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MESLEK KOMITELERI “PANDEMİ” GÜNDEMİYLE 
TOPLANDI…

Elazığ TSO Müşterek Meslek Komite Toplantısı “Pandemi” gündemiyle gerçekleş-
 tirildi. Zoom üzerinden yapılan toplantıda bir araya gelen 14 ayrı Meslek Grubu üyeleri
tam kapanma sürecini değerlendirirken özellikle iş dünyasının beklentileri ve bu sü-
 reçte yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ
 TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Ciro kaybı yaşamış olan ve kapalı olan
işletmeler için nakit ihtiyacının karşılanması ve vergi ötemelerini bir kez daha dile ge-
…tirdi. Toplantıda Meslek Komitelerinin 2021 performansı da değerlendirildi

Ciro Kaybı Yaşayan İşletmeleri Ekonominin İçinde 
Tutmamız Gerekiyor…

Başkan Arslan Elazığ TSO Müşterek Meslek Komite 
Toplantısının açılışında, ciro kaybı yaşayan ve 
kapanma süreçlerinde en fazla zarara uğrayan 
işletmelerin çok acil şekilde desteklenerek 
ekonominin içinde tutulması gerektiğini ifade etti. 
Arslan değerlendirmesinde “Salgının tüm dünyada 
ticaret ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artarak 
sürüyor.

Bu süreçte ülkemizde yoğun kapanma yaşayan 
işletmelerimizin bu aydan itibaren, geçen 12 ayın 
kredi yüküne karşı desteğe ihtiyacı var. Başta turizm, 
eğitim, yeme-içme, yolcu taşımacılığı, eğlence, 
perakende mağazacılık gibi sektörler salgın şartları 
nedeniyle hala yoğun kısıtlama altında olup, salgın 
süresince geçmişteki cirolarından uzak bir noktada.

Bu sektörlerimiz için devam eden kredi ödemelerini 
yapmak, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek 
ve aynı anda işletme sermayelerini karşılayarak 
istihdamlarını korumak oldukça zor. Yaptığımız 

gözlemlerde en kötüsü ise bu sektörlerde yıllarını 
vermiş iş insanlarının mesleklerine küsmeleri. Bu 
kanımca en kötü yanı. Pandemi sonrası bu sektörlerin 
ve iş insanlarının ekonominin içinde kalması ve 
ekosistemin korunması bugün en önemli önceliğimiz 
olmalı. Bu sektörlerin kredi ödemelerinin ötelenmesi, 
hibelerle desteklenmesi, kira ödemelerine destek 
sağlanması ve en az 6 ay ödemesiz olmak üzere sıfır 
faizli veya çok düşük faizli kredilerle desteklenmesi 
gerekiyor. Yine bu sektör temsilcilerinin tüm vergisel 
ödemelerinin de en az yıl sonuna kadar ötelenmesi 
çok önemli bir katkı olacaktır” dedi.
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Konut Kredileri Faiz Oranlarına Acil Müdahale 
Beklentisi…

Elazığ TSO Başkanı Arslan, konuşmasında konut 
satışlarının İstanbul ve İzmir dışında Türkiye genelinde 
durma noktasında olduğunu belirterek, “Üç yüzün 
üzerinde sektörü etkileyen inşaat sektöründe 
pandemiyle birlikte tarihi bir duraklama söz konusu. 
Yapılan istatiklerde 2019 yılına göre konut satışlarında 
yüzde 40 daralma olduğu ifade ediliyor. Özellikle 
deprem sonrası ilimizde çok yoğun bir şekilde yapılan 
konutlar var. Ancak bunların satışları neredeyse 
sıfır düzeyinde. Odamızın en kalabalık grubu olan 
11. Meslek Grup temsilcilerimiz mevcut banka faiz 
oranları ile konut satışlarının önünün açılmasına 
imkan olmadığı ifade ediliyor. Konuyu TOBB nezdinde 
gündeme taşıyacağız. İnşaat ve bağlı alt sektörlerinin 
nefes alabilmesi için Konut Kredilerindeki banka faiz 
oranlarının çok acil olarak düşürülmesi gerekiyor.

2021 yılı Ocak ayından itibarın Meclis Başkan Vekilimiz 
Sayın Veli Aksu başkanlığında Odamız profesyonelleri 
ve siz değerli Meclis Üyelerimizle hem sektörlerimize 
hem de ilimize değer katma ve ticaretin çarklarının 
dönmesi hususunda çok yoğun gayretlerimiz söz 
konusu. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu 
zor günleri birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde 
atlatacağımıza inanıyorum” değerlendirmelerinde 
bulundu.

 

Meslek Komiteleri 32 Ayrı Konuyu Gündeme Taşıdı

Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili ve Elazığ TSO 
Meslek Komiteleri Çalışma Komisyonu Başkanı 
Veli Aksu’da konuşmasında Meslek Komitelerinin 
2021 yılı performansları ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Aksu geçen 4 aylık süreç içerisinde Meslek 
Komitelerince Elazığ TSO tarafından üzerinde 
çalışılması ve çözüm üretilmesi için 32 ayrı konuyu 
gündeme taşıdıklarını ifade etti. Bu taleplerden 
16’sının çözüldüğünü diğerlerinin ise halen bekleme 
aşamasında olduğunu ve bir kısmının da ret edildiğini 
ifade etti. Gündeme taşınan 32 konuyla ilgili gelinen 
süreç ve yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan raporu 
Meslek Komite Üyelerine takdim eden Aksu, tüm 
Meslek Komite Üyeleri ve Elazığ TSO profesyonellerine 
gayretleri için teşekkür ederek, “İçinden geçmekte 
olduğumuz bu zor günlerde Sayın Başkanımız TOBB 
üzerinden yapılan girişimler ve çözüme kavuşturulan 
her bir başlık ile ilgili detaylı bilgiler verdiler. Özellikle 
tüm Meslek Komite Üyelerimizin geçen 4 aylık 
dönemdeki performanslarını yıl sonuna kadar 
devam ettirmelerini özellikle istirham ediyorum. 
Sizlerin Odaya taşıdığı her bir başlık inanın bir çok 
üyenin çözümsüz gibi gördüğü sorunun ortadan 
kaldırılmasına vesile oluyor” dedi.

 

Zincir Market Girişimimiz Türkiye’ye Örnek Oldu…

Meslek Komiteleri Çalışma Komisyonu Başkanı Veli 
Aksu Odamızın yerel esnafın korunması amacıyla Ocak 
ayında girişimlerini başlattığı ve Türkiye gündemine 
gelen zincir marketlerle ilgili talebinin İl Hıfzıssıhha 
Meclis Kararları ile Ülkemizde 7 ilde uygulamaya 
geçtiğini ifade etti. Aksu konuşmasında, “Bilindiği 
gibi Odamız tarafından yerel esnafımızın korunması 
için zincir marketlerin Cumartesi günleri yarım gün, 
Pazar günleri ise tamamen kapanması talebinde 
bulunmuş ve bu konu Türkiye’de çok sayıda medya 
kurumunda yer almıştı. Odamızın bu talebi Zincir 
Marketler üst kuruluş tarafından kabul görmemişti. 
Tam kapanma ile birlikte haksız rekabetin önlenmesi 
açısından Odamız tarafından İl Hıfzıssıhha Meclisine 
başvuru yapılarak gıda ve temizlik malzemesi dışında 
zincir marketlerin satış yapmaması talep edilmiştir. 
Bu talebimiz kabul görmüş olup yine Ülkemizde 
7 il de aynı kararı almıştır. Odamız tarafından bu 
uygulamanın 17 Mayıs sonrasında da yıl sonuna kadar 
devam etmesi yönünde bir çalışması olacaktır” dedi.

Müşterek Meslek Komite Toplantısı serbest kürsü 
bölümünde Meslek Komite Üyelerinin görüş, öneri ve 
taleplerinin alınması ile sona erdi.
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TEKNOLOJİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN FİRMA-
LARIMIZDAN BAŞKAN ARSLAN’A TEŞEKKÜR ZİYARETI…

Elazığ’da hizmet veren telekomünikasyon sektörünün temsilcileri Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’la bir araya geldi. 3 operatörün bayiliğini yapan iş 
insanları Başkan Arslan’a 17 günlük tam kapanma kararının ardından haksız rekabetin 
önlenmesi için zincir marketlerde sadece gıda ve temizlik malzemelerinin satışının 
yapılması talebi için teşekkürlerini ilettiler.

Elazığ TSO tarafından haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 
zincir marketlerde sadece gıda ve temizlik malzemelerinin 
satışının yapılması talebi, İl Hıfzıssıhha Meclisinin 29 Nisan 
2021 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanmıştı.  Bu kapsamda 
Elazığ’da hizmet veren telekomünikasyon sektörünün 
temsilcileri Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’la bir araya 
gelerek alınan karar dolayısı ile teşekkür ettiler.

Haksız Rekabet Söz Konusuydu…

Ziyaret esnasında konuşan Elazığ TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
önceliğimiz yerel tacirimizi, yerel üreticimizi korumaktır. Hep 
bunun mücadelesini verdik. Biliyorsunuz geçen seneden 
belli özellikle pandemideki kapanma dönemlerinde ulusal 
marketlerin hatta sonları hizmetlerine ara vermelerini 
istemiştik ve bunu da ulusal gündeme taşımıştık. Bu son 
kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı’mızın genelgesiyle 
hafta sonlarında ulusal marketlerimiz hizmetlerine ara 
verdiler. Onları bir gün dinlendirdik. Amacımız şuydu; yerel 
tacirlerimizin daralan işlerini daha az seviyeye indirebilmek 
ve onları iş hayatına tutundurabilmek.

Bir de yine Ticaret ve Sanayi Odaları olarak bizler özellikle 
yerel tacirlerimizle; konfeksiyoncularımız, zücaciyecilerimiz, 
teknoloji firmalarımızın mağazaları kapalıyken onların ulusal 
marketlerde satışlarına devam etmeleri gerçekten bir haksız 
rekabet söz konusuydu. Bununda önüne geçme adına 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçen hafta valiliğimizden 

kapanma döneminde ulusal marketlerde gıda ve temizlik 
malzemeleri dışında satışlarına tahkir konulmasını istemiştik. 
Bu da gerçekleşti. Bunun da memnuniyeti iş dünyası 
tarafından gerçekten oldukça üst seviyede. Bu memnuniyet 
münasebetiyle de bugün telekomünikasyon operatörü ve 
teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalarımız bizlere bir 
teşekkür ziyareti yaptılar, duyarlılıklarından dolayı kendilerine 
teşekkür ediyorum” dedİ. 

Çabalarından Dolayı Başkana Teşekkür…

 Azim Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Çelik, “Elazığ’daki 
3 operatör firma bayileri olarak bu kararın alınmasında 
büyük katkıları olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız 
Sayın Asilhan Arslan Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Bu karar 
Türkiye’de birkaç ilde alındı. Bu illerden bir tanesi de Elazığ 
oldu. Gösterdiği çabalara çok tekrar teşekkür ediyoruz. 
Tüm bayi arkadaşlarımızla beraber. Bugün burada 3 firma, 
3 operatörün bayileri olarak geldik, Başkanımızı ziyaret 
ettik. Bundan sonraki gelişmelerle ilgili ve şu anki bizim 
sıkıntılarımızla ilgili istişare yapıyoruz. Şu ana kadar yaptıkları 
ve bundan sonra yapacakları hizmetler için kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz” dedi.
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TİCARİ KREDİ ÖDEMELERİNE ERTELEME TALEBİ…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, pandemi nedeniyle ciro kaybı 
yaşamış ve kapanan işletmelerin ticari kredi taksit ödemeleri ile vergilerinin 
ertelenmesini ve işletmelere düşük faizli yeni kredi verilmesini talep etti.

Elazığ İş Dünyamızın Öncelikli Beklentisi Finansman …

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 
Covid-19 salgını süresince kamu bankalarının reel sektöre 
destek verdiğini belirterek, “Odamız Meslek Komiteleri ve 
Üyelerimizin bizlerden iş dünyası adına öncelikli talebinin 
bu desteğin devam ederek, kredi taksit ödemelerinin 
ertelenmesi olduğunu görüyoruz. 2020 yılı Mart ayından 
itibaren hizmetler ana sektörü çatısı altındaki firmaların 
etkilendiği, çok ciddi manada ciro kaybı yaşadığı, vergi 
ve kredi ödemeleri, hatta kira ödemelerinde bile büyük 
sıkıntılar yaşadıklarına şahit olmaktayız.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020’den bu yana, 
otel, restoran, kafeterya, eğitim, hazır yemek gibi sektörlerde 
faaliyet gösteren oda üyelerimizin, üst üste gelen geçici 
kapanmalar ve ciro kayıpları nedeniyle sektörde yer alan 
üyelerimiz temel giderlerini dahi karşılamakta zorlanıyor. 
İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerin en az 
hasarla atlatılması ve pandemi sonrası işletmelerimizin 
kaldığı yerden devamı için yapılandırılan vergi borçları da 
dahil olmak üzere vergilerin yıl sonuna kadar ötelenmesi, 
ticari kredi taksit ödemelerinin 2022’de başlatılması ve bu 
sektörlerimize yeni bir finansman paketi açılmasını çok 
ivedi bir ihtiyaç olarak görmekteyiz” değerlendirmesinde 
bulundu.
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ELAZIĞ TSO HİZMET İSTATİSTİKLERİ

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2021 yılı ilk 4 ayına ait Oda Birimleri
 bazında hizmet istatistikleri hazırlandı. 2020 yılının aynın dönemine göre başta yeni
 kayıtlar olmak üzere bir çok alanda kapasitenin arttığını belirten Elazığ TSO Başkanı
 Asilhan Arslan, “İçinden geçtiğimiz zor günlere ve kapanmalara rağmen hedef odaklı
hizmet üreten Odamız Üyelerimize ve ilimize değer üretmenin yoğun gayretini gös-
…termektedir” dedi

Zor günleri gayretlerimizle aşacağız…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 1884 
yılında ülkemizde kurulan en eski üç odadan biri olan 
Elazığ TSO’nun tüm yönetim organları ve birimleri ile 
yoğun bir gayretle çalıştığını ifade etti. Başkan Arslan, 
“Üye memnuniyetini esas alan Odamız ilimizin sosyal, 
kültürel ve ekonomik kalkınma ve gelişmesi hedefiyle 
7/24 mesai kavramını esası almak suretiyle önemli 
çalışmalar ve hizmetler gerçekleştirmektedir.  

COVİD-19 sürecinin tüm zorlukları ve kapanmalara 
rağmen 42 ana başlık altında 250 ayrı hizmet 
girişimlerimiz ile Üyelerimize ve şehrimize değer 
katmak istiyoruz. Elazığ TSO İyi Uygulamalar Raporu 
olarak yayınladığımız tüm bu çalışmalarımızla bu zor 
günleri geride bırakacağız.

Odamızın 150 yıla yaklaşan tarihine bu hizmet 
dönemimiz içerisinde unutulmaz hizmetler ve 
izler bırakarak şehrimizin de çok daha müreffeh bir 
geleceğe taşınması için çok değerli altyapıları tüm 

paydaşlarımızla birlikte kuruyoruz.

Odamızın TOBB Akreditasyon sistemi içiresinde A 
sınıfına yükselme hedefi de tüm bu çalışmalarımızın 
kayıt altına alınarak ölçülebilir ve raporlanarak 
profesyonel bir takip sistemi sağlamakta ve şeffaflık 
ilkesi içerisinde tüm hizmetlerimizin Üyelerimiz ve 
kamuoyu ile paylaşmasına vesile olmaktadır.

Odamızın aylık olarak yayınlamakta olduğu hizmet 
istatistikleri kapsamında 2021 yılı ilk 4 aylık dönemi 
aylar itibarı ile hazırlanmıştır.

İlk dört aylık hizmet dönemimizde gayretleri vesilesiyle; 
tüm yönetim organlarımıza, profesyonellerimize, 
üyelerimize ve paydaşlarımıza değerli katkı ve 
hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Odamız web sitesinde de yayınlanmış olan bu istatistik 
verilerini tüm kamuoyu ve üyelerimizin bilgilerine 
sunuyoruz” dedi.
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TOBB HEYETİ KIRGIZİSTAN’DA ÜST DÜZEY 
GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkan-
 lığında aralarında Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Keneşi Konsey Üyesi
 Asilhan Arslan’ın bulunduğu  TOBB heyeti, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te sırasıyla
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Kabine Başkanı Ulubek A.Maripov, Ya-
 tırım Teşviki ve Korunması Bakanı Almambet Shykmamatov ve Cumhurbaşkanı Sadır
…Caparov ile ikili görüşmelerde bulundu

TOBB heyetine Kırgızistan’da yoğun ilgi…

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Kırgızisatan 
programına, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek 
Omuraliyev, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç,  
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türk Keneşi Konsey 
Üyesi Asilhan Arslan, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Adil S. Konukoğlu katıldı.

TOBB heyeti, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, 
Kabine Başkanı Ulubek A.Maripov, Yatırım Teşviki ve 
Korunması Bakanı Almambet Shykmamatov görüşmesinin 
ardından son olarak Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir 
araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
heyetini Cumhurbaşkanlığı makamında kabul etti.

Hisarcıklıoğlu kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, 
Kırgızistan’ın kalkınma ve gelişmesi için öncelikle sanayi 
potansiyelin artırılması gerektiğini söyledi. Kırgızistan Sanayi 
Odasının faaliyetinde reformların yapılması gerektiğinin altını 

çizen Hisarcıklıoğlu, iş dünyası ile çalışma mekanizmasının 
iyileştirilmesinde tecrübe paylaşmaya hazır olduklarını dile 
getirdi.

“Türkiye, Kırgızistan’ın önemli ticari ve ekonomik 
ortaklarından” 

Caparov, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada Kırgızistan’daki 
Türk yatırımcıların girişim ve projelerini desteklediklerini 
belirterek, ülkede yatırım ortamının iyileştirilmesine büyük 
önem verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Caparov, sanayi, 
tarım, hafif sanayi, hidro enerji, turizm, madencilik ve diğer 
sektörlerinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı çıkar teşkil 
eden projelere odaklandıklarını işaret etti.

Küresel salgın nedeniyle ikili ticaret hacmindeki olumsuz 
dinamiğe rağmen Türkiye’nin Kırgızistan’ın önemli ticari 
ve ekonomik ortaklarından olduğunu dile getiren Caparov, 
Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1 milyar 
dolara çıkarılması için tarafların tüm çabayı sarf edeceklerine 
inandığını kaydetti. Caparov, Temmuz’da yapılacak Kırgız-
Türk İş Forumuna, Türk iş dünyasını aktif bir şekilde katılmaya 
ülkenin farklı sektörlerine yatırım yapmaya çağırdı.
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ÜRETİCİLERE ÜCRETSIZ İPEKBÖCEĞİ 
YUMURTASI DAĞITILDI…

Önemli Bir Gelir Kaynağı ve İstihdam Alanı…
İpekböceği Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumalarının 
Yeniden Hayata Geçirilmesi ortak projesi kapsamında 
geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi bu sene de üreticilere 
lavra (ipekböceği yumurtası) dağıtıldı. Proje 
kapsamında eğitim, çiftçi seçimi ve 30 bin adet 
çınar yapraklı dut fidanının dağıtımını yüzde yüz 
hibe ile gerçekleştirilmesinin ardından bu yıl üretim 
için 140 kutu ipek böceği yumurtası ücretsiz olarak 
dağıtılmaya başlandı.

İpekböceği yetiştiriciliğinin öneminde ve paydaş 
kurumlarla birlikte verdikleri desteklere değinen 
İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “ 
İpekböcekçiliği kadim tarihten beri Elazığ ilinde 
yapılan ancak son dönemlerde sentetik ipliklerin 
gelişmesiyle birlikte yok olmayla yüz yüze kalmış 
olan bir sektör. Biz de iki sene önce Elazığ TSO, 
Fırat Üniversitesi (FÜ) , Orman Bölge Müdürlüğü 
ve El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve diğer 
bütün paydaşlarımızla bir araya gelerek Elazığ ilinde 
bu sektörü yeniden canlandırmaya karar verdik. 
Valiliğimiz koordinesinde yürüttüğümüz bu proje 
ile birkaç köyümüzde ilk denemelerini başarılı 

bir şekilde yürüttüğümüz projenin Orman Bölge 
Müdürlüğü’nden temin ettiğimiz yaklaşık 30 bin adet 
çınar yapraklı dut fidanının dağıtımını yüzde yüz hibe 
ile gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde 2 senede Koza 
Birlik’ten temin ettiğimiz yumurtaları üreticilerimizle 
buluşturduk ve başarılı denemeleri geride bıraktık. 
Bugün yine 140 kutu ipekböceği yumurtasını Birlik’ten 
temin ederek ücretsiz bir şekilde üreticilerimize 
dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda Elazığ TSO İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komi-
 tesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü’nün
 “İpekböceği Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumalarının Yeniden Hayata Geçirilmesi” ortak
projesi kapsamında geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi bu sene de üreticilere lavra (ipek-
böceği yumurtası) dağıtıldı. Programa katılan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
 dımcısı Mustafa Tavuş kurumların ve çiftçilerin birlikteliğinde Elazığ’da istihdam ve
 gelir sağlayıcı önemli bir projenin devam etmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu
…dile getirdi
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ÜYE MEMNUNİYET ANKET RAPORU YAYINLANDI

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 
Elazığ TSO’nun 2021 yılı itibarı ile hem Oda birimleri 
hem de profesyonel firmalar üzerinden çok yoğun 
bir şekilde Üye Memnuniyet Anket çalışmaları 
yapıldığını ifade etti. Başkan Arslan, yapılan anketlerle 
üye beklenti ve memnuniyetinin aylık takip edildiğini 
belirterek, “Odamız Genel Sekreterliği gözetiminde, 
Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğümüz 
tarafından 2021 yılı itibarı ile aylık olarak Üye 
Memnuniyet ve Beklenti Anketleri uygulanmasına 
başlanmıştır. TOBB Akreditasyon sistemi içeresinde 
A Sınıfı hedefi olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bu 
süreçte üye ihtiyaçlarının belirlenmesi, iyileştirmeye 
ve geliştirmeye açık alanların tespiti ve üyelere 
verilen hizmetlerden Oda Üyelerinin memnuniyet 
durumunu ölçmek amacıyla hem Oda Birimleri 
hem de profesyonel firmalarla müşterek hareket 
etmektedir.

Anketler kapsamında telefonla 727 adet firmayla 
görüşmeler gerçekleştirilmiş olup görüşme süreleri 
yaklaşık olarak 4 dakika sürmüştür. Ayrıca Harput 
Ajans ve TradeValley firmaları ile yaptığımız protokol 
gereğince İmalat sanayi ve ihracatçı firmalarımıza 
da ayrıca anket çalışmaları yine telefonla yapılmıştır.

Görüşmeler firma sahipleri veya üst düzey 
yöneticilerle gerçekleştirilmiştir. Yaptığımız anket 

neticesinde; Yasal mevzuatlar ve oda politikaları 
çerçevesinde objektiflik ve gizlilik ilkelerine 
bağlı kalınarak üyelerimizin ekonomik ve sosyal 
durumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra daha iyi ve 
kaliteli hizmet sunabilmek adına üye görüş ve 
önerilerine, var olan veya yeni uygulanan program 
ve etkinliklerin memnuniyet düzeylerine ilişkin 
aydınlatıcı bilgiler edinilmiştir. Anketimiz bir önceki 
yıllara göre revize edilmiş olup süreç bazlı bir anket 
hazırlanmıştır. Revize edilen anketimizin bu hali 
üyelerimizin yapmış olduğumuz faaliyetlerden 
de haberdar olmasını sağlanmıştır. 3 ‘lü skala 
ile hazırlanan anketimize bilgim yok bölümü 
de eklenerek daha sağlıklı veriler elde edilmesi 
hedeflenmiştir. Alınan geri bildirimlere göre aksiyon 
alınması için her ay Genel Sekreterliğimizin önerisi 
doğrultusunda iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Bu anketlerle temel amacımız Üyelerimizin talep 
ve beklentileri doğrultusunda hizmet kalitemizi 
yükseltmektir. Başta anketlerimize katılan tüm 
Üyelerimize, bu çalışmalara değer katan Odamız 
Profesyonelleri başta olmak üzere Harput Ajan 
ve TradeValley çözüm ortaklarımıza emekleri için 
teşekkür ediyor şeffaflık ilkeleri doğrultusunda 
sonuçları tüm üyelerimiz ve kamuoyu ile 
paylaşıyorum” dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üye ihtiyaçlarının belirlenmesi, iyileştir-
meye ve geliştirmeye açık alanların tespiti ve üyelere verilen hizmetlerden Oda Üyele-
 rinin memnuniyet durumunu ölçmek amacıyla 2021 yılı aylar itibarı ile yapılan Anket
…Raporu yayınlandı
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