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GENEL BAŞKAN HİSARCIKLIOĞLU İŞ DÜNYASINA 
SAĞLANAN DESTEKLERİ MADDE MADDE AÇIKLADI

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video
konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısın-
da COVİD-19 sürecinde TOBB’nin yaptığı girişimler ve çalışmalar hakkında detaylı bil-
 giler verdi. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’ın da katıldığı toplantıda
 Oda/Borsalardan gelen tüm taleplerin ilgili makamlara taşınarak çözüm üretildiğini
 ifade eden Hisarcıklıoğlu “İş dünyası Sizler aracılığı ile taleplerini bizlere ulaştırdılar bu
.talepleri bugün hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi

Üyelerimiz istedi bizler istekleri karşıladık…
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu pandemi sürecinde 
TOBB’nin yaptığı çalışma ve hizmetler hakkında 
başlıklar halinde bilgilendirmelerde bulundu. Başkan 
Hisarcıklıoğlu konuşmasında, “TOBB ve Odalar/
Borsalar olarak bu dönemde pandemi sürecinde de 
üyelerimizin sorunlarını yakından takip ediyor, tüm 
sorunları çözüm önerileri ile birlikte Hükümetimize 
iletiyoruz.

Pandeminin başladığı günden bugüne geçen 9 
ayda 700’ün üzerinde irili-ufaklı, online veya yüz yüze 
toplantı yaptık. Cumhurbaşkanımız ve 8 Bakanımız 
ile Türkiye Ekonomi Şurası’nı gerçekleştirdik. 365 
Oda ve Borsamızdan gelen 180 civarında talebimizi 
kendilerine ilettik.

Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan başkanlığında 
6 Bakanımızla Sektörel Ekonomi Şuramızı düzenledik. 
60 sektör meclisimizin sunduğu 300’ün üzerinde 
sektörel talebi, çözüm önerilerimizle birlikte sunduk.

Ayrıca, aynı toplantıda yapısal reform gündemine 
ilişkin 40 maddelik reform önerilerimizi de kendilerine 

ilettik. Her gün bize iletilen sorunları, ilgili bakanlıklara 
iletip çözüm aradık. 100’lerce irili ufaklı soruna 
hükümetimizle birlikte çözüm bulduk.

Ayrıca TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak ekonomik 
sıkıntıların en yoğun hissedildiği dönemlerde Nefes 
Kredisi kampanyaları yaptık. Elimizdeki tüm kaynakları, 
bankaların kaynaklarıyla birleştirip, üyelerimize 
düşük maliyetli kredi destekleri sağladık. Son 4 yılda 
düzenlediğimiz kampanyalarla 150 bin firma 15 milyar 
lira uygun koşullarda finansmana kavuşmuştu. Bu yıl 
pandemi başlayınca da Denizbank ile birlikte Nefes 
Kredisi kampanyasına başladık. 50 bin firma 3 milyar 
lira kaynağa ulaştı. Böylece elimizdeki tüm kaynakları 
üyelerimizin kullanımına sunduk.
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Pandemi döneminde iş dünyasına destek amacıyla 
hayata geçirilen başlıca düzenlemelerimiz ise 
şunlardır:

-  En çok sıkıntı yaşanan sektörlerde Muhtasar-KDV-
SGK ödemeleri 6 ay ertelendi.

- Turizm-Lokanta-Yolcu Taşıma-Eğitim sektörlerindeki 
KDV 8’den 1’e indirildi.

-  İş Yeri Kira stopajı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü.

-  İş Yeri Kiralama KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e 
düşürüldü.

-  KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar tahakkuk edecek 
alacakları 2021’e ertelendi.

-  Vergi-SGK ve kamuya borçlar için vadelendirme 
imkânı getirildi.

- Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için 
kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmedi.

-  Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021’de kira artışı 
yapmayacak .

-  Esnafa ve şahıs şirketlerine yönelik nakdi Kira desteği 
(750 TL) ve Gelir Kaybı desteği (1000 TL) başlatıldı.

-  Ciro kaybı yaşayan küçük işletmelere destek 
ödemesi (2-40 bin lira arası) sağlandı.

-  Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar 
TL’ye çıkarıldı.

-  KGF teminatıyla Kamu Bankaları düşük faizli kredi 
paketleri çıkardı, 200 bin işletmeye 150 milyar lira 
kredi desteği sağlandı.

-  Denizbank ile birlikte Nefes Kredisi kampanyasında 
50 bin firma 3 milyar lira kaynağa ulaştı.

-  Kamu bankaları tarafından yurtiçi üretim destek 
paketleri başlatıldı.

-  Mikro işletmelere (cirosu 3 milyon lira altındakilere) 
Kamu Bankalarından özel kredi destek paketi verildi.

-  Ticari Alacak Sigortası kapsamına orta ölçekli (cirosu 
125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi.

-  30 Haziran’a kadar vadesi gelecek reeskont 
kredilerine 90 gün vade uzatımı, yeni kullanılacak 
reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi 
verildi.

-  Yatırım Teşvik Belgelerinin süreleri 1 yıl uzatıldı.

-  Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri 

taahhütleri 6 ay ertelendi.

-  Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene 
süreleri 3 ay ertelendi.

-  Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 3 ay süreyle 
ertelendi.

-  Turizm sektöründe otel kiralamalarına ilişkin Nisan, 
Mayıs ve Haziran ayları hasılat payı ödemeleri ve irtifak 
hakkı bedelleri 6 ay süreyle ertelendi.

-  Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

-  Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları 
iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 
120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi.

-  Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge 
sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü.

-  Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu sonrası uygunluk 
incelemesi süreci kaldırıldı.

-  Kısa çalışma ödeneği son olarak Nisan-Haziran 2021 
dönemini kapsayacak şekilde uzatıldı.

 

               Odalar ve Borsalarımızdan bizlere ulaştırılan her 
talep ve beklentiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmış 
ve hep birlikte bu kazanımlarımızı iş dünyamızın 
hizmetine sunmanın bugün mutluluğunu 
yaşamaktayız” değerlendirmelerinde bulundu. 
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ELAZIĞ TSO MECLİSİNDEN 
ACİL DESTEK ÇAĞRISI…

Elazığ TSO Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Yaşar başkanlığında zoom 
üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda Elazığ TSO ve çeşitli kurumlardan derlenen 2021 
yılı ilk üç aylık ekonomik verilerinin 2020 yılının aynı dönemine göre ciddi manada 
yükseliş gösterdiğini ifade eden Meclis Başkanı Yaşar, başta eğitim, yeme-içme ve 
tüm hizmetler sektörünün COVİD-19 nedeniyle kısmi kapanma sürecinde çok ciddi 
sıkıntılar yaşadığını belirterek, vergi ötelemeleri, kısa çalışma desteğinin yeniden 
başlatılması ve işletmelerin finansman sorunlarının çözümü için kredi desteğinin 
verilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi…

 İl ekonomisinde toparlanma söz konusu ancak…
Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, toplantının 
açılış konuşmasına Elazığ TSO tarafından hazırlanan il 
ekonomisiyle ilgili istatistik raporlarının değerlendirmesi ile 
başladı. Başkan Yaşar konuşmasında, “Çok Değerli Meclis 
Üyeleri, Sizlere Odamız Meclis Başkanlık Divanı adına saygı 
ile selamlıyorum,

Mart ayında yapmamız gereken toplantımızı yoğun gündem 
ve içinden geçmekte olduğumuz COVİD-19 nedeniyle 
yapamadık. Bugün webinar üzerinden gerçekleştireceğimiz 
toplantımızın hayırlı olmasını öncelikle diliyor, Ramazan 
ayınızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum.

2021 yılının ilk üç aylık dönemini geride bırakmış 
bulunmaktayız. Bu dönemle geçen yılın ilk üç aylık 
dönemini kıyasladığımızda ilimiz ekonomi ve sanayisinin 
çok ciddi boyutlarda bir toparlanma sürecine girdiğini 
görmekteyiz. SGK’lı çalışan sayısı, SGK’lı çalıştıran işyeri sayısı, 
ihracat rakamları, Oda kayıt ve Terk işlemleri, Protestolu Çek 
ve Senet sayıları, işsizlik rakamları bakımından 2019 yılının da 
üzerinde bir performans yakalandığını görmekteyiz. Ancak 
Basit Usulde çalışan işyeri sayımız ne yazık ki, 2019 yılına 
göre bugün 3 bin civarında bir gerileme göstermiştir. Yani 

deprem ve COVİD-19’un olumsuz etkileri özellikle küçük 
esnaf tarafında bir sıkıntı yaratmıştır” dedi.

Hizmetler sektörü için acil destek talebi…
Yaşar kapanma sürecinde hizmetler sektöründe ciddi 
manada iflasların yaşanabileceğine vurgu yaparak, “Yine 
COVİD-19 sürecindeki kapanmalar süreci içerisinde başta 
Hizmetler sektörümüz olmak üzere iç ticaretimiz bugün çok 
ciddi bir daralma ve bir çok sektörde iflasların yaşanabileceği 
endişesi içerisindeyiz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da hafta içerisinde sosyal medya 
üzerinden yaptığı paylaşımla çok ivedi şekilde iş dünyası üç 
önemli başlık altında acil destek beklemektedir. Bunlar özet 
olarak;

-        Tüm vergi ve devlete yapılacak ödemelerin ötelenmesi,

-        Kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması,

-        İş dünyasına çok acil bir şekilde bir yıl ödemesiz olmak 
üzere faizsiz veya düşük faizli kredi desteği sağlanmasıdır. 
Özellikle KOSGEB veritabanına giremeyen sektörler, çeşitli 
nedenlerle kerdi kullanma şansı bulamayanlar, sicil ve 
teminat sorunu yaşayanlar ile hizmetler sektörü öncelikli 
olarak değerlendirilmelidir” ifadelerinde bulundu.
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Meslek Komitelerimizin çalışmaları sektörlerimize değer 
katıyor…
Meclis Başkanı Yaşar, Elazığ TSO Meslek Komite Üyelerinin 
Mart ayı içerisindeki girişimleri neticesinde çok sayıda 
sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, “Mart 
ayı içerisinde Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Veli Aksu 
hocamızın başkanlığında Meslek Komitelerimizle ilgili çok 
güzel çalışmalar ve gerişimler oldu. Özellikle 2021 yılı ilk üç 
aylık dönemi içerisinde Meslek Komitelerimizin gündeme 
taşımış oldukları çok önemli sektörel sorunlar ve taleplerle 
ilgili girişimler yapıldı.

 

Bunlardan çözülenler olduğu gibi, bekleme sürecinde 
olanlar söz konusudur. Bu performansın Siz değerli Meclis 
Üyelerimiz tarafından sürekliliğinin sağlanması çok 
önemlidir. Önümüzdeki hafta içerisinde yapılması planlanan 
Meslek Komite Toplantılarımıza her Meslek Komitemizin en 
az bir sektörel sorun ve çözüm önerisi ile katılım sağlamasını 
beklemekteyiz.

Mart ayı ve Nisan ayı içerisinde Odamız Yönetim Kurulu, 
Profesyonellerimiz, Meslek Komitelerimiz ve Meclisimizle 
yine bir çok alanda önemli çalışmalar ve hizmetler 
gerçekleştirildi. Tüm bu başlıkları hazırlanmış olan kısa video 
ile sizlerin takdirlerinize sunacağız ve bu gösterimi sosyal 
medya mecralarında yayınlayarak tüm kamuoyunun da 
bilgi sahibi olmasını sağlayacağız.”

Elazığ TSO Dış Ticaret hizmetlerinden istifade edin çağrısı…
Yaşar,  Elazığ TSO’nun İlin ihracat potansiyelinin 
yükseltilmesi için çok önemli çalışmalar yaptığının altını 
çizerek, “İlimiz ihracatının yükseltilmesi hususunda çok 
önemli çalışmalar ve girişimlerimiz ile protokollerimiz söz 
konusudur. Bu önemli altyapı ve imkanlardan sizlerin ve 
üyelerimizin istifade etmesi hususunda ilgi göstermenizi 
beklemekteyiz. Elazığ TSO Gelişim Akademimizi yeniden 
yapılandırarak özellikle sizlerin ve tüm üyelerimizin talepleri 
anketler yolu ile alınarak bu beklentiler dikkate alınarak 
hazırlıklar yapılmaktadır. Bu etkinliklere zamanı uymayan 
işletmelerinde yetkilendirecekleri personeller ile katılım 
sağlayarak işyerleri için çok küçük bir kazanım da olsa onu 
yakalamaya gayret göstermelidir. Odamız tarafından bu üç 
aylık dönem içerisinde yapılan 17 ayrı etkinliğin hiç birisine 
katılmamış, anket çalışmasında kendisine danışılan hiçbir 
konuya fikir beyan etmemiş, e-Anketlerin hiçbirine ilgi 
göstermemiş bazı üyelerimiz ne yazık ki, “Oda ne yapıyor?” 
diye  akıl veriyor veya sosyal medya üzerinden eleştiride 
bulunabiliyor. Her türlü eleştiriye sonuna kadar açığız ancak 
ben şahsen sadece eleştirmek üzere yapılan bu yorumları 
art niyetli bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.”

Elazığ TSO İyi Uygulamalar Raporunun iyi anlatılması 
talebi…

Meclis Başkanı Yaşar, Elazığ TSO’nun  İyi Uygulama olarak 
değerlendirilen girişimlerinin tüm Üyelere Meclis Üyeleri 
tarafından iyi anlatılmasının gerekliliğini ifade ederek, 
“Odamızın tüm yönetim organları ve profesyonellerimiz 
tarafından 2018’den günümüze yapılan tüm girişimlerimiz 
ve çalışmalarımız 42 ana başlık altında 250 ayrı faaliyet 
konusu olarak İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ yayını olarak 
hazırlandı.

Bu çalışmayı her birinizin çok dikkatli bir şekilde 
okumasını ve çevrenize anlatmanızı ve hem üyelerimizin 
hem de kamuoyunun bilgilendirilmesine hep birlikte 
katkı sağlayalım. Bu 42 ana başlık altında Odamızın 
Kurumsal kapasitesinin yükseltilmesinden, ilimizin tüm 
kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, yatırımlar için 
altyapıların oluşturulması, sektörel gelişimlerin sağlanması, 
Şehrin bütüncül bir yaklaşım içerisinde geleceğe 

taşınmasına kadar çok büyük bir vizyon ortaya konmuştur” 
değerlendirmelerinde bulundu.

Toplantı Gündem Maddeleri Görüşüldü…
Elazığ TSO Meclis Toplantısında gündem maddeleri 
doğrultusunda 2020 yılı kesin hesaplarının onaylanması, 
2021 yılı Ocak ve Şubat ayları hesaplarının onaylanması, Mart 
ayı faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve serbest kürsü 
bölümünde Meclis Üyelerinin çeşitli soruları Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan ve Meclis Başkanı Ahmet Yaşar 
tarafından cevaplandırıldı.
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ELAZIĞ TSO 2021 YILI İLK ÜÇ AYLIK DÖNEMİ 
HİZMET İSTATİSTİKLERİ YAYINLANDI

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına
 ait Birimler  bazında hizmet istatistikleri hazırlandı. 2020 yılının aynın dönemine göre
 başta yeni kayıtlar olmak üzere bir çok alanda yüzde 60 oranında kapasitenin arttığını
 belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, hedef odaklı hizmet üreten Odanın Ülke
…genelinde dikkat çeken bir yapıya kavuştuğunu söyledi
Akreditasyonda A Sınıfı Hedefiyle Yapılanmamızı 
Sürekli Geliştiriyoruz…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
Odanın 2006 yılında TOBB Akreditasyon sisteminde 
C sınıfında yer aldığını ifade ederek, “1884 yılında 
kurulmuş olan ve halen Misakı Milli Sınırları içerisinde 
kalan vatan toprağımızda kurulan en eski üç Odadan 
biri olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu kadim 
geçmişine ve misyonuna TOBB Akreditasyon sistemi 
içerisinde A sınıfı yakışır diyerek tüm yapılanmamızı 
yeniden kurguladık.

Geçtiğimiz ay içerisinde kamuoyu ile de paylaştığımız 
41 ana başlık altındaki 250 İyi Uygulama Örneğimiz 
ile bu hedefimize her gün biraz daha yaklaşıyoruz. 
Amacımız sadece bir belge almak değil aynı zamanda 
üyelerimize en iyi hizmeti sunarken şehrin de kalkınma 
ve gelişme sürecine hız katmaktır. 250 başlık altındaki 
tüm hizmet ve uygulamalar Odanın fiziki yapısından, 
personeline, birimlerinden, üyelerin temsiline, şehrin 
kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasından, 
lobicilik faaliyetlerine, temsil ve ilzamdan yatırımlara 
kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Üye memnuniyetini esas alan bu dönemimizde 
ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma ve 
gelişmesini merkeze alıp 7/24 mesai kavramı esası ile 

çok önemli çalışmalar ve hizmetler gerçekleştirdik. Bu 
çalışmalar kapsamında birimlerimizin hizmetlerinin 
ölçülebilmesi için aylık istatistik yayınlanmasını 
öngörerek bir önceki ay ve yılla kıyaslama imkanı 
sağlamış olduk. Bu verilere baktığımızda bir çok 
birimimizin performansını sürekli iyileştirdiğini 
memnuniyetle görmekteyiz.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında yönetim anlayışı 
A’dan Z’ye değişmiş, hedefleri olan ve bu hedeflere 
ulaşma noktasında şeffaf ve hesap verebilirliği esas 
alan yönetişim modeli hayata geçmiştir.

TOBB çatısı altında bulunan 365 Oda ve Borsa 
içerisinde bu kısa dönemde bu boyutlarda değişim 
yaşayan çok az Odadan biri bugün Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası olmuştur.

Bu vesile ile; 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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KAPANMA SÜRECİNDE İŞ DÜNYASININ 
TALEPLERİ…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan COVİD-19 ile mücadele kap-
 samında alınan tam kapanma kararını iş dünyası olarak desteklediklerini belirterek,
 “Toplum sağlığı açısından tam kapanma kararı son derece doğru olmuştur. Bununla
birlikte 20 günlük bu süreçte iş dünyasının kayıplar yaşamaması ve ekonominin çark-
larının yeniden dönebilmesi için, devlete olan her türlü vergi, SGK, kredi geri ödemele-
ri, doğalgaz ve elektrik gibi ödemelerin ötelenmesi, Çek ödemelerinde sorunlar yaşa-
 narak domino etkisiyle ekonominin çarklarının bozulmaması için KOSGEB üzerinden
 KGF desteği ile iş dünyasının kerdi ile desteklenmesini ivedi olarak beklemekteyiz”
.dedi
Talepler TOBB’ye iletildi…
Başkan Arslan, Elazığ iş dünyasının bu taleplerinin ilgili 
makamlara iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanlığına iletildiğini ifade 
etti. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan tarafından TOBB’ye 
iletilen talep yazısı:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu 
düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın 
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla iki haftalık kısmi 
kapanma sürecine gidilmiş ve alının tedbirler sonrasında 
salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, 
son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmüştür.

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 
alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta 
olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 
tam kapanma dönemine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 29 
Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 
2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam 
kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde bir 
dizi tedbirler alınmıştır.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak alının bu kararı toplum 
sağlığı açısından desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Bununla birlikte 20 günlük bu kapanma sürecinde iş 
dünyası olarak iflasların yaşanmaması, ticaretin çarklarının 
dönmesi ve kapanma sürecinin tamamlanmasının ardından 
iş dünyasının kaldığı yerden üretime, istihdama, ihracata ve 
ülkemize değer üretebilmesi için öncelikli beklentilerimizin 
dikkate alınmasını beklemekteyiz.

Bu doğrultuda;
İş dünyasının KOSGEB üzerinden kullandığı ve geri ödemesi 
başlayan krediler ve tüm banka kredilerinin geri ödemelerini 
ötelenmesi, SGK başta olmak üzere tüm Vergilerin 
ötelenmesi, işletmelerin Doğalgaz ve Elektrik faturalarının 
ödemelerinin ertelenmesi ivedi olarak beklenmektedir. 
Bununla birlikte Çek ödemelerinde bu süreçte ciddi 
manada sorunlar yaşanacaktır. Domino etkisiyle piyasaların 
dengesinin bozulmaması için KOSGB üzerinden KGF 
desteği ile iş dünyasına kredi imkanı sağlanması, KOSGEB 
veritabanına uymayan hizmetler sektöründeki eğitim 
gibi bazı iş kolları için de fonlama yapılması çok elzem bir 
durumdur.

Elazığ iş dünyası olarak bu beklentilerimizin karşılanması 
hususunda çok değerli girişim ve katkılarınızı takdirlerinize 
arz ediyoruz.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 3 AY DAHA DEVAM 
EDECEK…

 Uzatma Kararı 1 Nisan’dan Geçerli Olacak…
    Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü 
temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir 
araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplantıda, 
turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden 
geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri 
götürebileceklerini ele aldıklarını aktararak, kısa 
çalışma ödeneğinin tüm sektörler için haziran sonuna 
kadar uzatılacağını açıkladı. Turizmcilere KDV müjdesi 
de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm sektöründe 
mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran 
sonuna kadar devam etmesine karar verildiğini ifade 
etti. Kısa çalışma uygulaması 1 Nisan’dan geçerli olmak 
üzere Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak 
şekilde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacak.

Ciddi Manada İstihdam Kayıpları Başlamıştı…
    Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
Kısa çalışmanın 31 Mart’ta sona ermesiyle bu işçilerin 
önemli bir kısmının ücretsiz izne çıkartıldığını ifade 
ederek, “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklığlu 
tarafından geçtiğimiz hafta yine gündeme taşınan 
bu konu iş dünyasının çok ivedi şekilde beklediği bir 
husustu. Oda olarak TOBB nezdinde bu konuyu bir 
çok kez dile getirerek COVİD-19 sürecinde bir çok 
sektörün zaten çok zor durumda olduğunu ifade etmiş 
ve istihdam kaybının ciddi boyutlara ulaşmaması 
için çok ivedi şekilde bu desteğe ihtiyaç olduğunu 

vurgulamıştık. Son derece doğru ve yerinde bir karar 
alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza iş dünyası adına 
şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak COVİD-19 sürecinin 
tüm olumsuzlukları devam etmektedir. Bu desteğin 
yıl sonuna kadar devamı, yine turizm sektörü için 
uygulanan KDV indirimlerinin de Haziran sonuna 
kadar değil yıl sonuna kadar devam etmesini arzu 
ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

 TOBB ile birlikte Elazığ TSO tarafından uzun bir süreden beri gündemde tutulan
ve ilgili Bakanlıklardan talep edilen Kısa Çalışma Ödeneğinin sektör ayrımı yapılmak-
 sızın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde devam etme kararı alındı.
Ayrıca Turizm sektöründe Mayısta sona erecek olan KDV indirimlerinin de Haziran so-
…nuna kadar devam etmesine karar verildi
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“YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DİNAMIK DENETİM” 
SÜRECİ BAŞLIYOR

Denetimler sıklaştırılacak ve uygunsuzluklar 
cezalandırı lacak…
Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden 
itibaren “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” 
uygulanacak. Denetimlerin odak noktasını, sokağa 
çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 
konaklama tesislerine dair tedbirler ve işyerlerinin 
açılış-kapanış saatlerine uyulması hususları 
oluşturacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde 
dışarıda bulunan kişiler tek tek durdurularak 
kontrol edilecek, kontrollerde muafiyetinin bulunup 
bulunmadığı, bulunduğu yerin/zamanın muafiyetin 
nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumluluğu kontrol 
edilecek. 

Şehirlerarası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak, 
içerisinde bulunan kişilerin seyahat izin belgelerinin 
olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, 
zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol 
edilecek. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında HES 
kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı 
ve yolcuların geçerli bir HES kodunun bulunup 
bulunmadığı denetlenecek. 

Denetimlerde rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek, 
kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı 

ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarda ise 
gerekli idari/adli işlem tesis edilecek.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
başta Oda üyesi işletmeler olmak üzere tüm 
işyerlerinin ve halkımızın kurallara tam riayet ederek 
içinden geçilen bu zor dönemin sıkı tedbir ve kurallara 
uyularak atlatılabileceğini belirtti. 

Başkan Arslan, İlimizde kısmi kapanma tedbirleriyle 
ilgili olarak Elazığ TSO tarafından hazırlanan tabloya 
dikkat edilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Fa-
 aliyetleri” konulu genelge göndererek, kısmi kapanma kararı alındığı ve buna yönelik
yeni tedbirler uygulamaya konulduğu bilgisi verilmiştir. Yeni süreçte başta işyerleri ol-
mak üzere tüm toplumu yakında ilgilendiren çok önemli kararlar getirildi. İşletmeleri-
 mizin ve tüm halkımızın bu sürece çok daha dikkat ederek kurallara uymaları ve cezai
…işlemlere maruz kalmadan COVİD-19 ile mücadeleye destek vermeleri önem taşıyor
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MESLEK KOMİTELERİ “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.

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 
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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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“DÜNYA İŞİNİZE AÇIK” EĞİTİMLERİ DEVAM 
EDİYOR…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Harput Ajans ve TradeValley işbirliğinde Dış Tica-
 ret Eğitim Serisi kapsamında “Dünya İşinize Açık” organizasyonun ikincisi  26 Nisan
Pazartesi günü saat 15.00-16.00 saatleri arasında zoom üzerinden gerçekleşti

Hedefimiz İlimiz İhracatını Yükseltmek…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 
2021 yılı itibarı ile ilin diş ticaret potansiyelinin 
yükseltilmesi anlamında çok önemli çalışmalar ve 
girişimler başlattıklarını belirterek, “İçinden geçmekte 
olduğumuz pandemi döneminde ticaretin daraldığı 
ve müşteri bulma ve pazarlama seçeneklerinin 
de çok süratli bir şekilde dijital platformlara 
kaydığına şahit olmaktayız. Odamız bu sürecin en 
iyi şekilde değerlendirilmesi ve Oda üyelerinin dijital 
platformlar üzerinden hem Dünya hem de Türkiye 
pazarında ürünlerini yeni müşterilerle buluşturması 
ve yeni pazarlar bulması için yoğun bir gayret 
göstermektedir. Odamız e-Ticaret şirketi üzerinden 
https://www.elazigburada.com.tr/ platformumuz her 
geçen gün büyümeye devam ediyor. Burada yer alan 
firma sayımızın yıl sonu itibarı ile 200’leri bulmasını 
hedefliyoruz.

Yine dış ticaret platformu hizmet sağlayıcısı olarak 
Ülkemizin önde gelen kurumlarından biri olan 
TradeValley ile bir protokol imzalayarak içinde 
bulunduğumuz 2021 yılının Elazığ için dış ticarette 
bir dönüşüm yılı olarak hem ihracatçı firma sayımız 
hem de ihracat miktarı ile zirveye taşımak istiyoruz. 
TradeValley ile yaptığımız protokol çerçevesinde bir 
yandan işletmelerimize yüzde 50 indirimli olarak dış 
ticaret hizmetleri, eğitimler, B2B iş görüşmeleri, sanal 
fuar gibi bir çok alanda çok önemli başlıklar açmış 
bulunmaktayız. Başta ihracatın içinde olan üyelerimiz 

olmak üzere ihracat hedefi olan tüm işletmelerimiz 
için bu her bir başlık çok değerli ve önemlidir. Bu 
nedenle “DÜNYA İŞİNİZE AÇIK” eğitim serisine daha 
yüksek bir katılım bekliyoruz. Bir önceki eğitime 
katılanlar arasında yapılan çekilişle Soyplas Ambalaj 
Plastik San.Tic.Lt.Şti. firmamız TradeValley tarafından 
sağlanacak olan 3 bin dolar değerinde standart 
paketi kullanma hakkı kazanmıştır. Bu bedel Odamız 
tarafından karşılanmaktadır. TradeValley E-İhracat 
Platformu ile birlikte ikinci eğitimimiz 26 Nisan 2021 
tarihinde, gerçekleştirildi.
       
TradeValley Satış ve İş Geliştirme Direktörü Güçlü 
İlalmak tarafından gerçekleştirilen   bilgilendirme 
toplantısında İhracatta piyasalara giriş stratejileri, 
Çevrimiçi ticaret ve e-İhracat, Mikro İhracat ile soru-
cevap kısımları anlatıldı  ” ifadelerinde bulundu.
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İHRACATTA BİR ÖNCEKI YILA GÖRE BÜYÜK 
DEĞİŞİM

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılı Ocak-Mart dönemi iller bazında ihracat
 rakamlarında Elazığ bir önceki yılın ilk üç aylık dönemine göre yüzde 219,9 değişim
 gösterdi. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 2021 yılı ihracatının Elazığ
 adına iyi başladığını ve ilk üç aylık dönemde bir önceki yılı ikiye katladığını belirterek
yıl sonu itibarı ile son yılların en yüksek performansını yakalamayı umduklarını söyle-
…di
İlk Üç ayda 72 milyon 340 bin dolar ihracat 
gerçekleşt ir i ldi…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2020 yılına 
deprem felaketi ve hemen ardından tüm dünyayı 
sarsan COVİD-19 pandemisiyle başlayan ilimiz son 
yılların maalesef en kötü ihracat performansı ile yılı 
kapatmıştı. İlimiz geçen yıl 166 milyon 187 bin Dolar 
olan ihracat performansının yarısına 2021 yılının 
ilk üç aylık döneminde ulaşmış durumda. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 
ve Odamız kayıtlarını incelediğimizde 67 firmamızın 
bu yılın ilk üç aylık dönemindeki ihracatının 72 milyon 
340 bin Dolar olduğun görüyoruz. Bu oranla geçen 
yılın aynı dönemine oranla % 215.9 bir değişim söz 
konusu.

İhracatımızda ilk sırayı 65 milyon 122 bin dolar ile 
Madencilik Üretimi alırken, 2 Milyon 399 bin Dolar 
ile Mobilya, 1 milyon 788 bin Dolar ile Su ürünleri 
ve ardından Kimyevi maddeler, Demir ve Demir 
Dışı Maddeler, İklimlendirme, Makine ve Aksamları, 
Kuru Meyve ve Mamulleri, Konfeksiyon ve Hazır 
Giyim gelmektedir. Elazığ 2021 yılının ilk üç aylık 
dönemindeki performansı ile ülke genelinde 43’cü 
sırada yer almıştır. Bölgemizde ise Malatya’nın 
ardından ikinci sırada bulunmaktadır.

İlk Üç ayda 72 milyon 340 bin dolar ihracat 
gerçekleşt ir i ldi…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2020 yılına 
deprem felaketi ve hemen ardından tüm dünyayı 
sarsan COVİD-19 pandemisiyle başlayan ilimiz son 
yılların maalesef en kötü ihracat performansı ile yılı 
kapatmıştı. İlimiz geçen yıl 166 milyon 187 bin Dolar 
olan ihracat performansının yarısına 2021 yılının 
ilk üç aylık döneminde ulaşmış durumda. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 
ve Odamız kayıtlarını incelediğimizde 67 firmamızın 
bu yılın ilk üç aylık dönemindeki ihracatının 72 milyon 
340 bin Dolar olduğun görüyoruz. Bu oranla geçen 
yılın aynı dönemine oranla % 215.9 bir değişim söz 
konusu.

İhracatımızda ilk sırayı 65 milyon 122 bin dolar ile 
Madencilik Üretimi alırken, 2 Milyon 399 bin Dolar 
ile Mobilya, 1 milyon 788 bin Dolar ile Su ürünleri 
ve ardından Kimyevi maddeler, Demir ve Demir 
Dışı Maddeler, İklimlendirme, Makine ve Aksamları, 
Kuru Meyve ve Mamulleri, Konfeksiyon ve Hazır 
Giyim gelmektedir. Elazığ 2021 yılının ilk üç aylık 
dönemindeki performansı ile ülke genelinde 43’cü 
sırada yer almıştır. Bölgemizde ise Malatya’nın 
ardından ikinci sırada bulunmaktadır.
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İlimiz ihracatının artması için yoğun bir seferberlik 
içindeyiz…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
2021 yılında ilin ihracatının yükseltilmesi ihracatçı 
sayısının artması ve mevcut ihracatçıların yeni 
pazarlar bularak ve ihracat kapasitelerinin artması 
için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. 
Başkan Arslan değerlendirmesinde, “Fırat Kalkınma 
Ajansımız ile birlikte Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi 
Projemizi imzalayarak süreçlerini başlattık. Ayrıca 
Odamız bünyesinde bulunan DAİB Birimimize 
eleman ataması DAİB tarafından sağlanmıştır. 
Konusunda uzman olan dijital ihracat platformu olan 
TradeValley ile yıl sonuna kadar bir dizi farkındalıklar 
oluşturacak etkinlikler gerçekleştirilmesi hususunda 
protokol imzaladık. Yoğun bir şekilde eğitim ve 
bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. İçinde geçmekte 
olduğumuz bu süreç tüm dünyada e-Ticaret 
hacminin çok ciddi boyutlarda arttığı bir dönem. 
Ülke olarak bu noktada istenilen düzeye maalesef 
ulaşamadık. Bugün 62 ülke ile bağlantıları olan 
ve yurt dışı temsilcilikleriyle e-İhracat ve e-Ticaret 
alanında ülkemizin uzman kurumlarından biri olan 
TradeValley ilimiz ve iş dünyamız için çok önemli bir 
avanta ve fırsatlar sunuyor. Yıl sonuna kadar ihracatçı 
sayımızın, ihracat miktarımızın, Pazar çeşitliliğimizin 
ve üretim çeşitliliğimizin bu platform üzerinde 
artması mümkündür. İşletmelerimizin Odamızla 
iletişim kurarak bu platformun tüm imkanlarından 
ve Elazığ TSO Girişim Akademisi imkanlarından 
istifade etmelerini bekliyoruz” değerlendirmelerinde 
bulundu.
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TÜRK TARİHİ ŞAN VE ŞEREFLE DOLUDUR…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “ABD Baş-
kanı’nın 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı Elazığ iş dünyası ola-
.rak kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz” dedi

Elazığ İş Dünyası Olarak Kararı Telin Ediyoruz…
Başkan Arslan açıklamasında, ABD yönetiminin 
kararının Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe 
dönüştürmeyeceğini belirterek, “Siyasi hesap 
ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez. Tarihi 
gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerine 
yarar değil zarar verecektir. ABD Başkanı Joe Biden, 
Ermeni lobisinin ve diasporasının baskıları ve iç siyaset 
hesapları ile 1915 olaylarına ilişkin bu açıklamayı 
yapmıştır. Oysa Türk tarihi dünya üzerinde her millete 
nasip olmayacak şekilde şan ve şerefle doludur. ABD 
NATO’nun en güçlü müttefiki olan iki ülke arasında 
tarihi gerçeklerin dışında Ermeni diasporasının 
baskısına yenik düşmüş ve ilişkileri onarılması güç bir 
noktaya taşımıştır.

ABD bu karar ile ne kaybedip ne kazanacağını iyi 
değerlendirmeli ve mantık ölçüleri içerisinde hareket 
etme durumundadır. 85 milyonluk nüfusu ile bugün 
bulunduğu coğrafyanın denge unsuru konumunda 
olan Türkiye böyle dayatmalara ve oldu-bittilere 
meydan verecek bir ülke değildir.

Bu düşüncelerle, Elazığ iş dünyası olarak, 
hükümetimizin atacağı ve alacağı her kararın sonuna 
kadar arkasında ve destekçisi olacağımızı belirtmek 
isterim” dedi. 
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EN BÜYÜK SERVETİMIZ EGEMENLİK VE 
BAĞIMSIZLIĞIMIZDIR…

 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan 23
 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan; Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin açılışının, sadece kurtuluş mücadelesinde değil, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin çağdaş uygarlık yolculuğunda da en önemli kilometre taşlarından birisi olduğu-
 .nu söyledi
Başkan Arslan yazılı kutlama mesajında; “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin doğum günü olan 23 
Nisan’ı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 
Egemenlik ve bağımsızlık milletimizin en büyük 
servetidir. Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu 
aziz vatanın bağımsızlığı için canlarını feda edenlere 
duyduğumuz minnet ve şükran nesiller boyu 
sürecektir. Çocuklarımız bu emanetin en büyük 
koruyucusudur.

Elazığ iş dünyası olarak cumhuriyetimizi, ilke ve 
hedefleri doğrultusunda güçlü kılmak ve ülkemizi 
daha ileri seviyelere ulaştırmak için her türlü çabayı 
göstereceğiz. Bizler refah ve mutluluğun temeli olan 
ekonomik kalkınmayı en ileri ülkeler seviyesinde 
gerçekleştirmek için üzerimize düşen görevleri 
sonuna kadar yerine getirme azim ve kararındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve 
geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi hislerimle 
kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.
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ELAZIĞ TSO STRATEJIK PLANLAMA İSTIŞARE 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Elazığ TSO Stratejik Planlama İstişare Toplantısı, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Baş-
     kanı Asilhan Arslan, Akademik Danışmanlar Doç.Dr. Ahmet Orhan ve Doç.Dr. İzzet
Taşar, Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut, birim müdürleri ve Akreditas-
.yon ekibinin katılımı ile yapıldı
Önceliğimiz belge almak değil, şehre ve üyelerimize 
değer katmaktır… 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
toplantının açılış konuşmasında hedeflerinin şehre 
ve üyelere değer katmak olduğunu belirterek, 
“2018-2023 dönemi Odamızın Stratejik Planlamasını 
Odamız profesyonelleri ile üzerinde titiz bir çalışma 
ile gerçekleştirmiştik. Bu planlama her yılın başında 
revize edilerek günün ihtiyaç ve koşullarına göre 
yenilenmektedir. 2021 yılı başından beri de üzerinde 
çalımalar devam etmiştir. Bugün çok değerli Odamız 
Akademik Danışmanlarımız ve profesyonellerimizle 
yeniden süreçleri bir değerlendireceğiz. Rahatsızlığı 
nedeniyle bugün aramızda bulunamayan Akademik 
Danışmanlarımızdan Sayın Doç.Dr. Fatih Özek 
hocamıza da acil şifalar diliyorum. 
Odamızın Stratejik Planlaması kapsamında bugüne 
kadar 42 ana başlık altında 250 iyi uygulama örneğini 
rapor haline getirmiş bulunmaktayız. Bu çalışmalar 
hem ilimizin hedeflemiş olduğu kalkınma ve gelişme 
düzeyine ulaşmayı hem de üyelerimizin sürdürülebilir 
bir ekonomik yapı içeresinde büyümelerini 
hedeflemektedir. Tüm bu çalışmaları yaparken TOBB 
tarafından yaptırılan bağımsız denetçilerin izleme ve 
raporlaması ile Akreditasyon sınıfı belirlenmektedir. 
Odamız bu hizmet dönemimizde C sınıfında 
B’ye yükselme başarısı ortaya koymuştur. Ancak 
hedefimizin A sınıfı olduğunu ve hem şehrin hem 
de İlimize bunun yakıştığını ifade etmiştik. Amacımız 
duvara asılacak belge almak değil, ölçülebilir hedefleri 
olan ve bu hedeflerle hem şehre hem de üyelerine 
değer katan bir Oda olmaktır. Bu anlayış ve bakış 

açısı ile çalışıyoruz. Siz değerli Akademisyenlerimizin 
de bu süreçte çok değerli katkıları olacağını biliyoruz. 
Sizlerin öneri, yönlendirme ve gayretlerinizle çok daha 
güzel işler çıkacağına inanıyorum. 
Bu düşüncelerle Odamızın hedeflediği noktaya 
ulaşmasında çok özverili gayretler gösteren tüm 
Yönetim organlarımıza, profesyonellerimize 
ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yakalamış 
olduğumuz bu başarı grafiğinin yukarı doğru çıkarak 
değer üreteceğine yürekten inanıyorum” ifadelerinde 
bulundu.
Yaklaşık üç saat süren toplantıda Elazığ TSO Stratejik 
planlama ve hedefler üzerinde bir sunum yapan 
Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut 
ve Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Etem 
Yalın her bir başlıkla ilgili gelinen süreç hakkında 
değerlendirmelerde bulundular. 
Elazığ TSO Akademik Danışmanları Doç.Dr. Ahmet 
Orhan ve Doç.Dr. İzzet Taşar’da 2021 yılı başından 
itibaren Elazığ TSO çalışmalarını mercek altına 
aldıklarını belirterek, Stratejik Plan ve 42 ana 
başlık altında yapılan İyi Uygulama örneklerinden 
etkilendiklerini ve şehrin gelecek kurgusunun 
çok doğru bir planlama ile yürütüldüğüne mutlu 
olduklarını ifade ettiler. Orhan ve Taşar bu süreçte 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu ve Profesyonelleri ile 
birlikte şehre değer katacak tüm çalışmaların 
içerisinde yer alacakları için heyecanlı ve mutlu 
olduklarını söylediler.
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ANADOLU DİJİTAL BİLİŞİM 
BULUŞMALARI

Organizasyona yoğun ilgi…
Elazığ TSO Gelişim Akademi ve Harput Ajans işbirliği 
ile gerçekleştirilen Anadolu Dijital Bilişim Buluşmaları 
organizasyonu kapsamında yapılan “Yeni Gerçeklikte: 
İş Dünyasında Dijital Dönüşüm” vebinarının ilk 
oturumuna konuşmacı olarak, Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Logo Dijital Dönüşüm 
Genel Koordinatörü Süheyla Özgül,Acmeno 
CEO’su Suat Baysan, Doğuş Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gonca Telli 
Yamamoto ve Harput Ajans Genel Koordinatörü Zakir 
Özbey katıldı.

Arslan: İş dünyası ve kurumlar için dönüşüm süreci 
artık kaçınılmaz olmuştur…
 Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, 
dijitalleşme sürecinde çok hızlı bir dönüşüm süreci 
yaşandığını ve bunu pandemi döneminde tüm 
işletmelerin ve kurumların yakından gördüğünü 
ifade etti. Başkan Arslan konuşmasında, “Dijitalleşme 
ve dijitalleşme süreci işletmelerin ve kurumların 
faaliyetlerinde, iş yapış biçimlerinde köklü değişimler 
yaratmakta. Şirketlerin üretim metotlarından 
müşteri beklentilerine, dağıtım kanallarından iş yapış 
süreçlerine kadar hemen her şeyi değiştirmekte.

Şirketler dijitalleşme sayesinde, bilginin üretimi ve 
işlenmesinden karar alma süreçlerine ve yeni pazarlara 
erişime kadar birçok alanda büyük kazanımlar elde 
etmekte. Bizim gibi Meslek Örgütü veya Sivil toplum 
kuruluşları açısından bakıldığında da durum hiç farklı 
olmadı.

Dijitalleşme yoluyla çalışan sivil toplum örgütleri 
ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık oluşturdu. 
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilemesiyle 
hızlıca çevrimiçi uygulamalara geçiş yapan STK’lar; 
eğitim, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklerini 
devam ettirebilme şansı yakaladı.

Bu süreçte sahaya inemeyenler farkındalık 
çalışmalarını kamuoyuyla dijital iletişim yoluyla 
paylaşabildi. STK’ların sürdürülebilirlik ve 
gelişmelerinin en büyük yardımcısı, dijital dönüşümü 
sağlayabilmeleri oldu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak bu süreçte başta Yönetim Kurul, Meclis ve 
Meslek Komite toplantılarımızı aksatmadan dijital 
platformda son derece verimli şekilde gerçekleştirdik 
ve bu süreç devam ediyor.

Yine aylık ortalama olarak 10 civarında dijital 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Gelişim Akademi ile Harput Ajans işbirliğinde Ana-
 dolu”Dijital” Bilişim Buluşmaları kapsamında “YENİ GERÇEKLİKTE: İŞ DÜNYASINDA
 DİJİTAL DÖNÜŞÜM” vebinarı çok sayıda kurum ve uzman katılımcı ile gerçekleştirildi.
 Üç oturum halinde gün boyu süren etkinliğin açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, iş dünyasında var olmak isteyen tüm işletme-
…lerin bu dönüşüme ayak uydurmasının artık zorunluluk haline geldiğini söyledi
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 platformda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimizle 
üyelerimize destek olmaya gayret ediyoruz.

Ülkemizde e-Belge hizmetini en hızlı başlatan sayılı 
Odadan biri olduk. Üyelerimizin bu zor günlerde 
hem kendi hem de toplum sağlığını tehdit etmeden 
bulunduğu ortamda bir çok belgemize ulaşma 
imkanı sağladık.

 

Yine altyapı çalışmalarına 2019 yılında başladığımız 
ve 2020 yılı ikinci yarısında devreye aldığımız 
hepsiburadaelazig e-Ticaret şirketimiz ile bugün 
ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı bir kez daha 
görmekteyiz. Bu platformumuz her geçen gün 
gelişmekte ve hedefimiz Üyelerimiz ve ilimiz iş 
dünyasına yeni bir ufuk katmaktır.

Bununla birlikte ilimiz ihracatının artırılması, ihracatçı 
sayımızın yükselmesi, ihracat ürün çeşitliliğimizin ve 
miktarının artırılması içinde çok önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda başta e-Ticaret 
ve e-İhracatın geliştirilmesi için alanında ülkemizde 
önemli firmalar ile protokoller imzalayarak bir 
dizi eğitim programı ve firmaların e-Ticaret 
portallarından istifade etmeleri için organizasyonlar 
gerçekleştiriyoruz. B2B çalışmaları, Sanal Fuar ön 
hazırlıklarımız, ülke Pazar araştırmaları, sektörel 
araştırmalar bunlardan bazılarıdır.

Dijital dönüşümü birkaç teknolojiye indirgemek 
mümkün değildir. Bulut bilişim, dijital medya, büyük 
veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, nesnelerin 
interneti ve 3 boyutlu yazıcıların çığır açan etkisi yeni 
bir dönemi başlatmıştır.

Dijital teknolojiler ile ilk olarak otomasyon başlığı 
altında anolog kayıtlar dijital ortamda işlenir 
hale getirilmiş ve sonrasında ise e-hizmet başlığı 
altında süreçler dijital ortama aktarılmıştır. Gelinen 
noktada ise tüm dijital dönüşüm altında kurumsal 
varlıklar ve paydaş ilişkileri dijital ortamda yeniden 
tanımlanmaktadır.

Sözlerimin başında kendimizden örnekler verdim. Bu 
kapsamda, Kurumumuzun yaptığı her etkinlik dijital 
ortamdan takip edilebildiği gibi kayıt ve sekretarya 
gibi işlemlerin ise dijitale aktarılması sağlandı.

Bu doğrultuda mevcut üyelerimizin etkinliklere 
katılımını çoğaltmak zamanı uymayan üyelerimizin 
de daha sonra programı izleme imkanı sağladık.

Dijital dönüşüm hem işletmeler hem de kurumlar 
anlamında yeni ve zorunlu bir süreci başlatmış 
olsa da, keşke hiç olmasa dediğimiz pandemi 
süreci alışkanlıkları değiştirme yönünde muhakkak 
birtakım faydalar da sağlamıştır. 

Fakat bunun ötesinde dijital dönüşüm insan, 
süreç ve teknoloji gibi çok farklı unsurları birlikte 
dönüştürmeyi ve yönetmeyi gerektirmektedir. Dijital 
dönüşüm ayrıca geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda 
düşünmeyi gerektirmeyi de zorunlu kılmaktadır.

Dolayısı ile hem çağı yakalamak ve temsil ettiği kitleye 

nitelikli hizmet vermek isteyen kurumların hem de 
iş hayatında var olmak isteyen tüm işletmelerin bu 
süreci iyi okuması ve adaptasyonu artık zorunluluk 
haline gelmiştir. Bugün yaklaşık 10 ayrı konusunda 
uzman konuşmacı üç ayrı oturumda konuyu tüm 
yönleriyle masaya yatırarak tüm katılımcılara 
detayları ile anlatacaktır. Ben böylesine güncel ve 
gerçekten işletmelerimiz için çok önemli bir ihtiyaç 
olan bir hususta bizlerle birlikte olan ve değerli 
bilgilerini paylaşan tüm uzman konuşmacılarımıza 
teşekkür ediyor, inşallah pandemi sürecinin sona 
ermesi ile birlikte Elazığ’da yine bu ekiple yüz yüze 
olacak şekilde bu organizasyonumuzu tekrarlamak 
isteğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.
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“DİJİTAL TERİMLER KILAVUZU” İŞ 
DÜNYASININ HİZMETİNE SUNULDU

İş Dünyası ve İlgili Tüm Kesimler İçin Önemli Bir 
Hizmet…
Fırat Teknekent Koordinatörü Prof.Dr. Erhan Akın 
Dijital Terimler Klavuzu’nun Elazığ TSO Üyesi 
işletmeler başta olmak üzere ilimiz iş dünyası ve 
ilgililer tarafından kullanılmasının yararlı olacağını 
ifade etti. Akın verdiği bilgide, “Fabrikaların, üretimin, 
makinelerin, lojistiğin ve müşterilerin bilgi iletişim 
teknolojileri yardımıyla akıllı ve hızlı bir şekilde ağ 
ortamında bağlanması, sosyal ve iş hayatını ülkeler ve 
işletmeler üstü bir aşamaya taşımıştır. 
Bu büyük ve karmaşık durumun hızlı ve doğru 
bir şekilde bertaraf edilebilmesi dijitalleşmenin 
odağını oluşturan önemli kavramlara hâkim olmakla 
mümkündür. Dijital dünyayı kullanıcılara daha 
anlaşılır kılabilmek amacıyla, bu sözlük nitelikli kılavuz 
kitapçığında çeşitli uluslararası kaynaklardan önemli 
dijital kavramlara yer verilmiştir. Biz, dijitalleşmenin 
önemli terimlerinin kavranmasının dijital dönüşümün 
temel taşı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle 
çalışma Türk iş dünyasına ve mesleği veya yaşantısı 
dijitalleşmeyle kesişen herkese yararlı olacaktır. 
Ben bu çalışmayı yapmamıza vesile olan Makine 
İhracatçıları Birliği Başkanımız Sayın Kutlu 
Karavelioğlu ile ekip arkadaşlarımız Sayın Ömür 
Demir Kızılarslan ve Sayın Mehmet Kudret Ceran’a 
teşekkür ediyorum. Üretim ve ticaret alanlarıyla 
birlikte dijitalleşme ile kişilerin hayatına giren 300’ün 

üzerinde kavramı içeren hizmet, temel kavramların 
yanı sıra 400 civarında ilişkili kavramı da ele alıyor. 
Digital Glossary internet adresinden on-line olarak 
ulaşılabilen Kılavuz, Türkçeleşmiş terimleri İngilizce 
ve Almanca karşılıkları ve kaynaklarıyla birlikte 
veriyor. İş dünyasının yeni süreçleriyle yeni teknolojik 
kavramların nasıl buluştuğu ve birbirini tamamladığı 
sorusunun yanıtları, zengin görsel içerikle ve kullanıcı 
dostu bir yazılımla sunuluyor.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerimiz başta olmak 
üzere ilimiz iş dünyası ve tüm ilgili tarafların Dijital 
Terimler Kılavuzuna https://www.digital-glossary.com/ 
sitesi üzerinden ulaşabileceklerini belirtir, çalışmanın 
iş dünyamıza hazırlı olmasını dilerim” dedi.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından, aralarında Fırat Teknokent Koordi-
natörü Prof.Dr. Erhan Akın’ında bulunduğu komisyon tarafından Dijital Terimler Kıla-
vuzu hazırlandı. 300’den fazla terimin yer aldığı kılavuz https://www.digital-glossary.
 com/ sitesinde iş dünyası başta olmak üzere, mesleği veya yaşantısı dijitalleşmeyle
 .kesişen herkesin istifadesine sunuldu
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ELAZIĞ TSO’NUN TALEBİ ÜZERİNE HAKSIZ 
REKABETE ÖNLEM…

Yerinde karar için teşekkür ediyoruz…

İl Hıfzıssıhha Meclis kararının son derece yerinde 
olduğunu belirten Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan konuyla ilgili değerlendirmesinde, “ 
17 günlük tam kapanma kararının ardından Odamız 
Meslek Komite Üyeleri ve Üyelerimizce Odamıza 
verilen bilgide kapanma sürecinde zincir marketlerin 
tüm reyonlarının açık olarak hizmet vermesi halinde 
haksız rekabet oluşacağı ve bu nedenle gıda ve 
temizlik malzemeleri dışında kalan tüm ürünler için 
satışın yasaklanması talep edilmiştir. 28 Nisan 2021 
tarihinde Elazığ Valiliğimize konuyu bildirerek haksız 
rekabet şartlarının ortadan kaldırılması talebinde 
bulunduk.

Odamızın bu talebi üzerine 29 Nisan 2021 tarih ve 
56 sayılı karar ile bu talebimiz olumlu karşılanmıştır. 
Sayın Valimiz Erkaya Yırık başta olmak üzere tüm İl 
Hıfzıssıhha Meclis Üyelerine teşekkür ediyor, bu zor 
günleri birbirimizi anlayarak ve dayanışma içerisinde 
atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı…

1.       İlimizde tam kapanma döneminde sokağa 
çıkma kısıtlamaları kapsamında ayakkabı, kırtasiye, 
züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler, 
İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarımız doğrultusunda 
kapalı olduğundan; haksız rekabetin önlenmesi 
amacıyla marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, 
hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının veya 
bunların bulunduğu katların tam kapanma dönemi 
boyunca satışa kapatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Elazığ TSO tarafından 17 günlük tam kapanma kararının ardından Elazığ Valiliğine yapılan müracaat 
ile haksız rekabetin önlenmesi için zincir marketlerde sadece gıda ve temizlik malzemelerinin satışının 
yapılması talebi İl Hıfzıssıhha Meclisinin 29 Nisan 2021 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylandı. Elazığ TSO 
Başkanı Asilhan Arslan karar için Vali Erkaya Yırık ve İl Hıfzıssıhha Meclis Üyelerine teşekkür etti…
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