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PAYDAŞ ANALİZ TOPLANTISI

yılda şehrimizde gerçekten güzel gelişimler olmaya 
başladı şehrimiz kabuğunu kırmaya başlıyor özellikle 
istihdam açığımızın giderilmesi anlamında sanayide 
tekstil sektöründe şehrimize çok güzel yatırlımlar 
gelmeye başladı bunları hepimiz yakinen takip ediyoruz. 
Şehrimize bu yatırımların gelmesi kendiliğinden olan bir 
durum değil şehirdeki liderlerin, ekibin birlik ruhu ve 
yatırımcıya verdiği güven çok önemli bazen kulağıma 
6. bölge olduğumuz için bu yatırımlar geliyor ama 
bildiğiniz gibi 6. Bölgede 23 tane il var yatırımcıyı bu 23 
il arasından alıp bu şehre çekmek adına bugüne kadar 
Sayın Valimiz bize öncülük etmesi verdiği destekler iş 
dünyası olarak bizler için çok önemliydi” diye konuştu.

Şehre gelecek yatırımlara da değinen Yaşar, “Bu 
yatırımcılar gerçekten bu güvene bu desteğe ve 
kurumlar arası senkronizasyona inanarak, güvenerek 
bu şehre yatırım yapmaya başladı. Bundan sonra 
önümüzdeki 2 yıl içinde de birkaç tane daha çok büyük 
yatırımlar şehrimize yapılacak” dedi.

Yaşar konuşmasında, Elazığ TSO’nun Stratejik Plan 
doğrultusunda her adımı planlı attığını da ifade 
ederek, “Bugün bu salonu dolduran siz çok değerli 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019 
Yılı Paydaş Analiz toplantısı İl Protokolü, Kamu 
kurumu ve STK temsilcilerinin yoğun katılımı ile 
düzenlendi. Toplantıda Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Asilhan Arslan odanın çalışmalarını 
Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda belirlenen 
4 ana başlık altında toplandığını ifade ederek her 
başlık altındaki çalışmalar hakkında sunu eşliğinde 
bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya Yoğun Katılım
Elazığ TSO 2019 yılı Paydaş Analiz Toplantısına; Elazığ 
Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Fırat Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Güder, Elazığ TSO Meclis Başkanı 
Asilhan Arslan, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, 
kurum müdürleri, STK Temsilcileri, Oda Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve davetliler katıldı.

YAŞAR: BİRLİK RUHU ŞEHRİN KALKINMASI ADINA EN 
ÖNEMLİ DEĞERDİR
Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Elazığ’ın 
kabuğunu kırmaya başladığının altını çizerek “Son 2 
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bakılan ve örnek alınan değerli bir kazanımdır. 
Unutmayınız ki; Ben değil, biz diyen Bizler, Hakkın 
rızasını halkın takdirini kazanacaktır. Bizler Elazığ Ticaret 
ve Sanayi Odası Yöneticileri olarak, enaniyetin değil, 
tevazunun sorunun değil, çözümün bahanenin değil, 
hizmetin bir parçası olma misyonu ile hareket ediyoruz. 
Profesyonelliğin, samimiyetin, dertlenmenin, mücadele 
etmenin sonucu, inşallah başarı olacaktır. Bu başarının 
kazananı, El-Azizin Aziz insanları ve ülkemiz olacaktır. 
Ve çok iyi bilinmesini istiyoruz ki; Bizim bundan başka 
derdimiz ve gayemiz yoktur” diye konuştu.

4 ANA BAŞLIKTA ÇALIŞMALAR VE HİZMETLER 
SUNUMU
Başkan Arslan, 01 Nisan 2018 ile 31 Aralık 2019 
tarihleri arasında Elazığ TSO’nun Stratejik Plan hedefleri 
doğrultusunda 4 ana başlık altında toplanan çalışmaları 
hazırlanan sunu eşliğinde bir bir anlattı.
- Elazığ TSO’nun Kurumsal Kapasitesinin, Altyapısının ve 
Verimliliğinin Artırılması
-Üyelerin Sorunlarının ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi 
ve Bu Talepler Doğrultusunda Eğitim ve Projeler 
Geliştirilmesi
- Üyelerin Kurumsal Altyapılarının, Kapasitelerinin 
Arttırılması, İlin Potansiyel Kaynaklarının Ekonomiye 
Kazandırılması Doğrultusunda, Valilik, Belediye, 
Üniversite, Kamu Kurumları ve STK’larla Birlikte Yapılan 
Çalışmalar
- Sosyal Sorumluluk Alanında Yapılan Çalışmalar… Ana 
başlıklarında toplanan faaliyet sunumu yaklaşık 1 saat 
sürdü. 

paydaşlarımızla birlikte her adımımızı planlayarak ve 
gelecekte hayırla yad edilecek çalışmalara imza atarak 
gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle sizlerin katılımı ve 
destekleri çok önemli. Ben bu düşüncelerle, bir kez daha 
teşekkür ediyor, önümüzdeki yılın ilimiz adına daha iyi 
çalışmalara vesile olmasını temennisiyle toplantımızın 
hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

ARSLAN: AMACIMIZ İLİMİZİN TÜM DİNAMİKLERİYLE 
ŞEHRİ İLERİYE TAŞIMAKTIR
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, 
Paydaş Analiz Toplantısının açılış bölümünde yaptığı 
konuşmada yapılan her çalışmanın ve atılan her 
adımın kentin ve üyelerin daha müreffeh bir geleceğe 
taşınması hedefiyle yapıldığını söyledi. Başkan Arslan 
konuşmasında,  “Amaç; Şehrin Ekonomisinin Kırmızı 
Kitabının oluşması, yol haritalarının belirlenmesiydi. 
Amaç;  Gerektiğinde insiyatif alınarak, şehrin 
ekonomisinin tüm çarklarının ihmal edilmeden dizayn 
edilmesiydi. Turizmi, Kültürü, Yemek Sanatı, Musikisi, 
Sanayisi, Tarım ve Hayvancılığı, Bilişim ve Teknolojisi 
ve daha bir çok alanı atlamadan, ihmal etmeden birlikte 
çalışma prensibi ile, şehrin meselelerine hep birlikte 
eğilmemizin sağlanmasıydı. Hiyerarşi temelinde, 
samimiyetle paylaşılan yönetişim metodu yönetimiyle 
oldu bu kazanım. Bu kazanımın bu birlikteliğin elde 
edilmesinde; Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, 
Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze, Kurum 
Müdürlerimize, STK’lara ve tüm profesyonel kadrolara 
sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kazanım, imrenilerek 
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yönetim kadrolarına şükranlarımı sunuyorum.
Sayın Başkanla daha iki gün önce bir protokol daha 
imzalayarak Üniversite-Sanayi İşbirliği anlamında 
var olan çalışmalarımıza bir değer daha kattık. Elazığ 
TSO ile birlikte Fırat Teknokentte önemli hizmetleri 
ilimize kazandırıyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde 
bulunan Meslek Yüksekokulumuz kendi alanında 
Ülkemizde artık örnek gösterilen ve yeni kurulacak 
MYO’ların gelip örnek aldıkları bir merkeze dönüştü. 
Üniversite öğrencilerimizin staj konuları, tez konuları, 
sosyo-ekonomik araştırmaları, Ar-Ge çalışmaları hep 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte müşterek 
yürüttüğümüz projelerdir. Ben bu anlamda gösterilen 
tüm gayretler için teşekkür ediyorum. Şehrin ekonomik 
anlamda da en büyük dinamiklerinin başında yer alan 
Fırat Üniversitesinin bundan sonraki süreç içerisinde de 
başta Elazığ TSO olmak üzeri ilimizdeki STK’larla birlikte 
yürüyeceğini ifade ediyor, toplantının hayırlara vesile 
olmasını diliyorum”

KALDIRIM: ELAZIĞ’A GELDİĞİM GÜNDEN BERİ EN 
KAPSAMLI TOPLANTIYA  ŞAHİTLİK EDİYORUM
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ TSO tarafından 
gerçekleştirilen 2019 Paydaş Analiz Toplantısının çok 
başarılı bir organizasyonla gerçekleştirildiğini ifade 
ederek, “Elazığ’a geldiğim tarihten beri ilk kez böylesine 
doyurucu, projelerin yatırımların tüm süreçlerinin bir bir 
değerlendirildiği ve atılan her adımın kayıt altına alındığı 
bir toplantıya şahitlik ediyorum. Bu anlamda Elazığ 
Ticaret ve Sanayi Odamızın Vizyoner Meclis Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Başkanı başta olmak üzere tüm yönetim 
birimlerini tebrik ediyorum” dedi.

ARSLAN: HEDEFİMİZ SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALARLA 
ŞEHRİN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA KATKI 
SAĞLAMAKTIR
Başkan Asilhan Arslan konuşmasında, “2019 yılı 
içerisinde sizlerle sürekli işbirliği ve iletişim halinde 
ilimiz için çok değerli hizmetler ve çalışmalar 
gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hedefimiz 2020 yılında 
sonuç odaklı ve tüm kesimlerin hissedeceği çalışmaları 
devam ettirmek ve sonuçlandırmaktır. Oda olarak 
biz bu doğrultuda mesai kavramından uzak şekilde 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlimiz bulunduğu 
coğrafyada sahip olduğu avantajlar ve potansiyel 
kaynakları ile kalkınma ve gelişmeye en müsait illerin 
başında gelmektedir. Beşeri sermayesi, zengin turizm 
potansiyeli, yeraltı kaynakları, tarım ve hayvancılıktaki 
avantajları, sanayi kültürü, jeopolitik konumu, ulaşım 
imkanları, su varlıkları gibi bir çok önemli avantaj ve 
fırsatlara sahiptir” dedi.

İLİMİZ ADINA ÇOK DEĞERLİ HİZMETLER 
GERÇEKLEŞTİRMEKTEYİZ
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Sayın Valimiz başta 
olmak üzere, ilimizin tüm vekilleri, yerel yöneticileri, 
kurum ve kuruluşlarımız ile Sivil Toplum Örgütlerimizle 
1 Nisan 2018 yılından beri çok değerli hizmetler 
gerçekleştirmekteyiz. 2020 yılında inşallah bu yönetişim 
modelimiz ile çok daha iyi noktalara ilimizi taşıyarak 
halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek ve ilimizi 
ülkemizde yaşanabilir iller sıralamasında ilk 5 ilden biri 
haline getireceğiz. Bu hedef ve inanç doğrultusunda 
sizlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki 
süreçte de desteklerinizi bekliyor, Bu vesile ile bir kez 
daha; katılım ve gayretleriniz için kalbi teşekkür ve 
şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

DEMİRDAĞ: ELAZIĞ TSO GERÇEKTEN 
ÜNİVERSİTEMİZİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞIDIR
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ 
da Elazığ TSO tarafından düzenlenen Paydaş Analiz 
Toplantısında bir konuşma yaparak Elazığ TSO’nun 
Fırat Üniversitesinin en önemli paydaşı olduğunu ifade 
ederek, “Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Şehri için 
yapılan tüm çalışmalar çok güzel bir sunum ile ilin tüm 
dinamikleriyle paylaşıldı. Bizlere de konuşma fırsatı 
verdikleri için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamızın tüm 
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“Yatırımcının en sevmediği şey dedikodudur. Akıllı 
bir yatırımcı şehre gelerek caddeye adamını bırakır 
ve kıraathaneleri gezdirerek bu şehirde ne konuşulur 
baktırır ve gündem yatırımcıya aç şehir misafir 
perverse o şehre yatırım yapar.  Yoksa şehri altın 
tepisinde sunsanız 6. Bölge değil 11-12. bölge yapsanız 
o şehre yatırımcı gitmez. Yatırım ortamının önemli 
bileşenleri vardır o bileşenlere şehrin yatırımcıyı kabul 
etmesidir bu anlamda insan kaynaklarının iyi olması 
ve şehrin yatırımcıya aç olması önemlidir. Lojistik 
ve finansal konular daha sonra gelir. Bu şehir doğru 
yola ve hedeflere yönelmiş doğru adımlarla ilerleyen 
bir şehir,  bunu tökezleteceklere hep birlikte müsaade 
etmeyelim ve sahip çıkalım ve TSO Başkanımız Belediye 
Başkanımız pırıl pırıl genç ve dinamik Sivil Toplum 
Örgütlerimiz,  Üniversitemiz, Araştırma Kuruluşlarımız 
ve diğer kurumlarımız çok başarılı ve biz bir ve beraber 
olursak başarılı oluruz. Sayın Başkan sunumuyla ilde 
yapılan tüm çalışmaları bir bir anlattı bunlara sahip 
çıkarak şehri geleceğe hep birlikte taşımanın gayreti 
içerisinde olalım. Çünkü biz idareciler olarak bugün 
varız yarın yokuz. Ama şehrin gerçek sahipleri tüm halkı 
temsil eden siz STK’larsınız. Elazığ’da sağlanmış olan 
bu güzel tablo bu anlamda beni mutlu etmektedir. Bugün 
başlatılan tüm proje ve çalışmalar inşallah kısa sürede 
meyvelerini vermeye başlayacak ve bu kadim kent her 
alanda hedeflediği noktaya ulaşacaktır. Böylesine dolu 
dolu bir program hazırladıkları için bir kez daha Elazığ 
TSO Yönetimini kutluyor, toplantının hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum ” dedi. 

PAYDAŞLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ANKETLE 
ALINDI
Toplantıya katılan Elazığ TSO Paydaşlarına online 
olarak toplantı esnasında 23 sorudan oluşan Anket 
formları gönderildi. Forumlarda Paydaşların Elazığ TSO 
Hizmetlerinden haberdar olmaları, katılım sağlamaları, 
eksik gördükleri hususlar, beklentiler ve memnuniyet 
düzeyleri ile hizmet kalitesinin değerlendirilmesi 
hedeflendi. 

ELAZIĞ KADİM BİR KÜLTÜRE SAHİPTİR…
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ TSO 2019 
Paydaş Analiz Toplantısındaki konuşmasında Elazığ’dan 
övgüyle bahsetti. Vali Kaldırım, “Elazığ kadim bir 
şehirdir. Kadim olmanın anlamı çok büyüktür. Türkiye’de 
5 tane kadim şehir sayın dersem sayamazsınız, 
sayılacak olursa da bunlardan birisi Elazığ’dır. Şehir 
kültürü olan tarihide iyi olan ve bir dönem, sadece 
Türkiye’ye değil dünyaya insan kaynağı yetiştiren 
Uluslararası bir kültür sanat, edebiyat musiki, anlamda 
çok önemli bir medeniyet merkezi olmuş bunu tatmış, 
dünyaya insan yetiştirmiş medeniyet üretmiş, inşa etmiş 
kültür sanat yetiştirmiş üretmiş icra etmiş ve bunu 
dünyanın hizmetine sunmuş o dönemlerdeki önemli 
kültür başkentleri ile yarışmış bir şehirdir. 
Ben buraya gelmeden önce Harput’u çok tanıyan 
bilen biri değildim ama gelince Elazığ’ın ürettiği 
3780 Türkünün içine düşünce Elazığ’ın ne olduğunu 
anladım. Bizim Elazığ’da yetişen değerleri Elazığ’ın 
sahip olduğu varlıkları çok iyi sahiplenmemiz lazım çok 
iyi kavramamız lazım özümsememiz lazım ve onları o 
şekilde geliştirip yeni ve katma değer ürünler haline 
getirip dünya pazarının da arzuladığı hala getirmemiz 
lazım” ifadelerini kaydetti.

SUNULAN PROJELERE SAHİP ÇIKARAK BİRLİKTE 
HAREKET EDELİM
Konuşmasında, “Kırgınlıkları, küskünleri bir tarafa 
bırakalım” diyen Kaldırım, “Burada birçok yelpazede 
projeler sunuldu kültürden, sanattan, şehrin alt 
yapısından, yatırım ortamının geliştirilmesinden, fuar 
merkezinden, sanayisinden, turizminden, tarımından, 
su ürünlerinden, sağlıktan, ve eğitimden olmak üzere 
çok geniş yelpazede projeler sunuldu hepsi de vizyon 
projeler, bunlara sahip çıkarak birlikte hareket edelim, 
kırgınlıkları kenara bırakalım bu şehir hepimizin şehri 
bu şehir büyüdükçe emin olun hepimiz büyüyeceğiz 
küçülürse hepimizde küçüleceğiz ufkumuzu geniş 
tutalım dedikodu ve bunun gibi olumsuzlukları kenara 
bırakalım” ifadelerine yer verdi.   

İNSAN KAYNAKLARININ İYİ OLMASI VE ŞEHRİN 
YATIRIMCIYA AÇ OLMASI ÖNEMLİDİR
Elazığ’ın doğru yolda olduğunu vurgulayan Vali Kaldırım, 
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çözüme ulaştırılması noktasında, girişimlerde 
bulunmaktayız. Meslek komitelerimiz, oda - üye 
kaynaşmasında en önemli görevi üstlenen, vazgeçilmez 
organlarımızdır. Bu sebeple meslek komitelerimiz bizler 
için çok değerli ve kıymetlidir. Meslek Komitelerinin 
verimliliğini artırma noktasında yoğun bir gayret 
içindeyiz. İletişim halinde olduğumuz Ülkemizdeki 
birçok Oda-Borsanın da ortak problemi Meslek Komite 
Toplantılarının istenilen verimlilikte olmamasıdır. Biz 
bu konuda hazır formlardan, online formlara kadar çok 
pratik yöntemlerle Meslek Komitelerimizden gelecek 
talepleri toplamak için çalışmalar yaptık. Halen bu 
konuda istenilen noktada olmadığımızı söyleyebilirim. 
2020 yılının bu anlamda inşallah çok daha verimli bir 
dönem olmasını temenni ediyorum” dedi.
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 Ticaret ve Sanayi Odası Müşterek Meslek Komite 
Toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Başkan Asilhan 
Arslan ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar; 
“Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem ilimizin 
hem de üyelerimizin yararına olan tüm faaliyetlerde 
bulunmaya, çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz. 
Her türlü fikre projeye hazırız, yeter ki sizlerden talep 
gelsin. Bunun için her ay yapılan meslek komitesi 
toplantılarına önem veriyoruz. Sektörlerimizdeki 
sorunları dile getirerek ortak akılla sorunların çözüme 
ulaşacağına inanıyoruz. Meslek komitelerimiz, her 
ay toplanmakta, faaliyet konularıyla ilgili sorunlarını 
ve çözüm önerilerini görüşmektedir. Düzenli olarak 
yapılan bu toplantılarda görüşülen sorunlar ve talepler 
Meclisimize ve Yönetim Kurulumuza iletilmekte, bizler 
de ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapılarak 

Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Gerçekleşti
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çalışmaları devam ettirmek ve sonuçlandırmaktır. 
Oda olarak biz bu doğrultuda mesai kavramından uzak 
şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlimiz bulunduğu 
coğrafyada sahip olduğu avantajlar ve potansiyel 
kaynakları ile kalkınma ve gelişmeye en müsait illerin 
başında gelmektedir. Beşeri sermayesi, zengin turizm 
potansiyeli, yeraltı kaynakları, tarım ve hayvancılıktaki 
avantajları, sanayi kültürü, jeopolitik konumu, ulaşım 
imkanları, su varlıkları gibi bir çok önemli avantaj ve 
fırsatlara sahiptir. 2020 yılında inşallah bu hizmet 
anlayışımız ile çok daha iyi noktalara ilimizi taşıyarak 
halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek ve ilimizi 
ülkemizde yaşanabilir iller sıralamasında ilk 5 ilden biri 
haline getireceğiz. Bu hedef ve inanç doğrultusunda 
bugüne kadarki destekleriniz için teşekkür ediyor, 
bundan sonraki süreçte de gayretlerinizin artarak 
devamını talep ediyoruz” dedi.
Oda faaliyetlerinin sunumundan sonra komitelerin 
soruları ve sorunlarının konuşulduğu soru cevap 
kısmıyla programın sonuna gelindi.

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.

20 AYDA KAT EDİLEN MESAFE ANLATILDI
Daha sonra oda faaliyetlerini sunmak üzere kürsüye 
çıkan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan: “2019 yılını geride bırakırken 
bu yıl içerisinde 2. Kez Müşterek Meslek Komitesi 
Toplantımız vesilesiyle sizlerle bir kez daha geniş 
katılımlı bir toplantıda bir araya gelmekten büyük 
mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 2019 
yılı içerisinde Odamızın tüm yönetim organları ve 
profesyonellerimizle birlikte çok değerli hizmetler ve 
çalışmalar gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hedefimiz 
2020 yılında sonuç odaklı ve tüm kesimlerin hissedeceği 
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hedeflerinin şehri sosyo-ekonomik yönden kalkındırmak 
olduğunu ifade etti.
 Odanın bugüne kadar yaptığı faaliyetler ve bundan sonraki 
çalışmalardaki beklentiler konusunda toplantı düzenlediklerini 
anımsatan Yaşar, “ 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren göreve 
geldiğimiz günden bu yana şehrimizin menfaatlerini içinde 
barındıran bütün çalışmaların içerisinde tüm odalarımızla 
birlikte olmaya çalıştık. Bundan sonra da olmaya devam 
edeceğiz. Şehrin sorunlarını tespit etme noktasında en büyük 
destekçimiz basın mensuplarıdır. Daha sonra yaptığımızı 
çalışmaların sonuca ulaştığını veya sonucunu yine hitap ettiği 
kitleye ulaştırma görevi de yine basına düşüyor. Yani basın 
işini iyi yaparsa bizlerin de aslında performansı o derece 
güçlü seviyede oluyor. Basının güçlü olması da ekonominin 
güçlü olmasına bağlıdır. Bizler, çok zor şartlarda ve kısıtlı 
bütçelerle hizmet vermeye çalışan basın kuruluşlarının 
ızdıraplarını anlıyoruz. Bundan dolayıdır ki ekonomi ne kadar 
güçlendirirsek basın da o kadar güçlü olur. Çünkü basın 
gerçekten her yerde lazım” ifadelerini kullandı.
elki siz değerli Basın Mensuplarıyla daha sık bir araya 
gelmemiz ve tüm bu çalışmaları daha sık değerlendirmemiz 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) tarafından, 
yılsonu “Basın Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı” 
yerel ve ulusal medya temsilcilerinin yoğun katılımı ile yapıldı.

TOPLANTIYA MEDYADAN YOĞUN İLGİ…
Elazığ TSO tarafından Dedeman otelde yapılan yıl sonu 
değerlendirme toplantısı ulusal ve yerel medya temsilcileri 
ile birlikte Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih 
Erdem, Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı 
Mustafa Doğan, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı 
Nafiz Koca ile çok sayıda medya mensubunun katılımıyla 
gerçekleştirildi. Toplantıda Elazığ TSO Başkanı Asilhan 
Arslan ile Meclis Başkanı Ahmet Yaşar 2019 yılında yapılan 
çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. Toplantı, 2019 yılı 
değerlendirmesi ile 2020 yılı hedefleri konularının istişare 
edilmesiyle sona erdi.

ELAZIĞ’DA GÜNDEM EKONOMİ OLMALI…
Değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Elazığ 
TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar Elazığ TSO seçimlerinin 
yapıldığı 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren ilde tek 

BASIN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
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markalaşma, kümelenme, rekabet, lojistik gibi tüm süreçleri 
kapsamaktadır. Paydaşlarımızla birlikte ilimiz ve üyelerimiz 
menfaatlerine geliştirilen çok önemli çalışmalar yine bu 
dönem içerisinde gerçekleştirilmiştir. Tüm bunlarla birlikte 
Odamız TOBB nezdinde çok önemli ve prestij görevler 
almıştır. Bizleri bu görevlere layık gören TOBB Başkanımız 
Sayın Hisarcıklıoğlu’na ve Yönetim Kurluna teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ahmet Başkanımızın da ifade ettiği gibi bizim 
önceliğimiz şehrin gündeminin ekonomi olması. Kaynakların 
ve potansiyelimizin ekonomiye kazandırılması. Bu doğrultuda 
çok önemli hazırlıklarımız ve çalışmalarımız var. İnşallah 
Sayın Başkanımız Hisarcıklıoğlu’nun da katılımı ile Ocak 
ayı içerisinde bu projelerimizin tüm detaylarını sizlerle 
paylaşacağız. İlimizin belki son 10-15 yıl öncesinden el 
atılması gereken kronik sorunlarının çözümü ile şu an yoğun 
bir şekilde uğraşıyoruz. Özellikle yatırımlar için altyapıların 
kurulması, tarım, hayvancılık, imalat sanayi, turizm gibi 
alanlarda kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modelin kurulması 
gibi bir çok alan maalasef hep boş kalmış. İşte bu boşlukların 
doldurulması anlamında çok yoğun bir çalışma süreci 
içerisindeyiz. İnanın 24 saatlik zaman yetmiyor. 

TÜM KURGUMUZU STRATEJİK PLANIMIZA UYARLADIK…
Kurumun ‘stratejik plan’ hedefleri doğrultusunda yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi veren Elazığ TSO Başkanı Asilhan 
Arslan, “Odamızın tüm çalışma ve hizmetleri Stratejik 
Planımızda yer alan 4 ana başlık altında toplanmıştır.
Odamız hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, üyelerimize 
daha etkin hizmet verilmesi ve verimliliğin artırılması için 
odamız organizasyon yapısı yenilenmiş olup bu doğrultuda 
3 ayrı müdürlük kurularak tüm birimlerimiz bu müdürlükler 
altında toplanmıştır. Görev ve sorumluluklar yeniden 
belirlenmiş olup iyileştirme faaliyetleri sürekli olarak devam 
etmektedir. Odamız tarafından AB Hibe Fonları ağırlıklı 
olmak üzere yerel kaynaklara 13 ayrı proje hazırlanmıştır. 
Bu projelerimizden bazıları ön değerlendirme süreçlerini 
başarıyla geçmiş olup, projelerin nihai sonuçlanması 
beklenmektedir. Toplamda 11 milyon Euro tutarındaki 
bu projeler ilin ekonomi ve sanayisine yeni bir ivme 
kazandıracak aynı zamanda küresel boyutta üretim ve 
hizmet kalitesinin yakalanmasına öncülük edecektir. 
Projeler, üretim ve hizmet altyapılarının oluşturulmasının 
yanı sıra, nitelikli üretim, nitelikli hizmet, nitelikli 
personel, nitelikli sunum, tasarım, inovasyon, pazarlama, 
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Belki siz değerli Basın Mensuplarıyla daha sık bir araya gelmemiz ve tüm bu çalışmaları daha sık değerlendirmemiz yararlı 
olacaktır. İnşallah 2020 yılında bunu periyodik bir sisteme kavuşturacağız. Profesyonellerimizin bu konuda çalışmaları var. 01 
Nisan 2018 tarihinden bugüne kadarki süreç içerisinde sizlerin hep destek ve motive edici değerlendirmelerinize şahit olduk. 
Medya toplumun doğru bilgilendirmesinde ve motivasyonunun yükseltilmesinde çok önemli bir hizmet veriyor. Bu nedenle 
ben öncelikle bizlere verdiğiniz destekleriniz için teşekkür ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum” diyerek Elazığ TSO’nun 
Stratejik Planı doğrultusunda belirlenen 4 ana başlık altındaki çalışmalarını ana başlıklar itibarı ile paylaştı.

BAŞKANLARDAN TEBRİK…
Yapılan bilgilendirmelerin ardından Cemiyet Başkanları kısa birer konuşma yaparak, Elazığ TSO’nun ilin kalkınma ve 
gelişmesinde umut verici girişleri ve gayretlerini takdirle takip ettiklerini belirterek, ilin ve halkın menfaatleri doğrultusundaki 
Elazığ TSO’nun tüm çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade ettiler.
Toplantı, medya mensuplarının sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.
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KGF İŞLETMELERİN KREDİYE ULAŞMASINDA ÖNEMLİ BİR 
KURUM…
Elazığ TSO Başkanı son olarak TOBB’yi temsilen Kredi Garanti Fonu 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, 
“Sayın TOBB Başkanımız ve TOBB Yönetim Kurulumuzu bu 
önemli kurumda en iyi şekilde temsil ederek ülkemiz ekonomi 
ve sanayisine değer katmaya gayret edeceğiz. Bilindiği gibi KGF 
ülkemizde işletmelerin finansman kaynaklarına ulaşmasında çok 
değerli hizmetleri olan bir kurum. Odamız bünyesinde de Şubesi 
olan KGF’nin bundan sonraki süreç içerisinde ilimiz KOBİ’lerine daha 
etkin hizmetler vermesi noktasında üst düzey girişimlerimiz olacak. 
Üstlenmiş olduğumuz her görev Elazığ TSO adına onur duyduğumuz 
ve tüm üyelerimizle paylaştığımız değerlerdir. Üyelerimizin bizlere 
olan inanç ve destekleriyle inşallah bulunduğumuz bu hizmet 
makamında ilimizin ve ülkemizin hizmetkarı olarak gayret edeceğiz. 
Yeni görevin bu anlamda camiamıza ve bizlere hayırlar getirmesini 
diliyor, bizleri bu görevlere layık gören Sayın Genel Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerinde 
bulundu.  

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, TOBB’yi 
temsilen Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Aralık 
ayı itibarı ile TOBB nezdinde yeni bir görev daha alan Arslan Elazığ 
ve Elazığ TSO’yu önemli kurumlarda temsil ediyor…

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ KURUMLARDA TEMSİL…
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan 
Arslan, 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan Oda seçimlerinin ardından 
TOBB nezdinde çok önemli görevler almaya başladı. TOBB 
Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi olarak TOBB nezdinde ilk 
görevini alan Başkan Arslan daha sonra TOBB Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun tavsiyesi doğrultusunda Milletlerarası Ticaret 
Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyeliğine ardından Türk Keneşi Konsey 
Üyeliğine, TOBB İhracat Çalışma Gurubu Üyeliğine, Türk-Alman 
Ticaret ve Sanayi Odaları Üyeliğine ve son olarak KGF Yönetim 
Kurulu Üyeliğine seçilerek bu çok önemli kurumlarda TOBB’yi 
temsil etmeye başladı. 

BAŞKAN ARSLAN TOBB’Yİ TEMSİLEN KGF YÖNETİMİNDE 
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ICC tarafından düzenlenen INCOTERMS 2020 Mena Bölgesi Açılış Zirvesi’ne katılan ICC Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ 
TSO Başkanı Asilhan Arslan “Uluslararası İhracatın normlarının belirlendiği bu önemli toplantı sonrası yaptığı açıklamada; 
İhracatımızı arttırmamız gerekiyor, ihracatımızın artması, ülkemize döviz,hanelerimize iş-aş, esnafımıza ticaret olarak 
dönecektir. İhracatın önünü açmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

INCOTERMS (Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri) 2020 Mena Bölgesi Açılış Zirvesi’nde konuşma yapan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Küresel 
ticarette daha aktif rol almak istiyoruz. Bunun için de ticaretin kurallarını önce biz bilmek durumundayız” dedi.

Küresel ekonominin yavaşladığına işaret eden TOBB Başkanı, Dünya Ticaret Örgütü’nün, bu yılın başında, küresel ticaret 
artışını yüzde 4 olarak tahmin ettiğini hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Şimdi bu tahmini, yüzde 1,2’ye çekti. En büyük ilk 50 ülkenin 

Başkan Arslan 
“İhracatın önünü açmak için çalışmalarımız sürüyor”
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ihracatı, ilk 9 ayda yüzde 3 azaldı. Buna karşılık bizim ihracatımız yüzde 3 artı. Ülkeler sıralamasına baktığımızda, ihracattaki 
artış oranı itibariyle, dünyada 7. sıradayız. Öte taraftan, dünyada artan korumacılık nedeniyle Türkiye’nin ihracatta yaşadığı 
kayıp 2017’de 900 milyon dolar iken 2018’de 7,2 milyar dolara, 2019’da ise 11 milyar dolara çıktı. Önümüzdeki sene bunun 
14 milyar dolara kadar çıkması muhtemel. İş dünyası olarak her zaman adil ve serbest ticaretten yana olduk. Çalışmalarımızı 
bundan sonra da bu yönde devam ettireceğiz

Bunun için de kuralları en iyi şekilde bilecek ve kullanacağız. INCOTERMS 2020’ye de bu açıdan bakmalı ve en iyi şekilde 
öğrenmeliyiz.
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vaadimizde yer alan bu konu Sayın Başkanımızın kararlı 
duruşu ile 6 ayda çözüldü. Demek ki birlik ve beraberlik 
olunca ve istenince 20 yıl beklemeye gerek yokmuş. Sayın 
Başkanımız ihale süreçlerini başlatmış bulunuyor 2 yıl 
içerisinde inşallah Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi hizmete 
başlayacak. Yine bununla birlikte ilimiz ekonomisine yeni bir 
değer katacak olan jeotermal kaynak konusu da keza ilimizde 
sağlanan birlik ve beraberliğin çok güzel bir örneği oldu. 
Geçmiş yıllarda böyle bir hadise yaşansa yıkıcı rekabet ve öne 
çıkma çekişmeleri bu değeri ilin lehine kullanma noktasında 
istenilen hedefe ulaşmasını sağlayamazdı. Şu anda kaynak 
Belediyemizi ve Odamızın kontrolünde ve ilimizin en iyi 
şekilde istifade edebileceği Sera OSB için projelendirilmiştir. 
İlimiz ekonomi ve sanayisi için çok önemsediğimiz ayrıca 
modern kent görünümünde ilimizi bölgemizde öne çıkaracak 
olan Sektörel Sanayi Siteleri hususunda da Belediye 
Başkanımızla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Mobilya, İnşaat 
Malzemeleri, Kuru Gıdacılar, Hurdacılar vb. sektörlerde Elazığ 
sekötel sanayi siteleriyle bölge merkezi olacaktır. Ben şahsım 
ve Odamız adına Sayın Belediye Başkanımıza şükranlarımızı 
sunuyorum, bizlere verdiği destekler hakikaten taktire şayan, 
kendilerine minnettarız” dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı, 
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın katılımıyla 
gerçekleşti. Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar 
toplantıda yaptığı değerlendirmede Elazığ’ın birlikte hareket 
etme anlamında önemli bir gelişme sağladığını ifade ederek, 
“Elazığ artık ekonomiyi merkezine alan bir şehir olma yolunda 
ilerliyor” dedi.

ELAZIĞ ARTIK HEDEFLERİ OLAN BİR OLDU…
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis 
Başkanı Ahmet Yaşar: “Bu yıl ilimizin Turizm alanındaki 
değeri gün yüzüne çıkmaya başladı. Sayın Valimiz, Sayın 
Belediye Başkanımızın öncülüğünde bir “Master Plan” 
toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu çalışma hem Keban’ımızın 
hem Hazar’ımızın hem Haprut’umuzun ilerleyen süreçte 
yapılabilecek yatırımlar, öngörülen bütçe, öngörülen 
istihdam, çekilebilecek turist sayısı en detaylı biçimde 
masaya yatırılarak turizm ile ilgili hedeflerimizin arasına 
girecek. Elazığ artık ekonomiyi merkezine alan bir şehir olma 
yolunda ilerliyor. Bunun en güzel örneği 20 yılı aşkın süredir 
çözülmesi beklenen fuar alanı. Her seçim vaadinde yer alan 
bu konu bir türlü gerçekleştirilemiyordu. Bizim de seçim 

ŞERİFOĞULLARI ELAZIĞ TSO MECLİSİNİN KONUĞU OLDU 
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bir mutluluk duymaktayım. İş dünyasının çatı örgütü olan 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ilin kalkınma ve gelişmesinde 
çok önemli bir rolü olan, bu hedefler doğrultusunda projeleri 
olan son derece dinamik ve ilimizin her alanda kalkınma ve 
gelişmesi için yoğun gayret gösteren bir kurum. Sizlerin 
gayret ve girişimlerinizi desteklemek ve bu şehir için atılacak 
her adımda birlikte hareket etmek bizim önceliğimiz olmuştur. 
Oda seçimleri ve ardından yerel seçimler sonrasında ilimizde 
sağlanmış olan bu güzel hareket tarzı Ahmet Başkanımızın 
da ifade ettiği gibi il için çok önemli bir süreçtir. Ben bu süreç 
içerisinde tüm iyi niyet ve samimiyetiyle her zaman yanımızda 
olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine şükranlarımı 
sunuyor, toplantınızda bizleri ağırladığınız için çok teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesine 
müteakip serbest kürsü bölümünde Meclis Üyelerinin 
görüşlerini ve sorularını Başkan Şerifoğulları’na ileterek, 
istişareleriyle devam etti. 

TİCARET VE SANAYİ ODASININ FİKİRLERİ BİZİM İÇİN 
ÖNEMLİ
Daha sonra Elazığ TSO Meclisiyle bir arada olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin 
Şerifoğulları; “Bizler göreve geldiğimizde 11 ana başlık 
altında 100 proje açıklamıştık, bu projelerin tamamında 
istihdam var. Fuar Alanı, Kapalıçarşı, mobilya kent 
sitesi, inşaat malzemecileri sitesi, toptan gıdacılar sitesi, 
jeotermal su kaynaklarının şehrimize kazandırılıp yatırıma 
dönüştürülmeleri projeleri bizleri çok daha heyecanlandırıyor. 
Hızlı bir şekilde adım atıp başladığımız projelerin başında da 
bunlar geliyor. Fuar alanının yeri hususunda bizler fikirleri 
sizden istedik, fuar alanının yerini sizin tespit etmenizi 
istedik ve belirledik. Herkesin fikirleri farklı olabiliyor, bu yer 
tartışmalara sebep oldu fakat Ticaret ve Sanayi Odamızın 
fikirleri bizim için önemliydi ve gözümüzü kırpmadan sizin 
tespit ettiğiniz yeri belirledik. Birlikte istişare içerisinde 
şehrimizin her noktasına hizmet etmeye devam edeceğiz, 
şehrimizin her bölgesini kalkındırmaya devam edeceğiz. 
Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok büyük 
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danışmanlık hizmetini vereceklerini belirterek şunları söyledi: 
Zaman zaman çatışan siyasi konjonktürlere rağmen Türk 
iş dünyası bu durumdan yara almadan ve en az etkilenerek 
yoluna devam etmektedir. 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamızın Türkiye –Almanya 
Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olmasının iş insanlarımız 
tarafından çok iyi kullanılması ve değerlendirilmesini 
istiyoruz, iş dünyamıza bir çağrıda bulunmak istiyorum,  
Almanya’da yaşayan hemşehrilerimiz vasıtası ile bir çok 
ticari köprü kurabilir ve yatırım imkanları oluşturabiliriz. 
Almanya ile iş yapmak isteyen veya Türkiye ile iş yapmak 
isteyen Almanya’daki iş insanlarına gerekli tüm desteği 
verebilecek durumdayız, ikili ilişkilerin Elazığ TSO aracılığı 
ile yürütüleceğini ve her konuda danışmanlık hizmeti 
verebileceğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum, dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Türk heyeti ile birlikte Almanya’nın başkenti 
Berlin’de gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 
(TATSO) nın 14. Genel Kurulu’na katıldı. 
Başkan Arslan, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada Türk-
Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen 
Rolf König’i tebrik ederek başarılar diledi.

ARSLAN:  ELAZIĞ TSO’NUN (TATSO) TÜRK-ALMAN 
TİCARET ve SANAYİ ODASI ÜYESİ OLMASI İŞ DÜNYAMIZ 
TARAFINDAN ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan, yeni dönemin 
en verimli şekilde değerlendirileceği bir dönem olmasını 
istediklerini ifade ederek Türkiye-Almanya arasında ticari 
ilişkilerin gelişmesi adına iş dünyasına gerekli tüm desteği ve 

TSO BAŞKANI ASİLHAN ARSLAN, TATSO 
(Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası) 
GENEL KURULU İÇİN BERLİN’DE…



E-Bülten
ARALIK 2019

atamasının da gerçekleştiğini belirterek bu ofisin ilimiz iş 
dünyası tarafından çok iyi kullanılmasının hem iş dünyamıza 
ve hem de ilimize büyük katkıları olacağını ifade etti.
Kalkınan ve hızlı gelişim gösteren şehirler ve ülkelerin bu 
reaksiyonlarının altındaki temel unsurun ihracattaki payları 
olduğunu belirten Başkan Arslan, ihracat yapmak isteyen, 
fakat bir çıkış yolu veya pazar bulamayan, ihracat yapmak 
isteyen, fakat atılacak en doğru adımların, yapılacak en 
doğru hamlelerin neler olduğunu öğrenmek isteyen tüm iş 
insanlarımızın Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası giriş katında 
hizmet vermeye başlayan İhracat Destek Ofisi’ne mutlaka 
uğramalarını tavsiye ediyorum, dedi.

HİSARCIKLIOĞLU, ŞAHİN VE ARSLAN BERLİN’DE BİR 
ARAYA GELDİ. 
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan TATSO (Türk Alman 
Ticaret ve Sanayi Odası) nın 14. Genel Kurul Toplantısı için 
gittiği Berlin’de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ile bir 
araya gelerek üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.  
Başkan Asilhan Arslan, bu görüşmenin çok olumlu geçtiğini 
belirterek, Genel Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Şahin 
Bey ile yaptığımız görüşmenin  şehrimiz adına hayırlı bir 
netice vermesini diliyorum, dedi. 

ARSLAN: AMACIMIZ BU RESMİ HEYETLERDE YER ALMAK 
DEĞİL, ÜYESİ OLDUĞUMUZ, ICC, TATSO VE TÜRK KENEŞİ 
OLUŞUMLARINDAN İLİMİZE VE ÜLKEMİZE KATKI
AKTARABİLMEKTİR.
ICC (Milletlerarası Ticaret ve Sanayi Odası), TATSO (Türk-
Alman Ticaret ve Sanayi Odası), Türk Keneşi (Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan; ülkemizi temsilen 
bulunduğumuz bu resmi heyetler elbette son derece önemli 
ama hedefimiz bu heyetlerin içerisinde olmak değil, üyesi 
bulunduğumuz bu oluşumlardan ülkemize, ilimize azami 
faydayı sağlamaktır. 
Bulunduğumuz her platformda şehrimizi tanıtmak adına 
elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Görev aldığımız 
bu değerli oluşumlar, iş dünyamıza verebileceğimiz 
desteğin hinterlandını genişletmektedir, bu vesile ile gerek 
Avrupa’da gerekse Türki Cumhuriyetlerinde iş yapmak 
isteyen şehrimizin değerli iş insanlarına mihmandar olmaya 
hazırız, TATSO, ICC ve Türk Keneşi’nin bu açıdan çok iyi 
değerlendirilmesi gerekiyor, dedi.

TSO BAŞKANI ASİLHAN ARSLAN: İHRACAT DESTEK OFİSİ 
HİZMET VERMEYE BAŞLADI, BU OFİSİ VE İMKANLARINI 
SONUNA KADAR KULLANALIM.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, 
Elazığ’da İhracat Destek Ofisi’nin kurulduğunu ve personel 
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1-) Ar-Ge ve İnovasyon
2-) İşletmelerde Kriz Yönetimi
3-) Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
4-) Stratejik Yönetim ve Liderlik
5-) İleri Satış Teknikleri  
6-) İnsan Kaynakları 
7-) Pazarlamada Yeni Trendler 
8-) Kurumsal Performans Ölçme Eğitimi 
9-) Stratejik Planlama 
10-) Küresel Pazarlama ve Rekabet Stratejileri
11-)Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri
12-) Finansal Okur Yazarlık  
13-) Dış Ticaret İstihbaratı ve Uygulamalı Pazar Tespiti Eğitimi
14-) Takım Çalışması 
15-) Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Elazığ TSO Akademi 2019 Yılı Eğitim Takvimi, Verilen 15 
Eğitimle Tamamlandı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmet 
vermeye başlayan Elazığ TSO Akademi, başta üyelerine 
ve toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak 2019 yılı 
içerisinde güncel konular başta olmak üzere mesleki 
gelişim hedefi olanlara ücretsiz 15 ayrı eğitim verdi. 
Elazığ TSO Akademi, 2019 yılı eğitimlerini ABİGEM 
işbirliği ile düzenlerken, eğitimleri konusunda uzman 
bir kadrodan aldı. Verilen 15 eğitime, Elazığ TSO 
Üyeleri, STK temsilcileri, Kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışanlar, Eğitim kurumları ve öğrenciler katıldı. 
Eğitimlere yaklaşık 450 kişi katılırken 2020 yılı eğitim 
takvimi de büyük bir titizlikle oluşturuldu.
Bu çerçevede 2019 yılı eğitim takviminde şu eğitimler 
verildi, 

ELAZIĞ TSO AKADEMİ 2019 YILI EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI



E-Bülten
Aralık 2019

Günümüzde Pazarlama Hiç Olmadığı Kadar Konuşulmaya 
Başlandı
Tamamlanan eğitimlerin ardından ABİGEM Uzmanlarından 
Nişantaşı Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi Zeki Yüksekbilgili: 
“Günümüzde işletmelerin en büyük problemi ürettikleri ürünü 
satabilmek. Üretmek değil satmak asıl kabiliyet haline geldi. 
Bu sepeple pazarlama hiç olmadığı kadar çok konuşulmaya 
başlandı. Son eğitimimizde de pazarlamayı ve pazarlamanın 
değişen çehresini anlattık. Pazarlama denince insanlar 
sadece tanıtımı düşünüyorlar ancak ürün, fiyat, dağıtım ve 
tanıtım bir araya geldiği zaman pazarlama  oluşur. Bizler de 
eğitimlerimizde bu 4 ana başlık altında pazarlamayı anlattık” 
dedi.

Elazığ TSO Akademi Şehir İçin Önemli Bir Kazanımdır…
Eğitimler için genel bir değerlendirmede bulunan 
Yüksekbilgili: “Elazığ’da iki ayrı kitlemiz var, bir tarafta iş 
hayatından vakit ayırıp işlerini ve kendilerini geliştirmek için 
yoğun bir şekilde gelenler, diğer tarafta ise bu tarz eğitimlere 
uzak olan ancak hevesli üniversite öğrencileri geliyor. 
Öğrencileri buraya çekebiliyor olmak da Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın bir başarısı. Övünerek şunu da eklemek 
istiyorum; gittikçe artan bir katılımcı sayımız oldu, bu da 
bizlere Elazığ’ın eğitime verdiği önemi gösteriyor” dedi.
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İPEKBÖCEKCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası İpekböceği Yetiştiriciliği İcra 
Komitesi Çalışmaları kapsamında Bursa Kozabirlik Yönetim 
Kurulu ve Eğitmenleri tarafından ipekböceği yetiştiricilerimize 
yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı Elazığ TSO’da 
gerçekleştirildi…

BURSA KOZABİRLİK EN ÖNEMLİ ÇÖZÜM ORTAĞI
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Ayşegül Metin, aralarında Fırat Üniversitesi 
ve İl Tarım Müdürlüğünün de bulunduğu Elazığ TSO 
İpekböcekçiliği Yetiştiriciliği İcra Komitesi Üyelerinin de 
bulunduğu toplantıya konuya ilgi duyan çiftçiler ve diğer 
ilgililer katıldı.
Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Çakır ve Ahmet Genç’in 
de hazır bulunduğu toplantıda bir değerlendirmede bulunan 
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Kadın Girişimciler 
Kurulunun organizasyonunda yürütülen ve İl Tarım 
Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesinin tam destek olduğu proje 
kapsamında çok önemli adımlar atıldığını söyledi. Başkan 
Arslan, “Bu çalışmalar kapsamında projemizin en önemli 
çözüm orağı olan Bursa Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ve eğitmenlerimizi ilimizde görmekten büyük bir mutluluk 
duymaktayız. 

Projemizin koordinatörü Sayın Hocamız Mustafa Yüce’nin 
dün organizasyonu ile Keban ilçemizde bir toplantı yapıldı. 
Bugün de Odamızda bir araya gelmiş bulunmaktayız. 
Projemiz çok tutarlı ve ayakları yere basacak şekilde 
ilerlemesini kademe kademe sürdürmektedir. İnşallah 
ipekböcekçiliğini ilimizde bir sektöre hep birlikte 
dönüştürmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Bu 
anlamda ben tüm proje paydaşlarımıza ve il dışından gelen 
konuklarımıza teşekkür ediyor, katılımları nedeniyle tüm çiftçi 
kardeşlerimize eğitimin yararlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.
Yaklaşık 4 saat süren bilgilendirme toplantısı kapsamında 
F.Ü. Keban MYO Öğretim Üyesi Mustafa Yüce tarafından 
ilin potansiyeli hakkında bir sunu yapılarak ilin geçmişten 
günümüze ipekböcekçiliği ile ilgili süreçleri değerlendirildi. 
Kozabirlik eğitmenleri de yetiştiricilik süreçleriyle ilgili 
genel bir bilgilendirmede bulunarak, katılımcıların sorularını 
cevaplandırdılar. 
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edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak 
zorundadır.” hükmü göz önünde bulundurularak; Sicile kayıt 
yükümlülüğünün başlama tarihleri belirlenmiştir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif 
sektör temsilcileri tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt 
sürelerinin uzatılmasına ilişkin talepler değerlendirilmiş ve 
değerlendirme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; Yıllık çalışan 
sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon 
TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile 
yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 
Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine 
getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar 
uzatılmasına karar verilmiştir.

Kişisel verilerin korunması hukukunun üyelerimiz için 
öğrenilebilir kılınması ve alana ilişkin kaynakların erişilebilir 
hale getirilmesi ve veri işleme sisteminin yeni olması 
nedeniyle uyum ve hazırlıklar belirli bir süreç almaktadır. 
Yükümlü olan işletmelere, KVKK ile getirilen işleme şartlarına 
uyum sağlama, verileri silme, yok etme, anonimleştirme, 
teknik ve idari tedbirleri alma, veri güvenliğini sağlama, 
aydınlatma yükümlülüğü gibi yeni düzenlemeler 
getirilmektedir. Kişisel verilerin korunması ve verilerin 
işlenmesi çok hassas bir konudur. Böyle hassas bir konu için 
gerekli önlem ve tedbirlerin alınması 
için ciddi çalışma ve hazırlık gerekmektedir. Veri siciline kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirilme süresinin gelinen noktada 
uzatılması zorunluluğu hasıl olmuştur. İş bu nedenlerle 
VERBİS Kayıt Süresinin uzatılması gerekmektedir. 

Müeyyideleri son derece ağır olan, kişisel verilerin 
korunması ve sicile kayıt konusu ile ilgili bu süreçte yeterli 
hazırlık yapamadıkları hususunda üyelerimizden birçok 
yazı ve dilekçe Odamıza intikal etmiştir. 

Bu sebeple, üyelerimizin bu konuda mağduriyete 
uğramaması için Sicile kayıt sürelerinin, kamu kurum ve 
kuruluşu veri sorumluları için geçerli olan 30.06.2020 
tarihine uzatılması hususunda ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmasını talep 
ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Kişisel verilerin korunması ve sicile kayıt konusu ile ilgili bir 
açıklama yapan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, kişisel 
verilerin korunması ve sicile kayıt işlemi için verilen süre 
31.12.2019 tarihinde sona ermektedir. Bu süre üyelerimizin 
hazırlığı ve sürece uyumları için yetersiz olmakla birlikte, 
cezai yaptırımları olan bu konudaki hazırlıkların yapılması 
ve uyum süreci için, sürenin 30.06.2020 tarihine kadar 
uzatılmasını talep ediyoruz, dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’ın açıklaması şöyle;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel 
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak 
üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile 
uyacakları usul ve esasları düzenlemesi amaçlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 
16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye 
başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak 
zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, 
veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü 
kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif 
kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri 
Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” 
hükmü ile Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında 
yer alan “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan 

BAŞKAN ARSLAN;  ‘‘Verbis kayıt süresinin Haziran 2020 
Tarihine kadar uzatılmasını talep ediyoruz.
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Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde 
Kuveyt Ticaret Müşaviri Atilla Uğur Başbuğ’un 
katılımı ile “Kuveyt Ülke Pazarı Bilgilendirme 
Toplantısı” Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonunda 
Gerçekleşti.

Kuveyt Ticaret Müşaviri Atilla Uğur Başbuğ 
konuşmasında: 1987 yılında 248 milyon dolar 
ihracatımız varmış. O zamanki toplam ihracatın 
40’ta birini Kuveyt’e yapmaktaymışız. Dolayısıyla 
sadece o ölçeği korusak bugün bu ülkeye 2.5-3 
milyar dolar Kuveyt’e mal satıyor olmamız lazım. 
Şu anda bunun çok daha altındayız.’ Dedi. Ayrıca 
Başbuğ Kuveyt’te esnaf seviyesinde iş yapanların 
tümünün yabancı ülkelerden olduğunu belirterek, 
Kuveytli patronların ticarette başarılı olduklarını 
anlattı. Konuşmasının ardından Ticaret Müşaviri 
Başbuğ, katılımcılara sunum yaparak, Kuveyt’in 
sosyal durumu, nüfusu, Türkiye ile Kuveyt 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, bölgeye 
yönelik ihracat potansiyelimiz, ihraç edilebilecek 
ürünler, Kuveyt’deki iş ve yatırım imkânları hakkında 
detaylı bilgiler vererek katılımcıların sorularını 
cevaplandırdı.

KUVEYT ÜLKE PAZARI BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
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ki şehir hayatı devam ederken, olası köye dönüş için bir 
umut ışığı elde edebilmeliydim. Hozan olmuş bahçeleri 
yeşillendirebilmeli, yaz tatilini köylerinde geçirmek isteyenlerin, 
bütçelerine katkı sağlayabilmeliydim. Bahçelerin bakımı kolay, 
üretilen ürünleri pazarlamak basit olmalı ve para çabucak 
çiftçilerin ellerine geçmeliydi. Kısacası tatillerde dahi atıl olan 
kadın, çocuk, yaşlı ve sakat işgücünü gelire çevirebilmeliydi.

Belirlediğim kriterlere en uygun dal İpekböcekçiliği idi. 
İpekböceklerinin tek yiyebildikleri besin dut yaprağıdır. Yaklaşık 
525 metrekare alana tesis edilmiş 60 adet yetişkin dut ağacı ile 
bir kutu (20.000 adet) İpekböceği larvası beslenebilmektedir. 
İpekböcekleri Mayıs – Haziran ayları arasında 30 – 40 günde,  
günlük en fazla 1 saatlik çaba ile kısa sürede çiftçilere gelir 
kazandırabilmekte, KOZABİRLİK tarafında üretim yerinden 
direk 2019 yılı fiyatı olan 65 tl/kg ile satın alınmakta ve kısa bir 
süre içerisinde ödemeler çiftçilerin hesaplarına yatmaktadır. 
Kurulacak dut tesisleri az bir çabayla kısa zamanda virane 
bahçeleri yemyeşil edecektir.  En önemlisi kullanılmayan 
binalardan 1 kutu açmak kaydıyla 40 kg koza elde edilmiş 
olacaktı.

Sonuç olarak; Elazığ TSO’ya bağlı İl Kadın Girişimciler Kurulu 
bünyesinde benim de Üyeliğini ve Başkanlığını yürüttüğüm 
‘İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi’ adı altında bir çalışma 
gurubu oluşturuldu. Komite Üyelerinin yoğun çalışmaları ‘Elazığ 
İlinde İpekböceği Yetiştiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden 
Hayata Geçirilmesi Projesi’ isimli bir çalışma ortaya çıkarmış 
oldu. Bahsedilen bu proje çiftçilerin talepleri doğrultusunda 
ilk yılında İlimizde 116.000 metrekare alanda İpekböceği 
Yetiştirmek üzere dut tesisinin kurulması için çalışmalarına 
başladı. Ayrıca ilimizde İpekli dokumaların üretilebilmesi 
için dokuma evi kurulması faaliyetleri de proje kapsamında 
devam etmektedir.   Bu proje 3 yıl süre ile devam edecektir. Bu 
zaman zarfında yeni katılımcı çiftçilerin projeye dahil olması 
beklenmektedir. Böylece gelecek nesillerin şehir hayatına 
mahkum olmadıklarını, köylerde de şehirlerde olduğu gibi 
istihdam sahalarının oluşturulabileceğini ve mutlu hayatlar 
kurabileceklerinin anlatılması mümkün kılınacaktır.

Mustafa Yüce

Neden günümüz insanı mutsuz diye soruyorum kendime.  Dost 
sohbetleri hayatın zorlukları üzerine kurulu. Bırakın birilerini, 
insanoğlu kendine bile zaman ayıramadığından şikayetçi. Tüm 
ihtiyaçlarımızın çözümü paraya bağlanmış durumda. Tek odak 
noktamız artan harcamalarımızı karşılayabilmekte. Bu baskıya 
ne kadar dayanabileceğimizi biz bile tahmin edemiyoruz. 
Kaybettiğimiz zaman, kaybettiğimiz dostluklar ve en önemlisi ise 
huzur.

Büyüklerimiz köyden şehirlere göç ederken daha refah bir 
hayatı hayal ederek yola çıktılar. Bir gün şehirlerin hızla 
büyüyebileceğini, ceplerinde para olmadan bir dakika bile 
yaşayamayacaklarını, hayatlarını para kazanma çabası yüzünden 
heder edeceklerini düşünmediler bile. Şehirler kalabalıklaştı, 
ihtiyaçlar ilerleyen teknoloji ile arttı ve en önemlisi hayat 
pahalılığı etrafımızı çelik bir zırh gibi sardı. Her sohbette eski 
günleri yad edip, iç çeker oldular. Eski köy düzenleri bozulmuştu, 
dönseler dahi hayata tutunacakları evleri, bağları, bahçeleri, 
hayvanları yok olmuştu.

Rahmetle anıyorum, dedem: ‘Köyünüzün kıymetini bilin, 
eninde sonunda geri döneceksiniz’ derdi. Belki de o günler 
yaklaşmıştı. Yaklaşık 26 yıllık Ziraat Mühendisliği hayatımı bu 
dönüşe nasıl katkıda bulunabileceğimi düşünerek geçirdim. Zirai 
faaliyetlerden öyle bir dal seçmeli ve üzerinde yoğunlaşmalıydım 

Makale
Gelecek kaygılarımızı ipekbözekçiliği hafifletir mi? 
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Elazığ TSO ve Elazığ Ticaret Borsası Üyeleri ile Esnaf ve 
Sanatkarlar Odalarına Bağlı tüm Odaların Üyeleri ile eş ve 
çocuklarının istifade edebileceği Sağlık Sektörüne yönelik 
olarak protokoller Elazığ TSO’da tarafların katılımı ile 
imzalandı. 

ÖZEL İNİDİRM VE HİZMET DÖNEMİ BAŞLADI…
Elazığ TSO’da düzenlenen protokol törenine Elazığ TSO 
Meclis Üyesi Öner Coşkun, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile 
Şöförler Odası Temsilcisi, Medikalpark Hastanesi, Anadolu 
Hastanesi, Özel Hayat Hastanesi ve Üniversal Göz Hastanesi 
yetkilileri katıldı.
Her dört sağlık kuruluşu ile imzalanan protokol çerçevesinde 
ilimizdeki tüm esnaf ve sanatkarların hastane hizmetlerinden 
%20 indirimli yararlanması protokalle kayıt altına alındı. 
Protokollerin imzalanmasının ardından bir değerlendirmede 
bulunan Elazığ TSO Meclis Üyesi Öner Coşkun yüzde 20 
indirimle birlikte tüm esnafların yararlanabileceği bonuslar da 
verildiğini ifade etti. Çoşkun değerlendirmesinde, “Elazığ TSO 
Başkanımızın talimatları doğrultusunda ilimizdeki hastane 
ve sağlık kuruluşları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 
sadece Odamız üyeleri değil Ticaret Borsası ile Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları bünyesindeki tüm Odaların Üyeleri ile eş 

ve çocuklarının da istifade edebileceği çok önemli dört ayrı 
protokolü bugün imzalamanın mutluluğunu yaşamaktayız. 
İmzalamış olduğumuz bu dört protokol doğrultusunda Elazığ 
Medikal Park Hastanesi, Özel Hayat Hastanesi, Anadolu 
Hastanesi ve Elazığ Üniversal Göz Hastanesi ilimizdeki tüm 
esnaflara yüzde 20 indirimle sağlık hizmeti vereceklerdir. 
Anadolu Hastanesi Diş Klinik hizmetleri için de yine yüzde 
20 indirim sağlayacaktır. Bununla birlikte Elazığ Medikal 
Park Hastanesi ilk 3 ay boyunca geçerli olmak üzere 
Cumartesi günleri verilecek sağlık hizmetlerinden yüzde 50,  
Anadolu Hastanesi 3 ay geçerli olmak üzere her Çarşamba 
günü sağlanacak sağlık hizmetlerinden yüzde 30, Özel 
Hayat Hastanesi 3 ay geçerli olmak üzere tüm Check Up 
hizmetlerinden yüzde 50  indirim sağlayacaktır. Üniversal 
Göz Hastanesi ise 3 ay boyunca her Cumartesi İleri Göz 
Tetkiklerini ücretsiz verecektir.
Odamız üyesi olan bu sağlık kuruluşlarımıza, İlimizdeki tüm 
üye işyerlerine sağladıkları bu hizmet ve desteklerinden 
dolayı Elazığ’daki tüm işletmeler adına teşekkür ediyoruz. 
Protokollerin hayırlı olmasını diliyor, bu tür hizmetlerimizin 
daha geniş sektörlere yayılacak şekilde devamı noktasındaki 
girişimlerimizin de devam ettiğini belirtmek istiyorum” dedi. 

Sağlık Kuruluşları İle Protokol İmzalandı
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getirdik. Yine sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda bu 
bölgesel toplantıyı organize etmiş bulunuyoruz. Sektörün üst 
düzey temsilcilerinin yer aldığı bu toplantıda inanıyorum ki, önemli 
sonuçlar çıkacaktır. Ben bu düşüncelerle, Toplantının sektör ve tüm 
katılımcılar açısından hayırlı olmasını diliyor, katılımınız için Odamız 
Yönetim Kurulu adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Sözümüzü Tutmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz…
Daha sonra kürsüye çıkan Elazığ TSO 14. Meslek Komitesi Başkanı 
Fulya Tunç; “İçinde bulunduğumuz 2019 yılının son çeyreği 
içerisinde Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Asilhan 
Arslan’ın da katıldığı iki önemli toplantıda ilimizde çok sayıda sektör 
temsilcisi ile bir araya gelerek sektörün sorunlarını istişare ettik. 
Söz konusu toplantılarda Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sektörün 
tüm sorunlarının masaya yatırılarak değerlendirileceği bir bölgesel 
istişare toplantısı yapma sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü 
yerine getirmenin öncelikle mutluluğunu yaşadığımı paylaşmak 
istiyorum.

Bölgemizde bulunan Sigorta Acentelerimizin sorunları ve çözüm 
önerilerine yönelik “Sigorta Acenteleri Bölgesel Bilgilendirme 
Toplantısı” Elazığ TSO organizasyonunda SAİK Başkanı Levent 
Korkut ve TOBB Sigortacılık Müdürlüğü Uzmanlarından Mehmet Ali 
Yurtsever’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışıyoruz…
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, sigorta acentelerimizin sorunları 
ve çözüm önerilerine yönelik önemli bir etkinliğe daha imza attı. 
Toplantıya ilimizden olduğu gibi çevre illerden de yoğun bir ilgi oldu. 
Toplantının açılış konuşmalarını yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Zülfü Altıntaş; “Şüphesiz içinde geçmekte olduğumuz süreçte 
her sektörün kendine özgü sorunları ve yapılması gerekenler 
bulunmaktadır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak Odamıza 
kayıtlı her üyemizin ve her sektörün sorun ve beklentilerinin 
karşılanmasına yönelik olarak önemli çalışmalar ve girişimler 
yapılmaktadır. Sigorta Sektörümüzden gelen talepler doğrultusunda 
iki önemli toplantı yaparak sorun ve beklentileri rapor haline 

SİGORTA SEKTÖRÜ ELAZIĞ’DA MASAYA YATTI
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ayakta kalabilme şansının azaldığı değerlendirilmektedir. 122 
Acente ile İlimiz ekonomisi içerisinde kendisine göre ciddi 
sayılabilecek bir istihdam alanı oluşturan sektörün sorunları 
ilimize özgü olmayıp aslında tüm bölgedeki Acentelerin 
müşterek sorunudur. Bu sorunların çözümü noktasında 
SAİK Başkanımız Sayın Korkut ile TOBB Sigortacılık 
Müdürlüğümüzün girişim ve gayretlerini biliyoruz. Ancak 
sektör temsilcilerimiz sonuç odaklı adımların atılmasını talep 
etmektedirler. Bu düşüncelerle katılımınız ve destekleriniz 
için teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi. 

Yurtsever’den TOBB Sektör Çalışmaları Sunumu…
TOBB Sigortacılık Müdürlüğü Yetkililerinden Uzm. Mehmet 
Ali Yurtsever’in sigorta acenteleri hakkında gerçekleştirdiği 
sunumun ardından SAİK Başkanı Levent Korkut sigorta 
acenteleri hakkında bilgiler vererek, sektör hakkındaki 
sorunları dinledi. Program soru-cevap kısmıyla sona erdi.

İfade etiğim toplantılarda sektör temsilcilerimizin öncelikle 
çözümünü talep ettiği bazı önemli konuları paylaşmak istiyorum:
- 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, 
- Toplantıda belirtilen sorunlara çözüm odaklı çalışmalar yapılması, 
- Odaların Sektör üzerindeki yetki sınırlarının tekrardan gözden 
geçirilmesi, 
- Hukukçularla birlikte teknik çalışma yapıp, alan takvimi 
oluşturulması, 
- Meslekte birlik ve beraberliğin esas alınması hususları üzerinde 
durulmuştur.

Tüm bunlarla birlikte, bölgemizin; sosyal, kültürel ve ekonomik 
yapısından kaynaklanan sigortaya bakış açısı nedeniyle,  maalesef 
en önemli gelir kaynağı olan trafik sigorta payı bölgemizde yüzde 
80 seviyesinde olup; Çok ciddi manada gelir kaybı yaşayan ve 
özellikle son dönemlerde kurulan işletmelerin bu ortamda 
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Fırat Kalkınma Ajansı Koordinasyonunda, Fırat Üniversitesi ve 
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “Uluslararası Öğrencilerin 
Kariyer Gelişimi” faaliyeti kapsamında üçlü protokol 
imzalandı.
Rektörlük makamındaki protokol imza törenine, Fırat 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Fırat Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Halil Hasar ile Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü 
Doç. Dr. Asıf Yokuş katıldı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan, yabancı uyruklu üniversite eğitimine devam 
eden öğrencilerin gelecek yaşamlarında iş dünyasına 
katılmaları noktasında önemli bir protokol imzaladıklarını 
belirterek, imzalanan protokol kapsamında yabancı uyruklu 
öğrencilerin iş yapabilme, iş bulabilme ve kendi ülkeleriyle 
karşılıklı ticari ilişkileri güçlendirebilme adına çeşitli 
eğitimlerinde yer alacağını söyledi. 

İmza töreni öncesi konu ile ilgili açıklama yapan Fırat 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Fırat 
Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin kariyer 

gelişimlerine katkı sağlamak ve gerek ülkemizde gerekse 
kendi ülkelerindeki girişimcilikle ilgili kapasitelerini artırmak 
üzere bu protokolü imzaladıklarını söyledi.

 Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ 
ise, Fırat Üniversitesinde 40’ın üzerinde ülkeden 2300’e 
yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, 
uluslararası öğrencilerimizden bir çok yabancı dil bilenleri 
seçerek, ilimizde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası, Organize 
Sanayi Bölgesi ve diğer kuruluşlara bağlı iş yerlerinde 
staj yapması konusunda işbirliği protokolü imzaladıklarını 
vurguladı.
Rektör Prof.Dr.Demirdağ, Uluslararası öğrencilerin ilimiz 
ticaretinde firmalarımızın dış ülkelerle yapacağı ihracatlar da 
önemli katkılar sağlayacağını da anımsatarak, bu protokolün 
imzalanmasında emeği geçen Fırat Kalkınma Ajansı ve Ticaret 
ve Sanayi Odasına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kutbeddin Demirdağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan 
Arslan ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap 
Yoğunlu protokolü imzaladı.

“ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KARİYER GELİŞİMİ” İÇİN 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TİCARET ODASI VE KALKINMA 
AJANSI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI…
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Asilhan Arslan, Ülkemizin yerli otomobil üretiminde çok 
önemli bir mesafe aldığını ifade ederek “2022 yılında seri 
üretimi başlayacak olan yerli otomobilin banttaki 23. Aracına 
Elazığ TSO olarak biz talibiz” dedi…

OTOMOBİL ÜRETİMİNDE TÜRKİYE 23. ÜLKE OLUYOR…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, konuya 
ilişkin değerlendirmesinde, “Aralarında üst kuruluşumuz 
TOBB’nin de yer aldığı Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu’nun (TOGG) hazırlıklarını büyük bir titizlikle yaptığı 
ve prototipinin beğeni gördüğü yerli otomobilimiz inşallah 
2022’de yollarda olacak. Böylelikle Türkiye kendi otomobilini 
üreten dünyadaki 23’cü ülke oluyor. 
Hepimizi gururlandıran bu başarıyı desteklemek amacıyla 
üretim bandındaki 23’cü araca Elazığ TSO olarak biz talip 
olacağız.
Ülkemizin en fazla döviz kaybına neden olan ve ithalat

TÜRKİYE’NİN YERLİ OTOMOBİLİNİN BANTTAKİ 
23’CÜ ARACINA ELAZIĞ TSO OLARAK TALİBİZ…

bağımlısı olduğumuz bu alandaki kaybımız yerli üretimle
dengelenecek ve Türkiye otomobilde ihracatçı ülke konumuna 
yükselecektir. 
İlk aşamada 20 bin istihdam öngörülen yerli otomobil üretimi 
bu alanda yan sanayilerin de gelişmesine öncülük edecek ve 
önemli istihdam sağlanacaktır. 85 milyonu aşan nüfusu ile 
büyük bir ülke olan Türkiye, otomobildeki yerli markasına 
sahip çıkarak yollarda yabancı araç sayısını hızla düşürecektir. 
Odamız öncülüğünde ilimizdeki başta elektrikli motorlar 
olmak üzere bir çok yedek parçanın seri üretimi hususunda 
da imalatçılarımızla TOGG’nin iletişimi devam ediyor. 
Takibini büyük bir titizlikle yaptığımız bu hususun Elazığ 
sanayisi açısından da yeni bir dönemim başlangıcı olacağına 
inanıyoruz.
Bu düşüncelerle, 2022 yılını tüm halkımızla birlikte büyük bir 
heyecanla beklerken, bizlere bu gururu yaşatan TOGG ve tüm 
emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. 




