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ELAZIĞ İŞ DÜNYASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN
BARIŞ PINARI HAREKÂTINA DESTEK…

DEVLETİMİZİN VE KAHRAMAN ASKERİMİZİN 
YANINDAYIZ…
Elazığ TSO Meclis Başkanı tarafından okunan ortak 
basın metni:
81 İl’de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu 
açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem 
de dünya kamuoyuna sesleniyoruz.  
Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış 
Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır.
Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, 
hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan 
terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/
PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, 
Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden 
kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını 
yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu 
kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, 
uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. 
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş 
Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları 
ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı 
çerçevesinde başlatılmıştır.
Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve 
siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu 
harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.
Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde 
konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün 
üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu 
terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de 
saldırılar düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da 
terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, 
göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve 
tepkileri sürekli artmaktadır.Herkes artık şunu çok iyi 
görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin 
güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına 
sessiz kalmamız beklenemez. 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nda biraraya gelen Sivil 
Toplum Kuruluşları tarafından Barış Pınarı Harekâtına 
destek vermek amacıyla ortak basın açıklaması yapıldı. 
Türkiye genelinde Sivil Toplum Kuruluşları tarafından eş 
zamanlı olarak Barış Pınarı Harekâtına destek vermek 
amacıyla yapılan açıklama kapsamında Elazığ TSO’daki 
organizasyona çok sayıda STK temsilcisi katıldı. 

GÜN SESSİZ KALMA GÜNÜ DEĞİL…
Elazığ TSO Meclis Başkanı tarafından okunan basın 
açıklamasına; Elazığ TSO, Elazığ Ticaret Borsası, Türkiye 
Barolar Birliği, HAK-İŞ,  MEMUR-SEN, Türkiye Emekliler 
Derneği, TESK, Türkiye İşçi Sendikaları TÜRK-İŞ, TİSK, 
KAMU-SEN, TZOB il temsilcileri, Öz-Güven Sendikası, 
Hizmet-İş Sendikası, Elazığ Sivil Toplum Platformu, 
MÜSİAD, ELSİAD, ASKON, TÜMSİAD, Ensar Vakfı, TSD 
Elazığ Şubesi, Osmanlı Turan Ocakları, Anadolu Realist 
Gençlik Derneği, Elazığ Çiftçiler Derneği ve çok sayıda 
STK temsilcisi katıldı. Elazığ TSO Meclis Başkanı Yaşar 
konuşmasında “Elazığ’daki Sivil toplum kuruluşları 
olarak bugün buradayız. Gün sessiz kalma günü 
değildir” dedi. 
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nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli 
göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk 
tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, 
uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme 
ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma 
yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize 
destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da 
herkesin bilmesini istiyoruz.
Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere 
Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve 
beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler 
karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği 
için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Üst 
kuruluşlarımız, yurtdışındaki muadilleri olan kurumlar 
ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde 
çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya 
başladılar. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, 
bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan 
bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki 
bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya 
çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, 
kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı 
inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve 
komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse 
fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. 
Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün 
gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin 
yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör 
unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete 
uğratacağına olan inancımız tamdır. 
Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları 
cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni 
ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, 
Ordumuzu muzaffer kılsın. Allah, yar ve yardımcımız 
olsun.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam 
eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine 
ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde 
vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların 
korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu 
hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da 
gösterdik.
Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale 
döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek 
zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin 
hazırlamış olduk. Türkiye’nin elinden gelen tüm 
imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm 
dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül 
dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü 
imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, 
yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim 
tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir.
Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik 
ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı 
işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ 
eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri 
dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü 
ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu 
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olmak bizim için heyecan verici çünkü Elazığ çok güzel 
bir şehir ve çok yönlü ticaret potansiyeline sahip. Bizler 
de sizleri Bahreyn’de ağırlamak isteriz.”

B2B Buluşması Gerçekleşti
Akgün Otel’de 40’a yakın firmanın katılımıyla B2B 
buluşması gerçekleşti. Katılımcı fırmaların getirdikleri 
ürünler Akgün Otel’i fuar alanına çevirdi. Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Elazığ Valisi Çetin 
Oktay Kaldırım; “Elazığ özellikle son yıllarda almış 
olduğu yerli ve yabancı yatırımlarla dünyada önemli bir 
cazibe merkezi olmayı başarma yolunda olan bir şehir. 
Dolayısıyla dünyada bugün görebileceğiniz en iddialı 
şehirlerden birisi bu şehir. Ve malumunuz sizlerde çok iyi 
bilirsiniz dünyada bugün ülkeler değil şehirler yarışıyor 
ve hedeflerini vizyonlarını çok iyi belirlemiş akıllı çalışan 
yeni nesil alanları çok iyi kavramış şehirler, dünyada 
başarılı olacaktır. Elazığ’da şehir olarak vizyonunu bu 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı 
işbirliğinde gerçekleştirilen programda Bahreyn’in 
önde gelen holding ve büyük ticari işletme sahip ve 
temsilcileri Elazığ’da ağırlandı. 

Bahreyn Heyeti TSO’da 
Bahreynli iş adamlarının Elazığ programı Elazığ Ticaret 
ve Sanayi Odası’nı ziyaretleriyle başladı. 
Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan: 
“Böylesine önemli iş insanlarını şehrimizde ağırlamaktan 
son derece mutluyuz. Bu tip buluşmalar Elazığ’ın dış 
ticaretinin gelişmesi noktasında çok büyük önem 
taşıyor”dedi.
Bahreyn İş Adamları Derneği Başkanı Khalid Al Zayani: 
“Türkiye’ye daha önce de geldik. Ancak Türkiye 
programımızda sadece İstanbul’u ziyaret ederek bazı 
büyük firmalarla iş birliği içerisine girdik. Bugün burada 
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pazarlarla ilişkilerin artması küresel yatırımlara açık 
olması yönünde. Bu da bu kapsamda yaptığımız bir 
etkinlik” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından Bahreynli katılımcılar kendilerini 
tanıttı, çalıştıkları alanları anlattı ve B2B görüşmelerine 
geçildi. Elazığlı iş insanları, yaptıkları işleri ve ürünlerini 
heyetle paylaştı ve Elazığ’dan Bahreyn’e gerçekleşecek 
olası ihracatların üzerine konuşuldu. 

Bahreynli Ziyaretçiler Harput’a, Elazığ Mutfağına ve 
Musikisine Hayran Kaldı
Buluşmanın ardından ziyaretçiler ile birlikte Elazığ Valisi 
Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin 
Şerifoğulları, Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, 
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Fırat Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ 
TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Harput’a 
gidildi. Yemeğin ardından Harput Kürsübaşı dinletisi 
gerçekleşti. Bahreynli ziyaretçiler yemek programı ve 
musiki dinletisinden son derece memnun kaldılar ve çok 
beğendiklerini ifade ettiler. 

şekilde belirlemiş. Akıllı çalışmak isteyen, akıllı çalışan 
dünyadaki gelişmeleri iyi takip eden dünyadaki yeni 
nesil alanları iyi takip eden ve özellikle bütün hem kamu 
sektörü, hem özel sektör hem de sivil toplum örgütleri 
özellikle son derece motive çalışan bir şehir” dedi. 
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan Konuşmalarında, 
“Evet iş dünyası hızlı olmalı, iş dünyası kendini 
güvende hissetmeli ve iş dünyası para kazanmalı. Ben 
Elazığ TSO’nun başındaki yönetici olarak sizlere şunu 
taahhüt ediyorum. Güvendesiniz. Her türlü yatırımı 
yapabilirsiniz, her türlü ticareti gerçekleştirebilirsiniz. 
Tüm haklarınızı savunma ve kollama adına ilimizde her 
türlü yatırımsal imkan, ticari mantalite ve ticari ahlak 
var” diye konuştu.
Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap 
Yoğunlu: “Fırat Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak, tüm kurumlarımızla birlikte ilimizde 
sayın valimizin liderliğinde ilimizin yerel kalkınmasına 
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ulusala yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. Ama ilimizin en önemli amacı, sayın valimizin 
de bize gösterdiği vizyon ilimizin küreselleşmesi, küresel 
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ülkemizin bekası için başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtına’ 
destek açıklaması yapmış ve iş dünyası olarak desteklerimizi 
beyan etmiştik. Ülkemizin bu haklı harekatı bugün süper 
güç olarak kabul edilen ülkeler tarafından ekonomik tehdit 
ve yaptırımlarla durdurulmaya çalışılmıştır. Dolayısı ile 
1923 yılında Cumhuriyetimizin ilanın ardından Gazi Mustafa 
Kemal’in ekonomiyle ilgili şu sözlerinin bugün ne kadar 
anlamlı olduğunu bir kez daha görüyoruz:
 ‘Bir milletin doğrudan doğruya yaşamıyla, yükselişiyle, 
çöküşüyle ilişkili ve ilgili olan, milletin ekonomisidir. Siyasal, 
askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik 
zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı 
olamaz, az zamanda söner.’
Atatürk, Cumhuriyetin ilanından vefatına kadar yani 15 
yıl boyunca yokluk ve sefalet içinde 7 düvele karşı verilen 
savaşlar sonrası kurulan genç Cumhuriyetin ilelebet 
payidar olması için büyük mücadeleler vermiş, tarımdan, 
hayvancılığa, ekonomiden, eğitme, sanayileşmeden, ulaşıma 
kısaca toplumsal yaşamı ilgilendiren her alanla ilgili dönemin 
şartları ve imkanları ölçüsünde çok büyük çalışmalar 
yapmıştır.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Ekim ayı Meclis 
Toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Yaşar başkanlığında 
gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yaşar, 
Cumhuriyetin 96. Yılının kutlandığını belirterek, ülkemizin 
içinden geçmekte olduğu süreçte ekonominin ne kadar 
önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade etti.

Yaşar: Ekonomik tam bağımsızlık için durmadan 
yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz…
Elazığ TSO Meclis Başkanı Yaşar Meclis Toplantısının 
açılışında yaptığı konuşmada; “2019 yılı Ekim ayı olağan 
Meclis Toplantımızı açarken, hepinize en derin saygılarımı 
sunuyor, toplantımızın ilimiz iş dünyasına hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.
Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 96. Yılını kutluyoruz. Ben 
bu vesile ile sözlerime başlamada önce sizlerin şahsında tüm 
halkımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa 
Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyor, bu 
güzel ülkeyi bizlere kanları ile emanet eden tüm şehitlerimizi 
bir kez daha rahmetle yad ediyorum.
16 Ekim tarihinde Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte 
Odamızda düzenlediğimiz toplantıda terörle mücadele ve 

ELAZIĞ TSO MECLİS TOPLANTISINDA ‘EKONOMİNİN 
ÖNEMİNE’ VURGU
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Arslan: Tüm projelerimizde artık sona yaklaşıyoruz…
Meclis Toplantısında Elazığ TSO tarafından hazırlanan 
ve üzerinde çalışılan projeler hakkında bilgi veren Elazığ 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “Odamız 
seçimleri öncesinde vermiş olduğumuz 23 ayrı sözümüzün 
neredeyse tamamına yakınında çok önemli mesafeler 
aldık. Sanayileşme noktasındaki altyapılar 2. OSB, Sera 
OSB, Besi OSB çalışmaları devam ediyor. Merkezde 4 ayrı 
kooperatifimiz ve yönetici şirketimiz kuruldu. E-Ticaretle 
ilgili ofis çalışmamız başladı. İpekböcekçiliği hususunda ilk 
aşamada Orman Bölge Müdürlüğümüz önümüzdeki ilkbahar 
sezonunda ilimizde bin dut fidanı ekim işi planlamasını yaptı. 
Üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek AB ve yerel kaynaklı 
çok sayıda projemiz ilgili makamlarda değerlendirme süreci 
içerisinde. Belediyemiz Fuar ve Kongre Merkezinin ihale 
süreçlerini tamamlama aşamasında inşallah kısa sürede 
inşaat çalışmaları başlatılacak. Sosyal Medya ve iletişim 
altyapımızı güçlendirerek bilgi paylaşımı anlamında çok iyi bir 
duruma gelmiş bulunmaktayız. Odamızın personel ve fiziki 
altyapısını güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısı 
ile Odamız seçimleri öncesindeki 23 projemizin neredeyse 
tamamına yakınında çok yoğun bir çalışma ve gayretlerimiz 
söz konusu. Önümüzdeki 5 aylık süreç içerisinde artık bu 
çalışmaların somut çıktılarını yani meyvelerini hep birlikte 
göreceğiz. Meclis Üyelerimizin bu süreçteki destek ve gayreti 
için teşekkür ediyorum. İşimiz bitmiş değil. Bu nedenle 
tüm Meclis Üyesi arkadaşlarımızın Meslek Komitelerimizi 
de daha etkin hale getirecek gayretleri çok büyük önem 
taşımaktadır. Meclis Başkanımızın da ifade ettiği gibi ilimizin 
tüm kaynaklarının ve potansiyelinin ekonomik değer haline 
getirilmesi için büyük bir mücadele vermekteyiz. Attığımız 
her adımın tüm süreçlerini en etkin şekilde analiz ederek yol 
alıyoruz. Kaynaklarımızın en verimli halde değerlendirilmesi 
önceliğimizi oluşturuyor. Dolayısı ile İş yapmış olmak için göz 
boyamıyoruz. Her adımımızın nihai sonucunu hesaplayarak 
yol almaya gayret ediyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
bugünkü Meclisini oluşturan arkadaşlarımızın yarınlarda 
hayırla yad edilmesini arzuluyoruz” ifadelerinde bulundu. 
Yapılan konuşma ve değerlendirmelerin ardından Elazığ TSO 
Yönetim Kurulu’nun Ekim Ayı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 
sunusunun ardından Meclis Gündem Maddeleri görüşülerek, 
toplantı sona erdi. 

96 yıl önce Anadolu üzerinde kendi plan ve haritalarını 
oluşturanlar bugün yine aynı noktadadır. Dolayısı ile; bugün 
biz iş dünyası temsilcilerinin ve işverenlerin sorumluluğu 96 
yıl önce duyulan heyecanla aynıdır. Bu nedenle her alanda çok 
çalışmalı, daha çok üretmeli, daha çok istihdam sağlamalı ve 
dünyayı takip eden değil, onunla eşdeğer hatta önünde olan 
azim ve gayret göstermeliyiz.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kendi sorumluluk 
alanımızda yani ilimizde, tarımdan hayvancılığa, 
sanayileşmeden ticarete, ilimizin kalkınma ve gelişmesi 
halkımızın refah ve huzuru için yeni OSB’ler, Kooperatifler ve 
çeşitli altlıklar oluşturma noktasında Valiliğimiz, Belediyemiz 
ve diğer kurumlarımızla eşgüdüm halinde yoğun bir gayret 
içerisindeyiz. 
Günümüz savaşlarının artık ekonomi üzerinden gerçekleştiği 
son yaşadığımız olaylarla bir kez daha vuku bulmuştur. Bu 
nedenle hizmet dönemimiz içerisinde başlatmış olduğumuz 
ve bugün çok önemli mesafeler aldığımız tüm gayretlerimizin 
ne kadar isabetli olduğunu bugün bir kez daha görmekteyiz.
Bu düşüncelerle, gayretleriniz ve desteklerinizi için bir kez 
daha teşekkür ediyor, mukaddes gördüğümüz bu emek 
ve gayretlerimize Yüce Allah (c.c.)’tan kolaylıklar niyaz 
ediyorum” dedi.

ELAZIĞ TSO MECLİS 
TOPLANTISINDA 
‘EKONOMİNİN ÖNEMİNE’ 
VURGU
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inovatif ürünler üretmek istiyoruz. Sadece Elazığ’a değil bölgeye 
ve ülkemiz ekonomisinde çok önemli hizmetler verecek olan bu 
projelerimizle ilimizde kurulacak laboratuvar ve test merkezlerimizle 
çok önemli bir dönüşüm ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu 
noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteklerine ihtiyaç 
duymakta ve bu projelerimizin sahiplenilmesinin bölgemiz 
için tarihi bir süreç olacağını ifade etmek istiyorum. İlimizde 
Bakanlığımızın destekleriyle çok önemli altyapılar oluşturulmaya 
başlanmıştır. 2. OSB, Besi OSB, Baskil Gıda OSB, Karakoçan-Palu 
ve Kovancılar Karma OSB gibi. Tüm bu altyapıların ilimiz, bölgemiz 
ve ülkemiz adına yüksek katma değerli üretimler yapması için 
İPA kapsamındaki projelerimize ihtiyaç duyulmaktadır. Birbirini 
tamamlayan bu mekanizmaların kurulması hususunda bugün bu 
önemli açılışımızı teşriflendiren Sayın Bakan Yardımcımızdan ve 
TBMM Sanayi Komisyonunda görev alan Sayın Vekilimiz Metin 
Bulut’tan projelerimizi sahiplenmelerini talep ediyor, merkezin 
ilimize, girişimcilerimize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi. 
Yapılan açılış konuşmalarının ardından FAB Fırat Prototipleme 
Atölyesinin açılışı protokol üyelerinin katılımı ile yapılarak, merkez 
hakkında bilgiler alındı. 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan 
Arslan, Fırat Teknokent bünyesinde kurulan FAB Fırat Prototipleme 
Atölyesinin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan 
Başkan Aslan, 21.Yüzyılda zenginliğin petrol sahibi olmaktan 
geçmediğini belirterek, bilgiyi inovasyonla işleyip ticarileştiren 
ülkelerin artık küresel ekonomide ve siyasette söz sahibi olduklarını 
ifade etti…
 
Kurulan bu merkezlerin sürdürülebilir yönetilmesi önem taşıyor…
Fırat Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali 
Destek Programı kapsamında desteklenen FAB Fırat Prototipleme 
Atölyesinin açılışına, Teknoloji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Dr.Çetin 
Ali Dönmez, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Vali Yardımcısı Erkan 
Kaçmaz, F.Ü.Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Cebeci, Elazığ TSO 
Başkanı Asilhan Arslan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış 
Yeniçeri, FKA Genel Sekreteri A.Vahap Yoğunlu, Fırat Teknokent 
Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, Kamu kurum ve kuruluş 
müdürleri, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, iş dünyası ve STK 
temsilcileri ile akademisyenler katıldılar. 
Merkezin açılışı öncesinde yapılan protokol konuşmalarında bir 
değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan son 15 gün içerisinde ülke içinde ve yurt dışında 
dünyanın önde gelen çok sayıda ekonomi yöneticilerinin ve iş 
adamlarının katıldığı önemli organizasyonlara iştirak ettiğini 
belirterek, “Tüm bu organizasyonlarda gözlemlediğim ülkeler 
açısından 21. Yüzyılın zenginliği petrol sahibi olmadan geçmediği, 
bilgiyi inovasyonla işleyip ticarileştiren ülkeler ekonomide de 
siyasette de söz sahibi olacaklardır.  
Dünya artık topraksız tarım, hayvansal veya bitkisel kaynak 
kullanmadan bu alanlara yönelik nihai üretim yapma süreçlerini 
değerlendirmektedir.
Dolayı ile bu tür merkezlerin kurulması çok önemli ancak merkezin 
diğer kurumlarla veya bu merkezin üretimini ticarileştirecek 
merkezlerle organizasyonu ve sürdürülebilirliği çok daha önem 
taşıyor. Aksi takdirde kaynak, zaman ve insan kaybı yaşanıyor. 
Odamız tarafından İPA kapsamında çok önemli 2 projemiz ön 
elemeleri geçmiş ve değerlendirme süreçleri devam ediyor. 
Bu projelerimizle dünya standartlarında gıda ve üretime dayalı 

FAB Fırat Prototipleme Atölyesi Açılış Töreninde konuşan Başkan Arsan:

“21. Yüzyılın Zenginliği; Bilgiyi İnovasyonla İşleyip 
Ticarileştirmektir…”
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Vali Kaldırım, projelerin konuşulduğu güzel bir program 
olmasını temenni ederek sözlerine başladı. Vali Kaldırım, 
“Ortak akılla Elazığ’ın 2023’ünü konuşacağız. Elazığ projeci 
bir şehir olma arzusunda. Bu konuda ortak aklın olası ve 
şehrin tüm aktörleri sahiplendiğinde 160 üyeden oluşuyor. 
116 katılımcı var. Buradan ortaya çıkacak sonuçlar önemlidir. 
Sorunları fırsat olarak görüp oradan bir proje üretmek daha 
önemlidir. Olaylara pozitif bakarsak, doğru bir yol almış 
oluruz. Bazen sorunlar pozitif yaklaşımın önüne geçiyor. Bu 
olmamalı burada hepimize daha çok görev düşüyor” dedi.
“ELAZIĞ KISIR DÖNGÜDEN KURTARILMALI”
“Bu platformda toplumun bütün kesimlerine değinen 
kesimler olarak her sorunu konuşarak, projeci olalım” diyen 
Vali Kaldırım, “Her birimizin gayesi  Elazığ’ın kısır döngüden 
kurtarılarak; Elazığ’ın kabuğunu kırmasıdır. Hedefimiz 
dünyaya açılmak olmalı. Globalleşmeyi iyi yakalayalım. Yeni 
nesil alanları iyi kavrayalım. Bu şekilde bakarsak bu şehir 
başarılı olacaktır. Bu şehir kabuğunu kırmak üzere; dünyada 
şehirler yarışır. Rekabet içerisindeler. Şehri ortak akılla 
yürütenler önemli  kazanım elde edecek  ve şehirleri cazibe 
merkezleri olacaktır. Bu hem dezavantaj hem de bir fırsattır. 
Globalleşmenin içinde yerelleşmenin öne çıktığı bir zaman 
dilimizdeyiz. Yerel üretim merkezleri ve markalar öne çıkıyor” 
dedi.
HEDEFLENEN 2023 ELAZIĞ ANLATILDI
“Bugün yapıcı olun eleştirirken üslup önemlidir” diyerek 
programın başından STK’lerin projeler üzerine durmasını 
isteyen Vali Kaldırım, programı yapanlara ve katılımcılara 
teşekkür ederek, toplantının ilimize ve ülkemize katkılar 

Elazığ’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
“Elazığ Vizyon Toplantısı” için  İl Özel İdaresi Meclis Toplantı 
Salonunda bir araya geldi. Toplantıya Vali Çetin Oktay 
Kaldırım, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan 
Arslan ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.  Toplantıda Elazığ 
TSO tarafından hazırlanan ve uygulanmasına başlanan Vizyon 
projeler ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.
“MÜLKİ AMİRLERİMİZ BİZLERLE KOL KOLA”
Toplantının açılış konuşmasını STK Platformu Dönem 
Sözcüsü Prof. Dr. Kenan Peker gerçekleştirdi.  Peker, tüm 
katılımcılara teşekkür ederek, toplantının verimli olmasını 
temenni etti. Prof. Dr. Kenan Peker’in ardından selamlama 
konuşması gerçekleştiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Asilhan Arslan, “Şehrimiz ve iş dünyası yani 
bizler STK’ların değerli yöneticileri olarak şanslıyız. Mülki 
amirlerimiz bizlerle kol kola. Gerçekten bu çok ciddi bir 
kazanım. Tüm yöneticilerimize sonsuz teşekkürler. İş 
dünyasının ve ilimizin taleplerini karşılama ve şehrimizi hak 
ettiği noktaya taşımak adına güzel işler yapılıyor. Bir sunum 
yapacağız.  Valiliğimizin, Belediyemizin ve sizlerin içinde 
olduğu ortak akıl ile ciddi kazanımlar olacaktır. Sayın Valimize 
ve STK’mızın dönem başkanına teşekkürler” dedi.
“SORUNLAR, POZİTİF DÜŞÜNCELERİN ÖNÜNE 
GEÇMEMELİ”

Elazığ STK’ları ‘Vizyon 
Toplantısı’nda Buluştu
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istenildiğinde vurgu yapıldı.
KOOPERATİFÇİLİĞE ÖNEM VERİLECEK!
Sunumuna devam eden Seçkin, “1. OSB’de tekstil vadisini 7 
bin 500’ün üzerinde istihdam planlanmakta, Tarım ve mesleki 
İhtisas Kooperatifi kazandıracağız. 4 adet olacak şekilde 
mobilya, gıda toptancıları, ota sanayi ve inşat malzemeleri 
olacak. Belediye öncülüğünde çalışmalar olmaktadır. 
Baskil’de kayısı, Ağın’da badem ve ceviz, Gezi’nde çilek ve 
fasülye, Yurtbaşında üzüm olacak.  STK’lerin de iş birliği 
ile bu kooperatifleri kurarak, markalaşma çalışmalarına 
başlayacağız” dedi
SEÇKİN, KENTİMİZE VİZYON KAZANDIRACAK PROJELERİ 
AKTARDI
Ar- Ge ve İnovasyon projelerinden de bahseden Seçkin, 
“Elazığ’da üretilen ürünler dünya ile entegre olacaktır” dedi. 
Dünyayı Elazığ’a getirecek projelere de açıklık getirildi. Sivrice 
jeotermal, yüksek irtifa kamp merkezi, Hazar Gölü eğlence 
merkezi, İçme ekoköy projesi, Hazar Gölü plajları, Karaleylek 
Konyonu, Karakoçan jeotermal turizm kompleksi, Palu su 
sporları merkezi, gastronomi ve musiki müzesi olarak; 
Harput Konağı olarak planlanmakta. Ayrıca basın ve kent 
müzesi de projelendirilmekte. Keban tarihi sokak projesi, 
Elazığ Belediyesinin önemli katkıları ile Elazığ Fuar ve Kongre 
Merkezinde de hazırlıklar son aşamaya geldi” dedi.
STK TEMSİLCİLERİNİN TALEPLERİ
Programda STK temsilcileri de söz aldı.  Yapılan 
değerlendirmelerde 2.OSB’nin bir an evvel hayata geçmesi 
talep edilerek; “STK’’lar olarak ilimize ikinci bir üniversite 
kurulmasını istiyor ve bu konuda bir adım atılmasını talep 
ediyoruz. Başta eczacılık, ziraatçılık ve hukuk fakülteleri 
açılsın istiyoruz. Harput’taki imar sorunu bir an evvel çözüme 
kavuşturulsun istemekteyiz. Bununla birlikte STK’larımız 
sadece ekonomiye değil ilin eğitimine, sağlığına, trafik 
sorununa ve kültürel konulara da el atmalı” dendi. 

sunmasını temenni etti.   Sonrasında Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası Proje Koordinatörü Osman Seçkin sunumu ile Elazığ’ın 
2023’ünün konuşulmasını sağladı. 

Eleştirilerin şimdiden yapılması gerektiğini ve Elazığ’ın 
kalkınması adına tek ses olunması gerektiği üzerinde 
durularak sunumlara geçildi. Sunumu gerçekleştiren 
Seçkin, “Elazığ vizyon toplantısına hoş geldiniz. Birinci OSB 
faaliyetlerini sürdürmekte ve orada 6 bin kişinin istihdamı ilk 
planda hedeflenmekte.  İkinci OSB’mizde  endüstri 4.0 uygun 
bir OSB planladık. Teknoloji tabanlı üretim istiyoruz.  Buna 
TEKNOVA  demekteyiz” dedi.
2023’TE NASIL BİR ELAZIĞ GÖRECEĞİZ?
“Birinci OSB’de en ileri teknoloji 3.0. Eğer kural koyucu 
değilseniz oyunun kurallarına uymalısınız” diyen Seçkin, 
“Endüstri 4.0’ın olduğu TEKNOVA beş yıllık bir plan 
içerisinde. Burada sanayicilerimiz, yatırımların hatalı yönlerini 
ve doğru yönlerini sanal gözlükler ile göreceklerdir. OSB’de 
istihdam edilen personelin yıllık geliri 10 bin dolar bunu. 25- 
30 bin dolara çıkarmalıyız. Baskil’de plastik OSB kurulacak, 
Besi OSB ile 2 bin ton besi hayvanı ile yıllık 4 bin tonun 
üzerinde kırmız et üretimi hedeflenmektedir. Sera İhtisas OSB  
de de 45 işletme 10’dan fazla ürün üretilebilecek. En önemli 
katkısı fide ve tohumda Ar- Ge merkezi olacağız. Karma 
OSB ise; Karakoçan, Palu ve Kovancılar’daki ilçelerimizin 
yatırımcılarını buluşturacağız” diyerek 2023’te nasıl bir Elazığ 

Elazığ STK’ları ‘Vizyon 
Toplantısı’nda Buluştu
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Son olarak Merkez Bankasının faiz indirimi sonrasındaki 
değerlendirmesinde de tüm iş dünyasının beklediği şekilde 
bir değerlendirmede bulunarak bankaların faiz indirimine 
gitmesi gerektiğini dile getirmiştir.
Kredi taleplerinde, bankalar faiz dışında giderek artan şekilde 
masraf/komisyon adı altında çok yüksek ilave maliyet 
çıkarıyor. Bu da reel sektörün yükünü artırıyor. Bankalar 
herkesin fedakarlık yapması gereken bu dönemde, feda’yı 
reel sektöre bırakıp, kar’ı kendilerine ayırmasın istiyoruz. 
Geçen yıldan beri ilimizde finans sektör temsilcileriyle 3 
kez bir araya gelerek karşılıklı taleplerimizi değerlendirdik. 
Buralardan çıkan sonuçları kamuoyu ve TOBB ile paylaştık. 
Sadece ilimiz için değil Türkiye genelinde yaşanan bu önemli 
sorun için umuyoruz ki, Sayın Başkanımızın bu çok değerli 
çıkışı ve beklentisi karşılık görecektir. İş dünyası adına 
kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arlan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun bankalara yönelik faiz indirimi yapılması 
yönündeki çağrısını desteklediğini açıkladı…

Fedakârlık Hep Özel Sektörden Bekleniyor…
Başkan Arslan açıklamasında, “TOBB Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu Merkez Bankasının son üç toplantısında 
10 puanlık faiz indirimi yaptığını bu durumun iş dünyasını 
memnun etiğini belirterek, ‘Kamu bankalarımız faizleri hızla 
indirdiler, özel bankalarda ise hala bir atalet var. Ekonominin 
büyümesine bir destek de bankalardan gelmesini bekliyoruz’ 
ifadelerinde bulunmuştur. 
TOBB nezdinde yaptığımız girişimlerde ve sunduğumuz 
raporlarda finans sektörünün reel sektöre sıkıntılı dönemlerde 
mesafeli durduğunu ve bu durumun iş dünyasını zorladığını 
ifade ederek konu hakkında girişimlerde bulunulmasını 
talep etmiştik. Sayın Başkanımız iş dünyasının bu taleplerini 
değerlendirmekte ve ilgili kurullarda dile getirmektedir. 

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan: 
“TOBB Başkanımızın Bankalara Yaptığı 
Çağrıyı Destekliyoruz…”
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Hisarcıklıoğlu’ndan 6 Ülke Tek Millet Vurgusu…
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen 
Türk İş ve Yatırım Forumu’nun açılışına Türk Dünyası’nın 
ekonomik işbirliği üzerine önemli değerlendirmelerde 
bulundu. 
Hisarcıklıoğlu, konuşmasında 6 farklı ülke ama tek millet 
olduklarını vurgulayarak, “1,1 trilyon dolarlık ekonomik 
büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 
milyonluk nüfusa sahibiz. Yani bir araya gelince, küresel 
bir güç haline geliyoruz. Öte yandan, birbirimizle olan 
ticaretimize baktığımızda, o kadar da büyük bir hacme 
ulaşamadığımızı görüyoruz. 6 ülkenin birbiriyle ticareti ancak 
9 milyar dolara ulaşabilmiş, yani topla ticaretimiz içinde 
ancak yüzde 2 pay alabilmiş. Bu rakamı artırmak da yine 
bizlerin elinde. Zira ticaret demek, kalkınma demek, halkların 
zenginleşmesi demek. İnşallah Türk TSO ile birlikte, bu rakam 
da hızla artacak” dedi.

İşbirliği ve Ticaretin Artırılması Çağrısı…
Türkiye’nin, Türk Konseyi üyesi ülkelerde yaklaşık 15 milyar 
dolara yakın yatırımı bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, aralarında ICC Yönetim Kurulu ve Türk 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi  ve Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’da bulunduğu TOBB heyeti 
ile Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te çeşitli temaslarda 
bulunarak, Türk İş ve Yatırım Formu’na katıldılar…

TOBB Heyeti Önemli Temaslarda Bulundu…
M.Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığındaki TOBB heyeti 
Özbekistan’ta önemli temaslarda bulundu. Taşkent’te önce 
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Adham 
Ikramov ile görüşen TOBB heyeti, daha sonra Özbekistan 
Başbakan Yardımcısı Elnor Ganiev tarafından kabul edildi. 
Görüşmede Türkiye-Özbekistan iktisadi ilişkilerini geliştirme 
konusu ele alındı. Hisarcıklıoğlu Türk yatırımcıların görüş ve 
beklentilerini aktardı.
Özbekistan Maliye ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Çamşid Kuçkarov ile de görüşen Hisarcıklıoğlu, 
ve beraberindeki heyet sonrasında Türkiye’nin Taşkent 
Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er’i ziyaret etti. 6 Türk 
Devleti’nin katılımı ile kurulan ve Başkanlığını TOBB Başkanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı Türk Ticaret Odası (Türk 
Keneşi) İstişare toplantısının ardından, TOBB heyet i, Türk İş 
ve Yatırım Formu’na katıldı…

TÜRK DÜNYASI ‘TAŞKENT İŞ FORMU’NDA BULUŞTU



E-Bülten

EKiM 2019

ithalatçısı olduğunu, petrokimya ürünlerinde, yatırımcılara 
büyük olanaklar sunduğunu söyledi.

AB benzeri bir başarı hikâyesini, biz de yazmalıyız…
Türkiye’nin gelişmiş altyapısı ve Avrupa-Afrika ve Orta 
Asya’ya erişim imkânı veren merkezi coğrafi konumu, 
yatırımcı dostu mevzuatıyla, cazip iş ve yatırım fırsatları 
barındırdığını vurgulayan TOBB Başkanı şöyle devam etti: 
“Pek çok alanda, ortak ticaret ve yatırım yapabiliriz. Ayrıca 
3.ülkelere yönelik olarak da birlikte çalışabiliriz. Mesela Çin, 
yıllık 120 milyar dolarla, dünyanın en büyük gıda ithalatçıları 
arasında. Başta gıda olmak üzere ve diğer sektörlerde, birlikte 
hareket ederek, Çin pazarında çok daha etkin olabiliriz. 
Ticareti devamlı vurgulamamın bir nedeni daha var. Dünyada 
hangi ülke gelişiyorsa, bunu ticareti artırarak yapmıştır. Bakın 
2 büyük dünya savaşıyla harabeye dönen Avrupa, nereden 
nereye geldi. Kendi aralarında iktisadi birlik kurdular, ihtilafları 
ve savaşları sona erdirdiler, böylece ticareti artırıp, hep 
birlikte zenginleştiler. Niye ticaret? Çünkü ticaret, en büyük 

bu ülkelerin, Türkiye’deki yatırımlarının da yaklaşık 8 milyar 
dolar olduğunu, ayrıca Türkiyeli müteahhitlerin, 39 milyar 
dolar tutarında, 970 adet proje üstlendiğini ve bu rakamları 
artırmak arzusunda olduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin pek çok alanda ticaret ve yatırım imkanı 
sunduğunu anlatarak, “AB ile Gümrük Birliği içindeyiz, Ayrıca 
19 ülkeyle de STA mevcut. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil, 
inşaat malzemesi, gibi birçok sektörde, Avrupa’nın en önemli 
tedarikçileri arasındayız. Türkiye’de üretilen otomobillerin 
yüzde 80’i, beyaz eşyanın yüzde 70’i, makinelerin Avrupa’ya 
ihraç edilir. Gıda, çimento, gemi inşası ve kimyada da, 
Avrupa’nın en önemli üreticileri arasındayız” şeklinde 
konuştu.Yurtdışı müteahhitlik sektöründe Türkiye’nin 
dünyada ikinci sırada olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
Türk firmalarının geçen sene, yurt dışında 19 milyar dolar 
büyüklüğünde, 261 proje üstlendiğini, her türlü enerji 
santralleri, karayolu, tünel, köprü, askeri ve sınai tesisleri, 
kaliteli şekilde ve uygun maliyetlerle inşa ettiklerini ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyanın ikinci büyük petrokimya 
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arasındaki ilişkiler Türk Keneşi’nin birleştirici bayrağı altında 
daha da genişleyerek parlak istikbala sahip olacaktır.” dedi. 
Amreyev, forumda toplananların ortak amaçlarının Türkçe 
konuşan ülkeler ekonomilerini ve bu ülkeler arasındaki ticari-
ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmek 
olduğunu kaydederek, forumun bu konuda faydalı olacağına 
inandığını belirtti. Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Adham İkramov ise Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in 
geçen sene Kırgızistan’ın Çolpan-Ata şehrinde düzenlenen 
Türk Konseyi 6. Zirvesinde, Taşkent’te Türk İş ve Yatırım 
Forumu’nun düzenlenmesini önerdiğini hatırlatarak, forumun 
bu ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesine 
katkıda bulunacağını dile getirdi.Türk Dili konuşan ülkelerin 
Özbekistan’ın önemli ticari ortağı olduğunu dile getiren 
İkramov, günümüzde bu ülkelerin işadamlarının katılımıyla 
Özbekistan’da 2 bin 500’den fazla yabancı işletmenin 
kurulduğunu anımsattı.

Arslan: Türk Ticaret Odaları Türk Dünyası İçin Çok Önemli Bir 
Yapılanmadır…
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile birlikte Taşkent programına 
katılan Elazığ TSO Başkanı ve Türk Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Asilhan Arslan Türk Ticaret Odası’nın Türk 
Dünyası için çok önemli bir yapılanma olduğunun altını 
çizdi. Arslan Özbekistan programı hakkında yaptığı kısa 
değerlendirmede, “Kuruluşunu çok kısa bir süre önce 
yaptığımız ve Başkanlığını TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı Türk Ticaret Odası ilk büyük 
etkinliğini Türk Dünyası içerisinde çok önemli bir yeri olan 
Özbekistan’da gerçekleştirmiştir. TOBB Heyetimiz gerek ikili 
görüşmeler gerek Türk Ticaret Odası İstişare Toplantısı ve 
gerekse Türk İş Formu’nda çok önemli değerlendirmelerde 
bulunmuş ve kuruluşun önemine işaret etmiştir. 6 Türk 
Devletinin bulunduğu Türk Ticaret Odası üyeleri de aynı 
görüşte ve kendi içimizdeki ticaret potansiyelimizin 
yükseltilmesinden yana olmuşlardır. TOBB Başkanımız Sayın 
Hisarcıklıoğlu’nun Türk Dünyası içerisinde AB benzeri bir 
yapılanmaya olan ihtiyaç vurgulanmış ve kabul görmüştür. 
İnanıyorum ki, önümüzdeki süreç içerisinde Türk Dünyası 
içerisinde çok daha önemli gelişmelerin fitili ateşlenmiştir. İş 
dünyamız adına atılan bu çok önemli adımın hayırlı olmasını 
diliyorum” ifadelerinde bulundu. 

barış ve refah kaynağıdır.
Birbiriyle ticaret yapan, kavgayı konuşmaz, birbirine kötü 
bakmaz. Bu nedenle, önce ülkelerimiz arasındaki ticari 
engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. 
AB benzeri bir başarı hikâyesini, biz de yazmalıyız. Mesela 
bakın, insanlar, girip çıkarken zorluk yaşadıkları ülkeyle değil, 
rahat ulaşabildikleri ülkeyle ticaret yapar. Ticaret başladıktan 
sonra, yatırım da yaparlar, ortaklıklar da kurarlar. O halde, 
aramızdaki vize ve geçiş belgesi gibi, ticareti zorlaştıran her 
engeli tespit edip, kaldırmalıyız. İnanmak ve başlamak yolun 
yarısı, biz ilk adımı atalım gerisi gelir”
 “Türkiye özel sektörü olarak, sizlerle daha fazla iş ve yatırım 
yapma arzusundayız” diyen Hisarcıklıoğlu, “Önümüzde 
buna müsait geniş bir alan var. İşte biz bu potansiyeli hayata 
geçirmek için Türk TSO’nı kurduk. Bu coğrafyanın insanı 
zenginleşecekse, bunu da bu coğrafyanın iş adamları yapacak. 
O halde birlikte çalışmalı, birlikte yükselmeliyiz. İki kardeş 
nasıl kazanırsa, nasıl kazanması gerekiyorsa, o şekilde 
hareket edelim. Hem ikili ticaretimizi geliştirelim, hem de 
ortak yatırımlarla üçüncü ülkelere açılalım. İnanıyorum ki bu 
forum, bu yönde bizlere büyük katkı sağlayacak” dedi.

Ticari ilişkileri artırmalıyız…
Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Cemşid 
Koçkarov, ülkedeki yapısal ve ekonomik alanlarda geniş 
kapsamlı reformlar yapılmakta olduğunu, ülkede iş ve 
yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalar 
gerçekleştirildiğini anımsatarak, bunun sonucunda 2018 
yılında Özbekistan’daki yabancı yatırım hacminin yüzde 22 
arttığını, yabancı sermayeli işletme sayısının ise 3 kat artarak 
8 bine ulaştığını belirtti. 
Koçkarov, geçen sene Özbekistan’ın dış ticaret hacminin 
bir önceki yıla nazaran yüzde 22 artarak 34 milyar dolara 
ulaştığını vurguladı.
Forumda konuşan Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad 
Amreyev de Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne üye olmasının 
önemini vurgulayarak, “Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev’un bu kararı tarihi bir karardır. Bu kararın 
Nahçıvan Anlaşması’nın imzalanmasının 10. yıl dönümü ve 
Türk Keneşi’nin 7. zirvesine denk geliyor olmasından çok 
memnunuz. Özbekistan ve diğer Türkçe konuşan ülkeler 
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Başkanı Asilhan Arslan, “TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun talebi üzerine  kurulan İhracat Çalışma 
Grubunda ülkemizin kendi alanlarında  çok önemli ihracatçı 
kuruluşlarının temsilcileri yer almaktadır. Çalışma Grubumuz 
ilk toplantısında ülkemiz ihracatının artırılmasına yönelik 
yapılacak çalışmalar ve projelere dair değerlendirmelerde 
bulunmuştur. TOBB’deki ilk toplantımızda TOBB Dış İlişkiler 
Ofisi tarafından yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler ile 
birlikte TEPAV tarafından İhracatla ilgili planlanan yol haritası 
ve destek programı hakkında sunular yapılarak önümüzdeki 
süreç içerisinde hayata geçirilecek tüm eylem planları bir 
bir değerlendirildi. Ülke İhracat Analizleri ile birlikte Ticaret 
Bakanlığımızın destek paketi de detayları ile birlikte istişare 
edildi.
Ekonomimizin canlanması, istihdamın artması ve kaynakların 
ekonomiye kazandırılması noktasında ihracatın artması 
çok önemlidir. Bu nedenle gerek TEPAV,  gerekse TOBB 
tarafından hazırlanan tüm eylem planları ve projeler ihracatta 
yeni bir dönemin habercisi niteliğindedir. Çok verimli 
geçen bir toplantı oldu. İlimizin de tüm bu çalışmalardan 
ve projelerden en üst düzeyde yararlanabilmesi için önemli 
adımlar atmaktayız. Girişimlerimiz neticesinde İhracat Destek 
Ofisleri açılacak iller arasında artık Elazığ’da bulunmakta. 
Oda bünyemizde gerekli altyapıları oluşturmaya başlamış 
bulunmaktayız. İhracat Destek Ofisimiz marifetiyle inşallah 
ihracatımızın ve ihracatçı sayımızın artmasına katkı 
sağlayacak bir süreci de başlatacağız” ifadelerinde bulundu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ülkemiz 
ihracatının artırılması için TOBB bünyesinde kurulan ve 
aralarında Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
ve farklı sektörlerden ülkemizin önde gelen kuruluşlarının 
temsilcilerinin yer aldığı İhracat Çalışma Grubu ilk toplantısını 
TOBB merkezinde gerçekleştirdi.

Arslan: Önceliğimiz ihracatın artırılmasıdır…
TOBB İhracat Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçekleştirildi. Toplantıya 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, 
TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Zeki 
Kıvanç ve Elazığ 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Asilhan Arslan ile 
çalışma grubunda 
yer alan temsilciler 
katıldı.
Toplantının son 
derece verimli 
geçtiğini ifade 
eden Elazığ TSO 
Yönetim Kurulu 

İHRACAT ÇALIŞMA GRUBU İLK TOPLANTISINI TOBB’DE YAPTI
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etmemiz. Daha objektif ve daha verimli olabilmek adına; 
denetimler, ziyaretler ve eğitimlere ayırdığımız kaynağı 
hep artırıyoruz. Sistemi devamlı geliştirip, daha iyi hale 
getiriyoruz” dedi

 Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Genç Girişimciler Kurulu, 17-19 
Ekim 2019 tarihlerinde TOBB tarafından Diyarbakır’da  
düzenlenen Akreditasyon Çalıştayı’na katıldı. 

Diyarbakır’da ilk kez düzenlenen Oda/Borsa Akreditasyon 
Çalıştayı 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Çalıştay’a 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Genç Girişimciler Kurulu da katılım 
gösterdi. 

Konuşmasında akreditasyon konusunun önemine işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, “Kendimizi devamlı yenilemek ve geliştirmek 
zorundayız. Kurumsal bir yapıya kavuşmalı, profesyonel 
şekilde çalışmalıyız. İşte akreditasyon sistemi bize bu konuda 
en iyi yol haritasıdır. TOBB yönetimi olarak bu işe verdiğimiz 
önemin bir göstergesi de sistemi ve kriterleri sürekli revize 

Elazığ TSO Heyeti
Diyarbakır Akreditasyon Çalıştayına Katıldı 
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kaçırılmaması gerektiğine inanıyoruz. İşletmelerimiz bir personeline 
çok yüklü miktarlarda harcama yaparak alabileceği bir eğitimi 
Oda olarak biz ücretsiz bir şekilde sunmaktayız. Eğitimlerimiz 
toplumun tüm kesimlerine ve STK’larımıza da açıktır. Konusunda 
uzman kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği çerçevesinde verilen 
eğitimler güncel konuları içermekte olup, işletmelerimiz başta 
olmak üzere, gençlerimizin ve kariyer planı yapan kardeşlerimizin 
de son derece istifade edebileceği bir hizmet olmuştur. Elazığ TSO 
Akademi çatısı altında yıl sonuna kadar her Çarşamba saat: 10.00 
ile 16.00 saatleri arasında konusu uzmanı ve içeriği Odamız web 
sayfasında yayınlanan takvim doğrultusunda eğitimlerimiz devam 
edecek. Eğitimle katılan herkese Odamız tarafından düzenlenecek 
olan Katılım Belgesi de takdim edilecektir” ifadelerinde bulundu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
Elazığ TSO Akademi 2019 yılı eğitim takvimi doğrultusunda haftalık 
eğitimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda “İleri Satış Teknikleri” 
konulu eğitimi veren Trakya ABİGEM Uzmanlarından Dr. Zeki 
YÜKSEKBİLGİLİ, Elazığ TSO Akademinin bu yıl ikinci eğitimine 
katıldığını belirterek gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu 
söyledi. 

Her Çarşamba Elazığ TSO Akademi’nin Eğitim Günü…
Elazığ TSO Akademi tarafından her Çarşamba güncel bir konuda 
eğitim verildiğine dikkat çeken Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan, “İş dünyamızın ve tüm ilgililerin ayağına getirdiğimiz 
ve sıfır maliyetle kendilerine sunduğumuz bu önemli fırsatın 

Yıl Sonuna Kadarki Eğitim Takvimi…

İleri Satış Teknikleri Dr. Zeki Yüksel Bilgili 09.10.2019  
İnsan Kaynakları Süleyman Işık 16.10.2019  
Pazarlamada Yeni Trendler Dr. Zeki Yüksel Bilgili 23.10.2019  
Kurumsal Performans Ölçme Eğitimi Dilek Zeybek 30.10.2019  
Stratejik Planlama Dr.Ahmet Feyzioğlu 06.11.2019  
Küresel Pazarlama ve Rekabet Stratejileri Büşra Seçkin 13.11.2019  
Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri Dr. Besim Ogelman 20.11.2019  
Finansal Okur Yazarlık Dilek Zeybek 27.11.2019  
Dış Ticaret ve Uygulamalı Pazar Tespiti Fatih Yaldız 04.12.2019  
Takım Çalışması Dr. Zeki Yüksel Bilgili 18.12.2019  
Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Dr. Zeki Yüksel Bilgili 25.12.2019 

Elazığ TSO Akademi’nin Haftalık Eğitimleri Devam Ediyor:

“İleri Satış Teknikleri Eğitimi”ne Yoğun İlgi …
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açılışına iştirak ettiler. Fuar kapsamında açılan stantları da 
ziyaret eden Elazığ TSO Heyeti, Elazığ TSO öncülüğünde 
başlatılan ve çalışmaları devam eden kooperatifleşme 
ve yöresel ürünlerin paketlenmesi hususlarında görüş 
alışverişinde bulundular

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Özdemir, 
Yüksel Yüce ve M.Hayri Yıldırım 16 Ekim 2019 tarihinde 
Erzurum’da başlayan “Erzurum 2. Gıda ve Yöresel Lezzetler 
Fuarı”na katılarak Elazığ TSO’yu temsil ettiler. Elazığ TSO 
Heyeti Erzurum TSO ve Erzurum Ticaret Borsasına nezaket 
ziyaretleri gerçekleştirerek il protokol üyeleri ile birlikte Fuarın 

Elazığ TSO Heyeti Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler 
Fuarına Katıldı…
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dezavantajlı konumda kaldığı hususunu değerlendirdik. 
Ülkemizin de bu dezavantajları ortadan kaldırma noktasında 
yoğun girişim ve temasları söz konusu. 
Sayın Bakanımıza Küresel ticaret savaşlarının yürütülen 
diplomasi çalışmalarını ilerletme veya geriletme anlamında 
nasıl etkilediğini ve bu konularda neler yapılabileceğini 
sordum. Sayın Bakanımız iş dünyasının devlete destek olma 
anlamında lobi çalışması yapmasının çok yararlı olacağını 
ifade etmiştir. Sayın Bakanımız özellikle AB ülkelerine 
ihracat yapan iş dünyasının muhatabı olan AB ülkelerindeki 
müşterilerinden kendi ülkelerinde ilgili bakanlıklar nezdinde 
Türk iş dünyasının dezavantajlarını kaldırılması hususunda 
talepte bulunmaları için bizlerden beklentileri olduğunu ifade 
etmişlerdir. 
Bu anlamda ICC toplantısı çok yararlı olmuş, AB’li 
muhataplarımızla bu toplantı vesilesiyle konu gündeme 
taşınmıştır. Ülkemizin her köşesindeki iş dünyası 
temsilcilerimizin de Sayın Bakanımızın çağrısına istinaden 
çalışma yapmalarını özellikle istirham ediyoruz” ifadelerinde 
bulundu. 

ICC Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan 
Arslan, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından 
İstanbul’da düzenlenen ‘Ticaret Savaşları, Brexit ve Çok 
Taraflı Ticaret Sisteminin Geleceği’ toplantısına katılan Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan’la, 1996 yılında imzalanmış olan 
Gümrük Birliği Anlaşmasının ticaret savaşlarında Türk iş 
dünyasına olumsuz yansımalarını değerlendirdi…

İş dünyasından etkili lobi beklentisi…
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile gerçekleştirilen ikili 
görüşme hakkında bilgiler veren Elazığ TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan, küresel ekonomik savaşlarda iş 
dünyasının 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması 
ile elinin zayıfladığını ifade ederek, “Sayın Bakanımızla Ticaret 
savaşları, Brexit ve çok taraflı ticaret sisteminin geleceği 
konulu uluslararası katılımla gerçekleşen bir organizasyonda 
bir araya gelme fırsatımız oldu. 
Konuyla birebir ilişkili olduğu için Sayın Bakanımıza 
1996 yılında imzalanan AB-Gümrük Birliği Anlaşmasının 
yeniden revize ihtiyacı olduğunu bir çok noktada Ülkemizin 

Ticaret Bakanı Pekcan ile görüşen Başkan Arslan:
GÜMRÜK BİRLİĞİNDE REVİZYONUNA İHTİYAÇ VAR
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Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 
tarafından organize edilen, “Güçlü Bir Ulusal Ekonomi İçin 
Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi” İstanbul’da yoğun katılımla 
gerçekleştirildi. Programın organizasyonu için TOBB 
tarafından yetkilendirilen ICC Yönetim Kurulu Üyesi, Türk 
Keneşi Konsey Üyesi ve Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan, “Uluslararası bir programı yüzümüzün akı 
ile gerçekleştirdiğimiz için Elazığ adına büyük mutluluk 
duymaktayız” ifadelerinde bulundu.

Fikri mülkiyet haklarının ihlali hırsızlıktır…
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve 
ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Fikir üretenleri desteklerken, onları koruyacak 
politikalar da üretmek zorundayız” dedi. Hisarcıklıoğlu, fikri 
mülkiyet haklarının ihlalinin de hırsızlığa girdiğini söyledi.
TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC Genel Sekreteri 
John Denton, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih 
Kacır ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in 
açılış konuşmaları ile başlayan fikri mülkiyetin masaya 
yatırıldığı Zirve, İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirveye ulusal ve 
uluslararası uzmanlar katıldı.
 
TOBB ve ICC fikri mülkiyet hakları üzerine çalışıyor…
 Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, TOBB ve ICC 
Türkiye olarak Türkiye’de fikri mülkiyet hakları bilincinin 
gelişmesi konusunda önemli bir mesai harcadıklarını anlattı. 
Bunun iki sebebi olduğunu açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Birincisi, 

bu konuyu ahlaken sahipleniyoruz. Fikri mülkiyet haklarının 
ihlalinin aslında hırsızlıktan hiçbir farkı yok. Kul hakkı nasıl 
haramsa, fikri mülkiyet hırsızlığının da, bunun sonucunda 
oluşan haksız rekabetin de vicdanen hiçbir savunulacak 
yönü yok. Bu bilinci tüm topluma ve özel sektöre yaymamız 
gerekiyor. Bu konuya büyük bir emek harcamamızın bir 
diğer önemli nedeni ise ekonomimizi bir üst lige çıkarma 
isteğimiz. Bilgi ekonomisinin gücü su götürmez bir gerçek. 
Bilgi ekonomisinin temelinde de yaratıcı fikirler var, onların 
teknolojiyle buluşarak ihraç edilebilir ürünler haline gelmesi 
var. Günümüz dünyasında, icat çıkarmak, yeni fikirler üretmek 
bu ülkeye yapabileceğiniz en büyük hizmet. Bir yandan fikir 
üretenleri desteklerken öte yandan da o fikirleri koruyacak 
politikalar üretmek zorundayız” diye konuştu.
 
21. yüzyılın petrolü bilgidir…
 Yapılan inovasyonu, üretilen teknolojiyi, çıkarılan markayı 
koruyacak altyapıyı ve düzenlemeler ortaya koyulamadığında, 
Türkiye’yi ileri teknoloji ihracatçısı, küresel markaları olan 
bir ülke haline getirmenin mümkün olmadığını bildiren 
Hisarcıklıoğlu, “Bizden de Google’lar, Uber’ler, Apple’lar çıksın 
istiyorsak, markamıza, patentimize, teknolojimize, bilgimize, 
verimize sahip çıkmamız, çaldırmamamız lazım. Çünkü, 
dijitalleşme ile telif hakları da farklı boyut kazanıyor, bunun da 
gerisinde kalmamak önemli. Çünkü 21.asırda, bilgi en önemli 
güçtür. Bilgi, 21. yüzyılın petrolüdür. Aynı petrolde olduğu 
gibi; bulacaksın, çıkaracaksın, işleyeceksin, kullanacaksın, 
satacaksın.” ifadesini kullandı.

Arslan: Programı Yüzümüzün akıyla gerçekleştirdik…
Programın organizasyonunu yapma noktasında yetkilendirilen 
ICC Konsey Üyesi ve Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan, yoğun katılımla gerçekleştirilen programın 
son derece başarılı olduğunu belirterek, “Uluslararası büyük 
bir organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi 
noktasında TOBB Başkanımız Sayanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
ICC Yönetim Kurulunun bize olan güven ve beklentilerini 
karşılamış olmaktan büyük bir mutluk duymaktayım. Ülkemiz 
adına son derece önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik. 
İnşallah sonuçları itibarı ile de ülkemiz ekonomisi değer 
kazanacaktır” dedi. 

Güçlü Bir Ulusal Ekonomi İçin 
Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi
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Ruhsar Pekcan’ın Türkiye’nin ticaretinin gelişmesi, bu zorlu 
süreçte Türkiye’nin zarar görmemesi için çok yoğun bir ticari 
diplomasi süreci yürüttüğünü söyledi.
Brexit konusunda değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti: “Nasıl çözülecek, hangi süreç içinde 
çözülecek ya da ayrılık gerçekleştikten sonra ne olacak, 
tam olarak bilmiyoruz. Süreç tam bir karmaşaya dönmüş 
durumda. Bu sürecin üçüncü başbakanı olan Boris Johnson 
meseleyi çözebilecek mi, yoksa İngiltere yeni bir seçime 
veya referanduma mı gidecek konusu belirsiz. İş dünyası 
olarak bizler, belirsizlik arttıkça daha da büyük risklerin içine 
sürükleniyoruz.”
Toplantı kapsamında ticaret savaşları konusunun da ele 
alınacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, ABD ile Çin arasında bir 
ticari düello olarak başlayan sürecin, giderek Avrupa Birliği’ni 
(AB), NAFTA’yı, Japonya ve Kore’yi içine çeken bir girdaba 
dönüşmeye başladığını ifade etti.

Pekcan: 2019 hedefimiz ekonomide dengelenmedir…
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuşmasında, “Hükümet 
olarak 2019 yılını dengelenme yılı olarak görüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de net ihracatımızın büyümeye 
katkısının devam edeceğini öngörüyoruz” ifadesini kullandı.
Pekcan, Türkiye’nin çok taraflı her girişimi desteklediğini 
ifade ederek, ICC ile yürütülecek tüm çalışmalara destek 
vereceklerini söyledi.
Türkiye’nin belli hedefleri olan dinamik bir ülke olduğuna 
işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:
“Hedefimiz, bir an önce Türkiye’yi yüksek gelirli, müreffeh, 
kalkınmış ülkeler statüsüne taşımak. Bu konuda kararlıyız, 
adımlarımızı da bu doğrultuda atıyoruz. Hükümet olarak 
2019 yılını dengelenme yılı olarak görüyoruz. Küresel ve 
bölgesel bazdaki konjonktürel faktörler, bizim ana hedefimizi 
değiştirmeyecek. Potansiyelimiz olan sürdürülebilir büyümeyi 
sağlamakta kararlıyız. İlk 9 ay itibarıyla ihracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 71’lerden yüzde 86’lara ulaşmış 
durumda. Önümüzdeki dönemde de net ihracatımızın 
büyümeye katkısının devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. 

‘Ticaret Savaşları, Brexit ve Çok Taraflı Ticaret Sisteminin 
Geleceği’ toplantısı TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ICC Genel 
Sekreteri John Denton ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Programın organizatörü olarak 
ICC Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen ICC Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan son 
derece verimli bir organizasyondan yüzlerinin akı ile çıkmış 
olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Özel sektör, korumacılığa ve ticaret engellerine karşı sesini 
yükseltmeli
Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı ve 
ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ticaret savaşlarının kazananı olamaz. 
Kaybedeni de hepimiz oluruz. Bu nedenle özel sektör, 
korumacılığa ve ticaret engellerine karşı sesini yükseltmeli ve 
ikna çabalarını güçlendirmeli” dedi.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı değerlendirmede, Ticaret Bakanı 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nden:
Ticaret Savaşları, Brexit ve Çok Taraflı
Ticaret Sisteminin Geleceği’ Toplantısı…
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Elazığ TSO  ile Fırat Kalkınma Ajansı işbiriğinde “Irak Pazar 
Fırsatları Semineri” Erbil Ticaret Ataşesi Zihni Tuğrul ve Erbil 
Gümrük Ataşesi Ersay Cete’nin sunumlarıyla Elazığ TSO 
Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Hedef İlimiz İhracatını Yükseltmek…
Semirene Sanayi İl Müdürü Mustafa Yavuztürk, Ticaret İl 
Müdürü Bilal Öztürk, Gümrük Müdürü Gülden Çevik Elazığ 
TSO Meclis Üyeleri M.Hayri Yıldırım ve Fatih Somay, Fırat 
Kalkınma Ajansı Uzmanları, Elazığ TSO Birim Müdürleri, İş 
dünyası temsilcileri ve medya mensupları katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Meclis Üyesi 
M.Hayri Yıldırım Elazığ TSO olarak ilimiz ihracatının gelişmesi
noktasında önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, destekleri
için konuşmacılara ve FKA’ya teşekkür etti.
FKA Elazığ Yatırım Ofisi Uzmanı Mustafa Selim Özatay ise
yaptığı değerlendirmede Elazığ TSO ile işbirliği yapılarak
ihracatın artırılması için Elazığ’da önemli etkinlikler yapıldığını
bugün de yine aynı amaç doğrultusunda etkinlik yapıldığını
söyledi. Özatay, Tuğrul ve Cete’ye teşekkür ederek, seminerin
yararlı olması temennisinde bulundu.

Tuğrul: İhracat Hedefli Büyüme Girişimlerimiz Devam 
Ediyor…
Açılış konuşmalarının ardından Erbil Ticaret Ataşesi Zihni 
Tuğrul Ülkemizin büyüme ve kalkınma hedefinin ihracata 
dayalı olduğunu belirterek, yıllar itibarı ile hem ihracatçı 
sayısının arttığını hem de ihracat hedeflerinin büyüdüğünü 
ifade etti.
Yapılan konuşmaların ardından Tuğrul ve Cete birer sunu 
yaparak; 
-Irak’ın İdari ve Ekonomik Yapısı,
-Irak İş Mevzuatı, IKBY Yatırım Mevzuatı
-Irak’ın ithalatı, gümrük ve korumacılık tedbirleri,
-Malatya, Elazığ ve Bingöl’ün Irak’a ihracattaki durumu
-Standardizasyon ve Sevk Öncesi İnceleme Uygulamaları
-Irak’a ihracatta potansiyel ürünler, pazarda avantajlarımız,
yaşanan sorunlar ve tavsiyeler
-Ülkemizce verilen devlet destekleri konularında bilgiler
verdiler.
Yapılan bilgilendirmenin ardından soru-cevap bölümü ile
seminer sona erdi.

Elazığ TSO ve Fırat Kalkınma Ajansı İşbirliğinde;
“Irak Pazar Fırsatları Semineri” Yoğun Katılımla 
Gerçekleştirildi
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Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Belediyesi 
tarafından düzenlenen 3.Elazığ Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek, 
tüm stantları birbir ziyaret ederek görüş alışverişinde 
bulundu. 
Arslan ziyaret esnasında kitap fuarında bulunan Şair-Yazar 
Nurullah Genç ile bir araya gelerek sohbet etti. Daha Sonra 
fuar alanındaki köy okulları için toplanan kitap havuzunu 
ziyaret eden Arslan, kitap bağışında bulunarak, kampanyayı 
başlatan Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı 
Ormanoğlu’na teşekkür etti.  Başkan Arslan, Kitap Fuarı’na 
halkın yoğun ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, 
Organizasyon için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 
başta olmak üzere, Fuarı organize eden İMC Organizasyon ve 
Batı Kitap Kırtasiye ile katılıcı firmalara teşekkür etti.

3. KİTAP FUARI’NA YOĞUN İLGİ
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“Odamız Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü ve Akreditasyon 
Sorumlusu Etem Yalın’la birlikte iki gün süren Kıyaslama 
Çalışmaları kapsamında Gaziantep Sanayi Odası, Adana 
Sanayi Odası ve Adana Ticaret Odasında çok verimli bir 
çalışma gerçekleştirdik. Tüm Odalarımızın Genel Sekreterleri 
ve Akreditasyon Sorumlularının katıldığı çalışmalar 
kapsamında Odamızı tüm birimler itibarı ile kıyaslama imkanı 
bulduk. Bilindiği gibi Odamız TOBB Akreditasyon Sisteminde 
B sınıfında bulunmaktadır. Odamız Yönetim Kurulunun tam 
destek verdiği ve tüm hedeflerini buna göre oluşturduğu 
hedefimiz ise A Sınıfı Oda olmaktır. Bu doğrultuda Ağustos 
Ayı içerisinde G.Antep Ticaret Odasına yine Kıyaslama 
ziyaretinde Akreditasyon Sorumlumuz Etem Yalın bir ziyarette 
bulunmuştu. Dolayısı ile bu yıl A sınıfı Oda kapsamında 
4 ayrı Odada çalışma gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 
Akreditasyon Sisteminin bir gereği olan bu çalışmalar hizmet 
kalitemizin yükseltilmesi ve üye memnuniyetini artırılmasını 
hedeflemektedir. Kıyaslama çalışmalarında hem biz hem de 
ziyaret ettiğimiz Odalarımız açısından çok verimli ve yararlı 
çalışmalar ortaya çıkmıştır. Karşılıklı olarak iyi uygulama 
örneklerinin değerlendirilmesinin yanında verimliliğin 
artırılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması noktasında 
çok önemli deneyimler elde edilmiştir. Ben bu vesile ile 
destek veren ve bizlere çok yoğun ilgi gösteren Odamız Genel 
Sekreterleri ve ilgili Müdürlüklerine teşekkürlerimi sunuyor, 
çalışmaların illerimiz ve ülkemiz ekonomisine ve üyelerimize 
hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. 

Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut ile Halkla 
İlişkiler ve Protokol Müdürü ve Akreditasyon Sorumlusu 
Etem Yalın, Gaziantep Sanayi Odası ile Adana Sanayi Odası 
ve Adana Ticaret Odası’nda kıyaslama çalışmalarında 
bulundular… 

İlk Çalışma Ziyareti Gaziantep Sanayi Odası’na…
Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut ile Halkla 
İlişkiler ve Protokol Müdürü ve Akreditasyon Sorumlusu 
Etem Yalın,  Oda Kıyaslama çalışmasına Gaziantep Sanayi 
Odası (GSO) ile başladı. GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü 
ile Proje Planlama ve Eğitim Dairesi Müdürü ve Akreditasyon 
Sorumlusu İbrahim Çalı tarafından karşılanan Karabulut ve 
Yalın burada Odaların tüm birimlerini kıyaslayarak görüş 
alışverişinde bulundular.
Adana SO ve Adana TO’dan Yoğun İlgi…
Gaziantep Sanayi Odası’nda bir gün süren Kıyaslama 
çalışmasının ardından programın ikinci günü Adana’da 
Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile çalışma devam etti. 
Adana Sanayi Odasında Genel Sekreter Bora Kocaman 
ve Akreditasyon Sorumlusu Mehmet Karakuş ile yapılan 
çalışmanın ardından, Adana Ticaret Odasında Genel Sekreter 
Birol Yarman ve Akreditasyon Sorumlusu Esra Milli ile 
çalışma tamamlandı.
Karabulut: Çalışmalarımız son derece verimli geçti…
Kıyaslama çalışmalarını değerlendiren Elazığ TSO Genel 
Sekreteri M.Mehmet Karabulut yaptığı değerlendirmede, 

ODA KIYASLAMA ÇALIŞMALARI
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Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Ayşegül Metin ise, “Proje ortaklarımız ile Kız Kardeşim 
programının bir devamını bugün Elazığ’da gerçekleştiriyoruz. 
Bu program ile birlikte üç eğitim verdik. Bugünkü 
programımız internette kadınların gezinirken karşılaşacağı 
tehlikeler, dolandırıcılığa karşı tedbirli olmaları ve daha rahat 
ticaret yapabilmeleri açısından eğitim veriyoruz. Eğitim 
sonrasında kadınlara sertifikalarını vereceğiz” ifadelerini 
kullandı.
Hedef 9 bin kadına ulaşmak
Proje ile ilgili yapılan açıklamada,” 2015 yılında hayata 
geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 11 bini 
aşkın kadına ulaştı. Proje, Türkiye’de bugüne kadar 30 
ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum 
içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kadınların 
ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, 
ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle 
donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının 
güçlenmesinin amaçlandığı Kız Kardeşim projesi ile 2019 
yılında 9 bin kadına ulaşmak hedefleniyor. Kız Kardeşim 
projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara 
dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler 
için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri 
veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel 
mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal 
hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük 
ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını 
verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet 
güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet 
kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının 
güçlendirilmesi amaçlanıyor” denildi.

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak 
amacıyla yürütülen proje kapsamında Elazığ’a gelen “Kız 
Kardeşim Eğitim TIR’ı” kadınlarla buluştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye işbirliği ile 
kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak 
amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata 
geçirilen Kız Kardeşim Eğitim TIR’ı Elazığ’a geldi. Elazığ’da 
kadınlarla buluşan eğitim tırının bugüne kadar 30 ilde 11 
binden fazla kadınla bir araya geldiği belirtildi.
Eğitim tırında, 15-55 yaş arası kadınlara Bilişim ve Finansal 
Bilinç başlıkları altında, Bireyler İçin Finansal Bilinç ve 
Uygulamalı Temel Finans, Dijital Okur-Yazarlık, Ebeveyn ve 
Bilgi Güvenliği alanına ilişkin konular aktarıldığı bildirildi. Kız 
Kardeşim Projesi kapsamında Elazığ’da 2015 yılından bugüne 
kadar toplam 943 kadına ulaşıldığı da aktarıldı.16 Eylül’de 
yola çıkan ve Kasım ayı sonuna kadar yollarda olacağı 
belirtilen tırın Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, 
Adana, Diyarbakır, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa 
ve Kırklareli olmak üzere toplam 13 proje iline gitmiş olacağı 
anımsatıldı.
Top: Eğitimlerle Bilgi Paylaşımları Gerçekleştiriyoruz 
Çok güzel ve yoğun bir katılım olduğunu belirten Proje 
Operasyon Koordinatörü Uğur Can Top, “Gerçekleştirdiğimiz 
projemizde illeri dolaşıp kadınlara yönelik ebeveyn ve 
internet güvenliği eğitimi veriyoruz. Bu noktada internette 
çocukların karşılaşabileceği siber zorbalık, sahte ürün satışı 
ve profil oluşturma gibi konularda 45 dakikalık eğitimlerle 
bilgi paylaşımları gerçekleştiriyoruz. Bugün de Elazığ’dayız 
ilk oturumumuzu gerçekleştirdik. Eğitim Tır’ı bugün ve 
yarın burada olacak günde iki oturum şeklinde Elazığlı 
kadınlara ücretsiz olarak bu eğitimleri vermenin gururunu 
yaşıyoruz. Eğitimlerimize, Ordu’dan başladık. Daha sonra 
Trabzon, Kayseri ve Elazığ dördüncü durağımız. 8 Kasım’a 
kadar Tır’ımız yollarda olacak en son durak da Kırklareli 
olacak. Ondan sonra önümüzdeki sene de tekrar neler 
yapabileceğimizi proje ortaklarımız ile konuşacağız” dedi.
Metin: Daha Rahat Ticaret Yapabilmeleri Açısından Eğitim 
Veriyoruz 
Amaçlarının 250 kadına ulaşmak olduğunu dile getiren Elazığ 

“Kız Kardeşim Eğitim TIR”ı kadınlarla buluştu
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Bu organizasyon yapısında yukarıdan 
aşağıya talimatlar iner, aşağıdan 
yukarıya raporlar çıkar. Bazen o 
kadar katman oluşur ki, en alttakinin 
sesi yukarıda, en üsttekinin haykırışı 
aşağıda duyulmaz olur. 
Bu yapıdaki şirketler ne zaman 
sorsanız kurumsallaşmak ister ama 
bir türlü kurumsallaşamaz, kurum 
bağlarlar.
Bazı şirketler ise dairedir. Ucu da 
yoktur sonu da. Sonsuz esnektirler. 
Bu şirketlerde ilke, tutarlılık ya da 
sistem arayanların aklına şaşılsa 
yeridir. Bahse konu şirketler, rüzgarın esişine göre vaziyet alıp 
merhum Demirel’in ‘Dün dündür…’ vecizesinin hakkını fazlasıyla 
verirler.
Bazıları ise karedir. Yönetimin fotoğraf karesine giremeyenler kendi 
dikdörtgenlerini oluşturmaya çabalasalar da pek ehemmiyetleri 
yoktur.
Piramitleri esas alan şirketlerde ise piramitin neresinde olduğunuz 
önemlidir. Üstteyseniz cebiniz para, iş hayatınız kariyer görür. 
Bununla birlikte darboğaz daima piramitin tepesindedir. Çünkü 
piramit yukarıya doğru daralır.
Prizma şirketler güzel olan her şeyi yansıtır. Yoğun bir görsel 
şölenle sizi hayran bırakır. Böyle bir şirkete davet edilmiş, gittiğimde 
çalışma ortamlarına hayran kalmıştık. Bir defa şirketin karargahı 
uzay üssü gibiydi. Her yer rengarenk, modern ve kişiye özeldi. Bazı 
çalışanlar çalışma masasını tekneye kurmuş, bazıları ise bulutlar 
içinde bir uçak maketinin üstünde, bir tanesi de hamama benzer bir 
ortamda çalışma ortamı oluşturmuştu.
Her oda kişiseldi, özgündü. Çok etkilenmiştik. Prizmadan yansıyan 
rengarenk ışıkların cezbesinden bir an sıyrıldığımda bir şeyi fark 
ettim: Gezdiğimiz ofislerde hiçbir çalışanın yüzü gülmüyordu. 
Suratlardan düşen bin parçaydı. Bu durumu bizi gezdiren şirket 
yetkilisine ifade ettiğimde kırgın bir yüz ifadesiyle ‘Ne alaka 
efendim?’ diye tersledi. 
Anlaşılan prizmaya yüklenen misyon, sadece iyi şeylerin 
gösterilmesiydi. Kötü olan şeyler daima karanlıkta kalmalıydı.
Bazı şirketler de geometrik açıdan yamuktur. Doğru olan şey 
olmadığı gibi doğruları söylemeye kalkanlar itinayla yamultulur. 
Uzak durmakta fayda vardır.
Bazı şirketlerin ise matematikten ziyade cebirle arası iyidir. Bu 
şirketlerde her şey cebren yürür. Sıkıysa yürümesin…
Sizin şirketinizin matematikle arası nasıl?

Bazı şirketler vardır, çıkarır. Daha krizin silueti uzaktan görünsün, 
kokusu alınsın kimsenin gözünün yaşına bakmaz çıkarır. Kıdemli-
kıdemsiz, verimli-verimsiz ayrımı yapmadan... 
Eleman ilanlarından vizyon bildirgesine, tanıtım kataloğundan 
reklamlara kadar şirketle bütünleşen ‚Önce insan‘ sloganı böyle 
dönemlerde kamufle edilir.
Kaçtan kaç çıkınca elde kaç kalır hesabı yapılır. Çalışanlar bir 
sayıdan ibarettir. İnsanlar bazen oran, bazen miktar bazen de farktır 
sadece.
Bazı şirketler çarpar. Hem de öyle bir çarpar ki, karşıki duvara 
yapışırsın. Bu şirketlerde ‚Kodum mu oturturum‘ anlayışı 
egemendir. Adeta şirket değil, Kurtlar Vadisi seti gibidir.  Patron 
Polat’sa genel müdürü Memati‘dir. 
Bu şirketlerde racona uygun davranmak esastır. Ancak racon 
kesmek sadece üst yönetime tanınmış bir haktır. İşlerin yürümesi, 
istihbarat ağlarının başarısına endekslendiği için hiç kimse ispiyon 
sisteminin dışında olamaz.
Bazı şirketler böler. Herkesi, her şeye böler. Aslolan öz evlatlar 
arasına girebilmektir. Üvey evlat olmaktansa kendinize başka bir 
aile, pardon şirket bulun daha iyi. Çünkü ağzınızla kuş değil, çekirge 
bile tutsanız bir şey ifade etmez.
Sadece üvey-öz mü? Bazen erkek ya da kadın olmak, kadınsanız 
güzel-çirkin, yaşlı-genç olmak fark yaratabilir.
Bazen Çerkez ya da Gürcü olmanız, bazen de doğudan-batıdan 
olmanız, yönetimin değerlendirmesi açısından önemli olabilir.  
Bazı şirketler de toplar; derler toplar. Üçle beşi toplar ortaya 10 da 
çıkar 15 de. Çünkü insan dediğin şey matematiğe sığmayacak denli 
iri bir kavramı ifade eder. Bazıları da buna sinerji falan der.
Ama bazı şirketler toplamayı farklı algılar. Onlar ne bulduysa bir 
araya getirmeyi marifet sayar. Zannederler ki, insan, denklemin payı 
da olabilir paydası da. Bu şirketlere ‚Toplama şirket‘ denmesi belki 
de bundandır.
Her sayı bir araya, yan yana ya da aralıklı gelebilir ve bu çok fazla 
sıkıntı yaratmaz ama insanları rasgele dizmeye kalkarsanız şirketi 
de dağıtırsınız şaftı da.
Bir de dört işlem bilmeyen şirketler vardır. Kim kime, dumdumadır 
her şey. Ne geldiği belli olmadığı gibi, ne gittiği de belli değildir. 
Sayıların, analizlerin yerini ‚3 aşağı 5 yukarı‘ ve ‚Olsa olsa‘ 
belirsizliği aldığından neyin ne olacağı meçhuldür.
Deniz bitince suçlayacak çok sayıda insan-kurum yada kavram 
bulunur nasıl olsa.
Matematikten bahsedip geometriyi teğet geçersek olmaz. Bazı 
şirketler üçgeni çok sever. O nedenle de organizasyon şemaları 
hep üçgendir. Tepede patron ya da genel müdür, altta yardımcıları, 
onun altında müdürler, şefler, en altta da insan kaynağının 
isimsizleri:İşçiler…

İK’nın matematiği
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çiftçilerimizin rekabet gücünü artırmak ve oradan çıkacak 
ürünlerle sanayi tesislerinde yüksek katma değerli ürünler 
üretmek. Ürettiğimiz ürünleri de Hem ülkemizde hem de 
ülkemizin dışında en iyi şekilde pazara arz edebilmek. 
Fuarımızda bu ve benzeri çalışmalarımıza ciddi anlamda 
destek olacaktır. Sektörümüzün dinamizmini sağlamak 
yeniliklerden haberdar olmak teknolojik imkanlardan 
istifade etme adına katılımcı, içerik ve markalar anlamında 
oldukça doyurucu. Fuarın ilimize ve ülke ekonomisine hayırlı 
olmasını temenni ediyor emeği geçen tüm paydaşlara sonsuz 
teşekkürler ediyor, saygılarımı sunuyorum.”
Kurdele kesiminin ardından İl protokolü stantları gezerek 
katılım gösteren firmalara, fuarın hayırlı geçmesi 
temennilerinde bulundular. 
Yöresel ve bitkisel ürünler, zirai ürünler, çeşitli gıda 
ürünlerinin ve tarım alet ve araçlarının sergilenip satışa 
sunulduğu fuar, 4 gün sürecek.

İlimizde 2 yıldan beri düzenlenen Tarım ve Gıda Fuarı’nın 
3.sü düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene Hemşehrimiz 
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Elazığ Valisi 
Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar 
ve Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Protokolü, STK ve İş 
Dünyası Temsilcileri katılım sağladı. 

Önümüzdeki Hafta Kooperatiflerimiz Kurulmuş Olacak
Protokol konuşmalarında kürsüye çıkan Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan şu 
sözleri kaydetti; “Tarım ve hayvancılık sektörleri ilimizin 
en fazla gelir dağılımına sahip lokomotif sektörleri ve bunu 
taçlandırma adına gerçekleştireceğimiz fuarımız gerçekten 
ilimiz ekonomisi adına çok değerli. Göreve geldiğimiz 
günden beri tarımı en iyi şekliyle yapılabilmesi adına birçok 
çalışmalara imza attık. Bunlardan en büyüğü kooperatifleşme 
ve oradan üretilecek ürünlerin sanayi tesislerinde yüksek 
katma değerli ürünlere dönüştürülmesi. Bununla alakalı 
Baskil, Ağın, Yurtbaşı ve Gezin bölgesinde kooperatiflerimizi 
kurma kararı aldık şu anda evrakları hazırlanıyor önümüzdeki 
hafta İnşallah bu kooperatiflerimiz kurulmuş olacak. 
Amacımız o bölgelerdeki tarımsal ürünlerimizi üretebilmek, 

3. Elazığ Tarım ve Gıda Fuarı’nın Açılışı Gerçekleşti
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toplumun tüm kesimlerine ve STK’larımıza da açıktır. Konusunda 
uzman kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği çerçevesinde verilen 
eğitimler güncel konuları içermekte olup, işletmelerimiz başta 
olmak üzere, gençlerimizin ve kariyer planı yapan kardeşlerimizin 
de son derece istifade edebileceği bir hizmet olmuştur. Elazığ TSO 
Akademi çatısı altında yıl sonuna kadar her Çarşamba saat: 10.00 
ile 16.00 saatleri arasında konusu uzmanı ve içeriği Odamız web 
sayfasında yayınlanan takvim doğrultusunda eğitimlerimiz devam 
edecek. Eğitimle katılan herkese Odamız tarafından düzenlenecek 
olan Katılım Belgesi de takdim edilecektir” ifadelerinde bulundu.

Yüksekbilgili,:  İlgiden Son Derece Memnunuz
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
Elazığ TSO Akademi 2019 yılı eğitim takvimi doğrultusunda 
haftalık eğitimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda “Pazarlamada 
” konulu eğitimi veren Trakya ABİGEM Uzmanlarından Dr. Zeki 
YÜKSEKBİLGİLİ, Elazığ TSO Akademi’nin gördüğü ilginin kendisini 
son derece memnun ettiğini ifade etti.  

Her Çarşamba Elazığ TSO Akademi’nin Eğitim Günü…
Elazığ TSO Akademi tarafından her Çarşamba güncel bir konuda 
eğitim verildiğine dikkat çeken Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan, “İş dünyamızın ve tüm ilgililerin ayağına getirdiğimiz 
ve sıfır maliyetle kendilerine sunduğumuz bu önemli fırsatın 
kaçırılmaması gerektiğine inanıyoruz. İşletmelerimiz bir personeline 
çok yüklü miktarlarda harcama yaparak alabileceği bir eğitimi 
Oda olarak biz ücretsiz bir şekilde sunmaktayız. Eğitimlerimiz 

Elazığ TSO Akademi’de “Pazarlamada Yeni Trendler”
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bu ilerlemeden gurur duyduklarını ifade etti. 
İş Forumu’nun sonunda TOBB ile Azerbaycan İşverenler 
Konfederasyonu arasında Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı 
imzalandı.

Arslan: Türk Dili Konuşan 6 Ülke İçin Önemli Bir 
Organizasyon Oldu…
İş Forumundan sonra açıklamalarda bulunan Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası Konsey Üyesi ve Elazığ TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan; “Ülke olarak teröre karşı büyük bir 
mücadele içerisindeyiz, bu süreçte iş dünyamızı ilgilendiren 
her platformda yer alarak bağlantılarımızı kuvvetlendirebiliyor 
olmamız ne kadar büyük bir ülke olduğumuzun da 
göstergesidir. Azerbaycan’da Başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere TOBB Başkanımızın iştirak ettiği önemli 
toplantılara katılarak görüş alışverişinde bulunduk ve 
önemli anlaşmalara imza attık. Türk dili konuşan 6 ülke 
açısında da çok önemli kazanımların elde edildiği başarılı bir 
organizasyon oldu” şeklinde konuştu.
Başkan Arslan, Azerbaycan’daki programlarda Türk 
Cumhuriyetlerinden gelen TV kanalları aracılığı ile hem 
Türkiye’nin Suriye’deki terörle mücadelesini hem de ekonomi 
ve işbirliği imkanları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 
Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve TOBB heyetiyle birlikte Azerbaycan’ın 
Başkenti Bakü’de düzenlenen ve altı ülkenin iş insanlarının 
katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Forumu’na katıldı. 
Başkan Arslan, TOBB heyeti ile birlikte  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Azerbaycan’daki programlarına da iştirak etti.

Hisarcıklıoğlu:  Önemli Bir Hayali Gerçekleştiriyoruz…
Forumda Konuşan Hisarcıklıoğlu, bu oluşumun kendi 
hayalleri olduğunu belirterek, “2005 yılında Türk Dünyasının 
Aksakallısı Sayın Nazarbayev bize bu işin yapılmasını 
Antalya’da Liderler Zirvesinde söyledi. Bu süreç içerisinde 
önemli bir gelişme gösterdik. Sonra 10 sene önce 
Nahcivan’da bir araya geldik. Şimdi tarihimizde ilk defa altı 
farklı iş dünyasının temsilcileri bira raya geliyoruz” dedi. 
Ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan’ın cazip iş yatırım 
imkanları sunduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bugün 
Azerbaycan Dünya Bankası tarafından yaklaşık 80 ülkede 
uygulanan Doing Business 2019 raporuna göre dünyada 32 
basamak ilerleme kaydederek 190 ülke içerisinde iş yapma 
kolaylığı endeksinde 25’inci sıradadır” şeklinde konuştu. 
Hisarcıklıoğlu, Türk dünyası olarak Azerbaycan’ın gösterdiği 

Türkçe Konuşan Ülkeler İş Forumu Bakü’de Gerçekleşti
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Başkanı Asilhan Arslan, “Israrla üzerinde durduğumuz üniversite 
sanayi işbirliğine dair çok değerli katılımcılarla birlikte önemli bir 
toplantı gerçekleştirdik. Bu önemli toplantının organizasyonu için, 
Kocaeli Bölgesinde yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan 
hemşehrimiz, Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın 
İlhan Aydın’a ve kıymetli rektörümüz Sayın Prof.Dr. Yusuf Leblebici’ 
ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde yapılacak eğitim 
çalışmaları ve fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantıda, Sabancı 
Üniversitesi’nin Ünovtek biriminin de üzerinde hassasiyetle 
çalıştığı  Start-Up’ lar ile alakalı  önümüzdeki süreçte izlenecek yol 
haritasının belirlendiği toplantının üçüncüsünün Fırat Üniversitesi 
ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ve iş dünyamızın katılımı ile Elazığ’ 
da gerçekleştirileceğini belirten TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan, “Sanayimizin her şekliyle çok daha sağlam ve 
bilinçli bir şekilde yol alabilmesi adına önemsediğimiz üniversite 
sanayi işbirliği ile ilgili toplantının üçüncüsünün şehrimizde 
düzenlenmesi noktasındaki yaklaşım ve ilgilerinden dolayı, Kocaeli 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü hemşehrimiz sayın İlhan aydın 
ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici’ ye çok 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan Kocaeli Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hemşehrimiz İlhan Aydın tarafından 
organize edilen, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsünde geniş 
katılımla gerçekleşen ‘’Üniversite - Sanayi İşbirliği’’ toplantısına 
katıldı.

ARSLAN; ‘’TOPLANTININ ÜÇÜNCÜSÜ ELAZIĞ’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK…’’

Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından organize 
edilen toplantıya Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ile birlikte, 
Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Smart Enerji 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, IHI Dalkakıran Mak. San. 
ve Tic. A.Ş Genel Müdürü  Yakub Tüfekci, Schneider Enerji Endüstri 
San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü Kemal Sanbay, Systemair HSK 
Fabrika Müdürü Ayşegül Eroğlu, GE Havacılık Türkiye Teknoloji 
Merkezi Genel Müdürü Aybike Molbay, Keramik Şirketler Grubu 
Genel Müdürü  Cem Büyükçıngil, Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Şamil Tahmaz, Sarvion Genel Direktörü Beste Özdeşlik , Polin Su 
Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş Pazarlama Müdürü Şöhret Pakiş 
ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu 

BAŞKAN ARSLAN, SABANCI ÜNİVERSİTESİNDE 
DÜZENLENEN “ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
TOPLANTISI” NA KATILDI
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile İnşaat Mühendisleri 
Odası Elazığ Temsilciliği işbirliğinde “Yeni Deprem 
Yönetmeliği Işığında Geoteknik Raporlar” semireni 
Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonunda Elazığ’da faaliyet 
gösteren çok sayıda inşaat mühendisi, mimar ve sektör 
temsilcisinin katılımı ile yapıldı.

Doç.Dr. Suha Aksoy tarafından verilen ve ilimizde faaliyette 
bulunan inşaat mühendisi, mimar ve konuyla ilgili iş dünyası 
temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminer Elazığ TSO 
Meclis Toplantı Salonunda yaklaşık 2 saat sürdü.
Aksoy seminer kapsamında; Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği 2018 Işığında Yüzeysel ve Derin Temellerin 
Tasarımına Kritik Bakış, 2019 Yılı İtibari ile Uygulamaya Giren 
Türkiye Yeni Deprem Yönetmeliği ile Uyumlu Olarak Yüzeysel 
ve Derin Temeller Nasıl Tasarlanır?, Eski Yönetmeliğe Kıyasla 
Yeni Yönetmelikte Göze Çarpan Değişiklik ve Yenilikler 
ile Geliştirilmesi Gereken Alanlar, Uygulamalı Bir Örnek 
Üzerinde Yüzeysel ve Derin Temel Tasarımı Hesap Aşamaları 
Gösterimi” başlıklarında bilgiler verdi.
Seminer katılımcıların soru-cevap bölümüyle sona erdi.

“Yeni Deprem Yönetmeliği Işığında Geoteknik 
Raporlar” Semineri
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Arslan: Elazığ YÖREX’e renk katmıştır…
Fuara Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte katılım gösteren 
ve Başta Bakan Varank olmak üzere TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu 
Elazığ tanıtım standında ağırlayarak ürünler hakkında bilgiler 
veren Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ’ın 
YÖREX’e renk kattığını ifade etti.
Başkan Arslan değerlendirmesinde, “Kendi alanında ülkemizin en 
önemli fuarı olan YÖREX’te Elazığ’ı temsil etmiş olmaktan büyük 
mutluluk duymaktayız. Buraya gelerek ilimizin birbirinden güzel 
ve değerli ürünlerini tanıtan tüm firmalarımıza şükranlarımızı 
sunuyorum. İlimizin yöresel lezzetler ve gastronomi anlamında 
çok değerli bir yeri olduğunu bu fuar vesilesiyle bir kez daha 
görmüş olduk. Dolayısı ile Odamız tarafından tüm yöresel 
potansiyellerimizin ekonomik değer haline getirilmesi için başlatmış 
olduğumuz kooperatifleşme modelinin bugün çok isabetli ve ilin 
gerçek ihtiyacına cevap verecek bir girişim olduğunu görmekteyiz. 
Fuar kapsamında başta paketleme, pazarlama, üretim, sunum ve 
iletişim ağı ile ilgili çok önemli kazanımlar elde ettik. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 
10’uncusu düzenlenen YÖREX Antalya Yöresel Ürünler Fuarı’nda 
Elazığ ürünleri görücüye çıktı.  81 ilin tamamının ürünlerinin 
sergilendiği, ziyaretçi sayısının 200 bini geçtiği YÖREX Fuarına 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arsalan ve Elazığ TSO 
Heyeti de katıldı. Fuarda Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 
açılan stantta Elazığ yöresel ürünleri yoğun ilgi gördü…

Bakan Varank ve çok sayıda katılımcı ile açılış yapıldı…
23-27 Ekim tarihlerini kapsayan fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 
çok sayıda Oda-Borsa Başkanı, protokol üyeleri, 81 ilden gelen 
katılımcılar, davetliler ve profesyoneller katıldı.

Türkiye’nin tüm renkleri YÖREX’te…
YÖREX’in artık Türkiye’nin vitrini olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
burada ülkenin tüm renklerinin bir araya geldiğini ifade etti. 
Doğusundan, batısına, kuzeyinden güneyine tüm Türkiye’nin fuarda 
buluştuğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Eğer coğrafi işaretler 
bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyorsa, bunda odalarımızın, 
borsalarımızın ve en başta da kadınlarımızın payı çok büyük. 
Son 10 yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40’ını, odalarımız ve 
borsalarımız tescil ettirdi. Onlar tarafından tescil edilen ürün sayısı 
150’yi geçti.” dedi.
 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sanayinin 
dönüşümüne, bir üst lige çıkılmasına liderlik ettiğini, yerel değerlere 
sahip çıktığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, vizyonu ve çalışmaları 
dolayısıyla Varank’a şükran duyduklarını ifade etti.
 
YÖREX önemli bir buluşma noktası
YÖREX’in, yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer 
kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline geldiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Her ilin, her ilçenin yöresel lezzetleri, 
coğrafi işaretli ürünleri burada sergileniyor. Bu sayede YÖREX, 
coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye hem de dünyayla buluşmasını 
sağlıyor. Üreticilerle, perakendeciler burada bir araya geliyor. İkili iş 
görüşmeleri yapıyorlar.” diye konuştu.
 Hisarcıklıoğlu, 7 bölgede YÖREX Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi 
düzenlemeye başladıklarını, bunlardan ilkini de Erzurum’da 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

ELAZIĞ YÖRESEL ÜRÜNLERİ YÖREX FUARINDA 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI






