigortalanması için adım atılması, sigortacılık 
sektörünün daha etkin denetlenmesi için Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kurulacak 
olması, yeni vergi sistemi ve 300 ürünün yerlileştirilmesi ile ilgili çalışmaları yakından takip ediyor ve 
önemsiyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak, temennimiz bu çalışmaların bir an evvel 
uygulamaya geçilmesi ve iş dünyasının beklentilerine cevap verilmesidir.

İlimizde ise, Sayın Valimizin öncülüğünde, Yerel Yönetimlerle işbirliği içerisinde ilimiz ekonomi ve 
sanayisi için çok önemli olan, 2.Organize Sanayi Bölgesi, Seracılık Organize Sanayi Bölgesi, Baskil 
Tarıma Dayalı OSB, Besi OSB ve jeotermal Su Kaynağının Sağlık Turizmi için değerlendirilmesi, 
Odamızın üzerinde çalıştığı kooperatifçilik modelinin hayata geçirilmesi ve E-Ticaret Portalımızın 
ilimiz ekonomisi için değer üretmesi, Mesleki Eğitimlerle ara eleman sorununa çözüm üretilmesi, 
Kadınların iş dünyası içerisinde daha fazla yer almasının önünü açacak olan projelerimizin başlatıl-
ması, Elazığ Fuar Alanı girişimlerinin başlatılması ve Sektörel Küçük Sanayi Sitelerinin kurulması 
bu dönem için üzerinde en fazla yoğunlaştığımız ve önem verdiğimiz hususlardır. İlimizin sadece 
bugününü değil yarınlarını da yakından ilgilendiren bu büyük projelerin bir an evvel hayata geçmesi 
hususunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak mesai kavramından uzak bir şekilde çalış-
maya ve mücadeleye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

 Sayın Belediye Başkanımız Fuar Alanı, Sera OSB, Jeotermal Su Kaynağının ihalesi  ve Sektörel Küçük 
Sanayi Siteleri hususunda Odamızla yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde çok hızlı bir şekilde 
çalışmalarını başlatmış ve çok önemli mesafeler kaydedilmiştir. İnanıyoruz ki, Sayın Başkanımızla 
birlikte ilimiz iş dünyasının beklentilerinin karşılanması ve ilin sanayi altyapısının kurulması nok-
tasında çok önemli başarılara bu dönemde imza atacağız. Belediye başkanımızın bu hızlı ve çözüm 
odaklı yaklaşımını iş dünyamız açısından önemli bir şans olarak görüyoruz.
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HİSARCIKLIOĞLU VE ARSLAN, ODTÜ 
MEMS’İ ZİYARET ETTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ 
TSO Yönetim Kurulu ve ICC Yönetim Kurulu Üyesi Asilhan Arslan’ın daveti üzerine 
ODTÜ Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (MEMS) 
ziyaret etti.

SAVUNMA SANAYİ İÇİN ÇIĞIR AŞAN TEKNOLOJİLER ÜRETİLİYOR

Merkez'in direktörü Prof. Dr. Tayfun Akın'dan geliştirdikleri teknoloji ve dünyaya ihraç ettikleri kat-
ma değeri yüksek ürünler hakkında bilgi alan Hisarcıklıoğlu, “Özellikle savunma sanayimizde çığır 
açacak teknolojileri üreten MEMS'te emeği geçen tüm akademisyen ve ekibi kutluyorum. Asilhan 
Başkanımızın daveti üzerine bugün ülkemizin gurur kaynağı bir işletmemizi ziyaret etmekten ve 
özellikle savunma sanayi için hayati önem taşıyan üretim yapan firmamızla gurur duyduk. Ülkem-
izin ihtiyacı olan zaten yüksek katma değer üreten MEMS gibi firmalardır. Bir kez daha tebrik ediyor 
başarılar diliyorum” ifadesini kullandı. 

5 AYRI AR-GE GURUBU SAVUNMA SANAYİNE ÜRETİM YAPIYOR

MEMS Direktörü Prof. Dr. Tayfun Akın TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyel-
eri ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’ın ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek merkez hakkında  bilgiler verdi. Akın konuşmasında “Merkezimiz, 2008 yılında kurulmuştur. 
Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) teknolojisi yeni bir teknoloji olup bu teknoloji sayesinde 
mikroçipler üzerinde mikroelektronik entegre devreler ve mikromekanik yapılar yapılabilmektedir. 
Mikroalgılayıcılar, mikroeyleyiciler ve elektronik devre bir çip içinde yapılabilmekte, böylece sistem
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fiyatı ve boyutları çip kadar ucuz ve çip kadar küçük olabilmektedir. ODTÜ-MEMS Tesisleri, 6000 m2 
’lik kapalı alana sahiptir. Bunun 1000 m2 ’lik bölümü 100 Sınıfı ve 1000 sınıfı ve 300 m2 ’lik bölümü 
10000 sınıfı özel temiz oda alanıdır. Temiz alan içinde 0.35um litografi hassasiyeti ile 4, 6 ve 8 inç 
çaplı silisyum disk işleme kabiliyeti mevcuttur. Gece görüş için soğutmasız kızılötesi dedektörler, 
akıllı füze ve stabilizasyon uygulamaları için hassas MEMS ivmeölçer ve dönüölçerler, yüksek per-
formanslı iletişim sistemleri için RF MEMS aygıtlar (anahtar, faz kaydırıcı, anten vb.), sağlık alanın-
da erken teşhise yönelik BiyoMEMS algılayıcılar, taşınabilir elektronik sistemler için MEMS enerji 
üreteçleri, sağlık sektörü için ultrasonik algılayıcılar; Merkezin faaliyet alanlarıdır. ODTÜ-MEMS 
altında, Görüntü Algılayıcıları, RF MEMS, Ataletsel Algılayıcıları, MEMS Tabanlı Enerji Hasadı ve Biyo-
MEMS olmak üzere 5 araştırma grubu bulunmaktadır” dedi. 

HEMŞERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’da Hisarcıklıoğlu’na davetlerine icabet ettikleri 
için teşekkür ederek, “Çok değerli hemşerimiz Sayın Prof.Dr. Tayfun Akın hocamız tarafından kuru-
lan ve bugün Savunma Sanayimize gurur duyduğumuz ileri teknoloji gerektiren ürünler üreten bu 
merkezi bugün TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerimizle 
ziyaret ettik. Ben öncelikle davetimize icabet ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Akın hocamızın 
bu merkezdeki tecrübelerini ve ilimizde altyapı çalışmalarını devam ettirdiğimiz SÜHA yapılanmamız 
için de değerlendirmek istiyoruz. Bu nedenle Sayın Hocamızla sürekli iletişim halindeyiz. Kapısı 
bizlere sürekli açık olan Sayın Hocamızla gurur duymakta ve başarılarının devamını dilemekteyiz” 
değerlendirmesinde bulundu.
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BAŞKAN ARSLAN ANADOLU REALİST GENÇLİK 
DERNEĞİ ÜYESİ GENÇLERLE BULUŞTU.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan,  Anadolu Realist Gençlik Derneği mensubu 
500 e yakın gençle Elazığ TSO Konferans salonunda düzenlenen istişare ve tecrübe paylaşımı pro-
gramında bir araya geldi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan TOBB nin türkiyenin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu 
ve bu büyük kuruluşun bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında 
gençlere ve gençliğe verdikleri önemden bahsetti. 

Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Realist Gençlik Derneği Başkanı Erhan Eğit ise öğren-
cilerin mezun olduktan sonra iş bulamamalarına vurgu yaparak şunları söyledi;

 Öğrencilerin  genel itibariyle Türkiye genelinde özellikle Elazığ’daki öğrenci arkadaşlarımın en 
büyük yarası bu; kendilerini geliştirmek istiyorlar ancak iş verenlerimiz bu şansı arkadaşlarımıza 
pek tanımıyor. Doğal olarak bu arkadaşlarımızda kendilerini geliştirip o sahaya sahip olamadıkları 
için hizmet sektörüne direk yöneliyorlar ve hayallerini, okumuş olduğu bölümlerdeki meslekleri icra 
edemiyorlar, bu konuda iş dünyasının desteklerini bekliyoruz, dedi.

BAŞKAN ARSLAN’DAN GENÇLERE TAVSİYELER; ‘’SEVDİĞİNİZ BAŞARILI OLACAĞINIZ İŞLERDE KEN-
DİNİZİ GELİŞTİRİN’’

 Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “İnanmadığınız, sevmediğiniz bir işi yapıp başarılı olmanız 
gerçekten mümkün değil. O açıdan lütfen bunu bir dip not olarak görün; ya da başınızın tacı yapın, 
lütfen sevdiğiniz başarılı olacağınız işlerde olmaya çalışın. Bunu ben çok önemsiyorum. İnşallah 
sizde bu öğüdümüzü tutarsınız.
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İş dünyası ekonomik anlamda sıkışıklığın olduğu bir dönemde maalesef onun olumsuz yansıma-
larıyla birlikte toplumun tüm fertleri maksimum derecede olumsuz etkilenebiliyor. İş dünyası bu de-
mek açıkçası. Çünkü günümüz dünyasında ve Türkiye ekonomisinde artık reel sektör baş aktör. Yani 
reel sektörde varsanız varsınız, yoksa  şansınız daha da azalıyor. Neden söylüyorum bunu? Çünkü 
devletler sizlerin de malumu artık iş yapan pozisyonda değil, artık işleri kontrol eden pozisyonda 
olmak istiyor, dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, bakın  eğitim devletin halkına, milletine temel 
vermesi gereken hizmetlerden biri. Sağlık ha keza öyle. Altyapı ha keza öyle. Ama bunların şimdiki 
günümüz dünyasındaki karşılığı devletin özel sektör marifetiyle tüm bu hizmetleri özel sektörden 
alması ve halkına sunması şekliyle gerçekleşiyor. Şunu demek istiyorum; çalışanda olsanız, yüksek 
ihtimalle iş bulacağınız alan iş vereniniz özel sektör olacak, iş te kursanız zaten özel sektörün içinde 
bire bir var olacaksınız, dedi.

Gençleri ve gençliği çok önemsediklerini, kendini yetiştirmiş bir gençliğe ülkenin ihtiyacı olduğunu 
belirten Başkan Arslan Programın son bölümünde de Anadolu Realist Gençlik Derneği mensubu 
gençlerin sorularını yanıtladı. Programa katılım oldukça yoğundu. 

Programa katılan bir diğer isim ise ASRİAD Başkanı Yakup Baş oldu. Baş ise gençlere hitaben yaptığı 
konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Tiicaret yaptığım zaman, rakamlarımız küçüktü, çok cüzi rakamlarla başladık. Belki çok az satış 
yaparak, belki yakın arkadaşımızın 5-10 bin parasıyla borç alarak başladık bu işe. Tabi burada ne 
istediğimizi, ne talep ettiğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Ben kurumalı bir firmada yöneticilik yaparken 
maaşım da iyiydi, altımda arabam da vardı, şirket seyahatlerim de vardı. Fakat hayattan beklentil-
erimle aynı orantılı değildi. Aynı ölçüde değildi. O yüzden ticarete girmem girmek istedim. Şu anda 
Türkiye’de üniversitede okuyan öğrencilerimizin %92’si devlet okullarını, İstanbul’u istiyor. Bu konu-
da serzenişte bulunmak istiyorum. Ben sizin beklentinizden kesinlikle eksiklik olmadığını biliyorum 
fakat özel sektör ve hayattaki beklentilerini karşılayacak, ticaret yapacak illa ki bireysel tablolar 
oluşuyor” dedi. Asilhan Arslan’ ı bugün iyi dinlemeleri gerektiğini belirten Başkan Baş, kendisinden 
sürekli pozitif enerji alıyoruz, ifadelerini kullandı.
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OSBÜK GENEL KURULNDA MEMİŞ KÜTÜKÇÜ YENİDEN BAŞKAN SEÇİL-
Dİ. TSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZÜLFÜ ALTINTAŞ İSE OSBÜK YÜKSEK 

KOORDİNASYON KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ.

Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK’ün  ( Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu ) 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB Başkanlarının, delegelerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü yeniden başkanlığa seçil-
di.

TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) toplantı salonunda gerçekleşen Genel Kurul toplantısı-
na Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş OSBÜK delegeleri İş 
Adamı Hanifi Yaşar, Orhan Akyel,  İbrahım Şerbet Alper Tokgöz ve Feti Yabaş katıldı. 

OSBÜK’ ün 17. Olağan genel kurulunda ayrıca Elazığ 2.OSB Yönetim Kurulu ve Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş’ ta OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeliğine 
seçildi.

BAKAN VARANK: OSB’ LERİMİZ LOKOMOTİF GÖREVİ ÜSTLENDİ.

Genel Kurulun açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi 
bölgelerinin Türkiye için öneminden bahsederek, Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi 
arasında yer alması hedefinde girişimci ve sanayicilere büyük görev düştüğünü söyledi.

Türkiye’nin geniş ve gelişmiş bir OSB tecrübesine sahip olduğunu belirten Varank, “Bu süreç içinde, 
OSB’lerimiz, Türk sanayisinin dünyayla entegre olmasını ve rekabet gücümüzün artmasını sağlay-
acak bir vizyona, hamd olsun kavuştular. Kendilerini büyütmekle kalmadılar, sanayimizin büyüme-
sinde de lokomotif görevi üstlendiler.” ifadesini kullandı.
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OSBÜK ( Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ) ün 17. Olağan Genel Kurulunda Yüksek Koordi-
nasyon Kurulu Üyeliğine seçilen Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş ise, genel kurulun 
ardından yaptığı değerlendirmede; Sayın Bakanımız Mustafa Varank ve TOBB Başkanımız Sayın 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun teşrifleri ile tüm OSB lerin katılımı ile OSBÜK’ün 17. Olağan genel Kuru-
lunu gerçekleştirdik. Öncelikle yeniden başkanlığa seçilen Sayın Memiş Kütükçü ve yönetim kurulu 
üyelerimizi tebrik ediyorum. Elazığ Organize Sanayi Bölgemizi temsilen şahsımı Yüksek Koordi-
nasyon Kurulu’nda görevlendirmelerinden dolayı da Sayın Genel Başkanımız Memiş Kütükçü beye-
fendiye teşekkürlerimi iletiyorum, dedi.
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Bahreyn ve Diğer Körfez Ülkeleri Pazar 
Fırsatları Semineri Gerçekleşti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile "Bahreyn ve Diğer Körfez Ülkel-
eri Pazar Fırsatları" Seminerleri  Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonunda Elazığ TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan, FKA Genel Sekreteri A.Vahap Yoğunlu, iş dünyası ve STK temsilcilerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

 Seminerin açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Başkanı Arslan, “Elazığ başta olmak üzere tüm iller-
imizin artık ihracata dayalı üretim yapma ve yeni pazarlara ulaşma gibi bir mecburiyeti vardır. Ülke 
olarak içinden geçmekte olduğumuz ekonomik süreçten çıkmanın yegane yolu daha fazla üretme, 
ihracat yapma ve bunlara bağlı olarak istihdam sağlamaktır” dedi. 

T.C. Manama Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Doç. Dr. Güzin Bayar’da bir sunu yaparak Türkiye'nin 
Bahreyn ve Körfez Ülkelerine açılım politikası, Türkiye- Körfez Ülkeleri ekonomik ve ticari ilişkileri, 
bölgeye yönelik ihracat potansiyelimiz, ihraç edilebilecek ürünler, Körfez’deki iş ve yatırım imkânları 
hakkında detaylı bilgiler vererek katılımcıların sorularını cevaplandırdı.  

FKA Genel Sekreteri A.Vahap Yoğunlu’da bölge iş dünyasının ihracata yönlendirilmesi noktasında 
uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliklerini geliştirerek bu tür toplantıları bundan sonraki süreçlerde de 
devam ettireceklerini ifade etti.
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ELAZIĞ’DA 2019 YILI 
İPEKBÖCEKÇİLİĞİNDE İLK HASAT ALINDI.

Elazığ ve bölgesinde İpekböcekçiliği yetiştiriciliğinin özendirilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile ekonomi-
ye katkı sağlaması noktasında yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başlıyor.

Elazığ’ın İçme beldesinde İpekböceği yetiştiriciliği yapan Vesile Üstündağ’ın yetiştirdiği İpekböceği-
nin hasadı gerçekleşti. 

Elazığ’ın İçme beldesindeki Hasat Törenine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ TSO Başkanı 
Asilhan Arslan, Tarım İl Müdürü Turan Karahan, İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi Başkanı  Mus-
tafa Yüce, Tarım Orman İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Erdoğan,  STK Dönem Sözcüsü  Prof.
Dr. Kenan Peker, Tarım Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri  Mühendisi Safiye Yıldız Gün, TSO Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşegül Metin, KGK Üyeleri Sema Sertkaya, Nihal Murat ve üretici Ve-
sile Üstündağ katıldı. Hasat Töreninde bir değerlendirme yapan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 
İpekböcekçiliği konusunda yapılan çalışmaları yakınen takip ettiklerinin, bu anlamda Elazığ TSO 
bünyesinde kurulan İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi ve yetiştiricilerimizle ilimize katma değer 
sağlayacak bu alanda Elazığ Valiliği olarak gerekli tüm desteği vereceklerini söyledi.
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Kadın girişimcilerin  örnek bir uygulama yaptıklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “  Bura-
da kendileri öncü olarak başlattılar.  Ticaret Odası koordinasyonunda ipek böcekçiliği yapılmak-
tadır.  Tarihi bir değer. Geçmişte  var olan bir sektördü.  İnşallah bu sektörü geliştirme bu büyütme 
hedefindeyiz. Elazığ için ciddi katma değer sağlayan sektöre dönüştürmek için uğraşıyoruz.   Bu 
sektörün bilimsel metotlarla canlanması ve bir model haline gelmesi özellikle köylerde çalışan 
kadınlara ve çiftçilere katkı vermesi açısından  önemli.  Bizler de önemsiyoruz.  Finansman açıdan 
destek verilmesi lazım. Gerekli desteği üniversite sağlayacaktır. Kadın girişimciler ve köylüler de 
çok istekli.  Orman Bölge Müdürlüğü de özellikle dut ağacı ekimi noktasında devreye girecektir. Hep 
birlikte bunu başaracağız” dedi. 

2019 yılında koza birliğin uhdesinde bir çalışma yaptıklarını ve bu sektörde tekrardan üreticiliği 
canlandırma ve faaliyet gösterme adına  130 ayrı noktada üretim yaptıklarını dile getiren Elazığ TSO 
Başkanı  Asilhan Arslan, “2020 yılını daha organize olmuş, kalitesini daha arttırmış ve üretim kapa-
sitesini arttırmış bir sektör haline getirme adına  çalışmalarımız olacak.  Amacımız, buradaki çiftçil-
erimizin  mevcut gelirlerinin üzerine ek gelirler koymak. Aynı zamanda  bu konuda daha profesyonel 
işletmeler oluşturup üretim yapmak isteyen  firmalarımızın  mütteşebbüslerinin önün açarak, on-
ların yatırım yapmalarını sağlamak.  Nihai amacımız sadece ipek böcekçiliği üretmek değil, tamamen 
dokuması, boyaması  Elazığ’da yapılmış ve marka olmuş nihai ürünler elde edip dünya  pazarına arz 
etmek istiyoruz.  Asıl hedefimiz bu.  Umut ediyorum 2-3 yıl içerisinde  bu hedefe de ulaşacağız. Bu 
proje için emek sarf eden tüm paydaşlarımıza  çok teşekkür ediyorum.  Şuan aldığımız sonuçlar çok 
olumlu. Önümüzdeki yıl gerek böceklerin yetiştirilebileceği alanların oluşturulması  gerek daha mod-
ern alanlarında üretim  yapılması gerekse  ihtiyaç duyulan dutlukların oluşturulması  ile alakalı plan-
lamamızı  bir ay içinde tamamlayıp rapor halinde tüm paydaşlarımıza sunacağız ” şeklinde konuştu.  

Elazığ Tarım Orman İl Müdürü Turan Karahan ise Elazığ Valiliği himayelerinde ve TSO nun büyük 
destekleri ile yürütülen ipekböceği yetiştiriciliği konusunda Tarım Orman İl Müdürlüğü olarak gerek 
teknik altyapı ve gerekse üniversitemiz ile birlikte eğitim ve saha çalışmaları noktasında tam destek 
vereceğiz, şehrimize ekonomik anlamda değer katacak, bu ve benzeri çalışmaları desteklememiz 
ve ürün olarak nihai aşamasına gelene kadar gerekli tüm desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum, 
hassas çalışmalarından dolayı bugün bizleri misafir eden Vesile Üstündağ hanıma da teşekkür ediy-
orum, dedi.
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HİSER PROJESİ BİLGİLENDİRME VE DEĞER-
LENDİRME TOPLANTISI ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİ

Ticaret Bakanlığının döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi tebliği kapsamında Elazığ TSO 
HİSER Projesi ( Hizmet Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi ) Turizm alanında faaliyet 
gösteren işletmelerin (Sağlık, Gastronomi, Musiki, Doğa Kültür, termal ve otelcilik ) Elazığ Valisi Çetin 
Oktay Kaldırım ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ile birlikte HİSER Projesi 
çerçevesinde Elazığ’ da faaliyet gösteren Hastane, Restoran ve Otel yöneticileri ile bir araya geldi.
HİSER Projesi Elazığ’da sağlık, turizm ve gastronomi alanında iyileşme ve standartları yükseltmeyi 
hedefliyor.
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KARMA OSB İSTİŞARE TOPLANTISI 
ELAZIĞ TSO’DA YAPILDI

Başkan Arslan; Palu, Kovancılar, Karakoçan, Alacakaya, ve Arıcak ilçelerinin ekonomik ve 
sosyal anlamda kalkınması adına bu proje son derece önemlidir.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, Palu, Kovancılar, Karakoçan, Alacakaya 
ve Arıcak ilçelerini ilgilendiren ve bu ilçelerdeki ekonomik ve sosyal yapıya hareketlilik katarak şehre 
katma değer sağlayacak, karma OSB ile ilgili bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Kovancılar Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Kara-
koçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, Elazığ TSO Meclis Başkan Yardımcısı Sami Satıcı, Meclis 
Üyesi Suat Yaşa ve iş adamları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, İlin tüm 
ilçeleriyle birlikte topyekün kalkınma ve gelişmesi için gerekli olan altyapıların kurulmasının öncelikli 
olduğunu belirterek başta idareciler olmak üzere iş dünyasının destek ve  ilgisinin memnuniyet verici 
olduğunu ifade etti. Başkan Arslan söz konusu ilçelerimizde var olan potansiyeli harekete geçirecek, 
ekonomik anlamda büyük bir canlılık ve hareket sağlayacak bu çalışma genel anlamda şehrimize 
büyük bir katma değer sağlayacaktır, bu projeyi çok önemsiyoruz, dedi.

Toplantıya katılan Kaymakam ve Belediye Başkanları da Karma OSB’nin yer konusunun önemli ol-
madığını önemli olanın yaklaşık 150 bin nüfusa sahip olan bölge hinterlandının bu yatırımdan isti-
fade etmesi olduğunu belirttiler.
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ODAMIZDA TSE EĞİTİMLERİ BAŞLADI

5 gün boyunca devam edecek olan eğitimler Dr. Mühendis Aysel Engin tarafından veriliyor. 

TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi içerikli eğitimler sonunda Elazığ TSO 
Personeli ve eğitimlere katılan üyelere sertifikaları verilecek Elazığ TSO Meclis Toplantı salonun-
da gerçekleştirilen eğitimler Elazığ TSO nun Akredite sürecinde yapacağı çalışmaların önemli bir 
aşamasını oluşturuyor. 

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, üyelerimize daha yüksek standartta hizmet 
verebilmek amacı ile planladığımız eğitimlere, son derece önem veriyoruz. Eğitimin sürekliliği ve 
gerekliliğinin yadsınamaz bir gerçek olduğu günümüzde, gerek üyelerimiz ve gerekse personelimize 
yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecektir, dedi. 

Elazığ Ticaret  ve Sanayi Odası meclis toplantı salonunda gerçekleşen eğitimler sonucunda eğitime 
katılan TSO Personeli ve üyelere  TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikaları verilecek.
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YEREL LEZZET GIDA GİRİŞİMCİLİĞİ ÖN ELEMELERİ 
ELAZIĞ TSO' DA GERÇEKLEŞTİ

Habitat Derneğinin TOBB, İTÜ ve Coca Cola ile müşterek yürüttüğü Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği, 
ön elemeleri Elazığ TSO toplantı salonunda gerçekleşti. Elemeleri geçen yarışmacılar İstanbul’ da 
yapılacak Türkiye geneli elemelere katılacaklar.

Habitat Derneği'nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola 
Türkiye ile birlikte yürüttüğü Kız Kardeşim Projesi kapsamında, Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği Hibe 
Programı'nın ilk dönemi Nisan ayında açılan online başvurular ile başladı. Mayıs ayı sonunda tama-
mlanan başvuru sürecinde, 32 ilden ve 114 gıda girişimcisinden başvuru alındı. Bölgelerinin yerel 
lezzetlerini üreten kadın girişimcilerinin teknik eğitimler, hibe ve danışmanlık ile destekleyerek 
işlerini geliştirmelerinin sağlamasının hedeflediği  program kapsamında, ön eleme görüşmelerine 
18.06.2019 tarihinde başladı.

Gelen başvuruları, İl Kadın Girişimciler Kurulu başkanları ve proje ortağı olan Coca-Cola yerel bayileri 
ve Habitat Derneği temsilcilerinden oluşan jüri değerlendirdi.

Ön eleme görüşmelerinin sonlanmasına 6 şehir kala, 22.07.2019 tarihinde Yerel Lezzet Elazığ 
görüşmeleri, Elazığ TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Tavuş, Elazığ Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim 
Kurulu Üyesi Nihal Murat , Coca-Cola Elazığ Bayisi İhsan Şar, Habitat Derneği Kız Kardeşim Projesi 
Operasyon Koordinatörü Uğurcan Top'un jüri üyeliğinde gerçekleşti.

Her ilden en yüksek puanı alan finalistleri bekleyen İstanbul Lezzet Kampı ile ilgili detaylar, 
önümüzdeki günlerde katılımcılarla paylaşılacak.

Habitat Derneğinin TOBB, İTÜ ve Coca Cola ile müşterek yürüttüğü Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği, 
ön elemeleri Elazığ TSO toplantı salonunda gerçekleşti. Elemeleri geçen yarışmacılar İstanbul’ da 
yapılacak Türkiye geneli elemelere katılacaklar.
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BAŞKAN ARSLAN:'' BASIN CAMİAMIZIN 
BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM''

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan 24 Temmuz Basın Bayramı nedeni ile yayın-
ladığı kutlama mesajında, basının önemine vurgu yaptı.

 Başkan Arslan’ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı şöyle; 

         Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının; vatandaşların doğruları öğrenme, 
bilgiye ulaşma, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olarak yeri ve önemi büyüktür.

            Basın, haber alma ve haber yayma gibi görevlerinin yanında,  toplumu aydınlatması ve yön-
lendirmesi bakımından önemli bir görev üstlenmektedir.
Vatanın birliğine ve bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, temel hak ve hürriyetine 
yönelik yapılan saldırılara karşı basının ne kadar önemli bir görev üstlendiğine, 15 Temmuz 2016 
gecesi bir kere daha hep birlikte şahit olduk.
 
             Basın kuruluşları ve mensuplarının, İlimizde de kamuoyunu aydınlatıcı bir görev üstlenen, 
aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, Elazığ’ın sosyoekonomik ve kültürel yönden kalkınmasına 
katkı sağlamaya devam eden çalışmalarını yakinen takip ediyoruz.

              Görevlerini ifa ederken, zaman zaman yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen, haber verme 
ve kamuoyunu bilgilendirme görevlerini en iyi şekilde yerine getiren, görsel işitsel ve yazınsal 
tüm basın kuruluşları ve değerli basın mensuplarımızın, 24 Temmuz basın Bayramlarını kutluyor, 
başarılarının devamını diliyorum.
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TÜRK ODALAR BİRLİĞİ 1. GENEL KURULU 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Özbekistan arasında-
ki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası / Türk Odalar Birliği 1. Genel Kurulu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
ev sahipliğinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) işbirliğinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulma 
sürecini anlatarak, “17 Kasım 2006’da, Zat-ı devletleri, Nursultan Nazarbayev, Antalya’daki Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi’nde bize bir görev tevdi etmiş ve şöyle demişti; ‘Ülkelerimizin işadam-
ları arasındaki yakın işbirliğini sistemli bir hale getirmek görevimizdir. Bu çalışmayı TOBB’un, Türk 
dili konuşan ülkelerin ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte ele alması yararlı olacaktır’. Çok şükür, bu 
büyük projeyi gerçekleştirdik.” dedi. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünye-
sinde, Türk TSO kuruluş tüzüğünü mayıs ayında imzaladıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Birliğimiz 
ile birlikte, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası,  Kırgız 
Cumhuriyeti TSO, Oda’nın ilk üyeleri. Onların da başkanları bugün bizimle. Türkmenistan ve Öz-
bekistan ise henüz üye olmadı. Ama çok yakın bir zamanda onları da üye olarak göreceğiz inşallah. 
Özbekistan bugün aramızda. Zaten imzalamış olduğumuz tüzüğü, Türkmen ve Özbek odalarının 
katılımına açık olacak şekilde hazırladık. Böylece ilk fazda; Türk TSO; Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan oluşacak. Sonra daha başka katılımlar da ola-
bilir.” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bu 6 ülkenin 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük ve 160 milyonluk bir nüfus 
demek olduğunu vurguladı.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk genel kurulunu yaparak faaliyete geçeceğini belirten His-
arcıklıoğlu, odanın daimi sekretaryasının TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda olacağını, TOBB olarak 
ofis ve personel konusunda her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.
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Türk Ticaret ve Sanayi Odası Konsey Üyeliği’ne seçilen Başkan Asilhan Arslan: "Bizlere bu görevi 
layık görerek onurlandıran Türk Odalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Bey’e şükranlarımızı 
sunuyoruz. Türk dünyası için çok kıymetli olan bu ekonomik işbirliğinin faaliyete geçmesi çok önem-
liydi. Bu büyük adımı atmak gerçekten gurur verici. Hayırlı ve uğurlu olsun." şeklinde konuştu.
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ASİLHAN ARSLAN TÜRK ODALAR BİRLİĞİ KONSEY 
ÜYELİĞİ’NE SEÇİLDİ.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki 
karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası / Türk Odalar Birliği 1. Genel Kurulu’nda Başkan Asilhan Arslan Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası Konsey Üyeliği’ne seçildi. Kurulun ardından Başkan Arslan: “Bizlere bu görevi layık görerek 
onurlandıran Türk Odalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Bey’e şükranlarımızı sunuyoruz.” 
dedi.
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