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MÜŞTEREK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI 
YAPILDI…

 Elazığ TSO 14 Meslek Grubu Toplantısı zoom üzerinden Meclis Başkan Vekili Veli
Aksu başkanlığında yapıldı. Toplantıda Meslek Komitelerinin 2021 yılı çalışma progra-
 mı, hedefleri ile ölçe değerlendirme gibi süreçlerin takibi hususları görüşülerek karara
…bağlandı

Tüm Meslek Komitelerimizle Üyelerimize ve 
Sektörlerimize Değer Katmak İstiyoruz
Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO 
Meclis Başkan Vekili Veli Aksu, Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın TOBB Akreditasyon sistemi içerisinde A 
sınıfına yükselme hedefi olduğunu ifade ederek, 
“Meslek Komite Üyelerimizin bugüne kadar hem 
kendi hem de tüm sektörlere yönelik olarak değer 
üretmede çok önemli girişimleri ve katkıları oldu. 
Odamızı son Meclis Toplantısında da konu gündeme 
alınarak Meslek Komitelerimizle ilgili yeni bir dönemin 
başlatılması hususunda karar alındı. Bu doğrultuda; 
2021 yılı itibarı ile de, tüm yılı planlayarak ve bu plana ne 
kadar sadık kalındığını ölçerek geçirmek istiyoruz. Bu 
model Akreditasyon sisteminin bir gereğidir. Meslek 
Komite Üyelerimiz zaten her bir grupta çok güzel 
çalışmalar yaparak zaman ve emek veriyorlar. Özellikle 
hem deprem sonrası hem de pandemi sürecinde iş 
dünyasının ve sektörlerin taleplerinin tespit edilmesi 
ve Odamız tarafından ilgili bakanlıklar ve kurumlara 
gönderilen görüş ve taleplerde bu çalışmaların her 
biri çok değerli olmuştur. Yeni dönemde işte tüm bu 
çalışmaları planlayarak ve kayıt altına alarak çalışmak 
istiyoruz. Ben tüm bu gayretleriniz için hepinize ayrı ayrı 

teşekkür ediyorum. Tek bir amacımız var o da hizmet 
dönemi içerisinde bulunduğumuz görevleri layıkı ile 
yapıp üyelerimize ve şehrimize değer katmaktır. Tüm 
arkadaşlarımızın da bizimle bu düşüncede olduğunu 
görmekten çok büyük bir mutluluk duymaktayım” 
değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Meslek Komitelerimizle Üyelerimize ve 
Sektörlerimize Değer Katmak İstiyoruz
Yaklaşık iki saaat süren toplantıda söz alan Meslek 
Komitesi üyeleri, görüş ve önerilerini paylaşarak, yeni 
dönemin hayırlı olması temennisinde bulundular. 
Yeni yılın planlanarak ve bu plana sadık kalınarak 
yapılacak hizmetlerin daha verimli olacağı hususunda 
görüş birliği oluşurken, Şubat ayı içirişinde yapılacak 
olan Meslek Komite Toplantılarında sürecin 
değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
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EĞİTİM SEKTÖRÜNE DESTEK TALEBİ…

     Elazığ TSO 14. Meslek Grubu içerisinde yer alan Eğitim Sektörünün sorunları
Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili ve Eğitim Sektör Başkanı Veli Aksu tarafından hazırla-
 nan rapor ile TOBB’ye takdim edildi. Raporda kapanma sürecinde yer alan sektörlere
…sağlanan desteğin Eğitim Sektörüne de uygulanması talep etildi

Süreçte En Büyük Mağduriyeti Eğitim Sektörü 
Yaşıyor…
Pandemi sürecinde yaşanan kapanmalarla birlikte 
devletin sağlamış olduğu desteklerden Özel Öğretim 
Kurumlarının istifade edemediğini belirten Aksu, 
“Bilindiği gibi 2020 yılından başlayarak bugüne kadar 
Özel Eğitim Kurumları pandemi nedeniyle bir çok 
sektörle birlikte kapanmıştır. Devletimiz Ocak ayı itibarı 
ile kapanan işletmeler için bir destek mekanizması 
başlatmış ancak, Özel Eğitim Kurumlarını bu destek 
dışında bırakmıştır. Oysa bu süreçte en büyük 
mağduriyeti bizim sektör yaşamıştır. Çünkü çok 
ciddi manada yatırım ve istihdam gerektiren bir 
alan olan Eğitim Sektörü kapanmaya rağmen ne 
idarecilerini, ne öğretmenlerini, ne hizmetlilerini, 
nede servis ve tüm faaliyet alanını kapsayan personel 
ve hizmet sözleşmelerini iptal etmemiştir. Hiçbir 
geliri olmayan Özel Eğitim kurumlarımız bu süreçte 
kendi öz kaynakları ve imkanları ile bugüne kadar 
gelebilmiştir. Ancak Ülke gelenide çok ciddi manada 
sektörel sorunların baş gösterdiği ve iflasların 
başladığını üzülerek görmekteyiz. İlimizde tüm Özel 
Öğretim Kurumlarımızla birlikte öncelikli talep ve 
beklentilerimizi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na 

sunarak bu taleplerimizin TOBB öncülüğünde Milli 
Eğitim Bakanlığı’na takdim edilmesini arz ettik. Elazığ 
TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Asilhan Arslan 
her sektöre olduğu gibi bizim sektörümüze de özel 
bir önem vermekte ve bu talebimizi TOBB’ye ileterek 
çözüm talebimizi ileterek takip sürecini başlatmıştır. 
Kendilerine tüm sektör temsilcilerimiz adına teşekkür 
ediyorum. İnşallah bu beklentilerimiz en kısa sürede 
gerçekleşerek sektörün az da olsa bir nefes alması 
sağlanacaktır” ifadelerinde bulundu.  
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KARAKOÇAN BESİ OSB İÇİN 
ORTAK KARAR…

Elazığ’ın besicilik ve hayvancılıkta en önde gelen ilçelerinin başında yer alan Karakoçan 
İlçesinde Tarıma Dayalı Besi OSB kurulması hususunda Elazığ TSO Meclis Başkanı 
Ahmet Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire 
Başkanı Deniz Oruç, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Karakoçan Belediye 
Başkanı Ayhan Akbaba, Tarım ve Orman Bakanlığı Uzmanları, Elazığ TSO ve Elazığ 
Ticaret Borsası temsilcileri ve muhtarların katılımı ile yapılan toplantıda alınan karar 
ile hazırlık süreci başlatıldı…

İlimizin bütüncül bir yaklaşımla kalkınma ve gelişmesini 
istiyoruz…
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar 
toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Elazığ TSO’nun 
öncelikli hedefinin şehri bütüncül bir yaklaşımla kalkındırma 
ve geliştirme olduğunu ve bu hedef doğrultusunda önemli 
çalışmalar yapıldığını söyledi.

Yaşar açıklamasında, “Oda olarak ilimizdeki tüm kurum 
ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerimizin işbirliğiyle sanayi 
altyapılarının kurulması ve ilimizin potansiyelinin ekonomik 
değer haline getirilerek göç ve işsizliğe çare olunması için 
çok önemli çalışmalar yapılıyor. Elazığ 2.OSB, Tarıma Dayalı 
Besi OSB, Sera OSB ve ihtisaslaşmış Küçük Sanayi Siteleri 
çalışmaları devam ediyor.

İlimizin tarım ve hayvancılık alanında çok önemli bir bölgesi 
olan Karakoçan ilçemizde sektörün daha büyük boyutlarda 
değer yaratması için profesyonel altyapının kurulması 
üzerinde de yoğun girişimlerimiz oldu. Bu doğrultuda 
Karakoçan Belediye Başkanımız Sayın Ayhan Akbaba ve 
İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Turan Karahan ile 
yaptığımız istişarelerde çok isabetli bir karar olacağı üzerinde 
uzlaştıktan sonra çalışmalarımız diğer paydaşlarımızın da 
katılımı ile önemli bir noktaya geldi. İlimizde konuyu masaya 
yatırmak üzere davet ettiğimiz Tarım ve Orman Bakanlığı 
Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı 

Sayın Deniz Oruç ile Bakanlık Uzmanları sağolsunlar 
davetimize icabet ederek ilimizde çok geniş kapsamlı bir 
istişare toplantısı gerçekleştirdik. Taraflar görüş ve önerilerini 
sundular. Yatırımın ilimiz ekonomi ve sanayisi için çok değerli 
olduğu ve ayrıca Odamız tarafından çalışma süreci büyük bir 
hızla devam eden Biyogaz Üretim Tesisi ve Entegre Gübre 
Fabrikası için de bu yatırımın çok değerli olduğu görüşü 
ortaya çıktı.

Daire Başkanımız Sayın Oruç, Elazığ’ın çok güzel işler 
yaptığına şahit olduğunu ifade ederek, bu son projenin 
de çok isabetli olduğunu belirterek Bakanlık olarak tam 
destek verdiklerini ve çalışmaya katkı sağlamaktan büyük 
bir mutluluk duyduklarını ifade etmişlerdir. Karakoçan 
Belediye Başkanımız Sayın Akbaba’da Odamıza ve tüm 
paydaşlara teşekkür ederek İlçenin ekonomik potansiyelinin 
açığa çıkması anlamında büyük bir yatırım olacağını ve 
Karakoçan Belediyesinin tam destek verdiğini ifade etmiştir. 
İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Karahan ise, tarihi 
süreç içerisinde Elazığ’ın hayvancılık sektöründe bölgenin 
en önemli merkezi olduğuna işaret ederek, bu projelerle 
yine ilimizin bu potansiyeli yakalayacağına inandığını dile 
getirmiştir. Toplantımız çok verimli geçmiş ve bu büyük 
projenin başlatılması için süreçler start almıştır. İlimize hayırlı 
olmasını diliyor ve tüm emeği geçenlere yürekten teşekkür 
ediyorum” dedi. 
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ELAZIĞ TSO PROJE 
FİKİRLERİNİZİ BEKLİYOR

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, başta üyeler olmak üzere, Sivil Toplum Kuruluşları, 
Kurumlar, Öğrenciler, Paydaşlar ve ilgililerden gelecek projelerin değerlendirilmesi 
için havuz oluşturdu. Elazığ TSO Web sitesinde Projeler başlığı altında on-line alınan 
proje önerilerinin il ekonomisine kazandırılması hedefleniyor…

Toplumun Tüm Kesimlerinin Önerilerini Dinlemek 
İstiyoruz…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Oda 
üyeleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden 
gelecek olan Proje Fikirleri Önerilerinin toplanacağı havuzda 
değerlendirileceğini ve bu projeler içesinden il ekonomisi, 
istihdamı, sektörel gelişime katkı sağlayacak olanlar ile ilin 
sosyo, kültürel ve ekonomisine değer katacakların hayata 
geçirilmesi için AB başta olmak üzere yerel ve ilin kendi 
imkanları ile kaynak oluşturulma sürecinin başlatılacağını 
söyledi.

Başkan Arslan çalışmanın amacı, hedefi, uygulanması 
ve süreçlerle ilgili olarak www.elazigtso.org.tr sitesinde 
“Projeler” başlığı altında yer alan “Elazığ İçin Proje Fikirleri” 
bölümünde gerekli bilgilendirmelerin yer aldığını belirterek, 
Proje fikri olanların sitede yer alan tabloyu doldurmalarının 
yeterli olacağını ve projenin ilerleme süreciyle ilgili olarak 
proje fikir sahibiyle müşterek hareket edileceğini ifade etti.

Toplumun Tüm Kesimlerinin Önerilerini Dinlemek 
İstiyoruz…
Başkan Arslan proje fikri olanlar için yaptığı değerlendirmede 
süreçle ilgili önemli bilgiler paylaşarak, “Bu uygulama ilimizin 
sosyal ve ekonomik kalkınmasına hizmet edecek proje 
fikirlerini derlemeye yöneliktir. Bu uygulama aracılığıyla 
proje öneriyor olunması, Odamıza proje başvurusu yaptığı 
anlamına gelmemektedir.

Sadece bir kişinin menfaatine ilişkin proje fikirleri 
yazılmamalıdır (yeni bir iş yeri açma, mevcut iş yerinizde 
kapasite, ürün çeşitliliği vb. artırmaya yönelik makine 
ekipman alımı gibi)

Sunulan proje fikirlerinin sadece “taslak” olduğunu, uygun 
bulunduğunda proje fikir sahibi ile iletişime geçilerek proje 
birlikte yürütülecektir.

İstekliler birden fazla proje içeriği sistem üzerinden 
girebileceklerdir, ancak her proje için ayrı bir proje formu 
doldurulmalıdır.

Sunulan tüm projeler ve bilgiler proje sahibi ve 
Odamız arasında kalacak üçüncü kişilerle kesinlikle 
paylaşılmayacaktır. Ancak proje sahibinin paylaşılabilir 
seçeneği sunması halinde öneri Web Sitemizde ilgili alanda 
paylaşıma açık olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
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TKDK 10. ÇAĞRI İLANI BILGILENDIRME VE 
İSTIŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Elazığ TSO ve TKDK İl Koordinatörlüğü işbirliğinde TKDK 10.Çağrı İlanı bilgilendir-
 me ve istişare toplantısı kurum ve STK başkan ve temsilcilerinin katılımı ile webinar
 üzerinden gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Yönetim
 Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, TKDK desteklerinin il tarımı için çok değerli olduğunu
 ifade etti. TKDK İl Koordinatörü İ.Sertaç Yılmaz’da Elazığ’ın TKDK Desteklerinde ilk 4
 il arasında yer aldığını belirterek bu yıl da hedefin aynı başarıyı göstermek olduğunu
…söyledi

TKDK Destekleri Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişimi 
İçin Çok Önemli Bir Fırsattır
Elazığ TSO ve TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü 
işbirliğinde yapılan TKDK 10. Çağrı İlanı bilgilendirme 
ve istişare webinarına; Elazığ TSO, Elazığ İl Özel 
İdaresi, Elazığ Tarım İl Müdürlüğü,  Elazığ Ticaret 
Borsası, Elazığ Süt Üreticileri Birliği, Elazığ Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği, Elazığ STK Platformu, Elazığ Ziraat 
Odası, ASRİAD, ASKON, MÜSİAD, Elazig Valiligi Ar-Ge 
Birimi başkan ve temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, TKDK 
desteklerinin tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde 
çok değerli olduğunu ifade etti. Arslan konuşmasında, 
“Sayın TKDK İl Koordinatörümüz İbrahim Sertaç 
Yılmaz’a ve TKDK uzmanlarına öncelikle ilimize 
sağlamış oldukları destekler ve gayretleri için 
teşekkür ediyorum. TKDK desteklerinde ilimiz 
desteğin sağlandığı 42 il arasında son üç yılda hep 
ilk 4 arasında yer almıştır. Bu çok değerlidir. Çünkü 
yüzlerce işletme kurulmuş veya kapasite artırmıştır. 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de bu yıl 

içerisinde 5 ayarı tarımsal kooperatif ve birlik kurduk. 
Tüm paydaşlarımızla birlikte ilimiz tarımına ve 
hayvancılığına değer katarak özellikle nihai ürün 
sürecinde ilimizin tüm potansiyelinin en iyi şekilde 
değerlendirilmesini hedefliyoruz. Çok önemli 
mesafeler aldık. Tarım ve Hayvancılık alanında yer 
alan hemen tüm kesimlere dokunarak ilimiz için çok 
önemli birliktelik sağladık. İnşallah bu birlikteliğimizle 
kurduğumuz kooperatif ve birlikler marifetiyle de 
TKDK’dan bu yıl hibe destek başvurusuna bulunacağız. 
Bugün dünyanın en zenginler listesinde ilk sırada 
yer alan firmanın bilişim sektöründe yer almasına 
karşın tarım alanına yönelik olarak yaptığı hazırlık ve 
büyük maliyetli tarım arazileri satın almasına tanık 
oluyoruz. Dünya için gelecekte en önemli husus gıda 
olacaktır. Dünya buraya doğru hızlı bir geçiş yapıyor. 
Bizim de yerel de kendi imkan ve potansiyelimizi çok 
iyi kullanmamız gerekiyor. Bu vesileyle, Toplantıya 
destek veren TKDK İl Koordinatörümüze ve tüm 
katılımcılarımıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi.
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Elazığ’a 2020 Yılında 43.2 Milyon TL Destek Sağlandı…
TKDK İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz’da 10. 
Çağrı İlanı hakkında detaylı bir sunum yaparak destek 
kalemleri ve süreçleri hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. Yılmaz, 2020 yılında 42 il arasında Elazığ’ın 
4. Olduğunu geçtiğimiz son üç yılda da aynı 
pozisyonunu koruduğunu söyledi. Bu yıl da yine Elazığ 
tarım ve hayvancılığına destek olmak istediklerini 
ifade eden Yılmaz, Başkan Arslan’a teşekkür ederek, 
gerek bilgilendirme ve gerekse programın üyelere 
duyurulmasında Elazığ TSO’nun çok önemli bir 
hizmet verdiğini söyledi.

TKDK İl Koordinatörü Yılmaz yaptığı sunumda 
10. Çağrı İlanın müracaatlarının 15 Şubat itibarı ile 
başlayacağını belirterek,  tüm yatırımcılara destek ve 
yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Yılmaz sunum eşliğinde 10. Çağrı ilanı ile ilgili şu 
bilgilendirmelerde bulundu:

Elazığ’a 2020 Yılında 43.2 Milyon TL Destek Sağlandı…
IPARD II Dönemi Onuncu Başvuru Çağrı Ön İlanına 07 
Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Tarım ve Orman 
Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu koordinatörlüğünde 
10. Dönem çağrı kapsamında iki farklı tedbir 
kapsamında destekler gruplandırılmıştır.

Programın kaynağı faydalanıcılara uygun harcamalar 
karşılığında sağlanacak olan mali desteğin 
kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı 
Fonu’dur. Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek 
almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın 
uygulanacağı iller IPARD Programı’nın uygulandığı 
ve aralarında Elazığ’ın bulunduğu 42 ildir.

Desteklenecek tedbirler; bu çağrı döneminde 
‘101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik 
Yatırımlar’ tedbiri ile ‘103-Tarım ve Balıkçılık 
Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki 
Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ tedbirlerinden başvurular 
kabul edilecektir.

Elazığ’a 2020 Yılında 43.2 Milyon TL Destek Sağlandı…
Tedbir 101 Kapsamında; Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, 
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler,  Kanatlı Eti 
Üreten Tarımsal İşletmeler ve Yumurta Üreten 
Tarımsal İşletmelerin yatırım toplamının yüzde 50-70 
arasındaki kısmına hibe desteği verilecektir.

Tedbir 103 Kapsamında; Süt ve Süt Ürünlerinin 
İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin 
İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin 
İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi 
ve Pazarlanması Meyve ve Sebze Ürünlerinin 
İşlenmesi ve Pazarlanması yatırım toplamının yüzde 
40-50 arasındaki kısmına hibe sağlanacaktır.

Her iki destek için başvurular online yapılacak olup; 15 
Şubatta başlayacak olup tedbir 101 kapsamındaki son 
başvuru tarihi 16 Mart 2021, tedbir 103 için ise 26 Mart 
2021’dir.
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ELAZIĞ SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI 
TOPLANTISI YAPILDI

Elazığ TSO ve ilgili tüm paydaşlarının katılımı ile, İlimizde Sağlık Turizmini geliş-
tirme çalışmalarını koordine etmek, 2021-2023 Elazığ  Sağlık Turizmi Eylem Planı ha-
 zırlamak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla istişare toplantısı Elazığ TSO Konferans
 Salonunda yapıldı. Toplantıda çok önemli kararlar alınırken, Elazığ İl Sağlık Turizmi
.Koordinasyon Kurulu da oluşturuldu

İlimizin Potansiyelini Ekonomiye Kazandırmalıyız…
Toplantının açılış konuşmasını yapan, Elazığ TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Asilhan Arslan Elazığ’ın 
hem sağlık hem de turizm anlamında çok önemli 
altyapısının bulunduğunu bu önemli kazanımın 
turizm için fırsata dönüştürülmesinin önemine işaret 
etti. Başkan Arslan değerlendirmesinde, “ELTURK 
DER Başkanımız Sayın Murat Solmaz tarafından 
uzun bir süre önce başlatılan ama araya deprem ve 
pandeminin girmesi ile birlikte ilerlemesi durmuş 
olan Sağlık Turizm Çalıştayına yeniden start verilmiş 
olması ve bugün tüm paydaşlarımızın burada 
bizlerle birlikte olmasında çok büyük bir mutluluk 
duymaktayım. Gerek kamu ve gerekse özel sektör 
yatırımları ile ilimiz Sağlık ve Turizm altyapısı imkanları 
ile çok önemli bir yerde. Bu büyük potansiyelin 
özellikle yurtdışına yönelik olarak sağlık turizmi 
anlamında değerlendirilmesi şehrin bir çok sektörüne 
değer katacak bir hizmet olacaktır. Biz Elazığ Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak çok önemsemiş olduğumuz 
bu konuyla ilgili olarak tüm süreçlerin içerisinde 
aktif olarak yer alacağımızı ve tüm çalışmalara 
katılım sağlayacağımızı ifade ediyor, emeği geçenleri 
kutluyorum” dedi.

Elazığ Sağlık Turizmi Eylem Planı Onaylandı…
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve THY 
Müdürü Ahmet Postalı’nın değerlendirmelerinin 
ardından ELTURK DER Başkanı Murat SOLMAZ 2021-
2023 dönemini kapsayan Elazığ Sağlık Turizmi Eylem 
Planı sunumunu gerçekleştirdi.

Elazığ’da faaliyet gösteren Otellerin, Turizm 
İşletmelerinin, STK’ların, Özel ve Kamu Hastanelerinin, 
sektör temsilcilerinin, Fırat Kalkınma Ajansı 
temsilcilerinin ve TURSAB’ın katılım sağladığı 
toplantıda katılımcılar Eylem Planı hakkındaki görüş 
öneri ve tavsiyelerini paylaştılar. İstişareler sonrasında 
Eylem Plan maddeleri bir bir kayıt altına alınırken, 
planın ve çalıştayın yürütülmesiyle ilgili olarak ELTURK 
DER’in yetkili kılınması kararlaştırıldı.
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TOBB’DEN KİTAP VE KIRTASİYE 
SEKTÖRÜNE DESTEK TALEBİ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Meclis Başkan Vekili Veli Aksu’nun, Kitap ve Kırta-
 siye Sektörlerinde yer alan Oda üyeleri ile yaptığı toplantı sonrasında sektörün talep
 ve beklentileri hakkında hazırladığı rapor TOBB’ye gönderilerek sektörün sorunlarıyla
…ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısında yer alması talep edildi

Sektörün En Fazla Desteğe İhtiyaç Duyduğu Bir 
Dönemden Geçiyoruz…
 Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan 
Aksu, “Ticaret Bakanlığımızın perakende ticaretin 
düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla 
yasa taslağı hazırladığını, yasa teklifine göre 1.500 
metrekareden küçük zincir marketlerde sigara, 
cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya satışının 
yasaklanacağını medya üzerinden kamuoyu 
ile paylaşılan haberler vasıtasıyla ile öğrenmiş 
bulunmaktayız. Zincir marketlerin Pazar günleri 
saat: 11.00’dan önce açılmayacağı da yine medyaya 
yansımıştır.
Perakendeci kırtasiyeler yıllık satış cirolarının yaklaşık 
%40’ını, sezon diye tabir ettikleri okulların da açıldığı 
Eylül ayı içerisinde yapmaktadırlar. Ancak, aynı 
dönemde zincir marketlerin de kırtasiye ürünleriyle 
ilgili kampanyalar düzenlemesi ve yine bu ürünlerin 
satışını yapması ilgili sektör esnaflarımızı son yıllarda 
olumsuz etkilemiştir.

Salgın sebebiyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan okulların 
sektörün yapamadığı sezon satışları ve çalışmadığı 
hafta sonları ve bu hafta sonlarında marketlerin 
açık olup satış yaptıkları da göz önüne alındığında 

perakendeci kırtasiyecilerin artık nefes alacak halinin 
kalmadığı net olarak görülmektedir.

Kanun taslağının haberi bile sektör için bir 
umut doğurmuştur Elazığ TSO 5. ve 14. Meslek 
Komitelerimizde bulunan ilgili sektör ve bağlantılı 
zümre (Kitap, Kırtasiye ve Eğitim Meslek Komiteleri) 
temsilcileriyle konu hakkında istişarelerde 
bulunulmuş ve Odamızdan girişim başlatılması 
talep etmişlerdir. Söz konusu sektör temsilcilerimiz 
Kırtasiye ürün gruplarının da marketlerde satışının 
yasaklanacak ürünler arasında yer almasını ve bu 
durumun çok zor durumda olan sektöre nefes 
aldıracağını ifade etmişlerdir. Odamızın tüm 
sektörlerinden gelen taleplerine anında cevap vererek 
gereken tüm girişimleri başlattığına şahit olduğumuz 
Oda Başkanımız Sayın Asilhan Arslan, konuyu Ticaret 
Bakanlığına ulaştırmak üzere TOBB’ye resmi yazı ile 
iletmiştir.

İnşallah Ticaret Bakanlığımızın üzerinde çalışmasını 
sürdürdüğü kanun taslağına kitap ve kırtasiye 
sektörlerimizin de bu talepleri Odamızın girişimleriyle 
dahil edilecektir” ifadelerinde bulundu. 
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ELAZIĞ TSO MESLEK KOMİTELERİ 
2021 YILI HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Meslek Komitelerimizle Çok Önemli Bir Süreci 
Başlatma Kararı Aldık…
Dört gün süren Şubat Ayı Elazığ TSO Meslek Komite 
Toplantılarına Başkanlık yapan Elazığ TSO Meclis 
Başkan Vekili Veli Aksu, Meslek Komitelerinin Odanın 
üyeye ulaşmada en önemli birim olduğunu ifade 
ederek, 2021 yılının bu anlamda çok daha verimli 
geçmesi için hedeflerin ve takvimin oluşturulduğunu 
söyledi.

Aksu değerlendirmesinde, “Ocak ayında yapılan 
Meclis Toplantımız ile Meslek Komitelerimiz için yeni 
bir sürecin başlatılması onaylanmış ve toplantılara 
başkanlık etmem hususu tebliğ edilmişti. Meslek 
Komitelerimizin organizasyonundan sorumlu Odamız 
Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürümüz Sayın 
Etem Yalın ile birlikte çok detaylı bir çalışma ve hazırlık 
yaparak Şubat ayı Meslek Komite toplantılarımızı 
düzenledik. Toplantılarımıza katılım sağlayan Meslek 
Komite Üyelerimizle 2021 yılı hedef ve programlamaları 
detaylı bir şekilde görüşerek karara bağladık.

Amacımız Akreditasyon sistemi içerisinde A sınıfına 
yükselmek olan Odamızı bu hedefine katkıda 
bulunmakla birlikte bu sürecin doğru yönetilmesi 
ile birlikte tüm Oda üyelerinin oda faaliyet ve 
hizmetlerinden daha fazla istifade etmesidir. İçinden 
geçmekte olduğumuz bu zor pandemi süreci 
içerisinde bir çok sektörümüz çok zor günler yaşıyor. 
Bu zorlukların aşılabilmesi için bakanlıklar, TOBB 

ve yerelde çözülebilecek hususlar hakkında aksiyon 
almak ve sahanın tüm ihtiyaç ve beklentilerini bu 
kurumlara iletmek istiyoruz. Talep makamı olan 
Odamız için bu süreçte en önemli hizmetlerden 
biri iş dünyasını ve sektörlerin ihtiyaçlarının ilgili 
kurumlara iletilmesidir. Bu noktada en önemli görev 
de şüphesiz ki Meslek Komitelerimize düşüyor. Çünkü 
sahaya hakim olan ve tüm tabanın temsilcileri Meslek 
Komitelerimizdir. Bu gerçekten hareketle, aylar itibarı 
ile bir planlama yaparak hem üye memnuniyet 
düzeyinin ölçülmesi, hem beklentilerin tespiti hem de 
ilgili makamlara iletilebilecek sorunların belirlenmesi 
için formlarımızı oluşturduk. Bunları Meslek Komite 
Üyelerimizle istişare ederek gerekli değerlendirmeleri 
yaptık.

Katkı sağlayan tüm Meslek Komite Üyelerimize 
teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah hem Odamız 
çalışmalarına hem sektörel sorunların çözümüne ve 
Üyelerimizin beklentileri doğrultusunda daha iyisini 
yapmaya bu toplantımız vesile olacaktır” ifadelerinde 
bulundu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası,  Şubat Ayı Meslek Komite Toplantıları Meclis Baş-
kan Vekili Veli Aksu Başkanlığında zoom üzerinden gerçekleştirildi. 14 Meslek Grubu-
nun ayrı ayrı yapılan toplantılarında 2021 yılı hedeflere ve çalışma takvimi değerlendi-
…rildi
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ELAZIĞ TSO “TSE COVID-19 GÜVENLİ 
HİZMET BELGESİ” ALDI

TSE Tarafından Bölgede Belge Verilen İlk Oda Elazığ 
TSO Oldu…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada Covid-19 salgınından 
hem üyeleri hem ziyaretçileri hem de çalışanları 
korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 
hizmet binasında birçok tedbir hayata geçirdiklerini 
belirtti. Başka Arslan, tüm süreçlerin profesyonelce 
kurulduğunu ve TSE tarafından yapılan tetkik 
neticesinde bu belgeyi alan bölgedeki tek TSO 
olduklarını söyledi.

TSE Tarafından Bölgede Belge Verilen İlk Oda Elazığ 
TSO Oldu…
Ülkemizde Covid-19 salgının başladığı ilk günden 
itibaren Oda olarak en üst düzeyde tedbirler aldıklarının 
altını çizen Başkan Arslan, “İçinden geçtiğimiz Covid-19 
pandemi döneminde üyelerimizin, ziyaretçilerimizin 
ve çalışanlarımızın sağlığını korumak bizim için en 
öncelikli konulardan birisidir.

Bu nedenle, kuruluşumuzu salgının bulaş ve 
yayılmasından koruma açısından bir süreç yönetimi 
oluşturarak tüm düzenlemeleri sırayla hayata geçirdik. 
Personelimiz, eldiven, maske ve siperlik kullanarak 
üyelerimize hizmet vermeye devam ettiler.

Hizmet Binamız içerisinde ki bütün alanlar günlük 
olarak hazırlanan plan doğrultusunda temizlenerek ve 
cihazlarla dezenfekte ediliyor. Bina girişinden itibaren 

maske kullanımı, ateş ölçümü gibi tedbirlerin yanı sıra 
tüm fiziki alanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
göre düzenlendi. Tüm noktalara maske, sosyal mesafe 
ve hijyen konularında gerekli bilgilendirme görselleri 
yerleştirildi. Acil durum eylem planları oluşturuldu. İlk 
günden itibaren en üst düzey tedbirleri aldık. İnsan 
sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu nedenle HES kodu 
uygulamasını başlattık.

Belgenin hazırlık ve uygulama sürecinde yoğun gayret 
gösteren profesyonellerimize teşekkür ediyorum. TSE 
tarafından yapılan tetkik neticesinde bölgemizde 
ilk TSO olarak bu başarıyı göstermiş bulunuyoruz. 
Üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Covid-19 ile mücadele sürecinde Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) tarafından Covid-19’un bulaş ve yayılmasını engelleyecek tedbirleri ha-
.yata geçiren kuruluşlara verilen Covid-19 Güvenli Hizmet belgesini aldı
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ELAZIĞ TSO İLE TRADEVALLEY ARASINDA 
“DIŞ TİCARET PROTOKOLÜ” İMZALANDI…

 Ülkemizde çok sayıda firmaya uluslararası arenada güvenli bir şekilde e-Ticaret
 platformu üzerinden dış ticaret hizmeti sağlayan TradaValley firması ile Elazığ TSO
arasında imzalanan protokol ile Oda Üyelerimizin platforma üyelik ve tüm hizmetler-
…den yüzde 50 oranında indirimli hizmet alması sağlandı

İlimiz Dış Ticaretini Artırmayı Hedefliyoruz…
Ak Parti heyeti ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
ile TradeValley firması yöneticileri Güçlü İlalmak ve 
Belgin Güven’in katılımı ile imzalanan protokol ile 
Elazığ TSO üyelerine e-ticaret platformuna ve tüm dış 
ticaret hizmetlerinden güvenli bir şekilde yüzde 50 
indirimli olarak üyelik imkanı sağlandı.

Başkan Arslan protokol sonrasına yaptığı 
değerlendirmede, “Odamız ile TradeValley işbirliğinde 
Ocak ve Şubat aylarında iki ayrı etkinlik yapılarak 
zoom üzerinden ihracatta e-ticaretin önemi ve 
özellikle pandemiyle birlikte tüm dünyanın çok 
ciddi oranda artırdığı e-Ticaret üzerinden ihracat 
süreçleri değerlendirilmiştir. Ülkemizin de bu alanda 
çok önemli bir gelişim gösterdiği firma tarafında 
rakamlarla ortaya konmuştur.

İlimiz işletmelerinin de bu dönüşüm sürecine 
hızlı bir şekilde adaptasyonlarının sağlanması, 
ihracatta yeni pazarlar bulmaları, ihracat miktarlarını 
artırmalarını, ihracat yapmamış firmalarımızı ihracata 
yönlendirerek üretim ve istihdamlarını artırmayı ve 
ilimiz ihracatçı sayısı ve ihracat miktarını yükseltmek 
için bu profesyonel yapıdan istifade etmek istedik. 
Yaptığımız görüşmeler neticesinde sağ olsunlar firma 
yöneticilerimiz bugün ilimize gelerek bu protokolü 

imzaladık. TradeValley güvenli e-Ticaret süreçlerinin 
tümünü güvenli şekilde sürdüren ve bir çok ülkede 
hizmet veren profesyonel bir kurum.

Bu kurumun tecrübeleri ve çok muazzam olan 
networkundan ilimiz işletmelerinin istifade etmesini 
arzu ediyoruz. Hem deprem hem pandemi sürecinde 
büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan ilimiz işletmeleri 
için bu süreç yeni bir dönemdir. TradeValley yetkilileri 
ilimiz işletmelerine pozitif bir ayrımcılık göstererek 
tüm platformun tüm hizmetlerini yüzde 50 indirimli 
olarak Üyelerimize açmışlardır.

Ayrıca protokol çerçevesinde ilimiz dış ticaretinin 
yükseltilmesi anlamında yıl boyunca B2B etkinlikleri, 
Sanal fuar, Dış Ticaret Uzmanlık eğitimleri, Pazar 
araştırmaları, Potansiyel pazarların ekonomiyle 
ilgili üst kuruluşlarıyla toplantılar, Dış Ticaret 
Müşavirlerinin katılımı ile bilgilendirmeler gibi çok 
sayıda organizasyonları da birlikte gerçekleştireceğiz. 
Protokolümüzün ve sürecin ilimiz iş dünyasına hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
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İlimiz Dış Ticaretini Artırmayı Hedefliyoruz…
Protokol törenine katılan TradeValley Yöneticisi 
Güçlü İlalmak Elazığ’ın dış ticarette potansiyeli olan 
bir il olduğunu ifade ederek, “Sayın Başkanımızla ve 
Odanın profesyonelleriyle yaptığımız ikili görüşmeler 
ve Elazığ TSO Üyelerinin katılımı ile yaptığımız zoom 
bilgilendirme etkinliklerinde Elazığ’ın dış ticarette 
önemli bir potansiyeli olduğunu gördük.

Bu potansiyelin e-Ticaret platformlarıyla istenilen 
noktaya taşınması içinden geçmekte olduğumuz 
bu süreçte çok daha önem kazınmıştır. Sayın 
Başkanımızın da ifade ettiği gibi artık ihracatta yeni 
trendler ve süreçler başlamış ve dünya hızla bu alana 
doğru gitmektedir. Ülkemizin de bu yeni süreçte etkin 
olması için bizlerde üzerimize düşen sorumlulukların 
bilinciyle hizmet vermeye gayret gösteriyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmeliyim, TradeValley, 
uluslararası B2B ticareti geliştirmek ve Türkiye 
ekonomisine katma değer sağlamak için kurulmuş 
bir grup şirketidir. TradeValley ürün, mal ve 
hizmet tedarikçilerini hızlı ve zahmetsiz bir şekilde 
yurtdışındaki alıcılarla buluşturmakla birlikte, 
uluslararası ilişkilerde firmalarımıza global ticaretin 
kapılarını açmakta ve daha çok kazanmanın 
anahtarını sunmaktadır.

TradeValley; tedarikçi firmaları çevrimiçi bir ticaret 
platformu aracılığıyla, uluslararası hukuk ve ticaret 
kanunları çerçevesinde, gelişmiş güvenli ödeme 
alt yapısı kullanarak yurtdışındaki alıcı firmalarla 
buluşturmayı hedeflemektedir. Toptan satış odaklı 
bu e-ihracat platformunun içerisinde alıcı ve satıcı 
firmalar ile beraber lojistik firmaları, denetim firmaları, 
çeviri firmaları ve hukuk firmaları gibi çevrimiçi global 
ticaretin gerektirdiği tüm çözüm ortakları üye olarak 
bulunmakta ve üyelere hizmet vermektedir.

Alıcı firmalar ihtiyaç duydukları ürünleri TradeValley 
e-ihracat platformu üzerinden tedarikçi firmalardan 
satın alırken; diledikleri lojistik firmasını tercih 
edebildikleri gibi, satın alma işlemi sırasında 
isterlerse denetim firmalarının teftiş hizmetlerinden 
de faydalanabilmektedirler. Alıcı firmalar, tedarikçi 
firmalara teklif talebi göndererek ihtiyaçları 
doğrultusunda bilgi alabilmektedirler.

TradeValley; Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca 
olmak üzere 5 farklı dilde hizmet vermektedir. Satıcı 
ve alıcılar arasındaki ödeme alt yapısı için, uluslararası 
düzeyde güvenlik sertifikalarına sahip olan ve güvenli 
ticaret için “Secure Trade” alt markasıyla alıcı ve satıcı 
haklarını koruyan gelişmiş bir alt yapıya da sahiptir.

Platformumuza üye olan işletmeler tüm bunlardan 
ve platformun tüm alt hizmetlerinden istifade etme 
hakkına sahip olmaktadır. Elazığ işletmelerimiz için 
Sayın Başkanımız ve Oda profesyonelleri çok ciddi 
gayret göstererek tüm bu hizmetlerin Oda Üyesi 
işletmelerin istifadesine sunmak için yoğun bir gayret 
içerisindeler. Bizler de bu sürecin bir parçası olmak 
ve tüm deneyim ve altyapılarımızla katkı sağlamak 
istiyoruz. Firmalarımızın tüm sorularına cevap vermek 
ve alacakları hizmetler hakkında bilgilendirmeler 
yapmak üzere TradeValley uzmanları her zaman 
yardıma hazırdır. Protokolümüzün işletmelerimize 
hayırlı olmasını diliyor, Elazığ’da bulunmaktan ve 
buraya hizmet verecek olmaktan çok büyük bir 
mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
İşletmelerimiz www.tradevalley.com sitemiz 
üzerinden ve

0850 290 7090 nolu Telefonumuzdan bizlerle iletişim 
kurabilirler” değerlendirmesinde bulundu.
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TRB1 İLLERİ AKREDİTASYON KIYASLAMA 
TOPLANTISI

 TRB1 İllerini oluşturan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterleri, Akreditasyon Sorumluları ve Akreditasyon ekibi Elazığ TSO’nun or-
 ganizasyonu ile zoom toplantısı üzerinden bir araya gelerek, Akreditasyon süreçleri,
…hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular
Odalarımız Arasında Önemli Bir Deneyim Paylaşımı 
Oldu…
TRB1 ileriyle yapılan Akreditasyon İstişare toplantısını 
değerlendiren Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet 
Karabulut, dört ilin Genel Sekreterleri ve Akreditasyon 
Sorumluları ile Uzmanlarının katılımı ile yapılan 
toplantının çok verimli geçtiğini belirterek önemli 
kararların alındığını vurguladı.

Karabulut değerlendirmesinde, “Odamız tarafından 
organize edilen ve zoom üzerinden yapılan toplantıya 
Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl İllerimizin Ticaret 
ve Sanayi Odası Genel Sekreterleri, Akreditasyon 
Sorumluları ve sistem içerisine yer alan profesyoneller 
katılmıştır. TOBB Akreditasyon sisteminin bir gereği 
olarak yapılması gereken kıyaslama faaliyeti pandemi 
nedeniyle zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. Aslında 
bu süreç bizim açımızdan dört ilin tüm yöneticilerini 
aynı anda bir araya getirme fırsatı da doğurmuştur. 
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Odalarımızın 
Akreditasyon süreçleri hakkında karşılıklı olarak bir 
kıyaslama imkanı olmuş ve önemli kararlar alınmıştır.

Akreditasyon sistemi içerisinde A sınıfında bulunan 
Odalara müşterek ziyaretler yapılması, yapılan 
çalışmaların bir platformda 4 ilin paylaşımına açılması, 
Akreditasyon ekiplerinin birbirleriyle anlık iletişim 
kurması için whatsApp grubu oluşturulması ve 

kıyaslama formu hazırlanarak değerlendirilmesi kabul 
görmüştür. Toplantıya katılan Odalarımız açısından 
çok verimli geçen görüşme sonrasında toplantıların 
periyodik aralıklarla devam etmesi de kararlaştırılmıştır. 
Ben tüm emeği geçen arkadaşlarımıza ve toplantıya 
iştirak eden Odalarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 
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ELAZIĞ TSO VE TEPAV İŞBIRLİĞİ 
İMKANLARI DEĞERLENDİRİLDİ…

 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Uzmanları ile Elazığ TSO
 Genel Sekreteri M. Mehmet Karabulut, Akademik Danışman Doç.Dr.İzzet Taşar,  Basın
 Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Etem Yalın, Proje ve Yatırım İzleme Koordinatörü
 Osman Seçgin zoom toplantısıyla bir araya geldiler. Toplantıda; veriye dayalı politika
 analizi yapmak ve politika tasarım sürecine katkı sağlamak üzere TEPAV ve Elazığ TSO
...arasında yapılabilecek işbirliği hususları değerlendirildi

Kurumların Uzmanlıklarından İstifade Etmek 
İstiyoruz…
TEPAV Uzmanları ile yapılan istişare toplantısını 
değerlendiren Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet 
Karabulut, Odanın Akreditasyon sistemi içerisinde A 
hedefi olduğunu belirterek bu hedefe ulaşmak için 
uzman kurumların deneyimlerinden maksimumu 
düzeyde istifade etmek istediklerini söyledi.

Karabulut değerlendirmesinde, “Odamız Yönetim 
Kurulu ve Meclisimiz başta olmak üzere Meslek 
Komitelerimiz ve tüm birimlerimiz itibarı ile 2018 
yılından itibaren TOBB Akreditasyon sisteminin zirvesi 
olan A sınıfına yükselme noktasında çok önemli 
bir irade ortaya konularak süreçler profesyonelce 
yürütülmektedir. Bu kapsamda konusunda 
uzman kurumlarımızın tüm deneyim ve altyapı 
imkanlarından da istifade etmek istiyoruz.

TOBB’nin de içinde bulunduğu Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile de işbirliği 
yaparak hem üyelerimize hem de ilimize veri 
üretme ve veriye dayalı aksiyon alarak daha nitelikli 

hizmetler gerçekleştirmek istiyoruz. Bu düşüncelerle 
Odamız Akademik Danışmanı Sayın Doç.Dr. İzzet 
Taşar hocamız, Basın Halkla İlişkiler ve Protokol 
Müdürümüz Sayın Etem Yalın, Odamız Proje ve 
Yatırım İzleme Koordinatörümüz Sayın Osman 
Seçgin’in katılımlarıyla TAPEV uzmanlarıyla zoom 
üzerinden çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 
Odamızın ihtiyaç ve taleplerini masaya yatırarak 
üzerinde istişarelerde bulunduk. İnşallah TAPEV’in 
kurumsal deneyimlerini ilimize taşıyacak ve hem 
üyelerimize hem ilimize değer katacak çalışmalar 
üreteceğiz” ifadelerinde bulundu. 
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MOBILYA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMESİ 
SATIŞI YAPAN MAĞAZALARIN TALEPLERİ 

VALİLİK VE TOBB’A BİLDİRİLDİ…

 Elazığ TSO Meslek Komitelerinin Organizasyonundan Sorumlu Çalışma Komyonu
 Başkanı ve Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Veli Aksu ve Komisyon Üyelerinin Malatya
Caddesi üzerindeki 5 günlük esnaf ve işyeri ziyaretlerinde gelen talepler doğrultusun-
da Valilik ve TOBB nezdinde girişimler başlatıldı
Talep Makamı Olarak Her Sorun Odamız Tarafından 
İlgili Makama İletiliyor…
5 gün boyunca devam eden Malatya Caddesi 
üzerindeki işyerleri ziyaretini değerlendiren Elazığ 
TSO Meclis Başkan Vekili ve Elazığ TSO Meslek 
Komitelerinin Organizasyonundan Sorumlu Çalışma 
Komisyonu Başkanı Veli Aksu, talep makamı olarak 
Elazığ TSO’nun üyelerden gelen her problemi ilgili 
makamlara taşıma hususunda ciddi çalışmalar 
yaptığını söyledi.

Aksu değerlendirmesinde, “Odamız Meclis Başkanı 
Sayın Ahmet Yaşar ve Yönetim Kurulumuz Başkanımız 
Sayın Asilhan Arslan’ın toplantılarımızda öncelikli 
olarak Meslek Komitelerimizin etkinliğinin artırılması 
hususunda başlatmış oldukları yeni dönen için tüm 
iş dünyamız adına öncelikle teşekkür ediyorum. 
Verimliliği esas alan ve ölçülebilir hedefleri olan bu 
dönemde tüm Meslek Komitelerimizle birlikte tüm 
sektörler ve zümrelerimizin büyük küçük demeden 
hür sorunu ve problemine eğilerek çözümü için 
gayret göstereceğiz. Bugüne kadar Odamıza ulaşmış 
olan hiçbir sorun ve talep beklemede kalmamıştır. 
Ancak bu yeni dönemde bizler üyelerimize ulaşarak 
oluşturduğumuz formlar üzerinden talepleri almakta 
ve gereğini yapmaktayız. Malatya Caddemizde 
mobilya ve dayanıklı tüketim mallarının satışını yapan 
mağazalarımızın çokluğu nedeniyle ulaşabildiğimiz 

her işletmemizi bir bir dinliyoruz.

Ziyaretlerimizde özellikle, TOKİ marifetiyle tamamlanan 
6 bin konuta taşınacak olan hak sahiplerinin mobilya 
ve dayanıklı tüketim malları, beyaz eşya gibi ihtiyaçları 
için mağazalarda ürün beğenme ve fiyat araştırması 
yaptıkları ancak, memur olan çok sayıda hak sahibinin 
mesai saati sonrasında bu ihtiyacını karşılamaya 
zaman bulamadığı belirtilmektedir. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Asilhan Arslan’ın oluru ve 
imzası ile İlimiz Valiliği ve TOBB’ye bu durumda olan 
vatandaşlarımız için Cumartesi günleri 12.00 ile 18.00 
saatleri arasında müsaade edilmesi talep edilmiştir. 
TOBB tarafından Ticaret Bakanlığımız üzerinden 
çalıma yürütülecektir. İnşallah kısa süre içerisinde 
hem vatandaşın bu sorununa çözüm bulma hem 
de işletmelerimizin hafta sonları iş yapma kapasitesi 
yükselmiş olacaktır. Ben gösterilen yakın ilgiye 
teşekkür ediyor, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm 
yönetim birimleri ve profesyonelleri ile birlikte üyelerin 
ve şehrin hizmetinde olmasından duyduğum büyük 
memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi.
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TÜRKİYE’YE ‘UMUT’ OLACAK PROJE; ELAZIĞ’A 
YENİ YAŞAM ALANI

2020yılının Ocak ayında Elazığ, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklü-    
 ğünde bir depremle sarsılmış ve 41 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’yi tehdit eden
 depremlerin yaşanması, şehir ve bina güvenliğinin önemini ortaya koyuyor. Yeditepe
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Emre Arolat Mimarlık, depremle sarsılan Elazığ hal-
 kı için yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla ‘Umut – Elazığ’ isimli projeyi başlattı.
Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleşti-
rilen proje kapsamında 600 bin metrekarelik bir alanda, Elazığ için deprem ve pande-
 mi sonrası öğretileri önceleyen, doğaya ve çevreye duyarlı, kendi kendine yetebilen,
 sürdürülebilir ve alternatif bir yaşam alanı tasarlandı.  Proje kapsamında, mimar Emre
Arolat ile Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Cey-
 lan Baba yürütücülüğünde ve bağımsız bir kurul danışmanlığında, üniversitenin 15
öğrencisi ve 3 mezununun bulunduğu ‘Umut - Elazığ İleri Tasarım Stüdyosu’ oluştu-
 ruldu. Halkın tamamının ihtiyaçlarına yanıt verecek eğitim, konut, sağlık, ticaret gibi
750 farklı yapı tasarlandı. Konutlardan elde edilen gelir, şehrin kentsel dönüşüm çalış-
.malarında kullanılacak

‘Umut - Elazığ İleri Tasarım Stüdyosu’nda 
gerçekleştirilen çalışmalarda final aşamasına gelindi. 
Projenin tanıtım toplantısına Elazığ Valisi Erkaya 
Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, 
Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı 
Bedrettin Dalan da katıldı.

ŞİKAYET ETMEK YERİNE, MUM YAKACAĞIZ
e Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Yeditepe 
Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin 
Dalan da katıldı.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, çalışmanın tamamen 

gönüllülük esasına dayanarak ortaya çıktığını 
vurguladı.

Yırık, “Bu çalışma ‘böyle bir mimari burada olur mu?’ 
cümlesinden rahatsız olanların şikayet etmektense 
mum yakma çalışmasıdır. Sosyal sorumluluk sahibi 
olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. 
6.8 büyüklüğünde deprem felaketi yaşandı. Bu 
depremde 37 bin 500 bina ağır hasarlı, yıkık şekilde 
zarar gördü. Devletimiz 20 bin afet konutu yapma 
çalışmasını hemen planladı, inşaatına başladı. 8 binini 
de vatandaşlarımıza teslim etti. Bir şeylerden şikayet 
etme yerine, biz yapacağız” diye konuştu.
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‘GÜÇLÜ ŞEHİR’ HEDEFİYLE ELAZIĞ’I GELEĞE 
HAZIRLIYORUZ

Projenin Elazığ için son derece önemli olduğuna dikkat 
çeken Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 
“Güçlü bir şehir inşa etme hedefiyle Elazığ’ı geleceğe 
hazırlarken, şehrimizin gelişim ve değişimine katkı 
sunmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız deprem ve 
pandemiye rağmen şehrimizin ihyası noktasında yeni 
meydanlar, yaşam alanları, kongre merkezleri gibi 
mega projelerle ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 
geleceğe hazırlıyoruz. 24 Ocak 2020 depremi ülkemizin 
ve şehrimizin gerçeği olan deprem felaketine karşı 
bilinçli olmamız gerçeğini ortaya koymuştur. Gelecek 
için önemli adım depremle yaşamayı öğrenmektir. 
Yapı stoğunun yenilenmesi adına güçlü adımlar 
atıldı” dedi.

81 ŞEHİR İÇİN ÖRNEK OLACAK

Elazığ’ın yeniden yapılandığını söyleyen 
Şerifoğulları, “Şehrimizi yeniden yapılandırırken 
hedefimiz minimum riskin bulunduğu modern 
kent oluşturmaktır. Elazığ’ın vizyonuna değer 
kazandıracak bu proje ile çevreye duyarlı, modern bir 
yaşam alanı kazandırılmış olacak. Umut-Elazığ projesi 
kendi kendine yetebilen ekolojik bir yaşam olarak 81 
şehrimiz için örnek teşkil edecek. Eski yapı stoklarının 
dönüşümde kullanılacak. Çevreye duyarlı projeler çok 
daha anlamlı boyut kazandırmıştır. Yatay mimarinin 
en güzel örneklerinden biri olarak kazandıracağımız 
bu projenin ortaya çıktığı andan itibaren katkılarıyla 
herkes yanımızda yer aldı. Projenin doğuşundan 
itibaren projenin yürütücülerine teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

HARPUT’UN MİMARİSİNİ YANSITAN BİR PROJE

Açılış konuşmasını yapan Bedrettin Dalan, projenin 
Harput’un mimarisini yansıttığına dikkat çekerek, 
“Yüreğimiz bütün Türkiye’yi kaplıyor. Elazığ benim 
için Harput demektir. Elazığ’ın kültürü Harput’tan 
gelmektedir. Manevi olarak Elazığlı sayılırım. Bu 
projeye gönülden, samimi bir inançla katıldılar. Son 
şeklini gördüm, her şeyin üzerine düşünülmüş. 
Mahalli kültürü de içine alan bir proje ortaya çıkmış. 
Üniversiteler, sanayi, toplum iç içe ve el ele çalışmalı. 
Diğer türlü üniversite olamazlar. Biz bütün branşlarda 
böyle çalışıyoruz. İlerleyen zamanlar umut olacak, 
insanlığa fayda sağlayacak projelerimizi açıklama 
fırsatı buluruz. Milletimiz, gerçekçi, araştırmacı ve katkı 
sağlayan bilim yapmak zorunda. Bunu yapamazsak 
Türk dünyası başkalarının tahakkümü altında kalmak 
zorunda kalır. Türkiye’nin bütün üniversiteleri bilim 
öğretmeye gayret ederlerse, karanlıktan aydınlığa 
çıkma şansımız olur” diye konuştu.

İNŞA EDİLDİĞİNDE DÜNYA’YA ÖRNEK OLACAK!

Projenin yürütücülerinden mimar Emre Arolat, 
sürecin zorlu ama başarıyla sonuçlandığına dikkat 
çekti.

Arolat, “Kısa bir sürede üretilen bu projenin üst 
düzeyde bir niceliğinin olduğunu, nitelik konusunda 
da iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Mimarlar önce 

kendi beğenmek ister. O yüzden arkadaşlarımız 
uyumadan çalıştı, titizlendi, her ayrıntıyı önemsedi. 
Hiç ara vermeden toplantı yaptık, birbirimizi zorladık. 
Bir örnek oluşturmaya çalışıyoruz. Nitelikli mimarlık 
çok talep edilmiyor. Niceliğe dönük olarak yapılıyor. 
Bununla sürekli olarak karşılaşıyoruz. Bu proje bir 
konsept projedir. Bu proje inşa edilir, yaklaşık olarak 
bugün gördüğümüz şekliyle tamamlanırsa, dünyada 
örnek olacak bir projedir. Sürdürülebilir, kendine 
yeten, geçirgen, yeteri kadar toplumcu, yeteri kadar 
nitelikli ve yeteri kadar umut verici proje olduğunu 
düşünüyorum. Bir şeyler yapabilmek için bazı şeylere 
dertlenmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TALEBİNİ KENDİSİ OLUŞTURAN İLK MODEL ÖRNEK 
PROJE

Projenin yürütücülerinden Doç. Dr. Ece Ceylan Baba 
ise, gönüllülük esasıyla ‘Elazığ’a kalıcı ne yapabiliriz?’ 
sorusundan yola çıktıklarını ifade etti.

Her acı sonrası bu tarz girişimlerin olduğunu ancak 
genelde sonuçlanmadığını söyleyen Baba, “Bizde öyle 
olmadı. Şubat’ta yapılan toplantılar sonrasında sosyal 
sorumluluk projesi geliştirmeye karar verdik. Temmuz 
sonu, Elazığ’a giderek, 600 bin metrekarelik alanda 
örnek bir yerleşim merkezi tasarımını üstlenme görevi 
aldık. Öncelikle bu proje taleple ortaya çıkmadı. Bu 
proje içeriden gelen sosyal dürtü ile ortaya çıktı. Çok 
paydaşlı, yerel yönetim, sivil girişimciler, özel sektör, 
akademia ile buluştu. Talebini kendisi oluşturan 
ilk model örnek proje oldu. Post-Elazığ olarak 
başladığımız düş, Umut-Elazığ olarak yola girdi” dedi.
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ÇEVRİMİÇİ ETKİLEŞİMLİ İSG RİSK DEĞERLENDİRME 
SİSTEMİ (O-IOHS) PROJESİNE START VERİLDİ.

  Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Yürütülen, Elazığ 2.OSB Müdürlüğü ve
Elazığ İŞGEM Ortaklığında devam eden AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse edece-
 ği  “Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi (O-IOHS) Projesi” Planlama
 .ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği 
kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın 
“İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesi Hibe Programı 
(IOHS)  uygulanmaktadır.  Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu 
hibe programı, Sözleşme Makamı olan Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali 
Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte 
ve izlenmektedir.

“Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi 
(O-IOHS) Projesi”,  program kapsamında Elazığ Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir. Projenin 
toplam bütçesi  148.224,30 Avro olup, bu tutarın  
15.696,95 Avro’luk kısmı Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası‘nın eş finansman katkısıdır.

Türkiye’de bir ilk…
Proje; AB ülkelerinde yaygınlaşan Online İnteraktif ISG 
Uygulamalarının Türkiye’de ilk pilot uygulama olarak 
Elazığ TSO üyeleri için devreye alınması amaçlanan 
ve ilk etapta madencilik sektörü için geliştirilecek 
sistem ile mevcut durumda fiziksel olarak yerinde 
gerçekleştirilecek risk değerlendirmeleri, bu yeni 
sistem ile işletmelere zaman ve para tasarrufu 
sağlanmasını amaçlıyor.  Ayrıca proje, sistem ile 

ulusal düzeyde ISG uygulamalarının yerel düzeyde 
uygulamalarının verimliliği, bilinirliği ve veritabanı 
oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Proje Planlaması Tamamlanarak Çalışmalar başladı.
Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonu’nda Odamız 
Muhasebe ve Finans Müdürü/Proje Koordinatörü  
Defne Yıldırım, Odamız Proje Yatırım ve İzleme 
Koordinatörü/Proje Eğitim Sorumlusu  Osman 
Seçgin, Proje Teknik Uzmanı  Kübra Aytekin Demirdağ 
ve Proje Asistanı  İbrahim Tanyıldızı’nın katılımıyla 
gerçekleşen proje ekibi toplantısında 01.02.2021 tarihi 
itibariyle başlayan ve 18 aylık proje süresince izlenecek 
yol haritası oluşturulup, görevlendirmeler yapıldı.

İlimizde bulunan 19 firmaya ait 79 adet Maden ve 
Taş Ocağı ile yürütülecek faaliyetler kapsamında 
işletme sahiplerine, yöneticilerine ve çalışanlarına 
eğitimler verilecek (930 kişi), farkındalık atölyeleri 
ve işletmelerde İSG konusunda alınacak tedbirler 
ile kurumsal ve teknik kapasitenin arttırılarak iyi 
uygulamalar ve yasal düzenlemelere uyum düzeyi 
arttırılacaktır. Ayrıca Online ISG Risk Değerlendirme 
Merkezine AB ülkelerinde uygulanan EU-OSHA izinli 
Risk Değerlendirme Merkezi statüsü kazandırılacaktır.
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ELAZIĞ TSO’NUN SORUNLARA 
ÇÖZÜM GİRİŞİMLERİ

Her bir üyemizin sorunun çözüme kavuşturulmasına 
özen gösteriyoruz…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 
Üye ziyaretleri ve saha çalışmalarında bulunan Elazığ 
TSO Meslek Komiteleri Çalışma Komisyonu Üyeleri 
ile Meslek Komite Üyelerinin Odaya bildirdikleri her 
bir hususun çok değerli olduğunu ve bu sorunların 
çözümü için tüm girişimlerin devam ettiğini söyledi.

Başkan Arslan değerlendirmesinde, “Meclis Başkan 
Vekilimiz Veli Aksu Başkanlığında, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Zülfü Altıntaş, Basın Halkla İlişkiler ve Protokol 
Müdürümüz Etem Yalın ve Meslek Komiteleri Sekreteri 
Serkan Özdemir’den oluşan Meslek Komiteleri Çalışma 
Komisyonumuz gerçekten çok özverili bir şekilde 
gayret göstermektedirler. Komitemiz hem Meslek 
Komite Toplantılarımızın organize edilmesi hem de 
Meslek Komite Üyelerince saha çalışmalarında elde 
edilen her bir sorunun çözüme kavuşturulmasına 
yönelik hazırlıklar yapmakta ve gerekli tüm kurumlarla 
iletişim sağlamaktadırlar.

Ocak ve Şubat ayları içerisinde; Meslek Komite 
Üyelerimizin hem üye hem de sektörel sorunların 
tespiti noktasında çok güzel çalışmaları ve girişimleri 

olmuştur. Ben her bir Meslek Komite Üyemize bu 
gayret ve girişimleri için teşekkür ediyorum. Neticede 
tek amacımız üyelerimizin sorunlarının çözüme 
kavuşturulması ve sekötrel sıkıntıların çözümüdür.

Valiliğimiz, Belediyemiz, TOBB ve ilgili tüm kurumlar 
nezdinde bu süre içerisinde yaptığımız bazı girişimleri 
hatırlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmek isterim.

-  İş-Kur İl Müdürlüğü’nden İl İstihdam ve Mesleki 
Eğitim Kurulunda görüşülmek üzere Elazığ ilinin 
Rekabet üstünlüğü olan ve öncelikli sektörleri 
raporu hazırlanmış ve 2021 yılı mesleki eğitiminde bu 
tabloların değerlendirilmesi talep edilmiştir.

-  Elazığ TSO tarafından TOBB’ye gönderilen yazı ile 
2020 yılında Adalet Bakanlığı tarafından Odamızın 
talebi üzerine Elazığ’da 5. Noterliğin açılmasına 
karar verilmiş ancak aradan geçen süre içerisinde 
konunun hala beklemede olduğu, 5. Noterliğin 
ilin doğu bölgesinde, 6. Noterlik talebimizin ise 
Ataşehir Mahallesinde ivedilikle açılması talebinde 
bulunulmuştur.

 Elazığ TSO Meslek Komiteleri Çalışma Komisyonu ve Meslek Komite Üyelerince
sektörel sorunların tespiti ve çözümüne yönelik Elazığ TSO’ya bildirilen talepler doğ-
 rultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimler devam ediyor. Elazığ TSO
 Yönetim Kurulu Başkanı Arslan 2021 yılı Ocak ve Şubat döneminde yapılan girişimleri
…madde madde paylaşarak bilgilendirme yaptı
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-  Elazığ TSO, FKA, İl Tarım Müdürlüğü, Ağın İlçe 
Tarım Müdürlüğü ve STK’ların müşterekliğinde daha 
önceki yıllarda Coğrafi Ürünlerin Tescili için yapılan 
çalışmalar neticesinde Elazığ’a kazandırılan Coğrafi 
İşaretli Ürünlerin başvuru sahibinin Elazığ TSO olarak 
feragatname verilmesi ilgili kurumlardan talep 
edilmiştir. Bu çalışmayla amaçlanan Coğrafi Tescilli 
Ürünlerimizin özel etiketle piyasadaki diğer ürünlerle 
ayrıştırılmasını sağlamak ve üreticisine daha yüksek 
katma değer sağlamaktır.

-  Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversite 
bünyesinde Eczacılık Fakültesinin açılması hususunda 
girişimlerde bulunulması talep edilmiştir.

-  Elazığ TSO, Elazığ Ticaret Borsası, Elazığ Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz tarafından Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyareti vesilesiyle Meslek 
Komitelerimizden alınan geri bildirimler neticesinde, 
iş dünyasının müşterek talepleri ve sorunları rapor 
haline getirilmiş ve Sayı Cumhurbaşkanımıza takdim 
edilmiştir.

-  Elazığ TSO Coğrafi Ürünler Çalışma Komisyonumuz 
marifetiyle hazırlanan Elazığ’ın yöresel değerlerinden 
olan Elazığ Harput Çedene Kahvesi ve Keban Biberi 
dosyaları hazırlanmış ve resmi müracaatı Türk Patent 
Enstitüsüne yapılmıştır.

-  Yine ilimizin çok önemli değerlerinden olan, Köhnü 
Üzüm, Tahannebi Üzüm, Yerli Badem, Menceki 
Buğdayı, Kesirik Lahanası, Badem Şekeri, Elazığ İçli 
Köfte, Harput Köfte, Elazığ Şavak Tulum Peyniri ve 
şehrimizin Gastronomi Turizmine çok önemli değer 
katacak olan Ata Oğuz Yemekleri ile ilgili çok değerli 
Coğrafi Ürünler Çalışma Komisyonu üyelerimizin 
girişimleri devam etmektedir.

-  14. Meslek Komitemizin talebi üzerine pandemi 
nedeniyle kapalı olan özel öğretim kurumları olan özel 
öğretim kursları, Anaokulu ve Kreşler, muhtelif kurslar, 
Özel okullara da kapanma nedeniyle destek verilmesi, 
2021 yılında da sektöre yönelik olarak KDV’nin %1 
olarak devam etmesi, Velilerin ödeme yükünün 
hafifletilmesi için öğrencilere teşvik verilmesi TOBB 
üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından talep edilmiştir.

-  7. Meslek Komitemizin talebi üzerine Galericiler 
Sitesinde bulunan işyerlerinin hak sahiplerine 
Belediyemiz tarafından satışının yapılmasının ivedi 
olarak sağlanması istenmiştir.

-  5. Meslek Komitemizin talebi üzerine Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanan yeni kanun taslağına göre 
1500 metrekare altında hizmet veren zincir marketlerde 
satışı yasaklanacak olan sigara, cep telefonu, beyaz 
eşya gibi taslak üzerin Kırtasiye malzemelerinin de 
eklenmesi talebinde bulunulmuştur.

-  Odamızın 4. Meslek Grubunda bulunan Mobilya, 
Beyaz Eşya ve Dayanıklı Tüketim Mallarının Satışını 
yapan Sektör temsilcileri TOKİ konutlarına taşınacak 
olan aileler içinde yer alan memurların hafta içi 
mesai saati dışında kalan zamanda taşınacakları evin 
ihtiyaçlarını araştıracak ve sipariş verecek zaman 

bulamadıklarını bu nedenle Cumartesi günleri 
12.00-18.00 arasında sokağa çıkma kısıtından muaf 
tutulmaları talepleri TOBB ve Valiliğimize iletilmiştir.

-  7. Meslek Komitemizin talebi üzerine, Otomotiv 
Sektörünün Servis hizmeti ve araç satışı için hafta 
sonları randevu oluşturulan vatandaşlara hizmet 
vermesine izin verilmesi talebi TOBB ve Valiliğimize 
iletilmiştir.

-  Merkez Küçük Sanayi Sitemizde bulunan Odamız 
Üyelerinin ilgili alanda rast gele atılmış olan ve 
görüntü kirliliğine neden olan hurdaların kaldırılması 
ve ayrıca sanayi sitesinin hizmet mantığı dışında 
kalan hurdacıların da merkez dışında başka bir alana 
taşınması talepleri Belediye Başkanlığımıza iletilmiştir.

-  Yine Odamız 7. Meslek Komitemizin saha 
çalışmalarında gelen talep üzerine Traktör Satıcıları 
için Elazığ Belediyemizce kurulum çalışmaları 
başlatılan Traktör Satıcıları Sitesinde yer alacak 
esnaflar için arsa payı bedelinde imkanlar ölçüsünde 
indirim yapılması talep edilmiştir.

-  Odamızın 8. Meslek Komite Üyelerinin MDF ve Sunta 
hammadde ihtiyacının 4 ana üretici firması tarafından 
karşılanmadığı ve sektörü zor durumda bıraktığı tespit 
edilmiş sorunun çözümü için 4 ana üretici firması ile 
TOBB nezdinde girişimler başlatılmıştır. Yine sektör 
içinde yer alan Ahşap üreticilerinin mobilyada olduğu 
gibi ahşap üretiminde de KDV oranının %1 olması 
talebi TOBB üzerinden Maliye Bakanlığına iletilmiştir.

-  Tüm sektörlerden gelen KOSGEB Acil Destek 
Kredi geri ödeme süresinin 2022 yılına ertelenmesi 
hususundaki girişimlerimiz ve taleplerimiz yine TOBB 
üzerinden ilgili makamlara iletilmiştir.

Meslek Komitelerimizden ve Çalışma 
Komisyonlarımızdan gelen her talep ve öneri mutlak 
suretle profesyonellerimizce değerlendirilmekte ve 
sorunların çözümü için Yönetim Kurulumuz da Lobi 
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Hem deprem hem 
de pandemi sürecinde zor bir dönem geçiren esnaf 
ve sanatkarlarımızla tüm üyelerimizin bu süreçte 
çözüme kavuşturulabilecek her sorunuyla birebir 
ilgilenilmektedir. Talep makamı olan Elazığ TSO bu 
sorumluluğunu sonuna kadar yerine getirmekte 
ve her bir çalışmayı kayıt altına almaktadır” 
değerlendirmelerinde bulundu.
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TOBB 50 BİN KİŞİYE YAPAY ZEKA 
EĞİTİMİ VERECEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Global AI Hub iş birliğinde 
gerçekleştirilecek Yapay Zekâ Eğitim ve Farkındalık 
Projesi’nin tanıtım toplantısına katıldı. 
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
yapay zekanın hayatı, ekonomi, iş yapma biçimlerini 
hızlı bir şekilde dönüştüreceğini belirterek, “Bu 
dönüşümü sürükleyecek olan da özel sektör olacak, 
KOBİ’ler olacak. Sanayi devriminde; üretim, beden 
gücünden makine gücüne doğru evrim geçirdi. 
Şimdi de makine gücünü, beyin gücüne dönüşümü 
sağlanacak, makina, robot ve insan etkileşimi 
yetenekli iş gücünü ortaya çıkaracak” dedi.

Verinin, bugün dünyada artık en önemli zenginlik 
kaynağı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Hem 
bireyler hem de şirketler ve kurumlar olarak, pek 
çok veri üretiyoruz. Bugün internetten aldığınız her 
üründe, tıkladığınız her linkte, beğendiğiniz her 
fotoğrafta aslında veri üretiyorsunuz. Bu oluşan veri o 
kadar büyük ki, bir kişinin klasik yöntemlerle bu veriyi 
tek başına analiz etmesi çok zor. İşte yapay zeka bu 
oluşan büyük veriyi anlayamaya, analiz etmeye ve 
sonuç çıkarmaya ve yol göstermeye yardımcı oluyor. 
Özet olarak yapay zeka gücünü veriden sağlıyor, ne 
kadar çok veri olursa, yapay zeka o kadar iyi çalışıyor” 
şeklinde konuştu.

Bugün yapay zekanın tüketici davranışlarında, tıpta, 
hukukta, eğitimde kullanılmaya başladığına dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, KOBİ’ler ve işletmelerin, yapay 
zekayı artık değer oluşturmak için kullandığını 
söyledi. Türkiye olarak bu alandaki gençlerin sayısını 
artırmak gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Böylelikle 
hem yapay zeka ekosistemini büyütecek hem de 

şirketlerin ve kurumların yapay zekanın imkanlarından 
daha çok yararlanmalarını sağlayacağız. Burada 
seçebileceğimiz iki yol var: ya yapay zeka dönüşümüne 
öncülük edeceğiz, ya da bu dönüşümü uzaktan 
izleyeceğiz. Yapay zeka ile entegre olmamak gibi bir 
seçeneğimiz yok. Yapay zeka ile entegre olmayan 
her sistem bu yolda mutlaka kaybedecek. Hedef çok 
hızlı ilerliyor. Bu konuda teknoloji gelişsin, biz uzaktan 
izleyelim gibi bir seçeneğimiz yok. Bu teknolojiyi 
hem çok yakından takip etmeli hem de yapay zeka 
dönüşümüne öncülük etmeliyiz” dedi.

TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yapay zekanın 
öneminin uzun süredir farkında olduklarını anımsatan 
TOBB Başkanı, “Biliyoruz ki, içinde bulunduğumuz 
bu çağda ve yakın gelecekte yapay zeka konusunda 
uzmanlaşmış gençlere daha çok ihtiyacımız olacak. 
İşte bu yüzden, Türk iş dünyasının üniversitesi 
olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
bünyesinde Türkiye’de ilk olarak 2019 yılında Yapay 
Zeka Mühendisliği lisans bölümünü kurduk. Türk 
yükseköğretim sistemine örnek olduğumuz bu 
ilkimizin ardından, bugün TOBB ETÜ dışındaki 3 
üniversitede daha yapay zeka mühendisliği bölümleri 
açıldı. Lisans eğitiminde yapay zekaya odaklanmış, 
yapay zeka ile ilgili diğer disiplinlerle gençlerimizi 
yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Zira bizim en önemli 
görevlerimizden biri de, üyelerimizin sağladığı 
istihdamın yani beşeri sermayenin beceri setini 
geliştirmektir” ifadelerini kullandı.
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Çalışanlara ve istihdam piyasasına girmek isteyen 
gençlere mesleki eğitimler verdiklerini belirten 
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “İşte bu proje 
ile çalışanlarımıza, üniversite öğrencilerimize, 
lise öğrencilerimize, özellikle de meslek lisesi 
öğrencilerimize yapay zeka eğitimleri vereceğiz. Yapay 
zeka dönüşümüne öncülük edeceğiz. Çünkü içinde 
bulunduğumuz çağ, artık bunu gerektiriyor. Bu proje 
kapsamındaki eğitim programları, teknik ağırlıklı ve 
farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimler şeklinde iki 
şekilde uygulanacak. 

Teknik ağırlıklı eğitimlerde lise, meslek lisesi ve 
üniversite öğrencilerine kademeli olarak “Python’a 
Giriş” ve “Makine Öğrenmesine Giriş” kursları verilerek, 
temel yapay zeka uygulamaları ile tanışmalarını 
sağlayacağız. Farkındalık oluşturmaya yönelik 
eğitimlerde ise girişimcilere, şirketlere, KOBİ’lere, 
öğretim üyeleri ile lise ve meslek lisesi öğretmenlerine 
yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri 
eğitimleri vereceğiz. 

Eğitimler ve beraberinde düzenlenecek webinarlar 
ile katılımcılara bu teknolojiler ve kendi alanlarına 
nasıl entegre edebilecekleri konusunda farkındalık 
oluşturmayı amaçlıyoruz. Temel olarak proje 
kapsamında vereceğimiz eğitimler ile kalifiye insan 
gücünü artırmak ve yapay zekâ ekosistemine katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 50 bin kişiye 
yapay zeka eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Üstelik tüm 
bu eğitimlere katılmak isteyen gençlerimiz ücretsiz 
olarak bu imkandan yararlanabilecek. Eğitimi başarı 
ilen tamamlayan gençlerimiz TOBB, TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi ve Global AI Hub’tan sertifika 
alacaklar. 

Burada özellikle kadınların yoğun katılımını 
bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda TOBB ve Turkcell olarak 
Geleceği Yazanlar Projesi kapsamında kadınlara 
mobil uygulama, kod yazma eğitimleri vermiştik. 
Bugün geldiğimiz noktada, kadınların yapay zekada 
da liderliklerini görmenin vakti gelmiştir diyoruz. 
Sözlerime burada son verirken ülkemizin önde 
gelen yapay zeka inisiyatiflerinden biri olan Global 
AI Hub’a, CEO’su Fuat Bey ve ekibine, işbirliklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Ben özellikle tüm sektör 
paydaşlarını, şirket temsilcilerini, profesyonelleri, 
akademisyenleri, öğrencileri, özellikle de kadınları, 
tüm yapay zekâ ekosisteminin katılacağı bu büyük 
organizasyona davet ediyorum”.
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METEOROLOJİ, ANLIK TOPLADIĞI UYARI VE 
VERİLERİ TOGG’A İLETECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu (TOGG), meteorolojik veri 
ve bilgilerin paylaşımı ve ortak kullanılmasına dair 
protokol imzaladı.  
Bilişim Vadisi’nde düzenlenen imza töreninde Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim 
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Meteoroloji Genel 
Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve TOGG CEO’su M. 
Gürcan Karakaş yer aldı. 

Törende konuşan TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin neredeyse 
tam bir asırlık otomobil hayaline 2 seneden az 
kaldığını belirterek, Gemlik tesisinin üstyapısının kısa 
zamanda tamamlanacağını söyledi.

Salgına rağmen çalışmaların hız kesmeden 
yürütüldüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, gün 
geçtikçe ilk aracın banttan ineceği güne adım adım 
yaklaştıklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, TOGG’da iş modellini tasarlarken 21. 
yüzyılın ve muhtemelen gelecek yüzyılların en kıymetli 
kaynağı veriyi ve veri işlemeyi merkeze koyduklarını 
kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TOGG, geleceğin gerektirdiği gibi, 
anlamlandırılabilecek her türlü veriyi işleyecek ve 
bunu teknolojisini ve ekosistemini geliştirmek için 
kullanacak. Bugün aslında bunun somut bir örneğini 
ortaya koyuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 
ile yaptığımız bu protokolle üretilen veriler karşılıklı 
olarak paylaşılacak. Meteoroloji yurdun her köşesinden 

anlık topladığı uyarı ve verileri TOGG’a iletecek. Akıllı 
ve bağlantılı TOGG araçları da sensörleri aracılığıyla 
ürettiği verileri MGM’ye anlık aktaracak. Burada faydalı 
bir ekosistem oluşacak.”

Hisarcıklıoğlu, iş birliği sayesinde TOGG’un, aldığı 
verileri kendi kullanıcısına konfor ve güvenlik olarak 
sunacağını, kullanıcı deneyimini geliştireceğini 
belirterek, aynı zamanda TOGG araçlarının aslında 
birer mobil meteorolojik gözlem sistemi olacağını 
anlattı.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’yi 
kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapma 
vizyonunun nişanelerinden olan TOGG’un Türkiye’ye 
büyük heyecan kattığını söyledi.

Artık Türkiye’nin, her alanda teknoloji üretiminde bir 
üst ligin üyesi olmak için adımlarını büyüttüğünü 
vurgulayan Varank, “Türkiye’nin rotasını Ar-Ge ve 
inovasyonda tutmakta kararlıyız. Suni gündemleri 
asla kabul etmiyoruz. İşte TOGG gibi büyük ve vizyoner 
projeler ülkemizin teknoloji ekosistemini de besleyip, 
büyütüyor. Yazılımdan mekanik parçalara kadar, 
üretim sürecine dahil olacak yerli tedarikçilerle TOGG 
çok yakın iş birliği içinde. Yaptıkları iş bakımından 
dünyada ilk olma özelliğine sahip startuplar dahi bu 
sürece katkı sağlayabiliyorlar.” diye konuştu.
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TOGG projesinin bir otomobilden daha çok bir akıllı 
yaşam teknolojisi olduğunu anımsatan Varank,  
“İnovasyon alanında her türlü yeni fikre ve girişime 
de kapı aralıyor. Bu anlamda TOGG, Türkiye’deki 
mobilite ekosistemine de liderlik ediyor. İşte bugün 
Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte somut 
bir iş birliğine imza atıyoruz. Bugünkü protokolle, 
TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz arasında 
meteorolojik verilerin paylaşımı mümkün hale geliyor. 
Bu imzaların salt meteorolojik bilgi paylaşımından 
çok daha önemli anlamlar içerdiğinin altını çizmemiz 
gerekiyor.  TOGG-Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
iş birliği, mobilite ekosistemimizde öncü bir adım 
olacak.” dedi.

Bakan Varank, imzalanan protokolle TOGG’un 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerinden 
yararlanarak Türkiye’nin otomobilinin konfor ve 
güvenliğini artırmış olacağını ifade ederek, verilerin 
sadece sürücüyü bilgilendirmekle kalmayacağını, 
yapay zeka teknolojisi sayesinde araç içi uygulamaların 
da kendini optimize edeceğini söyledi.

-Bakan Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MGM 
verilerinin rota boyunca anlık olarak TOGG araçlarına 
iletileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye’nin son 
18 yılda savunma sanayi, otomotiv, tarım ve sanayide 
büyük atılım içerisinde olduğunu ifade etti. 

TOGG denilince bir e-aracın konuşulduğunu belirten 
Pakdemirli, “Dünya devlerinin olmadığı bir alanda 
Türkiye gerekli inisiyatifi alabilmiştir. 21. yüzyılda 
ülkemize yakışacak özellikte teknolojik alanda bir 
yolculuğa çıkılmıştır.” dedi.

Pakdemirli, çevre dostu aracın; bir araba olmadığını, 
adeta tekerlekli bir bilgisayar olduğunu ifade ederek, 
“Bakanlık olarak ‘burada ne gibi bir katkı verebiliriz’ 
diye düşündük. ‘TOGG’a ‘meteoroloji tarafında ciddi 
bir inisiyatif alabiliriz ve bu alanda bir katkımız olabilir’ 
dedik. Yakın zamanda başlayan görüşmeler bu 
birliktelikle sonuçlandı.” diye konuştu.

İmzalanan protokolün araca ve sürücüye sağlayacağı 
katkılara değinen Pakdemirli, şunları kaydetti: 
“Gideceğiniz yerdeki buzlanma, yağmur gibi 
meteorolojik bilgilerden tutun rota önerilerine ve 
farların, sileceklerin, klimanın çalışmasına kadar 
aslında çok ciddi bir şekilde araca yardımcı olacak. 
Bununla birlikte aracı kullananın konforunu artıracak 
bir netice doğurmasını bekliyoruz. Mesela, Kocaeli’den 
Şanlıurfa’ya gittiğimizi düşünelim. Valizimizi 
Şanlıurfa’nın hava durumuna göre hazırlamamız 
lazım. Bununla ilgili bilgiyi araçtan alabileceğiz. 
Muhtemel rotamız, tam 5 ayrı bölgeden ve 9 ilden 
geçecek. Bununla ilgili hava durumuna göre ‘şuradan 
gitme, şu rota daha uygun, şurada kar yağışı var’ gibi 
bilgileri bize verecek.”

Pakdemirli, kişinin ne giymesi gerektiğine ilişkin 
önerilerin dahi kullanıcıya sunulacağını bildirdi.

Pakdemirli, yerli aracın hikayesine değinirken, tünelin 
ucunda ışığın görüldüğünü, kendisinin de potansiyel 

bir TOGG müşterisi adayı olarak heyecanla aracı 
yollarda görmeyi beklediğini ifade etti.

Türkiye’nin TOGG ile dünya devlerinin henüz 
bulunmadığı bir alanda önemli bir inisiyatif aldığını 
belirten Pakdemirli, yerli araçta katkısı olan herkese 
teşekkür etti.

- Gürcan Karakaş

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise 
toplantıda yaptığı sunumda, TOGG’u “Bir otomobilden 
daha fazlası”, Gemlik Tesisleri’ni de “Bir fabrikadan 
fazlası” olarak tanımladıklarını anımsattı.

TOGG çekirdeği etrafında bir mobilite ekosistemi 
oluşturmak için yola çıktıklarını her fırsatta dile 
getirdiklerini belirten Karakaş, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü ile yaptığı anlaşmanın da bu amaca giden 
yolda atılmış önemli adımlardan biri olduğunu dile 
getirdi.

Söz konusu iş birliği sayesinde Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün bilimsel çalışmalarıyla elde ettiği 
anlık verilerin TOGG kullanıcıları için güvenlik ve 
konfor sunan bilgiler haline dönüşeceğine dikkati 
çeken Karakaş, “Her şeyden önce anlık ve hassas 
veririnin önemi çok büyük. Bunun hem sürücüye 
hem araca faydaları var. Anında bulunduğu yerde 
en hassas veriye sahip olması, özellikle hedef rota 
boyunca yapılacak bilgilendirmelerin ötesinde 
rotaların önerilmesi güvenlik açısından önemli.” dedi.

Karakaş, şunları kaydetti: “Örneğin yağmur, kar, 
sis ya da sel gibi anlık ve lokal doğa olayları hemen 
araca ve sürücüye bildirilip, rota değişiklikleri, hız 
düzenlemeleri gibi sürüş ve yol güvenliğini artıran 
önlemler alınabilecektir. Ya da hareket halindeki TOGG 
araçlarından alınacak meteorolojik bilgiler o bölgede 
yaşayan ya da o bölgeye gidecek olanlara anlık olarak 
iletilerek iklimsel değişiklerden olumsuz olarak 
etkilenmelerinin önü alınabilecektir. Tedarikçilerin 
dönüşmesine, startupların mobilite ekosistemine 
dahil olmasına imkan veren TOGG, veriyi konfor ve 
güvenliğe dönüştürme konusunda da ülkemizde 
öncü oluyor.”

- Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun 
da, yerli otomobilin akıllı yaşam platformuna 
sağlayacakları bilgilerle katma değer oluşturmayı 
hedeflediklerini belirterek, ülke sathına yayılmış 2 
bin 47 adet otomatik meteorolojik gözlem istasyonu 
aracılığıyla atmosferi 24 saat izlediklerini söyledi.

Coşkun, “Vatandaşlarımız, yerli otomobilimizle 
seyahat ederken bulundukları yere en yakın noktadaki 
meteoroloji gözlem istasyonundan hava sıcaklığı, 
rüzgar yönü, rüzgar hızı ve yağış miktarına ait bilgileri 
araç bilgi ekranlarından anlık görebilecekler.” dedi.

Seyahat planlaması yapılan güzergah boyunca birçok 
meteorolojik bilgiler ile hava tahmini bilgilerine 
ulaşılacağını dile getiren Coşkun, bu sayede yapılacak 
risk değerlendirmesiyle sürüş konforuna katkı 
sunacaklarını anlattı.
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