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Taleplerimizin Değerlendirmeye 
Alınması Memnuniyet Verici

DAHA FATLA ÜRETİM VE DAHA FAZLA İSTİHDAM HEDEFLİYORUZ…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 13 bankanın katılımı ile uygulamaya geçen ‘KOBİ 
Değer Kredisi’ destek paketini olumlu bulduklarını belirterek, “Odamız tarafından hazırlanan ve 
TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı ile Türkiye Ekonomi Şurasında değerlendirilmek 
üzere TOBB’ye sunulan 30 maddelik sorunlar dosyamızda yer alan bazı konuların gündeme taşınmış 
olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

Reel sektöre destek; kart borcuna taksit, 350 bin esnafa 22 milyar lira krediden sonra, KOBİ Değer 
Kredisi ile destekler devam ediyor. KOBİ’lerin krediye ulaşma imkânı artacak, ekonomik aktivite can-
lanacak, istihdam, üretim ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir.

Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi, finansman sıkıntısı yaşayan 
KOBİ’lerimiz için önemli bir müjde olmuş, reel sektörümüzün moralini artırmıştır. Hükümetimizin bu 
desteği sayesinde krediye ulaşma imkânı artacak, ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim 
ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir.

İstihdam ve enerjiden sonra hayata geçirilen bu yeni finansman desteğiyle firmalarımızı bu kritik 
dönemde yalnız tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.

Raporumuzda yer alan 30 sorun başta ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz iş dünyasının daha fazla üretme, 
ihraç etme ve istihdam sağlaması ile ilgilidir.

İlimizde iş dünyasının çatı örgütü olarak Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz, Meslek Komitelerimiz ve 
diğer kurullarımızda görüşülen ve çözüm için girişimler başlatılan sorun ve taleplerimizin gündeme 
taşınmış olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu sorunlar umuyoruz ki bir bir çözülecek ve hem 
iş dünyasının hem de ilimizin önü açılacaktır” dedi.
 

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı ve Türkiye Ekonomi

Şurası’na Sunulan 30 Sorun:
 

1-    Banka Kredi Faiz Oranlarının düşürülmesi ve finans sektörünün KOBİ'lere kredilendirme aşama-
larında daha esnek davranması

2-    Teşvik Yasasında Mevcut İşletmelerin de Desteklerden İstifade etmesi.

3-    Ticari kooparatiflere de (Gıda, Mobilya ve İnşaat toplu işyerleri gibi.) ihtiyaç duyduğu altyapı  ve 
bina yatırımları için, imalat sanayiye tanınan devlet desteklerinin tanınması.
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4-    Ekonomik darboğazdan geçilmekte olan süreçte işletmelere 0 faizli Cansuyu kredisi verilmesi

5-    Desteklerin aynı ildeki ilçeler ve OSB dışındaki yatırımlara da sunulması. Yeni OSB kurulumların-
da aynı il içinde farklı lokasyonlarda kurulması planlanan OSB yatırımlarında bölgesel dinamikler 
dikkate alınarak, mevcut doluluk oranlarının dikkate alınmaması.

6-    İlimizde kurulacak olan OSB'lerin altyapı ihalelerinin yatırım planına alınarak ihtiyaç duyulan 
ödeneklerin sağlanması.

7-    Yüksek yük taşıma hacmine sahip ilimizin ihtiyaç duyduğu lojistik merkez projemizin yatırım 
planına alınması.

8-    Mevcut işletmelerin SGK, Enerji, Kurumlar ve diğer vergi oranlarının düşürülmesi

9-    TOBB'ye bağlı Oda-Borsalarda görevli Organ Üyeleri ve tüm personele Oda-Borsalarda görevi 
devam ettiği sürece Yeşil Pasaport tahsis edilmesi

10- MEGİP ve benzeri projelerin altyapılarının güçlendirilip sürdürülebilirliğinin sağlanması için ille-
rde Odalarda altyapıların oluşturulması

11- Eximbank destek ve teşviklerinde mevzuatın sadeleştirilerek işletmelerin ihracata teşvik 
edilmesinin sağlanması

12- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yatırımlar için en önemli eksikliklerden biri Risk Ser-
mayesidir. Bu sorunun çözümü için, Odalar, Ajanlar ve Kamu Kurumları ile Özel Sektör müşterek-
liğinde yöreye özgü yatırımlar yapılması için kayak sağlanması

13- İlimizde yıllardır çözüm bekleyen sulama projeleri sorununun ivedi olarak çözüme kavuşturul-
ması,

14- Yem ve gübre maliyetlerinin çok yüksek olması sektörü son derece olumsuz etkilememektedir,

15- TMO’nun yerli üreticiden aldığı tahıl ürün fiyatlarının, Devletin ithal ettiği tahıl ürünlerinin fiyat-
ları ile karşılaştırıldığı önemli farkların olduğu görülmektedir,

16- Ülkemizde üretilen Tarımsal ürünlerin ihracatının kolaylaştırabilmesi, yeni pazarlar araştırılması 
için Bakanlık tarafından farkındalık oluşturacak çalışmaların yapılması,

17- Dişi hayvanların kesiminin önüne geçilmesi için denetimlerin artırılması,

18- Et ithalatının önüne geçilebilmesi fiyat istikrarının sağlanabilmesi, yem ve bağlantılı ürünlerin 
fiyat artışlarının kontrol altında olması,

19- Yurtdışından getirilen Dişi hayvanların yetiştiriciye verilmesi ve yetiştiriciden alınan taahhüt 
süresinin uzun tutularak hayvan kesiminin önüne geçilmesi,

20- Ülkemiz genelinde üretilen tarım ürünleri ve hayvan varlığına dair sayısal ve istatistiki verilerin 
gerçeği yansıtmadığı,
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21- Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri tarafından kullanılan Elektrik birim fiyatlarının Sanayi tarifesi üze-
rinden uygulanması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi,

22- Tüm tarımsal ve hayvansal faaliyet gösteren firma ve çiftçilerin banka borçlarının yeniden 
yapılandırılması hususunda çalışma yapılması,

23- Sebze ve Meyve ürünlerinin Sebze haline girmeden kayıt dışı olarak piyasa arzının engellenme-
sine,

24- Zirai ilaç, tohum, fide vb. tarımsal sahte, sertifikasız ürünlerin ülkemiz tarımına verdiği zararın 
önlenmesi,

25- Arazi toplulaştırma çalışmalarının daha keskin ve sonuç odaklı hale getirilirerek il genelinde 
uygulanması.

26- Belediyemizin yatırım planına aldığı fuar alanı projemizi hayata geçirmek adına tarım bakan-
lığından tahsisini istediğimiz arazinin Belediyemize devrinin gerçekleştirilmesi

27- İlimizin yüksek yolcu taşıma kapasitesi ile hizmet verdiği hava meydanımızın uçuş sayılarının 
artırılması adına havayolu şirketlerinin devreye girmesi

28- Harput ve Palu ilçelerimizin tarihi varlıkları, kapalı çarşımız, peynir meydanı, buğday meydanı, 
şire pazarı ve eski çarşımızın aslına uygun özelliklerine kazandırılması için yatırım planlarına alın-
ması. İlimizin en önemli turizm varlıklarından Hazar Gölü çevresinin Ormanlaştırma çalışmalarının 
yatırım planlarına alınması

29- Kapanan hastanelerin ihtisas hastanelerine dönüştürülerek yeniden işlevlik kazandırılması

30- YEKTEM' den onayı çıkmış Kovancılar ilçemiz GES ihtisas OSB'mizin yatırım planlarına alınması. 
Lisanssız GES üretimi yapan firmalar, Dağıtıcı firmalardan alacaklarını alamıyorlar. Dağıtıcı firmaların 
bypass edilerek ödemelerin direkt TEİAŞ tarafından yapılması
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ARSLAN: ELAZIĞSPOR BU ŞEHRİN EN 
ÖNEMLİ MARKA DEĞERİDİR

“KAPATMA CÜMLESİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ” 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan yaptığı konuşmada: “Ben Elazığ’da caddeye 
ne zaman çıkarsam çıkayım önümü birkaç kişi muhakkak Elazığspor’la alakalı kesiyor. Halkımız 
Elazığspor’a duyarlı. Elazığspor Elazığ’ımızın çok ciddi bir değeridir. En iyi şekliyle yaşatılmalıdır. Biz 
kapatma cümlesini duymak istemiyoruz. Elazığspor en iyi şekliyle yaşatılmalıdır. Bu memleketin 
Azot Fabrikası kapandı, Bikromat Fabrikası kapandı, Ayçiçek Fabrikası kapandı. Biz kapatmak keli-
mesini sevmiyoruz, duymak istemiyoruz. Bu bize yakışan bir şey değil. Tabi ki yaşayacak, tabi ki var 
olacak.

Burada sadece sorumluluğu belirli kitlelere atarsak bu iş sıkıntı. Herkes bir ucundan tutacak, olacağı 
bu. Herkes tutmazsa olmaz, bereketi de olmaz, gücü de yetmez kimsenin. Tüm halkımızın sahip çık-
ması gereken bir süreç bu. Borçluluk oranında büyük kulüplerin borçları açıklandı. Onların mı kapa-
tılması gerekiyor bizim mi kapatılmamız gerekiyor. Oranlar ortada. Bizde istemezdik bu rakamlara 
ulaşmasını, bu borçlara ulaşmasını. Ama maalesef yasal mevzuatlar oradaki bütçe disiplinini tesis 
etme ve denetleme noktasında konuya hakim değil” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHİRDE VAR İSEK, ELAZIĞSPOR’LA VARIZ”

“Kaynakların oluşturulmasıyla alakalı 8 ayrı holdingin ziyaret edilmesi, bunlardan belli ölçüde destek 
alınması noktasında hem fikir olundu. Onunla alakalı Sayın Valimiz de randevuları talep etmeye 
başladı. Konuşmalar var, görüşmeler var ama detay ve rakam bilmiyorum. Biz bu şehirde var isek 
Elazığspor’la varız.

Fabrikalarımızın bacaları tütüyorsa Elazığspor’la tüyüyor. Bunu ayrı göremeyiz. İnsan sosyal bir 
varlık. O sosyalitenin gerekliliği var. Bunu kimse görmezden gelmesin. Bu şehirde yaşıyorsak, bu 
şehirde kazanıyorsak insanlarımızı cezbeden bir futbol sektörü var. Elazığsporu kaldırarak veya 
kapatarak bu şehrin ne ekonomisini, ne turizmini nede diğer sosyal hayatını geliştirebilirsiniz. Bunlar 
birbirini destekleyici faktörler” şeklinde konuştu.
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“ELAZIĞSPOR’U ŞEHİR SAHİPLENSİN, BU SON HAFTA ÇOK ÖNEMLİ”

“Ben taraftarlarımıza şu konuda bir çağrıda bulunmak istiyorum; Bu konu sadece Vali Bey’in, sa-
dece Milletvekillerinin, sadece iş adamlarının altından kalkabileceği bir konu değil. Defaten yardım 
kampanyaları başlatıldı. Sayın Valimizin öncülük ettiği bir kampanya vardı. Sevgili Elazığsporlular; o 
kampanyadan toplanan yardım miktarı sadece 50 Bin TL’ydi.

Buradan sesleniyorum; Bu hafta başlatılan kampanyada bizim birkaç milyon lirayı toplamamız 
lazım.Elazığspor’un kapanmaması için elimizden gelen mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Biz umut-
suz değiliz. Var gücümüzle, tüm gücümüzle kaynak oluşturma, yönetim oluşturma noktasında 
çalışıyoruz. Elazığspor’u şehir sahiplensin, bu son hafta çok önemli. Özellikle kaynak aktarma. Taslak 
çalışmada ismi geçen tüm yöneticilerin acabasız, pazarlıksız, amasız o yönetimde yer almaları ve bu 
kulübü sahiplenmeleri gerekiyor” dedi.
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KOBİ Değer Kredisi; Üretim, İstihdam ve İhracat Demektir…

KOBİ’lere Teminatsız Finansman Çok Değerli Bir 
Destek Olmuştur.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, 13 bankanın katıldığı, 6 ay ödemesiz 20 milyar liralık KOBİ Değer 
Kredisi’nin özellikle imalatçı ve ihracatçı için ciddi bir kaynak ve üretim desteği anlamı taşıdığını 
söyledi.

Arslan değerlendirmesinde, “KOBİ Değer Kredisi, üretim tezgahlarının işlemesi ve ihracatın topy-
ekün bir hamleye dönüşmesi bakımından çok önemli. Kredi tutarı da gayet tatmin edici. Bir imalatçı 
KOBİ, 1 milyon lira kredi alabiliyor. Bununla makinelerini yenileyebilir, hammadde alabilir, stoklarını 
tamamlayabilir” dedi.

Hükümetin 2019 yılına, reel sektöre destek paketleriyle giriş yaptığını belirten Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, şunları söyledi:

“İş dünyasının talepleri ve ilgili bakanlarla yapılan toplantı ve görüşmelerden sonra, Hükümet son 
haftalarda reel sektörü kaynak bakımından rahatlatacak adımları art arda sıraladı. Reel sektöre 
destek; kart borcuna taksit, 350 bin esnafa 22 milyar lira krediden sonra, KOBİ Değer Kredisi ile de-
vam ediyor. KOBİ Değer Kredisi ile kaynağa erişimde en büyük sorun olan teminat engeli de aşılmış 
oluyor.

Daha da önemlisi böylece hem ihracatçı hem de üretici KOBİ’lere özel önem verilerek, ihracatımızın 
yeni bir raya oturması da sağlanacaktır. İhracatımız da üretimimiz de tabana inerek KOBİ’lere doğru 
yaygınlaşacaktır.

Topyekün kalkınma, ancak topyekün bir toplumsal hareket ile olur. Hükümetin son dönemde aldığı 
tedbirler ve en son Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi, ‘bankacılık 
kesimi, hükümet, özel sektör ve halkımızla birlikte’ yeni ihracat seferberliğine, her hal ve şartta üre-
tim kapasitesine sahip olmaya kapı aralamıştır.
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Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan: “KOBİ’lerin Kredi Talepleri İçin KGF 
Destekli Program İş Dünyasına Çok Önemli Katkılar Sağlayacaktır…”

KOBİ’lere Teminatsız Finansman Çok Değerli Bir 
Destek Olmuştur.

KOBİ’lere 20 Milyar Destek Kredisi…

Başkan Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında 
14 Ocak 2019 tarihinde imzalanan protokole göre; KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin 
büyüklüğünün 20 milyar TL olacağını belirterek, söz konusu destek paketinden ülke genelinde tüm 
KOBİ’lerin istifade etmesinin hedeflendiğini söyledi.

Arslan, imzalanan protokol kapsamında, Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatif 
Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakı-
flar Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve 
Akbank’ın katılımıyla hayata geçirilecek olan destek paketinde kullandırılacak kredi miktarının yüzde 
80’inin KGF’nin kefaleti ile değerlendirileceğini kaydetti.

6 Ay Ödemesiz 1 Milyon TL Destek Verilecek…

Söz konusu kefalet limitinden sadece 2017 yılsonu itibari ile 25 milyon liraya kadar cirosu olan 
KOBİ'lerin 1,54 faiz oranıyla faydalanabileceğinin belirten Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asi-
hlan Arslan, kefalet üst limitlerinin ise; imalatçı / ihracatçı KOBİ'ler için 1 Milyon TL, diğer KOBİ'ler 
için 500 Bin TL olacağının altını çizdi. Arslan ayrıca, toplam 36 ay vade ve eşit taksitli aylık ödemeli 
olarak kullandırılacak kredilerde ödemesiz dönemin azami 6 ay olacağını vurguladı.
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ARSLAN 14 İL VE 29 ODA-BORSA ADINA KONUŞTU…

"Anadolu’nun Zengin Kaynaklarını Ekonomiye 
Kazandırmak İstiyoruz”

Türkiye Ekonomi Şurası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlar ile Türkiye genelinde-
ki 365 Oda-Borsa Başkanı, Meclis Başkanı ve Genel Sekreterlerin katılımıyla TOBB İkiz Kulelerde 
gerçekleştirildi.

Ekonomi Şurasında TOBB tarafından önceden belirlenen bölge sözcüleri 5’er dakikalık konuş-
ma yaparak bölgesel sorunlar ve iş dünyasının beklentilerini dile getirdiler. Doğu Anadolu Bölgesi 
adına ise Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan söz aldı. Bölgede bulunan 14 il ve 29 
Oda-Borsa adına konuşan Arslan, bölgenin en önemli sorunlarının başında gelen altyapı yetersiz-
likleri ve potansiyel kaynakların ekonomiye kazındırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ARSLAN KONUŞMASI İLE DİKKATLERİ ÇEKTİ…

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan tüm bölgeyi kapsayan sorun ve beklentilerle ilgili kapsayıcı 
konuşmasında şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanım, Doğu Anadolu Bölgemizdeki 14 il ve 29 Oda-Borsa adına sizi saygıyla 
selamlıyorum. Günün son konuşmasını yapmak bana nasip oldu. Sabrınızı çok zorlamadan konu-
larımızı sizinle paylaşacağım. Bir yeri gidip görmeden, havasını içinize çekmeden, lezzetlerini tat-
madan, suyunu içmeden; kısacası yaşamadan, orası hakkında ne kadar okusanız da dinleseniz de 
fayda etmez,

Sayın Başkanım, müsaadenizle salona bir soru sorabilir miyim?  Ekranda da gördüğünüz Doğu 
Anadolu’daki 14 şehrimizin güzelliklerini gören kaç kişi var bu salonda?  Bu 14 ilden gelenler parmak 
kaldırmasın lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, sonucu siz de gördünüz…  Ben isterim ki bu salondaki 
herkes Doğu Anadolu’daki güzellikleri yerinde görsün, hissetsin, yaşasın…



10

Ocak 2019

Bölgemizin; tarih, kültür, doğa, kış, jeotermal, inanç ve spor turizmi gibi birçok alanda potansiyeli var.

İşte biz turizmdeki bu potansiyelimizi fırsata dönüştürmek için bölgemizde turizm serbest bölge-
lerinin oluşturulmasını istiyoruz. Bu serbest bölgeler ilan edilince tasarlanacak teşvik modelleriyle 
bölgemizdeki turizm yatırımları artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, Kıymetli Bakanlarımız, Sayın 
Başkanım, ülkemizin doğusu ile batısı arasında turizm ile gönül köprüleri inşa etmek istiyoruz

Bu kapsamda sizlerin etkinliklerinize bölgemizde ev sahipliği yapmak istiyoruz  İçinden geçtiğimiz 
bu süreçte yüksek faizler, düşük ekspertiz değerleri, bankaların yüksek işlem maliyetleri, teminat 
mektubu komisyonları gibi finansmana erişimde daha sayamadığım birçok sıkıntı yaşıyoruz.  Bi-
zim akıl sır erdiremediğimiz bir konu düşük ekspertiz değerleridir.Bankalar kredi karşılığı teminat 
verdiğimiz taşınmazlarımızı ya kabul etmiyor ya da gerçek değerinden çok daha düşük bir değerle 
kabul ediyor… Buradaki adaletsiz durumu ancak siz çözersiniz, Sayın Cumhurbaşkanım.

Biz bölgemizde daha çok üretim olsun, daha çok istihdam sağlansın istiyoruz…  İşte bu yüzden baş-
ta Ardahan, Bitlis, Hakkari olmak üzere bölgedeki OSB’lerin faaliyete geçmesi, altyapılarının tamam-
lanmasına ihtiyacımız var. Tarım ve hayvancılık bölge olarak bizim olmazsa olmazımız…

Daha önce de benzer konular dile getirildi ancak burada özellikle altını çizmek istediğim birkaç alan 
var:

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, havza bazlı teşviklerin hayata geçirilmesi, et ithalatının azaltılması, 
tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık ihtisas OSB’lerinin hayata 
geçirilmesi, TKDK desteklerinin bölgemizdeki tüm illerde uygulanması, kooperatifçiliğin geliştirilme-
si, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması gibi tarım ve hayvancılık alanında ihtiyaç duyulan politi-
kaların tasarlanması bizler için çok elzem…

Allah sizi inandırsın eski ismiyle çoban, modern ismiyle sürü yöneticisi bile bulamıyoruz… Meyve 
toplama işini bile yabancılar yapar oldu…

İşte tam da bu noktada tarım ve hayvancılığa uygun şartlara sahip bir sosyal güvenlik sistemini 
hayata geçirmeliyiz. Doğu Anadolu Bölgesi olarak bizim serhat şehirlerimiz var… Biz aynı zamanda 
sınır kapılarımızla ülkemizin Kafkasya’ya, Orta Asya’ya ve Orta Doğu’ya açılan kapısıyız… 

Ticaret Bakanlığımız ve TOBB olarak sınır kapılarımızın fiziki altyapılarını yeniledik, modern sınır 
kapılarına sahibiz artık…Burada ihracatçılarımız için çok önemli olan bir konuyu dikkatlerinize sun-
mak istiyorum:

Sınır kapılarımızda ortak kapı, tek pencere sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, geçişlerde işlem 
sayısının azaltılmasına ve geçiş süreçlerinin kısaltılmasına yönelik çalışmaların yapılmasını bekliy-
oruz…

Bunlara ek olarak komşu ülkelerle mutabakata vararak; Hakkari, Ardahan, Iğdır’daki atıl, kapalı olan 
ve ön çalışmaları yapılan sınır kapılarının açılmasını çok önemsiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin sayesinde ülkemiz hızlı trenle tanıştı ve çok sevdi…

Hızlı trenle yolcu taşımacılığında güzel kazanımlar elde ederken yük taşımacılığında demiryolların-
dan yeteri kadar yararlanılamaması bizi üzüyor.
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun açılması bölge olarak bizleri çok heyecanlandı… Doğu Ekspresi Treni 
ile hem tren yolculuğu hem de bölgemiz dikkat çekmeyi başardı. Hazır dikkatler üzerimizdeyken 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun yolcu taşımacılığına başlaması konusunda sizin desteğinize ihti-
yacımız var…

Sayın Cumhurbaşkanım, sizden son talebimiz de yatırım teşvik sisteminin revize edilmesi ve ilçe 
bazlı teşviklerin hayata geçmesidir.

Sözlerimi toparlarken şunu da özellikle vurgulamak isterim:

Ben inanıyorum ki, 31 Mart seçimlerinin sonrasında ülkemizin hedeflerine ulaşması için ihtiyaç duy-
duğumuz alanlardaki reformlar sizlerin liderliğinde hayata geçecektir. Günün son konuşmacısı olarak 
beni sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Uygun göreceğiniz bir büyük etkinlikte Doğu 
Anadolu Bölgesi olarak sizlere ev sahipliği yapmak istediğimizi bir kez daha takdirlerinize arz eder,

Bu vesile ile;

En derin Sevgi ve Saygılarımı sunarım.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde 21 Ocak 2019 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurasında, Doğu Anadolu Bölgesi adı-
na bir konuşma yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Bölgen-
in sorunlarını devletin zirvesine taşımanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, 
“Şura sonrası bölge oda başkanlarımız ile ilimiz sivil toplum örgütü yöneticilerinin 
göstermiş olduğu yoğun ilgi ve sosyal medya paylaşımlarına teşekkür ediyorum” 
dedi…

BÖLGEMİZİN BEKLENTİLERİNİ DEVLETİMİZİN 
ZİRVESİNE TAŞIDIK

BÖLGEMİZİ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALDIK…

Türkiye Ekonomi Şurası’nı değerlendiren Başkan Arslan, “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun ev sahipliğinde Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda bakanımız ve Cumhurbaşkanlığı üst 
düzey bürokratlarının katıldığı şurada ülkemizin 7 bölgesi için 7 konuşmacı TOBB tarafından tespit 
edilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi adına konuşma yapma bizlere nasip olmuştur. Şurada bölgemizin 
çok önemli değerleri olan turizm, tarım ve hayvancılık, yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırıl-
ması için beklentilerimiz ile sermaye yetersizlikleri, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, gümrük 
kapıları, hızlı tren seferleri, enerji, teşvikler ve OSB altyapıları gibi sorunlarımız dile getirilmiştir. Bize 
tanınan 5 dakikalık konuşma süresini en verimli şekilde kullanmaya gayret ederek, genel bir çerçeve 
çizmeye gayret gösterdik.

Bilindiği gibi yaklaşık 4 ay önce Odamız evsahipliğinde Bölge Oda-Borsa Başkanlarımızın katılımı ile 
bölgesel sorunlarımızı istişare etmiş ve bir sonuç bildirgesi oluşturmuştuk. Dolayısı ile zaten bölge-
sel sorunlar konusunda ortak bir mutabakatımız ve çalışmamız mevcuttu. Bu rapordan öne çıkan 
hususları devletimizin zirvesine sunma imkanı yakaladık.
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BÖLGEMİZİ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALDIK…

Türkiye Ekonomi Şurası’nı değerlendiren Başkan Arslan, “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun ev sahipliğinde Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda bakanımız ve Cumhurbaşkanlığı üst 
düzey bürokratlarının katıldığı şurada ülkemizin 7 bölgesi için 7 konuşmacı TOBB tarafından tespit 
edilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi adına konuşma yapma bizlere nasip olmuştur. Şurada bölgemizin 
çok önemli değerleri olan turizm, tarım ve hayvancılık, yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırıl-
ması için beklentilerimiz ile sermaye yetersizlikleri, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, gümrük 
kapıları, hızlı tren seferleri, enerji, teşvikler ve OSB altyapıları gibi sorunlarımız dile getirilmiştir. Bize 
tanınan 5 dakikalık konuşma süresini en verimli şekilde kullanmaya gayret ederek, genel bir çerçeve 
çizmeye gayret gösterdik.

Bilindiği gibi yaklaşık 4 ay önce Odamız evsahipliğinde Bölge Oda-Borsa Başkanlarımızın katılımı ile 
bölgesel sorunlarımızı istişare etmiş ve bir sonuç bildirgesi oluşturmuştuk. Dolayısı ile zaten bölge-
sel sorunlar konusunda ortak bir mutabakatımız ve çalışmamız mevcuttu. Bu rapordan öne çıkan 
hususları devletimizin zirvesine sunma imkanı yakaladık.

Program sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm dile getirilen hususlar ile ilgili çalışma 
başlatılması ilgili bakanlıklar ve bürokratlar tarafından kayıt altına alınmıştır.

Ben öncelikle, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na bizlere olan güven ve vermiş olduğu 
imkan nedeniyle teşekkür ediyorum. Yine, program sonrası çok yoğun bir ilgi gösteren tüm Bölge 
Oda ve Borsa Başkanlarımıza ve ilimiz STK başkanlarına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şura 
sonrası özellikle sosyal medya üzerinden şahsıma yönelik yapılan olumlu eleştiriler sorumluluğu-
muzu bir kat daha artırmıştır. Bölgemizde bulunan 14 ilin sosyo, ekonomik ve kültürel kalkınma 
ve gelişmesi için 29 Oda-Borsa Başkanımız ve tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızla müşterekliğimizi 
artırarak devam ettireceğimizi bir kez daha ifade eder, destekleri için tüm başkanlarımıza şükran-
larımı arz ederim” ifadelerinde bulundu.

Program sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm dile getirilen hususlar ile ilgili çalışma 
başlatılması ilgili bakanlıklar ve bürokratlar tarafından kayıt altına alınmıştır.

Ben öncelikle, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na bizlere olan güven ve vermiş olduğu 
imkan nedeniyle teşekkür ediyorum. Yine, program sonrası çok yoğun bir ilgi gösteren tüm Bölge 
Oda ve Borsa Başkanlarımıza ve ilimiz STK başkanlarına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şura 
sonrası özellikle sosyal medya üzerinden şahsıma yönelik yapılan olumlu eleştiriler sorumluluğu-
muzu bir kat daha artırmıştır. Bölgemizde bulunan 14 ilin sosyo, ekonomik ve kültürel kalkınma 
ve gelişmesi için 29 Oda-Borsa Başkanımız ve tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızla müşterekliğimizi 
artırarak devam ettireceğimizi bir kez daha ifade eder, destekleri için tüm başkanlarımıza şükran-
larımı arz ederim” ifadelerinde bulundu.

Bilindiği gibi yaklaşık 4 ay önce 
Odamız evsahipliğinde Bölge 
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Elazığ TSO Personeline İş Güvenliği Uzmanı  Lütfiye Sirka tarafından , iş sağlığı, 
güvenliği ve  ilk yardım temel eğitimi  verildi.

ELAZIĞ TSO PERSONELİNE İŞ GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMİ

4 saat süren eğitim programı ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Personelleri, iş 
sağlığı ve güvenliğinin önemini vurgulayarak gerçekleştirilen eğitimin kendilerine çok şey kattığını 
belirttiler.  Elazığ TSO Personelleri eğitim sayesinde  iş güvenliği ve ilk yardım konularında önemli 
bilgiler edindiklerini belirterek eğitimden duydukları   memnuniyeti dile getirdiler.

İş Güvenliği Uzmanı Lütfiye Sirka  ise yaptığı konuşmada iş sağlığı ve güvenliği konusundaki has-
sasiyetleri için Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı  Asilhan Arslan’a  ve  eğitimin gerçekleşmesinde  
emeği geçen herkese  teşekkür etti.
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FUAR KAPSAMINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

DAİB Heyeti BAU İnşaat Fuarına Katıldı

14-17 Ocak 2019 tarihlerinde Münih/Almanya’da düzenlenen ve sektöründe dünyanın en önemli 
fuarlarından biri olan Bau Münih uluslararası Mimarlık Yapı ve İnşaat Fuarına inşaat ve bağlı sek-
törlerde faaliyet gösteren 25 firma ile katılım sağlandı. Heyete, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Et-
hem TANRIVER,  Elazığ Ticaret ve Odası Başkanı Asilhan ARSLAN ve Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kamil ARSLAN da katıldı.

Uluslararası profesyonel ziyaretçi grup olarak kabul edilen DAİB Heyeti fuardaki görüşmelerine 
başlamadan önce BAU Fuarı   ana organizatörü tarafından düzenlenen karşılama toplantısına 
katıldı. Bu toplantıda BAU fuarı Genel Direktör Yardımcısı Markus Sporer tarafından heyet üyeler-
ine fuara ve Almanya inşaat sektörüne ilişkin kısa bir sunum yapıldı. Sunumda BAU 2019 fuarının 
rekor katılımcı sayısına ulaştığı belirtilerek aynı zamanda içlerinde DAİB heyetinin de bulunduğu çok 
sayıda profesyonel ziyaretçinin fuarı ziyaret edeceği belirtildi. Karşılama toplantısından sonra heyet 
üyesi firmalar fuarda bulunan ve heyet üyeleri için potansiyel ithalatçı konumunda olduğu değer-
lendirilen Alman firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

BAU fuarını ziyaret ederek ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet üyeleri BAU Industrie Derneği 
Bavyera  Şubesini ziyaret etti. BAU Industrie CEO’su Thomas Schmid ile Derneğin Yapı İnşaat Birimi 
Müdürü Werner Goller tarafından kabul edilen heyet üyelerine BAU Industrie kurumuna, Almanya 
ve Bavyera inşaat sektörüne ilişkin detaylı bir sunum yapıldı.

Heyet programındaki son resmi görüşme kapsamında 16 Ocak 2019 tarihinde Münih Başkonsolosu 
Mehmet Günay ve Münih Ticaret Ataşesi Ayman Ertem Çoban ile bir arya gelen heyet üyeleri Al-
manya ve Bavyera pazarına ilişkin detaylı olarak bilgi aldılar.
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KOBİ’lere Önemli Bir Destek Sağlanmıştır                

KOBİ ALACAKLARINA SİGORTA

Yeni ürün Zorunlu Trafik Sigortası ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortasında olduğu gibi 
havuz sistemi ile çalışacak. Halk Sigorta’nın yönetiminin yapacağı bu havuzdan sisteme entegre 
olmak isteyen bütün sigorta şirketleri poliçe kesebilecek. Yeni üründen ilk etapta cirosu 25 Milyon 
TL ve altı olan KOBİ’ler yararlanabilecek.

KOBİ’ler alıcı başına 300 bin TL’ye kadar çıkabilen limitler dâhilinde Devlet Destekli Ticari Alacak Sig-
ortası’nı temin edebilecekler. Türkiye’deki toplam işletmelerin yüzde 99.9’unu KOBİ’ler oluştururken, 
işletmelerin neredeyse tamamının mevcutta Ticari Alacak Sigortası bulunmuyor. 

 

KOBİ’lerin alacakları garanti altında alınıyor

Ticaretin mantığının paranın direkt el değiştirmesi olduğunu ifade eden Öner Çoşkun, “Satış işlemini 
gerçekleştirdikten sonra ilgili tahsilatı yapamadığınızda o satış sadece kâğıt üzerinde kalıyor. Tahsi-
lat anlamında sıkıntı yaşadığınız o an Devlet Destekli Ticaret Alacak Sigortası devreye girerek, sizi 
garanti altına alıyor. Tahsil edemediğiniz size olan borç poliçe limitleriniz dâhilinde geri ödeniyor. 
Bu sayede tahsil edemediğiniz size ait borçlarınız, nakit akışınıza zarar vermeden, çözülmüş oluyor. 
Bu aslında KOBİ’lerimiz için bir finansman desteği anlamı taşıyor.Ürünün çeşitli kademede teminat 
yapıları var. İlgili KOBİ firmalarımız alıcı başına 300 bin TL’ye kadar çıkan limitler dâhilinde Devlet 
Destekli Alacak Sigortası’nı temin edebilecekler” dedi.
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