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DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 

Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğünde, TOBB ve 
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ile Odamız 
işbirliğinde bu bilgilendirme toplantısını organize etmiş 
bulunmaktayız. 
İlimizde İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile 
yapılan ticaretin ve ihracatın artması, Devlet destekleri, 
Dış Ticaret ile ilgili işletmelerimizde çalışan elemanların 
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ayrıca nitelikli 
eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bu 
tür toplantılara büyük önem verdiğimizi ifade etmek 
istiyorum.
Elazığ çok önemli bir ihracat potansiyeline sahip 
olmasına rağmen, bugün maalesef ihracatçı firma 
sayısı ve ihracattan elde ettiği gelir anlamında istenilen 
noktada değildir. 
Bilindiği gibi ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri olma hedefi bulunmakta ve bu 
hedefe ulaşma noktasında önüne 500 milyar dolar 
ihracat hedefi koymuştur. 

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, 
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Elazığ 
TSO organizasyonunda “Dış Ticaret Bilgilendirme 
Seminerleri” Elazığ TSO Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

İlin İhracatını Artırma Hedefiyle Önemli Adımlar Atıldı
Kamu kurum ve kuruluşları, STK temsilcileri ve Oda 
Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen seminerin açılış 
konuşmasını yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Muhasip 
Üyesi Zülfü Altıntaş ilin ihracatını artırma noktasında 
Oda olarak önemli çalışmalar yaptıklarını ve TOBB’ye 
bağlı İhracat Destek Ofisi ve DAİB Elazığ İrtibat Ofisinin 
Oda bünyesinde kurulduğunu söyledi.
Altıntaş konuşmasında; “TOBB’nin programı nedeniyle 
il dışında olan Sayın Başkanımızın öncelikle hepinize 
selamlarını ileterek sözlerime başlarken, sizleri 
Odamızda ağırlamaktan duymuş olduğum büyük 
memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 
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DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 

İhracata Sağlanan Devlet Yardımları 
Seminerin açılış konuşmasının ardından Ticaret 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Uzmanlarından 
Ongan Bahadır tarafından, Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması 
ve Pazara Giriş Desteği, E-Ticaret Sitelerine Üyelik 
Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, 
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk 
Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin 
Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım 
Destekleri ile Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar 
Katılımlarının Desteklenmesi konularında sunum yapıldı.

BAE Ülke Pazarına İhracat İmkanları
Elazığ TSO Konferans Salonundaki Dış Ticaret 
Bilgilendirme Semineri kapsamında Ticaret Bakanlığı 
Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel 
Müdürlüğü Uzmanlarından Harun Koçak Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne İhracat İmkanları konusunda bir sunum 
yaparak, deneyimlerini paylaştı.

Türk EXIMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti 
Programları  
Bilgilendirme Seminerinin son bölümünde ise 
ihracatçıya çok önemli destekler sağlayan Türk 
Eximbank destekleri ile ilgili olarak  Eximbank Uzmanları 
Hasan Aydın ve  İbrahim Halil Yıldırım birer sunu 
yaparak Türk Eximbank’ın hizmet alanları, destekleri, 
İhracat Kredisi, Sigorta ve Garanti Programları ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulundular.
Yapılan sunuların ardından Ticaret Bakanlığı ile Türk 
Eximbank Uzmanları soru -cevap bölümünde katılıcıların 
ihracatla ilgili sorularını cevaplandırdılar.
 

Ticaret Bakanlığımız ülkemizin bu hedefe ulaşmasında 
ihracat potansiyeli olan illeri belirlemiş ve buna göre 
bu illere özel bir önem vermektedir. Elazığ’da bu iller 
kapsamında olup, ilin ihracatının artırılması bu dönemde 
en büyük hedefimizdir. 
Oda olarak İlimiz ihracatının yükseltilmesi ve 
ülkemiz hedeflerine katkı sağlanması anlamında 
projeler hazırlamakta ve ilimizin ihracat kapasitesinin 
yükseltilmesine gayret göstermekteyiz. 
Bu anlamda Odamız bünyesinde TOBB’ye bağlı İhracat 
Destek Ofisi ile DAİB Elazığ irtibat Ofisini kurmuş 
bulunmaktayız.
Hedefimiz ilimizin 250 milyon dolar olan ihracat 
potansiyelini 500 milyon dolara ve 70 olan ihracatçı 
sayısını ise yüzün üzerine taşımaktır.
Bundan sonraki dönemde de başta üyelerimiz olmak 
üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik bilgi paylaşımı 
ve güncel konularla ilgili eğitim ve seminerlerimiz devam 
edecektir. 
Bu düşüncelerle seminerin yararlı olması temennisiyle, 
il dışından teşrif eden Ticaret Bakanlığı ve Eximbank’ın 
değerli uzmanlarına teşekkür eder, hepinize en derin 
saygılarımı sunarım” dedi.
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ELAZIĞ TSO SİGORTA SEKTÖRÜ İSTİŞARE TOPLANTISI

Yaklaşık üç saat süren istişare toplantısında söz alan 
sigorta sektörü temsilcileri özetle;
-Elazığ’da Sigorta Sektörü Bölgesel İstişare Toplantısı 
yapılması,
-Haksız rekabetin önlenmesi,
-Korsan sigortacılıkla mücadele edilmesi,
-TOBB nezdinde denetimlerin sıklaştırılması,
-Sigorta Sektörü İstişare toplantılarının belli periyotla 
yapılması,
-Toplantıların sekreteryasını Elazığ TSO’nun üstlenmesi,
-Toplantıda belirtilen sorunlara çözüm odaklı çalışmalar 
yapılması,
-Elazığ TSO’nun Sektör üzerindeki yetki sınırlarının 
tekrardan gözden geçirilmesi,
-Hukukçularla birlikte teknik çalışma yapıp, alan takvimi 
oluşturulması,
-Meslekte birlik ve beraberliğin esas alınması hususları 
üzerinde durdular.
Sektör temsilcilerinin sorun ve beklentilerini ifade 
etmelerinin ardından bir değerlendirmede bulunan 
Başkan Arslan, dile getirilen çok sayıda sorunun aslında 
bölgesel ve ülke genelinde sektörün yaşadığı sorunlarla 
aynı olduğunu belirterek, “Bu sorunların çözümü 
noktasında ve sizlerden gelen taleplere istinaden yerelde 
ve TOBB nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak üzere 
somut bir rapor oluşturulması ve atılacak adımların 
belirlenmesi için Odamızda kısa süre içerisinde bir 
toplantı yaparak eylem planımızı oluşturalım. Birlik ve 
beraberlik içerisinde inanıyorum ki, bu taleplerin hepsi 
kısa sürede çözülecektir. Ben toplantıya iştirak eden tüm 
sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 14. Meslek Grubunda 
bulunan Sigorta Sektör temsilcileri Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Asilhan ARSLAN başkanlığında bir 
araya gelerek, sektörün içinde bulunduğu durumu ve 
beklentilerini dile getirdiler…
Sektörlerin Sorunlarını Tespit Edip Çözüm Üretmek 
İstiyoruz…
Elazığ merkez ve ilçelerden faaliyet gösteren yaklaşık 
70 sigorta sektörü temsilcisinin katılımı ile Fayton 
Kafede yapılan istişare toplantısının açılış konuşmasını 
yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan 
Arslan, amaçlarının sektörel sorunları birinci ağızdan 
tespit ederek, yerelde ve bakanlık düzeyinde çözülmesi 
gereken konuları masaya yatırarak sektörlerin önünün 
açılması olduğunu söyledi. Başkan Arslan öncelikle 
sektör temsilcilerini dinleyeceklerini ve tüm taleplerin 
kayıt altına alınacağını belirterek sözü sigorta sektörü 
temsilcilerine bıraktı.
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katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO 
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Zülfü Altıntaş, MYK 
Belgelendirme Desteklerinin yıl sonu itibarı ile biteceğini 
belirterek, sağlanan desteklerden istifade edilmesi 
çağrısında bulundu.
Altıntaş konuşmasında, “Odamız ile GAZBİR-GAZMER 
işbirliğinde düzenlediğimiz ‘MYK Bilgilendirme 
Toplantısına’ hoş geldiniz. Sizleri Şahsım ve Odamız 
adına selamlıyor bu önemli toplantının ilimiz iş 
dünyasına yararlı olmasını temenni ediyorum. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı 
kanun numarası ile yasallaşmıştır.
İlgili Kanunla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanununda da önemli değişiklikler yapmıştır.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Gazbir-Gazmer 
işbirliğinde “MYK Bilgilendirme Toplantısı” Elazığ TSO 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 31 
Aralık 2019 tarihi itibarı ile sona erecek olan MYK 
Destekleri hakkında detaylı bilgiler verilerek özellikle 
zorunlu sektörlerin ilgisi çekildi.

MYK Destek Süresi 31 Aralık Tarihinde Doluyor…
Mesleki belgelendirme ve zorunlu meslekler 
hususlarında önemli değerlendirmelerin ve 
bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıya,  SGK İl Müdürü 
Ayhan Tuncel, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Mustafa Tavuş Elazığ TSO Yönetim Kurulu Muhasip 
Üyesi Zülfü Altıntaş, Gazbir-Gazmer Genel Müdürü 
Mustafa Ali Akman, AKSA Doğalgaz 1. Grup Başkan 
Yardımcısı Alper Konyalı, MYK Sınav ve Belgelendirme 
Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, STK Temsilcileri, 
Elazığ TSO Üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisi 

MYK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
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ve sosyal medya paylaşımları ile gerekli uyarılar ve 
bilgilendirmeler yapılmıştır.
Bugünde konusunda uzman kurumlar ve çok değerli 
katılımcıların iştiraki ile “MYK Belgelendirme Faaliyetleri, 
Zorunluluklar ve Teşvikler” hususlarında önemli 
bilgilendirmeler yapılacaktır.
Öncelikle teşriflerinden ötürü il dışından teşrif eden 
tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum” dedi.

MYK Hakkında Bilgilendirme
Altıntaş’ın konuşmasının ardından Gazbir-Gazmer Genel 
Müdürü Mustafa Ali Akman ve AKSA Doğalgaz 1. Grup 
Başkan Yardımcısı Alper Konyalı birer konuşma yaparak 
sektör temsilcilerine yönelik olarak verilen eğitimler 
ve sağlanan desteklerle ilgili değerlendirmelerde 
bulundular.
Toplantının son bölümünde ise; MYK Sınav ve 
Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, MYK 
Belgelendirme Faaliyetleri, zorunluluklar, teşvikler ve 
süreçlerle ilgili bir sunu yaparak katılımcıların sorularını 
cevaplandırdı. 

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz 
çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge 
zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. 
Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden 
olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı 
yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin 
yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara 
göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler 
çalıştırılamayacaktır.” İbaresi getirilmiştir.
Daha önce 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine 
kadar belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı 
karşılanabilirken, 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 
Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 
56. Maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının 
2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanması sağlanmıştır. 
Dolayısı ile, içinde bulunduğumuz 2019 yılının bitmesi 
ile birlikte destekler de sona erecektir. Odamız tarafından 
konuyla ilgili olarak duyurular, bilgilendirme mesajları 
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olarak mali kayıtlar ve işlemlerimiz değişime ayak uydurmak 
zorundadır. Bakanlık tarafından yapılan bu çalışmalar günlük 
mali işleri kolaylaştırırken vergi adaletinin sağlanması için 
yapılması gereken düzenlemelerdir diye düşünüyorum. 
Aslında toplumun her kesimini ilgilendiren e-fatura ve 
diğer değişiklikler her tacirin bilmesi gereken önemli 
konulardır. Ayrıca kâğıt ortamından elektronik ortama geçen 
e-fatura, e-arşiv belgesi sayesinde mükelleflerin tasarruf 
yapacağı yetkililer tarafından ifade edilmektedir. Her yeni 
sistem beraberinde sıkıntılar getirse de mali müşavirlerle, 
işletmelerimizin özverili çalışmasıyla bunları en kısa zamanda 
aşacaklarına inanıyorum. Ben bu düşüncelerle, işbirliği 
ve çok değerli katılarından dolayı Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odamıza ve TÜRMOB Yönetimimize teşekkürlerimi sunuyor, 
bilgilendirme toplantısının sektörümüze hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” dedi.

TÜRMOB adına Elazığ TSO’daki bilgilendirme toplantısına 
katılarak bir sunu yapan Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Serkan Sünmez,  ise konuşmasında, “Amacımız bu meslekle 
ilgili olan bölümleri daha ayrıntılarıyla anlatmak ve bu işin 
direk muhatabı olan Muhasebeci ve iş insanlarına Elazığ TSO 

TÜRMOB, Elazığ TSO ve Elazığ-Bingöl Muhasebeciler Odası 
işbirliğinde “E-Fatura Uygulamaları ve  Zorunlu Geçiş 
Tarihleri” Bilgilendirme Toplantısı Elazığ TSO Konferans 
Salonunda, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Oda 
üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Şimşek: Sektörümüzün değişen mevzuatlar ve getirilen 
yenilikleri takibi önem taşıyor
E-Defter, E-Arşiv, E-Fatura, E-SMM, E-İrsaliye, E-Gider 
Pusulası, Vergi Usul Kanunu ve Zorunlu Geçiş Tarihleri 
ile ilgili olarak yapılan bilgilendirme toplantısına kısa adı 
TÜRMOB olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ni temsilen Kültür 
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yeminli Mali Müşavir Serkan 
Sünmez, Elazığ Muhasebeciler Odası Başkanı Cemal Şimşek 
ile sektör temsilcileri ve Elazığ TSO Üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ-Bingöl 
Muhasebeciler Odası Başkanı Cemal Şimşek, 2016 yılında 
başlatılan E-Defter, E-Fatura ve E- Belge Uygulamaları ile 
Muhasebe Mesleğinde dijital dönüşüm sürecinin başladığını 
söyledi. 
Şimşek konuşmasında, “Bilgi ve teknolojik çağının bir gereği 

“E-Fatura Uygulamaları ve  Zorunlu Geçiş Tarihleri” 
Bilgilendirme Toplantısı
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Başkanı Asilhan Arslan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede’yi ziyaret etti.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi 
makamında ziyaret ederek, TEKNOVA (Elazığ 2. OSB) çalışmaları hakkında bilgiler vererek, 2020 yılında bölgenin 
sanayicilerin hizmetine sunulması için altyapıların tamamlanması noktasında Bakanlık desteklerinin hızlandırılması 
ve altyapı ihale süreçlerinin bir an evvel başlatılması talebinde bulundu. 
Ziyaretin son derce verimli geçtiğini belirten Başkan Arslan, Büyükdede’nin sıcak karşılaması ve yakın ilgisi 
nedeniyle teşekkür ederek, TEKNOVA OSB’nin 2020 yılında çok önemli atılımlar yapacağını ifade etti.

BAŞKAN ARSLAN’DAN BÜYÜKDEDE’YE ZİYARET 
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Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Asilhan Arslan ve ilgili kurum müdürlerin katılımı ile TEKNOVA OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Elazığ’ın ikinci Organize Sanayi Bölgesi olan TEKNOVA OSB Yönetim Kurulu bölgenin hazırlanan altyapı ihale 
dosyaları ve hazırlıklar hakkında görüş alışverişinde bulundu. İhale hazırlık dosyalarının tamamlandığı ve Bakanlık 
onayına sunulma aşamasına geldiği vurgulanan toplantıda 2020 yılında bölgenin yatırımlar açısından önemli bir 
noktaya getirilmesi değerlendirildi. 

TEKNOVA OSB 2020 YILINDA HIZ KAZANACAK
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“Tarihi Keban Sokak Çarşısı Projesi” 
toplantısı Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 
başkanlığında, Belediye Başkanı Şahin 
Şerifoğulları, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Asilhan Arslan ve Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Ayşegül Metin’in katılımıyla 
gerçekleşti.
Toplantıda özellikle kadınların iş gücüne 
dahil olması ve yöresel ürünleri ekonomik 
değer haline getirmesi için otantik 
mekanlara ihtiyaç olduğu ve özellikle 
turistlerin ilgisini çekecek yöresel ürünlerin 
bu mekanlarda satışının yapılması 
değerlendirildi. Keban’ın özellikle yaz 
aylarında çok yoğun bir turizm potansiyeli 
olduğu ve bu potansiyelin en iyi şekilde 
değerlendirilmesi için Tarihi Keban Sokak 
Çarşısı Projesinin ilçeye değer katacağı 
vurgulandı.

TARİHİ KEBAN SOKAK ÇARŞISI PROJESİ
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yapılan ve çini ile kaplanan küplerde korunurdu bunlara genel 
olarak çini küp denirdi.  Bu kaplarda (salamura peynir, yağ, 
turşu, kavurma) buna ilaveten hayvan postundan yapılmış 
yörede tuluğ dediğimiz kaplarda da çökelek, tomas, kışlık 
yağlar, çökelekten yapılan kurut ise bez torbalarda saklanırdı. 
Yörede yetiştirilen kış için kurutulmuş sebze ve meyve 
kuruları bezden yapılmış torbalarda kiler duvarlarına 
asılarak saklanırdı. Genel olarak sebzeler; kabak, fasülye, 
hıyar kabuğu, bamya, biber, domates, patlıcan kurusundan 
meyveler ise, elma ve armut kahı, erik, aluça, vişne, üzümden 
oluşurdu. 
Harput ve yöresi üzüm bağcılığında çok eski tarihlere 
dayanan bir kültüre sahiptir. Bu değerli üründen taze ve 
işleyerek yapılan bir çok ürün elde edilirdi. Yapılan ürünler 
genelde topraktan yapılan küplerde saklanırdı. Bunlardan 
orcik, pestil (bastık) yarma kesmecesi, nişe kesmecesi 
pekmez çeşitleri (kabak pekmezi, gün pekmezi) bu kilerde 
çinilerde korunurdu. Asma bağlarının yaprakları ise toplanır 
belli bir düzen dahilinde demetlenerek salamura yapılırdı. 
Harput ve yöresi; dut, badem ve ceviz ağaçları yönünden 
de çok zengin olup, özellikle dut ağacının yaprağı ipek 
börekçiliğinde kullanılır, meyvesinden ise pestil, pekmez, 
dutunu yapılır bademle birlikte tüketilirdi. Cevizler ise 
kuruyemiş dışında orcik yapımında değerlendirilir bunlarda 
küplerde korunurdu. 
Mutfak kültüründe önemli bir yeri olan tandır ekmeği, top 
ekmek, sütlü ekmek ise her evde yapılırdı. Tandır ekmeği 
iskele dediğimiz tavana asılan bir platform sayesinde bahara 
kadar tüketilmek için üzerine bir örtü örtülerek korunurdu.
Günümüzde, kiler ve mutfak kültürü köy evlerinde 
mevcudiyetini korurken, saklama kaplarından küp, ahşap 
kaplar, postlar ve toprak kaplar yok olmaya yüz tutmuştur. 
Değişen yaşam koşulları ve tüketim alışkanlıkları dikkate 
alınarak ergonomik ve pratik kullanıma uygun, insan 
sağlığını esas alan geleneksel saklama kaplarımızın yeniden 
hayatımızın içende yer alması önem taşımaktadır. Modern 
yaşam alanlarımızın içinde tasarım ve şıklığı ile tercih 
edilebilecek toprak ve ahşap ürünlerin üretilmesi mümkündür. 
Binlerce yıl kullanılan bu malzemelerden vazgeçilmesi doğru 
bir tercih olmayıp asıl sorun günün ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde yenilenememesi sorunudur.

Harput yemek kültüründe kilerlerin büyük önemi vardır. 
Harput evleri Anadolu evlerinin tipik plan özelliğini taşır. 
Bu evlerde yaşayanların ekonomik ve sosyal yapısına göre 
şekillendiğini görüyoruz. Kilerler de buna göre şekillenmiştir. 
Bazı evlerde bir, konak ve büyük evlerde dörde kadar kiler 
olduğunu plan şemalarında görmekteyiz.
Kilerler evlerin zemin ve bodrum katlarında yer alır ve 
mutfakla irtibatlıdır. Genelde taş ve kerpiçten yapıldığı için 
de serin olur, çok küçük pencereleri vardır. Saklanacak 
yiyeceklerin türüne göre de nem ve rutubete dikkat edilir. 
Normal evlerdeki kilerde büyüt yiyecekler, zahire ve 
erzaklar bir düzen dâhilinde yerleştirilir, kilerin tavanı bile 
değerlendirilirdi.  Bu saklama kapları evin ekonomik yapısı 
ve kişi sayısına göre şekillenirdi. Büyük evlerdeki kilerlerin 
kapıları genelde iç avluya açılır ve her kilerde farklı yiyecekler 
saklanırdı.  Kilerler genelde eyvan altında yemek pişirilen 
ocak ve tandır başı ile irtibatlı yapılırdı. Zahire, kilerde 
ahşaptan yapılan ambar dediğimiz saklama yerlerinde 
muhafaza edilirdi.  Bu yerler, üstten doldurma kapağı alttan 
ise boşaltma kapağından oluşurdu. Bu tür ambarlarda 
genelde buğday, döğme, bulgur gibi zahireler saklanırdı, 
ayrıca zahire kilerlerinde topraktan yapılmış yine üstü ve altı 
kapalı petekler yapılırdı. Bu peteklerde ise diğer zahirelerden 
mercimek, nohut, fasulye, lobik saklanırdı. Ayrıca et ve süt 
ürünlerinin saklandığı kilerde yiyecekler genelde topraktan 
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