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EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN SORUN VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DOSYASI BAKAN 

Elazığ TSO Dosyası İlgi Gördü…

Elazığ TSO tarafından eğitimde yaşanan sorunlar ve sektörün beklentileriyle ilgili hazırlanan dosya 
Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk’a takdim edildi. Eğitim Sektöründe Ülke genelinde yaşanan 
bir çok sorunun yer aldığı dosyayı inceleyen Bakan Selçuk dosyada yer alan hususların Bakanlık 
gündemine alınması talimatını verdi…

Bir dizi temasta bulmak üzere ilimize gelen  Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Elazığ Valil-
iği’nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıda ilimiz eğitiminin 
sorunları ve çözüm yolları ele alındı. Toplantıda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nı  Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan ile Meclis Başkan Vekili ve Elazığ TSO Eğitim Komitesi Başkanı Veli Aksu 
temsil etti. Elazığ TSO’nun  ilimiz eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili olarak 
hazırladığı dosya toplantıda detaylı bir şekilde değerlendirildi. Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili ve 
Elazığ TSO Eğitim Komitesi Başkanı Veli Aksu  tarafından sunulan dosya Milli Eğitim Bakanı  Prof. Dr. 
Ziya Selçuk tarafından incelenerek sunulan çözüm önerilerinin bakanlık gündemine alınması nok-
tasında  talimat verildi.

Bakan Kurs Merkezi Öğretmenlerine Müjdeyi İlimizden Verdi    

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a takdim edilen dosya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan  Elazığ TSO 
Meclis Başkan Vekili ve Elazığ TSO Eğitim Komitesi Başkanı Veli Aksu, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın 
Ziya Selçuk’un başkanlığında gerçekleşen toplantıya Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız  
Asilhan Bey ile katıldık. Hazırlamış olduğumuz dosya ile eğitimde karşılaşılan sorunları ve bu sorun-
ları sonlandıracak çözüm önerilerimizi birebir bakanımıza ifade ettik. Ortaya koyduğumuz çözüm 
önerileri bakanımız tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Elazığ TSO olarak sunmuş olduğumuz 
dosyada  dershanelerin dönüşüm sürecinde çıkan 14.03.2014 tarihli 5580 sayılı özel öğretim ka-
nunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk ve  bu kanun hükümlerine göre temel liseler 2018-2019 
eğitim  öğretim yılı sonuna kadar ya dönüşümlerini tamamlayacaklar yada kapanacaklardı. 
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Ancak bu süreçte hiçbir yasa yada yönetmelikte belirtilmediği halde özel öğretim kurslarının 2019-
2020 eğitim öğretim yılında kapatılacağı bakanlıkça kamuoyuna duyurulmuştu. Yapılan bu düzen-
lemenin ciddi mağduriyetler doğuracağını ifade ettik. Sayın Bakanımız herhangi bir mağduriyet 
oluşmaması adına ciddi bir çalışma yaptıklarını belirterek özel öğretim kurslarında görev yapan 
öğretmenlerin kursların kapanmasının ardından mağduriyet yaşamayacaklarının müjdesini verdi.

Sayın Bakanımız Özel öğretim kurslarında görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan oluşturulacak Destekleme Kursları’nda görev alacağını ifade etti. Yapmış olduğumuz dosya 
sunumu sonrasında Sayın Bakanımızın yakından ilgilendiği başlıklardan biri de KDV indirimi ile ilgili 
oldu. Sayın Bakanımız, Özel okullarda KDV’nin %8’den %1’e indirilmesi ile ilgili önerimizin bakanlık 
gündemine alınacağını belirtti.

 İlimizde düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısı ile ülke gündemine ışık tutuk ve eğitimde ülke 
genelinde karşılaşılan birçok sorunu ilimizde yapılan bu toplantıyla çözüme kavuşturduk diyebilirim. 
Sayın Bakanımıza MEB ile TOBB arasında yapılan işbirliği ile hayat bulan MEGİP projesi kapsamın-
da ortaya koyduğumuz çalışmalar ile ilgili olarak da bilgi verme şansını yakaladık. Yaklaşık 6 aydır 
sürdürdüğümüz çalışmalar sonrasında tüm Türkiye’ye örnek olacak projelerimizin Sayın Bakanımız 
tarafından büyük bir ilgi ile dinlendiğini belirtmek istiyorum” dedi.

Elazığ TSO Çözüm Önerilerini 7 Başlıkta Sundu

Elazığ TSO tarafından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’a yedi başlıkta sunulan çözüm önerisi-
nin detayları ise şu şekilde;

1.      Eğitimde hedeflenen gençlik nasıl eğitilmeli?

2.      Alan seçimi nasıl yapılmalı?

3.      Meslek liseleri nasıl cazip hale getirilebilir?

4.      Tüm öğrencilere eşit eğitim nasıl verilmeli?

5.      Eğitimde kalite nasıl arttırılabilir?

6.      Liselere ve üniversitelere yerleştirme nasıl olmalı?

7.      Yeni uygulanmaya çalışılan üniversite sınav sistemindeki büyük yanlışlıklar ve sorunlar

Elazığ TSO Çözüm Önerilerini 7 
Başlıkta Sundu
Elazığ TSO tarafından Mil-
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ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ 
KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOBB, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletler-
arası Tahkim Divanı işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenen ICC Türkiye Tahkim Günü 
Uluslararası Tahkim Konferansı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı ve 
ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC 
Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı Alexis Mourre, ICC Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Konferansa ICC Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’da katıldı.

Hisarcıklıoğlu: Tahkim İş Dünyası İçin Çok Önemli Bir Hizmet Olmuştur…

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Tahkim Günü Uluslararası Tahkim Konferansı’nda konuşan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tahkimin önemine değinerek, ticaret ve yatırımın risk almak old-
uğunu, bir ihtilaf durumunda tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak konulmuş bir baş-
vuru merciinin bulunmasının, tüm tarafları koruyan bir unsur olduğunu söyledi.  Hisarcıklıoğlu açılışta 
yaptığı konuşmada, ICC’nin dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası 
kuruluşu olduğunu vurguladı. ICC’nin Birinci Dünya Savaşı’nın uluslararası ticarete verdiği zararı gi-
dermek amacıyla, bir grup girişimci tarafından, ‘barışın tüccarları’ sloganıyla kurulduğunu anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, dünya çapında barışın ve refahın geliştirilmesi için ön saflarda yer aldığını söyledi.
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Hisarcıklıoğlu, ICC’nin 100 yılda, 100'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan 
fazla çalışanı temsil eder hale geldiğini belirterek, “Yani dünyadaki her 3 çalışandan 1’i, ICC üyesi 
firmalarda çalışmaktadır. 100 yaşındaki ICC, hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde faaliyet 
gösteren ve Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış, tek iş dünyası organizasyonudur” 
dedi.

 ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın 1923 yılında kurulduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, zamanla 
farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayarak, dünyada ticaretin artırılması ve 
ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için referans kurum haline geldiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, ICC’nin 21. asırdaki misyonunu ‘herkes için, her gün ve her yerde çalışan iş dünyası’ 
olarak yenilediğini belirtti.  Türkiye’de, ICC Türkiye Milli Komitesi’nin kurulması ve faaliyetleri-
nin yürütülmesi görevinin TOBB’a verildiğine değinen Hisarcıklıoğlu, TOBB çatısı altında faaliyet 
gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi’nin, 1934 yılından bu yana ICC’nin Türkiye temsilciliğini üstle-
ndiğini, ICC’nin çalışmalarına katkı verdiğini söyledi.

Pekcan: Ticari Uyuşmazlığın Alternatif Yollarla Çözümü Önemlidir…

 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da küresel ekonominin farklı kolları ile ilgilenen uzmanları, hukukçu-
ları, akademisyenleri ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren bu konferansı son derece önemli 
ve faydalı gördüğünü kaydetti. Bakan Pekcan, dijital ekonomiye geçişte e-ticarette ciddi bir al-
tyapının oluştuğunu söylemek mümkün olduğunu belirterek, “Hatta blok zincir gibi, ‘büyük veri’ an-
alizi gibi yeni ve dönüştürücü alanlarda altyapımızın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye’deki iş 
ve yatırım ortamı küresel ekonominin yenilikçi alanlarını barındırmaktadır ve bu yönde gelişmek için 
de uygundur.” diye konuştu. 

 Pekcan, son yıllarda, Türkiye’deki tahkim altyapısını geliştirecek bazı yasal gelişmeler olduğunu an-
latarak, bunlardan birinin de 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan arabuluculuk sistemi 
olduğunu hatırlattı.

 Ticari alacaklardan doğan uyuşmazlıklarda arabuluculuğun bir şart olarak gündeme geldiğini if-
ade eden Pekcan, bu düzenlemenin de Türkiye’deki alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yaygın-
laşmasına önemli katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. 

 Türkiye’de uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümünün geliştirilmesinde, TOBB ve ICC başta ol-
mak üzere özel sektör kuruluşlarının da aktif şekilde yol aldığını belirten Pekcan, kendilerinin de bu 
konuda destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Pekcan: Ticari Uyuşmazlığın 
Alternatif Yollarla Çözümü 
Önemlidir…
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafın-
dan Malatya'da düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme 
Toplantısı"na bölge iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri de iştirak eder-
ek Elazığ’ı temsil ettiler.

“TÜRKİYE BU TÜMSEĞİ AŞACAK”

TÜRKİYE’NİN TEMELLERİ SAĞLAM

Malatya'da Türkiye'nin en büyük iki kamu bankasının genel müdürlerinin katılımıyla reel sektörle 
bir araya geldiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bizlere bu imkanı veren Türkiye Bankalar Birliği 
Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a, Halkbank Genel 
Müdürümüz Osman Arslan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıda işdünyasının 
sıkıntılarını, dertlerini ve önerileri dinleyeceklerini belirterek, şöyle devam etti: "İki kamu bankamı-
zla birlikte reel sektör olarak bir araya geleceğiz. Sıkıntılarımız, dertlerimiz ne üyelerimizle bunları 
konuşacağız. Malatya'nın yanı sıra Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Muş ve Bingöl'den iş insanlarımız da buradalar. Son 25 yılda buna benzer sıkıntıların 
hepsini atlattık. Biz Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam 
edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız" dedi.

 ÜRETENİN YANINDA OLACAĞIZ

 TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile Türkiye'yi baştan sona dolaştıklarını söyledi.

Malatya'ya toplantı konusunda özel bir ayrıcalık gösterdiklerini anlatan Aydın, "Toplantının hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'nin iki önemli bankasını temsilen, üreticimizin, imalatçının, ihra-
catçının yanında olacağız. Birebir görüşmeler de yapacağız." dedi.
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) düzenlediği istişare toplantısı ile iş 
dünyası temsilcilerini Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve banka yetkilileri 
ile buluşturdu. Toplantıda Elazığ iş dünyasının finansal kaynağa erişim noktasın-
da ki ihtiyaç ve talepleri Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından ele 
alınarak gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

ELAZIĞ TSO İŞ DÜNYASINI HALK BANK İLE 
BULUŞTURDU

“Halk Bankamızın Değerli Yöneticileri Bugün Sizi Dinlemek İçin Buradalar”

Elazığ iş dünyasının yoğun bir katkılım gösterdiği istişare toplantısı Elazığ TSO Meclis Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleşti. Toplantıya; Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, 
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,  Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Elazığ TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan,  Elazığ iş dünyası temsilcileri ve Halk Bank Yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “ Elazığ 
TSO olarak Halk Bank Genel Müdürümüz  Sayın Osman Arslan’ı ve banka yöneticilerimizi Odamız-
da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.  Kendileri Anadolu’yu karış 
karış geziyorlar. İkili görüşmelerimizde Elazığ’ı  ve Elazığlıları kendisine anlattım. Bu nedenle sözler-
imi fazla uzatmadan sözü sizlere ve sayın genel müdürümüze bırakmak istiyorum. İş dünyası olarak 
muhakkak ki,  görüşleriniz, önerileriniz ve talepleriniz olacaktır.  Halk Bankamızın değerli yöneticileri 
bugün sizi dinlemek için buradalar” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Elazığ TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Asilhan Arslan, “ 
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“Şehirler Artık Dersine İyi Çalışmalı ve Akıllıca Yönetilmelidir” 

 Dünyada ticari rekabetin arttığını vurgulayan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise “Şehirler artık 
dersine iyi çalışmalı ve akıllıca yönetilmelidir.  Çünkü rekabet zorlaşmaktadır.  Artık sadece ülkeler 
değil bölgeler ve şehirler de bu rekabetin içerisinde yer almaktadır.  Kendini dünyaya açan ve vi-
zyonunu iyi belirleyen şehirler ön plana çıkacaktır.  Dolayısıyla biz vizyonumuzu ve stratejimizi iyi 
belirleyeceğiz. 

Dünya pazarlarını iyi analiz edeceğiz.  Sayın genel müdürümüz sahaya inmiş durumdadır. Sizle-
rden alacakları önerileri ve görüşleri ekonomi yönetimimizle de paylaşarak ne tür tedbirler alınması 
gerektiği yönünde bir çalışma ortaya koyacaklardır.  Ülkemiz bir istikrar merkezidir.  Dünya konjek-
töründe bu kadar dalgalanmalar olmasına rağmen dimdik ayakta duran bir ülkedir.  Ekonomik olarak  
güçlü lideriyle istikrarını koruyan bir ülkedir.  Dünyada finansal daralma yaşanmasına rağmen ülke-
miz alınan tedbirlerle önünü görebilen hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.  

 

“Bu Dönemler Gelip Geçer Önemli Olan Ülkedeki Huzura Sahip Olmaktır”

Düzenlenen istişare toplantısı dolayısıyla sözlerine teşekkürlerini ileterek başlayan AK Parti Elazığ 
Milletvekili Tolga Ağar ise , “Böylesine güzel bir organizasyonu düzenleyen Elazığ TSO Yönetim Ku-
rulu  Başkanı  Asilhan Bey’e ve ilimize teşrif eden Halk Bank Genel Müdürümüz Osman  Arslan’a ve 
ekibine çok  teşekkür ediyorum.  Türkiye’de belli çevrelerin baskısı sonucu ortaya çıkan finansal kriz 
dedikodusu ortada çok hızlı bir şekilde dolanıyor.  Türkiye’de bir takım finans sıkıntısı çekiliyor olabilir 
ancak sayın  genel müdürümüzün de ifade ettiği üzere  bu kadar fazla finansal ataklar  geçirmiş bir 
ülkenin  finansal anlamda  çok azda olsa zarar görmesi normaldir.  Fakat bunun yanında   üreticinin, 
sanayicinin ve esnafın yanında olan Halk Bankamıza çok teşekkür ediyorum.   İş adamlarımızın tale-
plerine  en hızlı şekilde cevap veren  gerektiğinde zararına olmasına rağmen destek veren   kurum 
Halk Banktır. Bu dönemler gelip geçer önemli olan ülkedeki huzura sahip olmaktır. Bizim için önemli 
olan ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasıdır.  Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak’ın disiplinli ve istikrarlı çalışmaları ile ekonomimiz hızlı bir şekilde rayına oturacaktır” dedi.

 

“Ekonomik Gelişmelerden Tüm Dünya Olduğu Gibi Ülkemiz de Etkilemektedir”

 Halk Bank Genel Müdürü  Osman Arslan ise yaptığı değerlendirmede  Bankalarının 81. Yaşına 
girmesi dolayısıyla 81 ili ziyaret etmeyi planladıklarını belirterek,  “ Öncelikle misafirperverliğiniz 
ve dostluğunuz için çok teşekkür ediyorum.  Halk Bankası Olarak bu yıl 81. Yaşımıza giriyoruz.  81. 
yılımızda 81 ili tek  tek dolaşmayı hedefliyoruz.  Sahada bulunmanın çok ciddi avantajları bulunuy-
or.  Bankamızın yaklaşık bin şubesi otuz kadar da bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Her ne kadar 
saha temsilcilerimiz ile iş dünyasına yakın olmaya çalışsak da  bazı şeyler İstanbul’dan rahat fark 
edilmiyor.  Bu süreçte varlığımızın temel kaynağı olan siz müşterilerimize yakın olmayı arzu ediy-
oruz. Malumunuz olduğu üzere ülkemiz geçen yıl ciddi bir ekonomik saldırıya maruz kaldı.  Dünyada 
büyük ekonomik güçler arasında ciddi bir çekişme söz konusu,  bu ekonomik güçlerin gerek ekono-
mik gerekse siyasi politikaları  bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilemektedir” dedi. 
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“Süreci En Az Hasarla Atlatmak İçin Elimizden Geleni Yapmaya Çalışıyoruz.” 

 Ülkemizin  çok ciddi saldırılara maruz kaldığını ifade eden Arslan, “Türkiye eski Türkiye değil. Hem 
ekonomimizle hem kültürümüzle hem de ekonomik işbirlikleri ile dünyaya açık ve dünya ile rekabet 
eden bir ülkeyiz.  Bu nedenle dünyada ki bütün gelişmeler bizi de etkiliyor.  Özelikle 2013 yılından 
sonra ülke olarak çok ciddi ekonomik saldırılara maruz kaldık. Ancak iş dünyamızın gücü, inancı ve 
siyasette yakalanmış olan istikrar bu tür dalgalanmaları daha rahat atlatmamızı sağlıyor. 

Ekonomi ve yatırım denildiğinde finans dünyasının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Biz de ülkemizin 
en önemli kamu bankalarından biri olarak yaşamış olduğumuz bu süreci en az hasarla atlatmak için 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.  Elbette ki bankacılığın kendisine has işleyen kuralları bulun-
maktadır.  Ama emin olun ki ekonomi yönetiminin almış olduğu hızlı kararlar başkanlık sistemi ile 
birlikte alınan hızlı kararlar sayesinde bu süreci hızlı bir şekilde geçiyoruz.  Bizler yapımız gereği hem 
iş dünyasına hem de ekonomi politikasına yakın insanlarız bu sayede her iki tarafı da görebiliyoruz. 
Ekonomik gidişatın çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz.  Bunu müşterilerimizin yaptığı yatırımlardan 
ve satışlardan rahatlıkla görebiliyoruz.  Elbette ki sorun yaşayan firmalarımız da var. Bu noktada 
bize düşen görev bu firmalarımıza destek olmaktır” ifadelerini kullandı.

 

“Dedikodulara Asla İtibar Etmeyiniz”  

 Ekonomi ile alakalı olarak bir takım dedikodular yayıldığını vurgulayan Halkbank Genel Müdürü 
Arslan, “Bir takım dedikodu çevreleri hala ülkede  güvensizlik ortamı oluşturmak için dedikodu 
yapıyorlar. Bu dedikodulara asla itibar etmeyiniz.   Yapılan dedikoduların doğruluk payı bulunma-
maktadır.  Banka olarak  bu yıl sadece esnafımıza 22 milyarlık bir finansman paketi açıkladık.   Bu 
rakamı Dolar’a vurduğumuzda  geçmişte IMF’den alınana borçlardan daha fazla bir rakama tekabül 
etmektedir.  Bu nedenle bırakın IMF’yi dünyanın hiçbir gücüne teslim olmayacak bir yapımız bu-
lunmaktadır.   Bankamızın sizin yanınızda olduğunu belirtmek istiyorum.  Halk Bankası olarak her 
zaman iş dünyasının yanındayız. Asilhan Bey ile yaptığımız görüşmede ciddi projeleri olduğunu ifade 
ettiler.  Bende Elazığ iş dünyasının her türlü sorununu bizzat bana ulaştırması için şahsi iletişim 
numaramı vererek kadim şehrimiz Elazığ’ın ekonomik olarak büyümesi için katkı verecek kurumların 
başında Halk Bankası’nın geleceğini ifade ettim. Bunu bir kez de sizlere ifade etmek istiyorum” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından katılımcılar görüş ve beklentilerini ifade ettiler. Toplantının ardından 
Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve  Halk Bank Yetkilileri  Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan tarafından makamında ağırlandı ve programın anısına plaket ve hediye takdimleri 
yapıldı.
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2018 yılında kurulan TRTEST Kurumu Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Elazığ TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Genel Müdür Bilal Aktaş ile bir araya 
gelerek merkezin çalışmaları ve hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BAŞKAN ARSLAN, TRTEST GENEL MÜDÜRÜ 
AKTAŞ İLE BİRARAYA GELDİ

SAVUNMA SANAYİ VE KOBİ’LERE ÖNEMLİ HİZMETLER SUNULUYOR…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Zülfü Altıntaş ve Tahir Tunç ile Elazığ TSO Genel Sekreteri 
M.Mehmet Karabulut ile birlikte TRTEST Merkezini ziyaret ederek Genel Müdür Bilal Aktaş ile 
görüşen Başkan Arslan, Aktaş’a başarılar dileyerek merkezin çalışmaları ve hizmetleri hakkında 
görüş alışverişinde bulundu.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, ziyarette yaptığı değerlendirmede, “Uzun yıllar Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) Sanayileşme Daire Başkanlığı görevini ifa eden Sayın Bilal Aktaş, TRTEST Yönetim 
Kurulu’nun 18 Eylül tarihli kararı ile TRTEST Genel Müdürü olarak atanmıştır. Savunma ve havacılık 
sektöründe, sanayileşme adına önemli çalışmalara imza atan Aktaş, bu görev değişikliği ile sek-
töre hizmetini, bir başka kritik alanda sürdürmeye başlamıştır. Kuruluşu ve faaliyete geçmesi, uzun 
süredir beklenen TRTEST’in, sektöre çok önemli hizmetleri olacağı muhakkaktır. Bugün Odamız 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek özellikle KOBİ’lerimizin bu önemli 
merkezin hizmetlerinden nasıl istifade edebileceklerini Sayın Genel Müdürümüzle değerlendirdik. 
Göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyor, kendilerine başarılarının bu önemli kurumda da devam 
etmesini diliyoruz” dedi.

ELAZIĞ İŞ DÜNYASININ YANINDAYIZ…

Elazığ TSO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden, TRTEST Genel Müdürü Bilal 
Aktaş, 2018 yılında kurulan merkez hakkında bilgiler vererek tüm KOBİ’lerin hizmetinde olduklarını 
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Aktaş değerlendirmesinde, “Türkiye’nin çok önemli bir ihtiyacı olan ve aslında 4-5 yıldan beri gün-
demde olan TRTEST Merkezi 2018 yılında kurulmuştur. Kurucuları Savunma Sanayi Başkanlığı, TSE, 
TÜBİTAK, TSKGV ve STM’dir. Bu yapının genişlemesini arzu ediyoruz. 2018 yılı Eylül ayında ise Yöne-
tim Kurulu Kararı ile kurumun Genel Sekreterliğine atanmış bulunmaktayım.

TRTEST’in temel görevleri; Test, muayene, analiz, gösterim, gözetim, sertifikasyon, kalibrasyon, 
kalifikasyon gibi uygunluk değerlendirme altyapıları kurmak, işletmek, idame ve eğitim hizmeti 
vermek ve kullanımdaki ürün ve yarı mamullerin tekrar uygunluk değerlendirilmesini sağlayarak, 
test ve değerlendirme altyapı ve kabiliyetlerinin envanterini tutmak; ihtiyaç sahipleri ile kabiliyetleri 
bir araya getirerek koordinasyon ve aracılık hizmeti sağlamaktır. Ülkemizin başta savunma sanayi 
olmak üzere tüm KOBİ’lerin böyle bir merkezin hizmetlerine çok yoğun bir şekilde ihtiyaçları bu-
lunmaktadır. Bu ihtiyaçlar artık merkezimiz tarafından karşılanmaktadır. Elazığ KOBİ’lerine de her 
zaman kapımız açık olup, her türlü hizmeti vermekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Ben bu 
düşüncelerle Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ikizkuleler toplantı salonunda Akredita-
syon Belgesinde sınıfını yükselten ve ilk kez belge alan Oda-Borsaların sertifikaları 
düzenlenen törenle TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından verildi. Törene 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’da katılarak C sınıfından B sınıfı-
na yükselen Elazığ TSO’nun sertifikasını aldı.

 

TOBB AKREDİTASYON BELGE TÖRENİ

HİSARCIKLIOĞLU: BELGEYİ ODA-BORSALARIMIZ HAKKIYLA ALIYORLAR…

Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşma-
da, hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam etmesinin çok 
önemli olduğunu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsaların da kendilerini dönüştürüp 
geliştirdiklerini söyledi.

Akreditasyon uygulamasıyla oda ve borsaların dünya standartlarına yükseldiklerini belgelediklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bu belgeyi biz vermiyoruz. Belgeyi ben versem 365 oda 
ve borsaya akreditasyon belgesi veririm, seçimleri de garanti ederiz. Belgeleri bağımsız bir kurum 
veriyor. Yani iltimas, torpil burada işlemiyor. Tüm dünyaya bizim sistemi ihraç edecek konuma geldik. 
Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden talepler var. Oda ve borsa sistemimizi öğren-
mek istiyorlar. Hatta kanunlarını hazırlamamızı istiyorlar, onları da hazırlıyoruz. Kıskançlık yaparak 
bilgileri kendimize saklamıyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi onlarla da paylaşmaya başladık. Hatta 
bizim sistemimizi yürürlüğe koyan ülkeler oldu. Belge alan ve sınıf yükselten tüm Oda-Borsalarımızı 
yürekten kutluyorum" dedi…
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, bir dizi 
temasta bulunmak üzere geçtiğimiz gün ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’a Elazığ TSO tarafından hazırlanan ve iş dünyasının taleplerini 
içeren dosyayı sundu. 

İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ BAKAN VARANK’A 
İLETTİLDİ

“TALEPLERİN KARŞILANMASI SANİYİNİN İVME KAZANMASINI SAĞLANACAKTIR”

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi( Elazığ OSB) Konferans Salonu’nda  Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Mus-
tafa Varank’ın katılımıyla düzenlenen  istişare toplantısında  Elazığ’ın taleplerini sözlü olarak  ifade 
eden Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, “Ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik süre-
cin en kısa sürede bertaraf edilmesi, üretim ve istihdamın artması hususunda çok önemli düzenle-
meler ve destekler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili bakanlıklar tarafından 
yapılmakta ve tüm bu girişimleriniz iş dünyasının takdirlerini görmektedir. Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak ilimizin yeni yatırımlar kazanması, mevcut yatırımcıların kapasitelerini artırarak üre-
tim ve istihdamı desteklemesi ve ihracatımızla ülke ekonomisine katkı sağlanması hususunda,  iş 
dünyasının taleplerini ana başlıklar halinde ifade etmek istiyorum.  İş dünyasının bu taleplerinin 
karşılanması halinde Elazığ’ın  ekonomisi ve sanayisinin yanı sıra bölgemiz sanayisinin de  ciddi ma-
nada ivme kazanması sağlanacaktır” dedi.

Başkan Yaşar, konuşmasının ardından Elazığ TSO tarafından hazırlanan iş dünyasının taleplerini 
içeren dosyalı Bakan Varank’a takdim etti.
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Bakan Varank’a Sunulan Dosyada Yer Alan Talepler:

ELAZIĞ 2. OSB ALTYAPI ÖDENEĞİ
anayi ve Teknoloji Bakanlığımızın oluru ile ilimizde 2. OSB çalışmaları başlamıştır. 6.660 hektardan 
oluşan bir alan üzerinde altyapı ihale aşamasına gelinmiştir. Bu önemli altyapının bir an evvel ilimize 
kazandırılması hususunda gerekli olan ödeneklerin çıkarılması Elazığ iş dünyasının öncelikli beklen-
tisidir.

TİCARİ KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ
 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilimizin potansiyel kaynaklarını oluşturan değerleri-
nin ekonomiyi kazandırılması, üretim ve istihdamın teşvik edilmesi yurt içi ve yurtdışından ilimize 
yatırımcıların özendirilmesi ve ortaklık kültürünün oluşturulması amacıyla, Gıda, Savunma Sanayi, 
Jeotermal, Enerji (GES), Turizm ana sektörlerinde faaliyet göstermek üzere Fırat Üretim ve Pazarla-
ma Kooperatifi Odamız tarafından kurulmuştur.  Bu kooperatifin ilimizde ve bölgemizde hedeflemiş 
olduğu nihai amacına ulaşması için imalat sanayiye tanınan devlet desteklerinin üretim kooperati-
flerine de sağlanması hususunda gerekli olan desteğin verilmesini beklemekteyiz.

PALU, KARAKOÇAN VE KOVANCILAR OSB’NİN KURULMASI
İlimizin aynı hinterlandında yer alan Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerimiz, yer altı kaynakları, 
tarım ve hayvancılık ürünleri, enerji (GES) Jeotermal enerji gibi alanlarda önemli potansiyele ve kay-
naklara sahiptir. Bu  bölgemizin ortak OSB ihtiyacının karşılanmasını beklemekteyiz.

 TEŞVİK YASASI DÜZENLEMESİ
Teşvik yasasının yeniden düzenlenerek OSB içinde yapılan yatırımlara sağlanan 6. Bölge Teşvikler-
inin OSB dışındaki yatırımlara ve mevcut yatırımlara da uygulanması iş dünyasının çok önemli bir 
talebidir.

OSB ALTYAPI KATILIM PAYLARI KONUSU
OSB’lerde yatırım yapacak girişimcilerden talep edilen altyapı katılım paylarının kaldırması iş 
dünyasının önemli bir beklentisidir.

GİRİŞİM MERKEZİ KURULMASI
 TRB1 illerini oluşturan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerine hizmet verecek olan bir Girişim 
Merkezi kurulmasını bölge girişimcilik kültürüne çok önemli katkılar sağlayacaktır.

 
KOSGEB CAN SUYU KREDİSİ
KOSGEB tarafından geçmiş yıllarda verilen 0 faizli Cansuyu Kredisini içinden geçmekte olduğumuz 
bu dönemde çok sayıda işletmemizin çok önemli bir beklentisi ve ihtiyacı haline gelmiştir.

ARA ELEMAN KONUSU
İş dünyasının bugün ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de ara eleman sorunu bulunmaktadır. Bu 
konuda çözüm üretici yeni tedbirlerin geliştirilmesini iş dünyası olarak talep etmekteyiz.

ELAZIĞ LOJİSTİK MERKEZİ PROJESİ
 ilimiz ekonomi ve sanayisinin gelişmesi noktasında üzerinde çalıştığı Lojistik Merkezi Projemizin 
desteklenmesini talep etmekteyiz.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.02.2019 tarih, 544 esas sayılı yazısına 
istinaden, İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri gerçekleştiril-
di.  Elazığ TSO hizmet binasında yapılan seçimlerde Genç Girişimciler Başkanlığına 
Tuncay Çeçen, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına ise Ayşegül Metin seçilmiştir.

İL KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER İCRA 
KOMİTESİ SEÇİMLERİ YAPILDI

Başkan Arslan’dan Kutlama…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Koordinasyonunda, oda ve borsalarda, TOBB İl Kadın Gi-
rişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeliği seçimleri 27 Şubat 2019 
tarihinde Elazığ TSO’da yapıldı.  Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün 
gelişmesine öncülük etmek amacıyla Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türki-
ye’nin en büyük girişimci ağı TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulları 
İcra Komitesi Üyeleri yapılan seçimle belirlendi.

Yapılan seçimler sonucunda Genç Girişimciler Başkanlığına Tuncay Çeçen, Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanlığına ise Ayşegül Metin seçildi.

Her iki başkanı ve seçilen yönetimleri tebrik eden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Ar-
slan, İlimizde genç ve kadın girişimciliğin özendirilmesi noktasında her iki kurula çok büyük görevler 
düştüğünü ifade ederek, başarılar diledi.

SEÇİMLERİ YAPILDI
GÜNCEL HABERLER
Yıllık İşletme Cetveli İçin Son 
Gün…
10 soruda borç yapılandırma 
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