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ELAZIĞ TSO “İYİ UYGULAMALAR RAPORU”

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan Elazığ TSO
    Meclis Toplantısında, Meclis ve Meslek Komite Üyelerine Elazığ TSO’nun 2018-2020
 döneminde gerçekleştirdiği ve TOBB Akreditasyon Sistemi içerisinde ‘İyi Uygulama
…Örneği’ olarak değerlendirilen çalışma ve projelerle ilgili sunu gerçekleştirdi

41 Ana Başlıkta 250 Ayrı Çalışma…
Başkan Arslan, Elazığ TSO İyi Uygulamalar 
sunumunda, çalışmanın yayın olarak hazırlandığını 
ve kısa süre içerisinde tüm üyeler ve kamuoyu 
ile detaylarının paylaşacağını söyledi. Arslan 
konuşmasında, “Üyelerimizin çok değerli teveccühü 
ile 01 Nisan 2018 yılında Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 2018/2023 hizmet dönemi için yönetim 
sorumluluğunu üstlendik.

Oda seçimleri öncesinde hep ifade ettiğimiz gibi; 
hedefimiz kişisel egolarımızın tatmini değil, ilimizin 
ticaret ve ekonomisini sürdürülebilir kılmak, bu kadim 
kentin sosyo-ekonomik kalkınma ve gelişmesine katkı 
sağlamak ve potansiyelini tüm halkımızın refahına 
kanalize etmektir. Bu bakış açımız dünkü kararlılıkla 
bugün de devam etmektedir.

Oda Tarihi Yeniden Yazıldı…
Bir yıla yakın çok titiz bir çalışma ve binlerce arşiv 
taraması ve Osmanlıca yayın ve kütüphanelerde 
profesyonelce yapılan araştırmalar neticesinde 
geçtiğimiz yıl Odamızın kuruluş tarihinin 1884 yılına 
gittiğini belgeleyerek Ticaret Bakanlığı ve TOBB 

nezdinde tescil ettirdik.Odamızın 150 yıla yaklaşan 
çok şanlı bir geçmişi ve toplum üzerinde güven 
duyulan bir misyonu söz konusudur. Odamızın bu 
birikim ve misyonunu esas alarak, öncelikle üyelerine, 
ilimize ve ülkemize değer üretebilmesi için kurumsal 
altyapısının hazır olması ihtiyacını gördük. 
Bu doğrultuda Odanın fiziki altyapı ihtiyaçlarını 
karşılarken bir yandan da eksik olan birim ve 
kadrolarımızı güncelleyerek Oda Organizasyon 
Şemamızı çok büyük ölçüde tamamlayarak kurumsal 
bir kimliğe kavuşturduk.
Hizmet binamızın Elazığ için bir ticaret kampüsüne 
dönüştürülmesi hedefiyle ekonominin içinde 
bulunan çok önemli kurumları Oda hizmet binası 
yerleşke alanına kazandırdık.

Oda Tarihi Yeniden Yazıldı…
İlimizin ticaretinin gelişmesi, sanayisinin güçlenmesi, 
yeni yatırımlar kazanması, işsizliğin önlenmesi ve 
ilimizin bölgemizde bir çekim merkezi olması için 
yaptığımız çok titiz çalışma ve araştırmalarda bugüne 
kadar çok önemli çalışmalar yapılmasına karşın 
sürdürülebilirlikten yoksun olması ve kurumlarda 
yönetim değişiklikleri ile birlikte yapılan tüm 
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hazırlıkların raflara kaldırıldığına şahit olduk.İşte bu 
nedenle önceliğimizin İlimizde yöneticiler değişse 
bile değişmeyen tek gerçeğin ilin kalkınma yolunda 
ortaya koyduğu hedeflere sadık kalınması olduğunu 
gördük. Bu nedenle Elazığ’ın tabiri caizse KIRMIZI 
KİTABI’nı yazdık. 

Stratejik Vizyon Planı Şehir Geleceğidir…
Elazığ Ekonomi Ve Sanayisinin Gelişimi İçin Stratejik 
Vizyon Planı olarak ilimiz yöneticileriyle paylaştığımız 
ve tüm paydaşlarımızla birlikte üzerinde çok titiz 
çalışmalar yaptığımız bu Stratejik Vizyon Planı 
Elazığ’ın geleceğidir. Oda olarak tüm bu çalışmalar 
yapılırken TOBB tarafından bağımsız denetçilere 
yaptırılan Akreditasyon incelememizde 2006 yılından 
beri C sınıfında olan Odamız Akreditasyonda B 
sınıfına yükselmiştir.

Akreditasyonda Hedef A Sınıfına Yükselmek…
Ortaya koyduğumuz bu vizyoner duruş TOBB’nin de 
dikkatini çekmiş ve Odamız TOBB’nin bir çok yerel ve 
Uluslararası platformlarda temsil edildiği kurullarda 
yer almıştır. 
Akreditasyonda A sınıfında olan Odaları 
profesyonellerimiz ve Yönetim Kurulumuz incelemiş, 
ziyaretler gerçekleştirerek kıyaslama faaliyetlerinde 
bulunmuştur. 
Tüm bu gözlem ve incelemeler neticesinde iyi 
uygulama örnekleri alınmış ve Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın Akreditasyonda A sınıfını hak ettiği 
görülmüştür. Odamızın öncelikli hedefi üyelerimize 
ve ilimize değer katmaktır. 
Karşılığı olmayan A sınıfı gibi bir gayret söz konusu 
değildir. Akreditasyonda A sınıfı gereklerini 
incelediğimizde tam da bizim ilimize ve üyelerimize 
yapmak istediğimiz hizmetlerin profesyonelce 
yönetilmesi ve kayıt altına alınarak, planlı, projeli, 
stratejisi, politikası ile belli bir takvime bağlı olan süreç 
yönetimi olduğu görülmüştür. Odamız Stratejik 
Planı da A sınıfı hedefine göre revize edilerek tüm 
birimlerimiz ve yönetim organlarımız bu plana yüzde 
yüz sadık kalarak gayret göstermektedir.

250 Başlık Altında Yapılan Çalışmalar Elazığ’ı 
Geleceğe Taşıyacak Bir Vizyon İçeriyor…
Bu raporda Odamızın 2018 yılında başlattığı ve 41 ana 
başlık altında toplanan yaklaşık 250 hedefle Elazığ’ı 
ve Sizleri geleceğe taşımak olan her bir girişimi 
göreceksiniz. 
Bu 41 başlık ve altlıkların her biri birbirini tamamlayan 
büyük bir pazılın parçalarıdır. Tüm bu parçaların 
birleşmesi ile hayalini kurduğumuz Elazığ ve ilimizin 
sanayi ve ticareti için yeni bir sürecin başlangıcı 
olacaktır. Ve bu süreç başlamıştır…
24 Ocak 2020 yılında ilimiz büyük bir deprem felaketi 
yaşamış ve tüm ekonomik dengeleri bozulmuştur. 
Tüm resmi istatistikler ve Odamız tarafından yapılan 
tüm çalışmalarda her alanda çok büyük bir gerileme 
yaşandığı ve bu durumun ilimizin geleceği açısından 

kabul edilemez olduğu görülmüştür. 
İşte Odamızın tarafından 2018 yılında start verilen 
Elazığ Vizyon Stratejik Planın bugün ne kadar değerli 
olduğunu bir kez daha görmekte ve başlattığımız bu 
çalışmaların bugün ilimizin geleceği olduğuna şahitlik 
etmekteyiz.Bu nedenle bu raporu her Üyemizin çok 
iyi okumasını ve analiz etmesini istirham ediyorum. 
Çünkü, bu şehrin sahibi sizlersiniz… 

Şehrin Sahibi Sizlersiniz…
Bizim kurtarıcı bekleme, birilerinin bu şehrin elinden 
tutmasını hayal etme gibi artık zaman kaybına 
tahammülümüz yoktur. Bu kadim şehrin rüzgarın 
yönüne terk edilmesi bizlerin kabulleneceği bir 
durum ve ilimizin kaderi olmalıdır.
 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm Yönetim 
Organlarımız, profesyonellerimiz, paydaşlarımız ve 
sizlerin destekleriyle çok önemli bir süreci başlatmış 
bulunmaktayız. Şehrimizin potansiyeline ve en 
değerli güçlü yönü olan beşeri sermayesine inancımız 
tamdır. 
Hem Oda hem ilimiz tarihine not düşecek bu sürece 
yürekten katkı sağlayan her bir kuruma ve bireye 
tüm Yönetim Kurulumuz adına kalbi teşekkür ve 
şükranlarımı arz ediyor, Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası İYİ UYGULAMA RAPORU’nun 41 ana başlığını 
takdirlerinize sunuyoruz. Raporun tamamı Odamız 
web sitesinde yer almakta olup kısa bir süre sonra 
da yayın olarak dağıtımı yapılacaktır” şeklinde 
açıklamalarını tamamladı.

41 ANA BAŞLIKTA ELAZIĞ TSO İYİ UYGULAMA 
RAPORU

1- Elazığ TSO’nun Kurumsal Kapasitesinin 
Artırılması ve  Akreditasyonda “A”  Sınıfı Hedefi 
2- Elazığ TSO Hizmet Binasının Fiziksel 
Altyapısının Tamamlanması ve Binanın Ticaret 
Kampüsüne Dönüştürülme Girişimleri.
3- Elazığ TSO Üye Hizmet Merkezi Kurulması.
4- İldeki STK’larla Müşterek Hareket Edilmesi ve 
Etkin Kamuoyu Oluşturulmasına öncülük Edilmesi.
5- Elazığ Merkezli Deprem ve Covid-19 Sürecinde 
Krizi Yönetme Stratejisi.
6- Elazığ TSO’nun Yerelde ve TOBB İle Diğer 
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarda Temsili.
7- Elazığ TSO “Proje Fikri Havuzu”
8- Elazığ TSO Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi.
9- Sosyal Sorumluluk Kapsamında “Umut 
Elazığ” Projesinin Elazığ Belediyesiyle Hayata 
G e ç i r i l m e s i
10- Akademik Desteklerle Hizmet Kalitesinin 
Yükselt i lmesi .
11- Elazığ Ekonomi ve Sanayisinin Gelişimi İçin 
Stratejik Vizyon Planı(Elazığ İçin Kırmızı Kitap)
12- Çok Ortaklı Yapıların Kurulması İçin 
Sermayelerin Birleştirilmesine Öncülük Edilmesi 
Gir iş imler i .
13- Ekonomik Gelişim İçin İhtiyaç Duyulan 
Altyapıların Kurulma Girişimleri.
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14- Elazığ TSO Öncülüğünde İlk Çok Ortaklı 
Yatırım Girişimi.
15- Elazığ TSO Bünyesinde Elazığ Yayınları Dijital 
Kütüphanesi Kurulması Sürecinin Başlatılması
16- Görüş Oluşturma, Takip ve Sonuçlandırma 
Başarıları .
17- Oda Üyelerinin Finansmana Ulaşmadaki 
Sorunlarının Çözümüne Yönelik Girişimler.
18- Kırsal Kalkınmayı Destekleme Girişimleri.
19- Fizibilite Raporları
20- Elazığ TSO Tarihinin Yeniden Yazılması ve 
Gerçek Kuruluş Tarihinin Belgelenmesi.
21- E-Arşiv ve Elazığ TSO Bulut Sistemi
22- İletişim Ağı (9 Ayrı İletişim Modeli ve Özel 
Yazı l ım)
23- AB ve Yerel Kaynaklı Hibe Proje Hazırlama 
Kapasitesi ve Girişimleri
24- İlin Yeni Yatırımlar Kazanması Girişimleri.
25- Elazığ TSO İhtisas Çalışma Komisyonları.
26- İlin İhracatının Artırılması Girişimleri.
27- Elazığ Coğrafi İşaretli Ürünlerin Artırılması 
Girişimleri .
28- Odanın Çeşitli Çalışmaları Başta Olmak 
Üzere; İlin Öncelikli Sorun ve Beklentileri İle Sektörel 
Sorunların Çözümüne Yönelik Hazırlanan Raporlar
29- Oda Üyelerinin Kurumsal Kapasitelerini 
Yükseltmek Ürün ve Hizmet Tedarikinde Ekonomik 
Vip Hizmet Almasını Sağlamak İçin İmzalanan 
Protokoller.
30- Basın-Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü 
Çalışmaları. (Hazırlanan Yayın-Rapor- Basın Bültenleri 
ile Akreditasyon İncelesinde Mükemmel Performans 
Almıştır.)
31- Elazığ Tso Web Sitesinin Günün İhtiyaçlarına 
Cevap Verecek Şekilde Yeniden Yapılandırılması 
Çalışmaları.
32- Elazığ TSO Proje Hazırlama ve Uygulama 
Potansiyeli Raporu.
33- Elazığ TSO Medya Paylaşımları Raporu.
34- Elazığ Sanayi Evanteri Raporu Ve Yayını.
35- Elazığ TSO Sanal Fuar Çalışmaları
36- Elazığ TSO Yeni Yatırım Girişimleri Raporu
37- Elazığ TSO Görüş Oluşturma ve Takip Raporu
38- Elazığ TSO E-Ticaret Şirketi.
39- Akreditasyonda Sürekli İyileşmeyi Sağlamak 
Amacıyla Ülke Genelindeki Odalarla Kıyaslama 
Çalışmaları.
40- Elazığ TSO’nun Yürütücüsü Olduğu veya 
Ortak Olarak Yer Aldığı 2018-2021 Döneminde 
Başlatılan Projeler.
41- Elazığ TSO Yıllar İtibarı İle Birim Hizmetlerinin 
Yıllık İstatistiklerinin Hazırlanması.
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ELAZIĞ TSO HİZMET 
İSTATİSTİKLERİ YAYINLANDI

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2021 yılı birimler bazında hizmet istatistikleri 
hazırlandı. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 55 yeni kayıt ve 53 terk işlemi yapılırken, 
2021 yılının aynı döneminde 136 yeni kayıt ve 28 terk işleminin olduğu görüldü. Elazığ 
TSO Başkanı Arslan, COVİD-19 sürecinin tüm olumsuz etkilerinin devam ettiği ve 2020 
yılı Ocak ayında yaşanan büyük deprem felaketine rağmen Elazığ adına toparlanma 
sürecinin başladığını görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti…

Odamız tüm hizmet birimleri hedef bazlı ve yüksek 
performansla çalışıyor…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan Odanın 
2006 yılında TOBB Akreditasyon sisteminde C sınıfında 
yer aldığını belirterek, “2018 yılından itibaren Odamızın 
tüm yönetim ve hizmet süreçlerini yenileyerek hedefler ve 
ölçülebilir değerlendirmeler yapılabilecek düzeye taşıdık.
Bu çalışmalar sonrasında Akreditasyonda B sınıfına 
yükselen Odamız için yeni hedefi A sınıfına yükseltme olarak 
belirledik. Üye memnuniyetini esas alan bu dönemimizde 
ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma ve gelişmesini 
merkeze alarak 7/24 mesai kavramı esası ile çok önemli 
çalışmalar ve hizmetler gerçekleştirdik. Bu çalışmalar 
kapsamında birimlerimizin hizmetlerinin ölçülebilmesi için 
aylık istatistik yayınlanmasını öngörerek bir önceki ay ve yılla 
kıyaslama imkanı sağlamış olduk. Bu verilere baktığımızda 
bir çok birimimizin performansını sürekli iyileştirdiğini 
görmekteyiz.
Ayrıca veriler Odamız iş planı ve faaliyet planının da revize 
edilmesine ve hedeflerin gerçekleşme oranlarının da 
takibine vesile olmakta tüm bu süreçler hem üyelerimizin 
hem de ilimizin bir çok alanda nitelikli hizmet alımına 
yansımaktadır.
Önceki yıl ile bu yılın ilk iki aylık süreçteki yeni üye kayıtları 
ile terk işlemlerinde baktığımızda depremin ve COVİD-

19’un tüm olumsuzluklarına ve süreçlerin devam etmesine 
rağmen normalleşme yaşanmaya başlandığını ve terk 
işlemlerinin azalarak yeni üye girişlerinin ise yüzde yüzün 
üzerinde arttığını görmekten de büyük bir mutluluk 
duymaktayız. İnşallah bu sürç yıl sonuna kadar çok daha 
pozitif yönde ilerleyecektir.
Ben tüm yönetim organlarımıza, profesyonellerimize, 
üyelerimize ve paydaşlarımıza değerli katkı ve hizmetleri için 
teşekkür ediyorum. Odamız web sitesinde de yayınlanmış 
olan bu istatistik verilerini tüm kamuoyu ve üyelerimizin 
bilgilerine sunuyoruz” dedi.
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BAŞARILI MESLEK KOMİTE 
ÜYELERİNE PLAKET

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis Toplantısında 2018-2020 dönemin-
de Meslek Komitelerinde başarılı çalışmalar icra eden Meslek Komitelerine düzenle-
.nen törenle plaket verildi

Yaşar: Meslek Komitelerimizin Hizmetlerini Değerli 
Buluyoruz…
Törende bir konuşma yapan Elazığ TSO Meclis Başkanı 
Ahmet Yaşar, Meslek Komitelerinin çalışmaları Odanın 
tüm hizmetlerini olumlu yönde etkilediğini belirterek, 
“Meslek Komiteleri üyelerimizin tabandan gelen sesini 
Odanın yönetim organlarına taşıyan mekanizmadır. 
Bu mekanizmanın doğru işlemesi halinde tüm 
sektör ve zümrelerin talep ve sorunlarının ilgili 
makamlara taşınması mümkün olmaktadır. Odamız 
Meclisi olarak Meslek Komitelerimizin verimliliğinin 
yükseltilmesi hususunda çok ciddi adamlar attık. 
Yönetim Kurulumuzun önerisi ile Meslek Komiteleri 
Çalıma Komisyonu kurduk. Başkanlığına Meclis 
Başkan Vekilimiz Sayın Veli Aksu’yu getirdik. 
Komitelerin çalışmasından Yönetim Kurulumuzun da 
anlık haberdar olması için Yönetim Kurulu Muhasip 
Üyemiz Sayın Zülfü Altıntaş’ta yine kurulda yer alıyor. 
Meslek Komitelerimizin organizasyonun bağlı olduğu 
Odamız Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü 
Sayın Etem Yalın ile Meslek Komiteleri Sekreterya 
Sorumulsu Sayın Serkan Özdemir’de yine Komisyonda 
yer almaktadır. Komisyonumuz 2021 yılı ile birlikte yeni 
bir dönem başlatmış olup, Meslek Komiteleri hedefleri 
belirlenmiş ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaya 
başlanmıştır. Komisyonumuz tarafından hazırlanan 
rapor ile 2018-2020 döneminde Meslek Komitesi Üyesi 
olarak çalışmaları ile değer katan üyelerimize teşekkür 

edilmesi ve tüm Meslek Komite Üyelerinin teşvik 
edilmesi amacıyla plaket verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Ben Meclisimiz adına plaket alan Meslek Komite 
Üyelerimizi tebrik ediyor, tüm Meslek Komitelerimizin 
de bu dönemde değer katacak çalışmalar içerisinde 
yer almalarını istirham ediyorum” dedi.

Yaşar: Meslek Komitelerimizin Hizmetlerini Değerli 
Buluyoruz…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’da 
yaptığı değerlendirmede, Meslek Komite Üyelerinin 
her girişim ve çalışmasının direk olarak üyeye 
yansıdığını belirterek, “Meslek Komitelerimizin 
verimliliği ve başarısı Odamızın başarısı olarak 
ortaya çıkıyor. Bu çalışmalar üyenin sesi olduğu için 
olumlu sonuçlanan her girişim direk olarak üyemize 
yansımakta ve karşılık bulmaktadır. Biz Odamızın 
Yönetim Organlarında görev aldığımız ilk gün Meslek 
Komite Üyelerinin önemi üzerinde durduk. 14 ayrı 
Meslek Komitemiz içerisinde toplam 98 kişi yer 
alıyor. Bu 98 kişinin her birini ayda sektörel olarak 
bir öneri veya üyenin talep ve beklentisini Odaya 
taşıması hiçbir sektör ve zümrenin ihmal edilmeden 
temsiline de imkan sağlıyor. Bu düşüncelerle 
Meslek Komitelerimizin verimliliğinin artırılması ve 
hedeflediğimiz hizmet düzeyine yükseltilmesi için 
bir çok girişim ve çalışma gerçekleştirdik. Ülkemizde 
bugün bu alanda birçok Odadan çok daha iyi bir 
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konumda olduğumuzu görüyoruz. Ben tüm Meslek 
Komite Üyelerimize çalışma ve emekleri için teşekkür 
ediyorum” ifadelerinde bulundu. 

Plaket Alan Elazığ TSO Meslek Komite Üyeleri:
Mustafa Candan, Abdulhadi Bilken, Ayşegül Metin, 
Aytaç Tekin. Suat Barış, Ahmet Yılmaz, Erdal Aytaç, 
M. Nuri Karamazı, Yüksel Yüce, M.Fazıl Öktem, Harun 
Gençtoy, Kadir Alçiçek, M.Hayri Yıldırım, Suat Yaşa, 
Aydın Ersöz, Murat Yamanoğlu, M. Miraç Gökdoğan, 
Sefa Bozdağ, Muhammet Yılmaz, Tahir Tunç, Osman 
Tanman, Aytunç Sunguroğlu, Mustafa Tunç, Hakan 
Akan, Ali Duruksu, Fatih Türközmen, Gökhan M. 
Mutlu, Mehmet Önen, Veli Aksu, Öner Coşkun, Fulya 
Tunç, Sevgi Ayhan. 
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2021 İHRACATIMIZ REKORLA BAŞLADI…

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılı Ocak-Şubat Ayları iller bazında ihracat
rakamlarında Elazığ bir önceki yılın ilk dört aylık ihracat toplamını iki ayda gerçekleş-
tirdi. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 2021 yılı ihracatının Elazığ adı-
 na iyi başladığını ve yıl sonuna kadar son yılların en iyi rakamlıyla tamamlanmasının
…beklendiğini söyledi

İlk iki ayda 51 milyon 308 bin dolar ihracat 
gerçekleşt i r i ld i…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2020 yılına 
deprem felaketi ve hemen ardından tüm dünyayı 
sarsan COVİD-19 pandemisiyle başlayan ilimiz son 
yılların maalesef en kötü ihracat performansını 
göstermiştir. Ancak 2021 yılına ihracat anlamında 
çok iyi başlangıç yaptığımız ve geçen yılın ilk dört 
ayından fazla bir ihracatı bu yılın ilk iki ayında 
gerçekleştirdiğimiz görülüyor.
2020 yılında Ocak-Şubat toplamında 21 milyon 862 bin 
dolar ihracat yapılırken, 2021 yılının aynı döneminde 51 
milyon 308 bin dolar ihracata ulaştığımızı görmekteyiz. 
Geçen yıl toplamında 166 milyon 187 bin dolar ihracat 
yapılırken bu yıl bu rakamın üçte biri oranına ilk iki 
ayda ulaşmış bulunmaktayız. İnşallah bu performans 
ile son yılların ihracat rekorunu kıracağımızı ümit 
etmekteyim” dedi. 

İlin toplam ihracatının yüzde 79’u 3 ülkeye yapıldı…
2021 yılı ihracatında ilk sırayı Çin’in aldığını belirten 
Başkan Arslan, “Bu yılın ilk iki ayında en fazla 
ihracatımızın Çin Halk Cumhuriyetine olduğunu 
görmekteyiz. Rakamlara baktığımızda Çin’e 23 milyon 
518 bin dolar, Romanya’ya 11 milyon 006 bin dolar, 
ABD’ye 6 milyon 134 bin dolar ihracatımız olduğunu 
görmekteyiz. Yani toplam 51 milyon 308 bin dolarlık 
ihracatımızın %79’unu sadece bu üç ülke kapsıyor.

Sektörel ihracat ürünlerimizi incelediğimiz de ise, 
Madencilik 47 milyon 925 bin dolarla ilk sırada yer 
alırken, bunu Mobilya ve Orman ürünleri 2 milyon 077 
bin dolar, Su ürünleri 857 bin dolar, Kimyevi maddeler 
451 bin dolar, İklimlendirme sektörü 311 bin dolar, 
Makine ve Aksamları 261 bin dolar ve diğerleri izliyor” 
değerlendirmesinde bulundu.

 İlimiz ihracatının artırılması için yeni aksiyonlar 
alındı…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
2021 yılında ilin ihracatının yükseltilmesi ile ilgili bir dizi 
aksiyon alındığını belirterek, “Elazığ TSO olarak bu yıl 
ilimiz ihracatının yükseltilmesi ve ihracatçı sayımızın 
artırılması için bir dizi eylem planı oluşturduk. 
Konusunda uzman olan Tradevalley platformu ile 
protokol imzalayarak özellikle üyelerimizin bu altyapı 
üzerinden çok daha pratik şekilde ihracat yapmalarını 
istiyoruz. İmzaladığımız protokol çerçevesinde dış 
ticaret eğitimleri, saha araştırmaları, sektörel analizler, 
ülke analizleri, fırsat pazarlar gibi bir çok başlık yer alıyor. 
Tüm bunlarla birlikte Ülkemizde Odalar içerisinde 
bir ilk olacak şekilde Dijital Fuar düzenlenmesi 
hususunda da Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TradeValley 
işbirliğinde çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam 
ediyor. Bu ay içerisinde bu konuyla ilgili önemli bir 
noktaya geleceğimizi ve detayların kamuoyu ve 
üyelerimizle paylaşılması hedeflenmektedir” dedi.
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ELAZIĞ TSO İLE DİYARBAKIR TSO AKREDİ-
TASYON KIYASLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Akre-
ditasyon Kıyaslama çalışması Diyarbakır TSO’da her iki Odanın profesyonellerinin ka-
tılımı ile gerçekleştirildi. Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut başkanlığın-
 daki Elazığ TSO heyeti ile bir görüşme yapan Diyarbakır TSO Yönetim Kurulu Başkanı
 Mehmet Kaya, yapılan çalışmadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Odalar
…arasındaki işbirliklerinin önemine değindi

Odalar Arasındaki İşbirliğini Önemsiyoruz…
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaya, Elazığ TSO Genel Sekreteri 
M.Mehmet Karabulut, Basın Halkla İlişkiler ve Protokol 
Müdürü Etem Yalın, Akreditasyon Sorumlusu 
M.Mücahit  Uçar, Kalite Sorumlusu Fatmagül 
Günaydın ve Hilal Çelik’le makamında biraraya geldi. 
Odalar arasındaki kıyaslama çalışmalarının Odalar 
için çok değerli olduğunu belirten Başkan Kaya, 
“Elazığ TSO ve Diyarbakır TSO arasında yapılan bu 
çalıma ile inanıyorum ki, her iki Odanın da birbirinden 
alacakları ve uygulayacakları çok değerli hizmetler 
örnekler çıkacaktır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
üyeleri ve şehir için çok önemli çalışmalar ve hizmetler 
üretiyor. Hizmet kalitesini yükseltme adına bugünde 
profesyonellerini burada ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Her zaman kardeş odamız olan 
Elazığ TSO ile işbirliğine açığız” değerlendirmesinde 
bulundu.

Tam Gün Süren Kıyaslama Çalışması…
Diyarbakır TSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere ile 
Genel Sekreter Yardımcısı Murat Demir tarafından 
gün boyu süren kıyaslama çalışmalarına katılım 
sağlanarak her iki Odanı çalışma ve hizmetleri 

karşılaştırıldı.
Kıyaslama çalışmasını değerlendiren Elazığ TSO 
Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut, Elazığ 
TSO’nun Akreditasyonda Oda Yönetim Kurulunun 
tam destek ve katkıları ile A sınıfı hedeflendiğini 
belirterek, “Bu hedefe ulaşma noktasında Odamız 
Akreditasyon ekibimizle birlikte çok yoğun bir çalışma 
takvimi içerisindeyiz. Bugün bölgemizin çok önemli 
Odalarından biri olan Diyarbakır TSO ile bir araya 
geldik. Hem Yönetim Kurulu Başkanımız, hem de 
Genel Sekreterimiz ile Genel Sekreter Yardımcımız 
bizlerle çok yakından ilgilendiler. Gün boyu süren 
ziyaretimiz kapsamında özellikle iyi uygulama 
örneklerini kıyaslama imkanımız oldu. Diyarbakır 
TSO’nun tüm hizmet birimlerini birbir ziyaret 
ederek çalışmaları yerinde inceleme imkanımız 
oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde TRB1 illeri ile zoom 
üzerinden bu çalışmayı gerçekleştirmiş ve yine çok 
yararlı sonuçlar elde etmiştik. Elazığ TSO olarak yıl 
sonuna kadar özellikle ülkemizdeki Akreditasyonda 
A sınıfı olan Odalarla kıyaslama çalışmalarına devam 
edeceğiz. Hedefimiz Odamızı A sınıfına yükseltirken 
hem Üyelerimiz hem de ilimiz için çok daha proaktif 
bir Oda olmaktır”dedi. 
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ELAZIĞ BÖLGESEL DIŞ TICARET HIZLANDIRMA 
MERKEZI PROTOKOLÜ İMZALANDI

Amacımız Dış Ticareti Hızlandırmak İçin Gerekli 
İnsan Kaynağını Oluşturmak
Protokol Töreninde konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan; “Dış 
ticaretin yani ihracatın da gelişmesine yönelik bir 
dizi faaliyetleri buluşturmak adına da Elazığ dış 
ticaret hızlandırma merkezinin ihtiyacı hasıl oldu 
ve biz bugün bu imza ile birlikte inşallah 18 ay 
boyunca yaptığımız tüm faaliyetlerle bunu tesis edip, 
Elazığ’ımıza kazandıracağız. Amacımız şu; Elazığ 
ihracatını güçlendirme adına ihtiyaç duyulan insan 
kaynağının oluşturulması, eğitim verilmesi.
500 üniversite öğrencimize dış ticaret ile alakalı 
eğitim faaliyetlerinde bulunacağız. 100 firmamıza da 
danışmanlık hizmeti vererek onlara eğitimler sunarak 
onların ihracat yapmak kapasitelerini ve kabiliyetlerini 
artıracağız böylelikle şehrin hep bahsettiğimiz ihracat 
yapılan ürünlerini çeşitlendirilmesi ve miktarının 
artırılması ile alakalı ihtiyaç duyulan tüm faaliyetler bu 
şekliyle sağlanmış olacak.”

 Projenin Amaçları:
• Yaşam Boyu Öğrenmede Temel Yeterliliklerin 
Desteklenmesi: Bölgesel Dış Ticaret Hızlandırma 
Merkezi ve Ticaret Akademisi Platformu ile, sürekli 
eğitim fırsatları geliştirilerek ve kalıcı bir yapı 
oluşturulacak bölgesel, ulusal ve uluslararası çok 
dilli bir öğrenme altyapısı oluşturulacaktır. Ayrıca, 

Uluslararası Beceri Ortaklıkları (İSS) Programının 
geliştirilmesi ve başlatılmasıyla, farklı ülkelerdeki 
işletmelerin ve KOBİ’lerin öğrenilmiş deneyim ve iş 
birliği potansiyeli artırılacaktır.

• Girişimci ve KOBİ’lerin dış ticaret becerilerinin 
geliştirilmesi: Üniversite-Sanayi İş birliği Platformu’nun 
kurulması, üniversite öğrencilerinin okurken 
iş yapma becerilerini destekleyecektir. Yerel ve 
uluslararası düzeyde dış ticaret becerileri kazanarak, 
mezun olduktan sonra kendi işlerini veya istihdam 
edilebilirliklerini kazanmaları desteklenecektir.

• Eğitim ve iş dünyaları arasında bir köprü kurmak: 
Proje ile akademik çevre ve sanayi aktörleri arasındaki 
sinerjinin artırılması hedeflenmektedir. Girişimcilik 
konusunda yeni eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi, 
teorik ve pratik uygulamaların verimliliğinin artırılması, 
yaşarken öğrenme süreçleri geliştirerek etkili öğrenme 
yaklaşımlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında; Elazığ ilinde Bölgesel Ticaret 
Merkezi Kurulması ve bölgede faaliyet gösteren Elazığ 
TSO’ya kayıtlı 500 üyemizin dış ticaret kapasitelerinin 
artırılması, 100 girişimci ve 500 üniversite öğrencisine 
dış ticaret konusunda mesleki eğitimler sunulması 
ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin sağlanması 
amacıyla, dış ticaret hızlandırma merkezi kurulması 

Fırat Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın uy-
 gulayıcı olarak yer aldığı “Elazığ Bölgesel Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi (BDTHM)”
                    isimli projenin protokolü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Asilhan Arslan ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafın-
.dan imzalandı
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hedeflenmektedir. Bu amaçla, dış ticaret ile ilgili geliştirilmesi gereken yönler tespit edilecek, eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri sunularak firmaların dış ticaret kapasiteleri geliştirilecek, ihracat işlemlerinin hızlı ve 
verimli bir süreçte ilerlemesi için destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Projenin Amaçları:

i. Bölgedeki firmaların teknoloji ve AR-GE kapasitelerinin arzu edilen seviyede olmaması

ii. Bölgedeki firmaların dış ticarette ihtiyaç duyulan yetişmiş nitelikli personel ihtiyacı,

iii. Üretim Maliyetlerinin firmaların rekabet edebilirliklerini olumsuz etkilemesi,

iv. Taşıma-Depolama ve Dağıtım konusunda yaşanan sorunlar ve bunların maliyetleri artırması

v. Üretim ve hizmetlerde standardizasyon sorunları

vi. İhracat kontrolleri konusunda firmaların bilgi ve deneyim eksiklikleri

vii. Rakipler ve rekabetin derinliği özellikle küçük firmaların gelişimini olumsuz etkilemesi,

viii. CE İşareti ve ürün güvenliği ile ilgili yaşanan sorunlar

ix. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi’nin yeterince firmalar tarafından önemsenmemesi

x. ISO 9000 Kalite Standartları konusunda firmaların prosedürlere uyumluluklarının istenen seviyede olmaması

xi. Hükümet Uygulamaları ve İthalat Kotaları konusunda bilinçlendirme eksiklikleri.

Beklenen Sonuçlar:

• Elazığ’da dış ticaretin gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik altyapının oluşturulması 
ve sürdürülebilir Bölgesel Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi kurulması
• Eğitimlere katılan üniversite öğrencilerinden (500 kişi) mezun olduktan sonra %20’sinin kendi iş 
yerlerini kurarak bölge ekonomisine katkı sağlaması,
• Üniversitede öğrenim gören 80 yabancı uyruklu öğrencinin kendi ülkeleri ile Elazığ’daki firmalar 
arasında dış ticaret köprüleri kurarak Elazığ ekonomisine yıllık 1 milyon USD’lik ek gelir sağlaması,
• Orta vadede Elazığ’da Bölgesel Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi’nin tüm firmalara hizmet vermesi ile 
bölgesel kalkınmayı hızlandırması amaçlanmaktadır.
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ELAZIĞ TSO TARAFINDAN “DİNAMİK 
DENETİM MODELİ”NE TAM DESTEK 

Normalleşme adımıyla birlikte Ülke genelinde 01 Mart tarihinde başlayan “Dina-
mik Denetleme Modeli” kapsamında tedbirlerin takibi amacıyla Elazığ Valiliği öncü-
 lüğünde kurulan Denetleme Ekiplerine Elazığ TSO yönetim organları ile tam destek
 .veriyor

Önceliğimiz sürecin sağlıklı bir şekilde devamlılığını 
sağlamaktır…
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Elazığ 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, öncelikli 
hedefin tüm işyerlerinin belirlenen kurallara tam 
uyarak, yeniden kapanmaların yaşanmaması ve 
sağlıklı bir şekilde sürecin devamını temin etmek 
olduğunu söyledi.
Başkan Arslan değerlendirmesinde, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 1 Mart’ta açıkladığı kademeli 
normalleşme planı kapsamında, ‘Dinamik Denetim 
Modelini Sayın Valimiz öncülüğünde ilimizde hemen 
hayata geçirilmiş ve başta Belediyemiz olmak 
üzere tüm kurum ve kuruluşlarımız sistem içerisine 
kendilerine belirlenen alanlarla ilgili çalışmalarını 
başlatmıştır.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerde Yönetim 
Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyelerimizden oluşan 
ekipler oluşturarak sürecin içerisinde yer almaktayız. 
Odamız üyesi işyerlerinin denetimini belirlenen 
kurallar çerçevesinde denetleyerek gerekli tutanaklar 
tutulmakta ve incelemeler yapılmaktadır.
İşletmelerimizin bir daha kapanmaların yaşanmaması 
için göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür 
ediyorum. Bizzat benim ve Meclis Başkanımızın da 
katılımı ile yapılan denetimler bizleri mutlu etmekte 
ve işletmelerimizin desteğini görmekteyiz. Temizlik, 
maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak bu süreci 

atlatmak bizim elimizde. Odamız üyesi işyerlerinde 
gösterilen hassasiyet için tüm Odamız üyelerini 
kutluyor ve tüm halkımızın da kurallara mutlak suretle 
eksiksiz uymalarını istirham ediyorum” dedi. 
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COĞRAFİ TESCİL ÇALIŞMALARIMIZ GENİŞ 
KATILIMLA DEVAM EDİYOR…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2021 yılı Ocak ayı içerisinde kurulan Ela-
zığ TSO Coğrafi Ürünler Çalışma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayı içe-
 risinde ilk toplantısını yapan Kurul Mart ayı başına kadar Türk Patent Enstitüsüne 3
 ürünün çalışmasını tamamlayarak resmi müracaatını gerçekleştirdi. Hedef yıl sonuna
.kadar Tescilli ürün sayısının 10’a yükseltilmesi

Yıl Sonu Hedefi Tescilli Ürün Sayısının 10’a 
Yü ks e l t i l m e s i …
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 
Elazığ TSO Coğrafi Ürünler Çalışma Komisyonunun 
kurularak çalışmalarına çok yönlü olarak başladığını 
belirterek; “ İlimiz için öncelikli olarak yurt içi ve yurt 
dışında ticari karşılığı olan veya bu potansiyele sahip 
olacak ürünlerin Türk Patent Enstitüsü tarafından 
Coğrafi Tescilinin yapılması için ürün tespitleri ve 
başvuru hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız.
Elazığ TSO Coğrafi İşaretler İhtisas Çalışma Kurulu’nda 
yer alan F.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
Mehmet ÇALICIOĞLU başkanlığında, İl Tarım ve 
Orman Müdürü Turan Karahan, F.Ü. Öğretim Üyesi 
Doç.Dr. Ahmet ORLAN, Munzur Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd.Doc.Dr. Hüsamettin KAYA, F.Ü. Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Feray SÖNMEZ, Elazığ TSO Genel 
Sekreteri M.Mehmet KARABLUT, Elazığ TSO Basın 
Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Etem YALIN, FKA 
Elazığ YDO Yöneticisi Mustafa Selim ÖZATAY, Ziraat 
Mühendisi Fethi SÖNMEZ, Gazeteci Songül DURSUN 
tarafından hazırlıklar bir çok ürün için başlatılmıştır. 
Bilindiği gibi halen ilimiz adına Tescilli olan, Elazığ 
Öküzgözü Üzümü, Ağın Leblebisi, Elazığ Orciği, 
Elazığ Boğazkere Üzümü bulunmaktadır. Bununla 
birlikte müracaatı yapılmış olup halen değerlendirme 
aşamasında yer alan Elazığ Vişne Mermeri, Elazığ Tatlı 
Peynirli Ekmeği, Elazığ Vişne Dondurması, Ağın Beyazı 
Üzümü, Ağın Kış Kırmızısı Üzümü, Şavak Koyunu ve 
Elazığ Vişnesi onaylanma sürecindedir.

Bu yıl da Çalışma Komisyonumuz tarafından 
Elazığ Harput Çedene Kehvesi, Menceki Buğdayı 
ve Keban Biberi hazırlıkları tamamlanmış ve Türk 
Patent Enstitüsüne resmi başvurusu yapılmıştır. 
Komisyonumuz ayrıca; Köhnü Üzüm, Yerli Badem, 
Kesirik Lahanası, Badem Şekeri, Elazığ Şavak (Şafak) 
Tulum Peyniri ile Ataoğuz Yemekleri (Bulamaç, 
Karakavurma, Tutmaç Aşı/Erişte) gibi başlıklarda da 
çalışma başlatmıştır. 
Komisyonumuzun bu çalışmalarına, Dicle Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Doç.Dr. 
Aydın Alp, GAP Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Uzmanı Dr. Sertaç Tekdal, Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezinden Yüksek 
Ziraat Mühendisi Mehmet Naim Demirtaş ve İl Tarım 
ve Orman Müdürümüz Sayın Turan Karahan’ın 
görevlendirmesiyle İlimiz Ziraat Mühendisleri katkı 
sağlamaktadırlar. 
Tüm bu girişim ve yoğun çalışmalar neticesinde ticari 
karşılığı olan ve Elazığ için çok önemli değerlerler 
arasında yer alan Coğrafi Tescilli Ürün sayımızın yıl 
sonuna kadar 10’a yükseltilmesi ve başvuru sayımızın 
da 20 olmasını planlamaktayız. İlimiz için çok önemli 
olan bu çalışmaları yürüten tüm akademisyenlerimize, 
kurumlarımıza, profesyonellerimize ve uzmanlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu. 
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KÜLTÜRÜMÜZDE VE YÜCE DİNİMİZDE 
KADIN HEP BAŞTACI OLMUŞTUR…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Ars-
lan yayınladığı mesajda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, “Bugün ekonomi-
 ye daha fazla kadın elinin nasıl değmesi hususlarını konuşmamız gerekirken maalesef
kadına şiddet ülke gündeminden düşmemektedir. Bu durum vicdan sahibi her kesi-
.min rahatsız olması gereken bir durumdur” dedi

Kadına şiddet konusu kabul edilebilir değildir…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan,  
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, kadınların hayatın her alanında çok ciddi 
başarılar ortaya koyduğunun altını çizerek, “ Yeryüzünü 
güzelleştiren ve yaşanır hale getiren kadınlarımız, 
aydınlık yarınlara yürümemizi sağlayan en büyük 
gücümüzdür. Kadınlar öyle bir yüreğe ve güce 
sahiptirler ki,  hem evlerini hem de iş yerlerini büyük 
başarı örnekleri ortaya koyarak yönetmektedirler.  
Bu noktada kadınların üretime daha fazla katılmasını 
çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum.  Dünyanın 
en büyük ekonomileri arasına girmek istiyorsak, bunu 
ancak ekonomiye daha çok kadın eli değdiğinde 
başarabiliriz. Toplumsal hayatın her alanında etkin rol 
oynayan kadınların toplumların kalkınmasında, güçlü 
ekonomi seviyesine çıkılmasında ve güçlü nesillerin 
yetiştirilmesindeki etkileri yadsınmayacak kadar 
önemlidir. 
Hem kültürümüz hem de yüce dinimizde kadın çok 
müstesna bir yerde olmasına karşın bugün maalesef 
ülkemizin en önde gelen gündem maddelerinden 
biri kadına şiddet konusudur. Kadının iş hayatında 
daha fazla nasıl yer alması gerektiği hususlarını 
konuşmamız gerekirken ne yazık ki, kadına şiddet 
bugün önceliğim olmuştur. Bu durum tüm vicdan 
sahiplerini rahatsız etmesi gereken bir husustur.
Bu duygu ve düşüncelerle kadınların hayatın her 

alanında ki katılımlarının yükseldiği, başta şiddet, 
ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği gibi önemli sorunlarının 
tamamıyla çözüldüğü günleri görmek dileğiyle 
başta  Girişimci Kadın Üyelerimiz olmak üzere tüm 
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü  kutluyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi

MART 2021 E-DERGİELAZIĞ TSO

<< 16 >>



EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKET 
BAŞVURULARI BAŞLADI

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye
100 programı 7. dönem başvurularının başlamasına ilişkin lansman toplantısında yap-
tığı konuşmada, tüm hızlı büyüyen şirketleri ‘Türkiye 100’ programına katılmaya çağır-
 dı. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünya ligine çıkarıyoruz”
.dedi

Programa son başvuru tarihi 31 Mart 2021
“En hızlı büyüyen 100 şirketin” belirlendiği “Türkiye 
100” programı 7. dönem başvurularına açıldı. TOBB 
öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 
ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB 
ETÜ) iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, 
yeni iş birliğinin tanıtımı çevrim içi yapıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı 
konuşmada, 2011 itibarıyla Türkiye’de hızlı büyüyen 
şirketleri tespit etmek, bu şirketlerin görünürlüğünü 
artırmak ve başarılarını takdir etmek için “Türkiye 100” 
programını düzenlediklerini söyledi.
Bu şirketlerin Türkiye’nin milli gelir artışının en az 10 
katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız 
şirketler olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu:
“Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini, 
istihdamlarını diğer şirketlerden çok daha fazla artıran 
şirketlerdir. Dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, 
yenilikçi, genç, sürdürülebilir ve yeşil büyümeye önem 
veren şirketlerdir. İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu 
şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla 
büyümelerini istiyoruz. Bu şirketlerimizin yatırımcıya 
ve müşteriye daha kolay ulaşmasını sağlamak, sadece 
yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmaları, daha 
çok ihracat yapmalarını istiyoruz.”

Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin, kalkınmanın 
anahtarının girişimcilik olduğunun altını çizerek, her 
girişimcinin ortalama 10 kişiye istihdam sağladığını 
kaydetti. Girişimciliğin hevesle ortaya çıktığına dikkati 
çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
 “İşte Türkiye 100 programıyla girişimci rol 
modellerimizin sayısı artsın, buradaki her şirket, 
yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün 
gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikayelerini 
duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki onlar da girişimci 
olmaya daha fazla heves etsinler.”
Hisarcıklıoğlu  Vodafone’un şirketlere ve KOBİ’lere 
sunacağı dijitalleşme ve e-ticaret desteklerini çok 
önemsediğini belirterek, bugüne kadar Vodafone ile 
yaptıkları iş birliklerini anlattı.
Bu yıl 7’nci dönemi düzenlenen programa katılıma 
ilişkin Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri paylaştı:
“Türkiye 100 programında şirketleri 2017-2019 
büyümelerine göre değerlendireceğiz. Turkiye100.
tobb.org.tr web sitesinden ücretsiz bir şekilde başvuru 
yapabilirsiniz. Ben, hızlı büyüyen tüm şirketlerimizi, 
Türkiye 100 programına başvurmaya davet ediyorum. 
Çünkü Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünya 
ligine çıkarıyoruz.”
Programa son başvuru tarihi 31 Mart 2021 olarak 
belirlendi.
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ELAZIĞ PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN 
DİJİTAL LOKOMOTİFİ

“elazigburada.com” OLACAK…

Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Elazığ ürünlerinin iç Pazar ve ihracatın-
 da dijital platform üzerinden pazarlanmasını sağlayarak ilin ekonomi potansiyelinin
büyütülmesi hedefiyle 2020 yılında hizmete başlayan elazigburada.com dijital platfor-
…mun iş dünyasına değer üretmeye başladığını söyledi

Dijital Pazar Dünyada En Hızlı Büyüyen Platform 
Oldu…
2020 yılında pandemi süreciyle birlikte dünya 
ihracatında e-Ticaretin yerinin yüzde 25 oranında 
arttığını belirten Yaşar, “Ülkemiz maalesef bu 
alanda henüz dünyanın ulaşmış olduğu yüzde 25’lik 
seviyelerin çok altında. Dijital dönüşümle birlikte 
artık tüketim alışkanlıkları ile birlikte hızlı bir değişim 
süreci yaşanıyor. İşletmelerimizin bu değişimin 
dışında kalarak geleneksel yöntemlerle satış ve 
pazarlama stratejisini sürdürmeye ısrara etmeleri 
halinde sürdürülebilirliklerinin maalesef mümkün 
olmayacağını görmeleri gerekiyor. 
Oda olarak 2018 yılı Nisan ayında yapılan seçimlerin 
hemen ardından ilk iş olarak Odamızın öncülüğünde 
ve kontrolünde bir e-Ticaret platformu kurulması 
girişimi olmuştur. Bu alanda Ülkemizin kendi alanında 
en önemli firmalarından biri olan hepsiburada.com 
firması ile yaklaşık bir yıllık bir hazırlık sürecinin ardından 
tüm altyapılarımızı kurarak Odamız bünyesinde 
elazigburada.com e-Ticaret platformumuzu devreye 
aldık. Pandemiyle birlikte ne kadar isabetli bir hizmet 
yaptığımız bir kez daha ortaya çıkmıştır. Platform 
deprem ve COVİD-19 sürecinin yaşatmış olduğu tüm 
olumsuz şartlara rağmen büyümesini istikrarlı bir 
şekilde sürdürmektedir. Özellikle gıda ürünlerimizin 
ve Elazığ iç piyasanın da hareketlenmesinin 
sağlanması adına Meclis Üyemiz Sayın Mustafa 

Tunç çok önemi girişimlerde bulunarak, 12. Meslek 
Komitemizin de desteklerini alarak bir dizi çalışma 
başlatmıştır. E-Ticaret Şirketimizin profesyonelleri ile 
yapılan toplantıda mevcut durum analizi yapılmış 
ve bu rapor doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır. 
Platformda yer alan firma temsilcilerimizle yüz yüze 
yapılan görüşmeler, anketler ve talepler alınmış ve her 
bir başlıkla ilgili çözüm odaklı süreçler başlatılmıştır. 
Sayın Mustafa Tunç başkanlığında STK’larımızda 
platform tanıtım toplantıları organize edilerek gerekli 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, Şehir içi aynı gün 
teslim sağlanması için “hemen geldi” kurye firmasıyla 
ön anlaşma sağlanmıştır. Yine kargo fiyatlarının makul 
seviyele indirilerek hızlı ve güvenli kargo hizmeti için 
de ön anlaşmalar yapılmıştır.
Bununla beraber markalaşma, bilinirlik ve reklam 
çalışmaları kapsamında yıl boyunca uygulanmak 
üzere bir hazırlık sürecimiz de devam etmektedir. 
Hedefimiz elazigburada.com platformunun ilimiz 
perakende sektörünün dijital lokomotifi olması 
ve ülkenin tamamının Elazığ firmaları için Pazar 
haline gelmesinin sağlanmasıdır. Meclis Üyemiz 
Sayın Mustafa Tunç ve tüm profesyonellerimize 
değerli girişim ve gayretleri için teşekkür ediyor, tüm 
üyelerimizin de kendilerine bir maliyet oluşturmayan 
platforma bir an önce katılmaya davet ediyorum” 
dedi.
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İSTİHDAM TEŞVİKLERİYLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER 
SİTEMİZDE

 ve 4447 sayılı Kanunlar ile İstihdam Teşviklerine 2020 ve 2021 yıllarında 7256   
 önemli düzenlemeler ve eklemeler yapılmış olup Söz konusu teşvik, destek ve indirim
uygulamalarının yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş tarihlerine, ya-
rarlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına ilişkin detaylı sunum Odamızın www.elazigt-
…so.ogr.tr sitesinde yayınlanmıştır
8 Ayrı Başlıkta Yer Alan Desteklerle İlgili Detaylı 
Bilgilendirme Sunumu…
Oda Üyelerimizin ilgili teşviklerden istifade etmesi 
ve içinden geçilmekte olan bu zor dönemde devlet 
desteklerini kullanması açısından SGK teşvikleriyle 
ilgili olarak hazırlanmış olan detaylı bilgilendirme 
sunumuna Odamızın www.elazigtso.org.tr sitesi 
üzerinden ulaşılabilmektedir.

Hazırlanmış olan sunumda;
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda 7,
- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8,
- 4857 sayılı İş Kanununda 1,
- 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1,
- 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini 
Teşvik Kanununda 1,
- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1,
- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanununda 1,
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 
1, olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve 
indirim uygulaması bulunmaktadır.
Söz konusu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının 
yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş 
tarihlerine, yararlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına 

sitemizden ulaşmak mümkündür.
İstihdam üzerindeki maliyetlerin düşürülmesinde 
önemli olan bu teşvik, destek ve indirim 
uygulamalarının Oda Üyelerimizin ilgili birimleri 
tarafından incelenmesinde büyük yarar 
b u l u n m a k t a d ı r .
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ELAZIĞ TSO 8 MART ETKİNLİKLERİ…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri M. Mehmet Karabulut ve Elazığ Ti-
 caret İl Müdürü Bilal Öztürk, Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ederek
 Cezaevi Savcısı Taner Karacaoğlu ve Kurum Müdürü Osman Oğuz ile birlikte kadın
.memurların ve mahkumların kadınlar gününü kutlayarak çiçek takdim ettiler

Sosyal sorumluluk olarak bu tür etkinlikleri 
ön emsiyoruz … .
Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştirilen 
etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede Oda olarak 
sosyal sorumluluk olarak gördükleri organizasyonlara 
katılımı ve destek sağlamayı önemsediklerini ifade 
etti. 
Karabulut değerlendirmesinde, “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü vesilesiyle Odamız Meclis ve 
Yönetim Kurulu Başkanımız adına Odamız kadın 
çalışanlarına buket takdimimiz oldu. Aynı zamanda 
Odamız Kadın Girişimciler Kurlumuzda yöneticiliğini 
kadınların yaptığı işletmelere yönelik bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdiler. Ayrıca Ticaret İL Müdürümüz Sayın 
Bilal Öztürk ile birlikte Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunu ziyaret ederek, hem kadın çalışanlar hem 
de mahkumların kadınlar gününü kutlayarak çiçek 
takdimi gerçekleştirdik. Cezaevi Savcısı Sayın Taner 
Karacaoğlu ve Kurum Müdürü Sayın Osman Oğuz’un 
da eşlik ettikleri program çok güzel ve anlamlı oldu. 
Odamız personelinin yüzde 56’sı erkek, yüzde 44’ü 
ise kadın çalışanlardan oluşmaktadır. 2021 yılı eğitim 
programımızda da yine kadınların istihdamdaki 
yerlerinin artırılması ve girişimciliğinin teşvik 
edilmesiyle ilgili bir çok etkinlik ve organizasyon 
yapmayı planlamaktayız. 8 Mart Dünya Kadınlar 
günü vesilesiyle tüm kadınların gününü kutluyorum” 

ifadelerinde bulundu. 
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İŞTEN ÇIKARMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRESİ 
2 AY UZATILDI

 Normalleşme sürecinde istihdamı koruma tedbirleri çerçevesinde nakdi ücret
desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı. 31418 Sayı ve 9 Mart 2021 tarihli Resmi Ga-
 zete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı
…ve nakdi ücret desteğinin 17 Mart’tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı duyuruldu

İstihdamın korunması anlamında yerinde bir karar 
olmuştur…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan,  
konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “COVİD-19 
süreci nedeniyle, İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 
tarihinde eklenen geçici maddeyle iş veya hizmet 
sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona 
ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona 
ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından 
feshedilmesi yasaklanmıştı. Pandemi sürecinin 
devamı etmesi nedeniyle yasa birkaç kez uzatılmış 
ve 17 Mart 2021 tarihinde süre bir kez daha 2 ay daha 
uzatılmıştır. Alınan bu karar normalleşme sürecinde 
istihdamın korunması açısından değerli olmuştur” 
dedi.

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısına 
Konu Taşınıyor…
Başkan Arslan, pandemi sürecinde iş dünyasının 
sorun ve beklentilerinin değerlendirileceği ve Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğulu’nun katılımı ile yapılacak olan TOBB 
Ticaret ve Sanayi Odaları Konsiy Toplantısının da iş 
dünyasının beklentileri gündemiyle toplanacağını 
belirtti.
Başkan Arslan, toplantıda Elazığ TSO olarak, öncelikle 
Elazığ merkezli deprem sonrasında Elazığ ve Malatya 

illeri için uygulanan KOSGEB Acil Destek Kredi geri 
ödemesinin 2022 yılında başlaması, Krediye müracaat 
etmiş olmasına rağmen istifade edemeyenlere 
yeniden imkan sağlanması ve COVİD-19 sürecindeki 
Kısa Çalışma Ödeneği gibi desteklerin devam 
etmesini talep edeceklerini açıkladı.
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İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ELAZIĞ 
TSO’YU ZİYARET ETTİ

Aksu Oda Çalışmaları Hakkında Bilgilendirmede 
Bulundu…

Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonunda ağırlanan İYİ 
Parti heyetine Elazığ TSO tarihçesi, çalışmalar ve 
yürütülen projeler hakkında bilgiler veren Elazığ TSO 
Meclis Başkan Vekili Veli Aksu, özellikle deprem ve 
pandemi sürecinde Odanın almış olduğu aksyonlar 
ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu.
Aksu’nun hem oda tarihi hem de yapılan çalışmalar 
hakkındaki geniş kapsamlı bilgilendirmesinin 
etkileyici olduğunu belirten İyi Parti Erzurum 
Milletvekili Naci Cinisli, Odanın hem üyeler hem de 
şehir adına çok değerli bir vizyon ortaya koyduğuna 
şahit olduklarını dile getirdi. 
Cinisli değerlendirmesinde, “Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odamıza bugün bizlere göstermiş oldukları 
bu yakın ilgi ve Sayın Başkan Vekilimizin yapmış 
olduğu bilgilendirme nedeniyle teşekkür ediyorum. 
Gerçekten yapılan çalışmalar ve Oda tarihi etkileyici. 
Şehrin ekonomik kalkınma ve gelişmesi için alınmış 
olan tüm aksiyonlar birbirinden değerli çalışmalar 
içeriyor. Deprem yaşamış bir ilin yeniden ekonomik 
olarak ayağa kalkması adına her bir başlık devletin 
tüm imkanları ile sahip çıkılması gereken hamleler 
içeriyor. Ben şahsım ve arkadaşlarım adına tüm Oda 
Yönetim organlarını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde yer alan bir siyasi parti olarak bu gözlem 
ve tespitlerimiz doğrultusunda her zaman sizlerin 
sesi olmaya ve bizlerden her bir talebinizin sonuna 
kadar arkasında duracağımızı bilmenizi istiyoruz. Tüm 
gayret ve girişimleriniz için teşekkür ediyor, başarılar 
diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

 İyi Parti Erzurum Milletvekilleri Muhammet Naci Cinisli ve Eskişehir Milletvekili
 Arslan Kabukcuoğlu ile İyi Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
…Elazığ TSO’yu ziyaret ederek, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldiler
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ELAZIĞ TSO MECLİSİ YOĞUN 
GÜNDEMLE TOPLANDI

Erbaş Fatiha İle Anıldı…
Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, toplantının 
açılış konuşmasına Miraç Kandilini kutlayarak 
başlarken, helikopter kazasında şehit olan Elazığ 8. 
Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve tüm 
şehitleri için Meclis Üyelerini Fatiha okumaya davet 
etti.
Meclis Başkanı Yaşar konuşmasında, “Şubat ayının son 
haftası için planladığımız ancak yoğunluklar sebebiyle 
bugün ertelenmiş olan Şubat Ayı Meclis toplantımızı 
açarken Meclis Başkanlık Divanımız adına hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.
Sözlerime başlamadan önce sizlerin ve tüm halkımızın 
Miraç Kandilini kutluyor, bu müstesna gecenin 
hürmetine duaların kabul olması dileklerimle, 
toplantımızın da hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. İlimizde görev yaptığı sürede örnek kişiliği 
ile hepimizin gönlünde unutulmaz bir yer edinen 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok önemli bir paşası olan 
8.Kolordu Komutanımız Korgeneral Sayın Osman 
Erbaş ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sizleri 
tüm şehitlerimiz anısına Fatiha okumaya devam 
ediyorum” dedi. 

Başarılı Meslek Komite Üyelerine Plaket…

Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, toplantıda 
2018-2020 dönemindeki başarılı hizmetleri nedeniyle 
plaket almaya hak kazanan Meclis Üyelerini tebrik 
ederek, “ Bir önceki Meclis Toplantımızda alınan 
kararlar doğrultusunda Meslek Komitelerimizin 2021 
planlaması ve çalışma organizasyonları ile ilgili olarak 
çok değerli çalışmalar icra edildi. Ben bugün il dışında 
olması vesilesiyle aramızda olmayan Başkan Vekilimiz 
Sayın Veli Aksu hocama ve Komisyon üyelerimize 
hizmetleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Meslek Komiteleri Organizasyon Komitesi tarafından 
2018/2020 döneminde gayret ve hizmetleri nedeniyle 
33 Meslek Komitesi Üyemize plaket törenimiz 
olacaktır. Ben öncelikle emek ve gayretleri nedeniyle 
kutluyorum.”

Elazığ TSO Akreditasyon Sistemi…
Başkan Yaşar, Odanın bu hizmet dönemi içerisinde 
hem kurumsallaşa, hem de üyelerin ve şehrin önünün 
açılması noktasında çok önemli çalışmalara imza 
attığını ve bu çalışmaların TOBB Akreditasyon sistemi 
içerisinde ‘İyi Uygulama’ olarak tescil edildiğini söyledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Yaşar baş-
 kanlığında Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Elazığ
TSO’nun 2018-2021 hizmet döneminde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplan-
 tında İyi Uygulama Örnekleri Raporu hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan
 bir sunu yaparken, 33 Meslek Komitesi Üyesine de başarılı hizmetleri nedeniyle plaket
…takdim edildi
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Yaşar değerlendirmesinde, “ Odamızın yine bu 
hizmet döneminde Akreditasyon Sistemi içerisindeki 
bağımsız denetçi tarafından yapılan incelemede 
bir çok alanda üyemize, ilimize ve şehrin sosyal, 
kültürel ve ekonomik hayatına yönelik girişim 
ve faaliyetlerimizden derlenen İYİ UYGULAMA 
Raporumuzu Sayın Başkanımız detaylı bir şekilde 
anlatacaktır.
Bu Raporun tüm Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz tarafından iyi analiz edilmesini ve yayın 
haline getirilecek olan bu çalışmanın tüm üyelere 
ulaştırılarak iyi anlatılmasını her birinizden ayrı 
ayrı istirham ediyorum.  Bu çalışma Odamızın bu 
hizmet döneminde gerçekleştirmiş olduğu her biri 
diğerini tamamlayan ve birbirinden değerli hizmet ve 
çalışmalardır. Amacımız başlamış olan ve bir çoğunda 
çok önemli mesafeler alınmış olan her bir başlık 
altındaki girişimlerin şehrin Kırmızı Kitabı mantığı ile 
sahiplenilmesi ve devamlılığının sağlanmasıdır.”

Zor Şartlara Rağmen Hedeften Uzaklaşılmadı…
Yaşar konuşmasının son bölümünde, deprem 
ve COVİD-19 sürecine rağmen hedeflerden 
uzaklaşılmadan aynı kararlılıkla çalışmaların devam 
ettiğini ifade ederek, “Hem deprem hem pandemi 
sürecini yaşayan bu Meclis, içinde bulunulan tüm 
olumsuzluklara ve zor şartlara rağmen, hedeflerinden 
uzaklaşmadan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
tarihine geçecek başarılı hizmetler gerçekleştirmiş 
ve gerçekleştirmektedir. Bugün Meslek Komite 
Üyelerimiz içerisinde 33 arkadaşımıza plaket verilecek 
olmasına karşın her birinizin bu çalışmalarda 
fedakarca katkınız vardır.
Odamızın kurumsal yapısının oluşturulması, fiziki 
altyapısının tamamlanması, hizmet binamızın bir 
ticaret kampüsüne dönüştürülmesi, TOBB ve diğer 
kurumlarda Odamızın temsili, çok ortaklı yapılarla ilin 
kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve işsizlikle 
mücadele girişimleri, üyelerimizin ve ilimizin beklenti 
ve sorunlarının ilgili makamlara taşınma gayretleri, 
kurum-kuruluş ve STK’larla olan müşterek hareket 
etme gayretleri ve şehrin hemen her meselesinde 
Odamızın inisiyatif alması tüm halkımızın takdirini 
görmektedir.
1884 yılından günümüze toplum içerisinde hep 
saygın bir yeri olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
üstlenmiş olduğu misyona yakışır hizmetler yapan 
bu Meclis ve Meslek Komitelerimiz hem Odamız 
hem ilimiz tarihine not düşmektedir. Yılmadan, taviz 
vermeden, küçük hesaplar içerisinde bulunmadan, 
Üyemiz ve ilimiz için atılan her bir adımın deprem 
sonrası ve pandemi sürecinde şehrimizin geleceği 
açısından bugün ne kadar değerli olduğuna bir kez 
daha şahitlik etmekteyiz. 
Sözlerime son verirken, toplantımızın bir kez 
daha hayırlara vesile olmasını diliyor ve gündem 
maddelerimizin görüşülmesine geçiyoruz” dedi.

Elazığ TSO Başkanı Arslan’dan ‘İyi Uygulamalar’ 
Sunumu…
Meclis Toplantısında, Elazığ TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ TSO tarafından 201-
2021 döneminde uygulanan ve TOBB Akreditasyon 
sistemi içerisinde İyi Uygulama olarak değerlendirilen 
çalışmalarla ilgili bir sunu yaptı. Başkan Arslan 41 ana 
başlık altında 250 maddeden oluşan çalışmaların her 
birinin şehrin geleceği açısından birbirini tamamlayan 

çok önemli girişimler olduğunu ifade etti.

Meslek Komite Üyesine Plaket Takdimi…
Toplantının ‘Serbest Kürsü’ bölümünde Oda çalışmaları 
ve projeler başta olmak üzere Meclis Üyeleri görüş ve 
önerilerini dile getirirken, Meclis Başkanı Ahmet Yaşar 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, çeşitli 
sorulara cevap vererek katılımcıları bilgilendirdiler. 
Toplantı daha sonra 2018-2020 döneminde Meslek 
Komitelerindeki başarılı çalışmaları nedeniyle 33 
Meslek Komite Üyesine plaket takdim töreni ile sona 
erdi. 
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MESLEKİ EĞİTİM PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

Hem işsizlik hem de iş dünyasının ara eleman 
sorununa çözüm üretmek istiyoruz…
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği arasında 2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim 
İş Birliği Protokolü çerçevesinde Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak ilimizde Elazığ Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile 2019 yılının sonlarında bir protokol 
imzalamış ve çalışmalarımıza başlamıştık. 
Ancak 2020 yılı Ocak ayında yaşanan deprem 
felaketinden sonra ne yazık ki tüm çalışmalarımız 
ve hedeflerimiz askıya alınmak zorunda kalındı. 
TOBB ve Bakanlığımız arasına imzalanan protokol 
çerçevesinde neler yapılabilir hususunu Odamızda 
Protokol Yürütme Kurulu ve Elazığ TSO Başkanımız 
Sayın Asilhan Arslan başkanlığında Kurul Üyeleri olan 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Feyzi Gürtürk, Elazığ 
TSO Meclis Başkan Vekili ve Eğitim Komisyon Başkanı 
olarak şahsım, İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın 
Özgür Güler ile  Sayın Mustafa Kılınç ve Elazığ MTAL 
Okul Müdürü Sayın Tarık Tuncay Türkmen’in katılımı 
ile bir toplantı gerçekleştirdik.
Okul yöneticilerimiz tarafından ihtiyaç analizleri 
yapılmış bu hususta yönetim ve eğitim kadrosu 
için eksiklikler de tespit edilmiştir. Belirlenmiş olan 
gündem maddeleri hususunda yapılan görüşmeler 
sonrasında hazırlanmış olan protokolümüz şahsım 

ve Okul Müdürümüz Sayın Tarık Tuncay Türkmen 
tarafından imzalanmıştır. Hedefimiz Milli Eğitim 
İl Müdürlüğümüzün eğitmen ve fiziki altyapı 
imkanlarından istifade etmek suretiyle hem işsizlerin 
nitelikli meslek sahibi yapılması hem de iş dünyasının 
ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilesidir. 
Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm 
Milli Eğitim camiamıza vermiş oldukları destekler ve 
gayretleri için teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı 
olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu. 

Elazığ TSO ile İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasındaki “Mesleki Eğitim İşbirliği Pro-
 tokolü” çerçevesinde Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetim ve öğretmen
 kadrosunda eksikliklerin tamamlanması ve okulun iş dünyasının talep etmiş olduğu
mesleki eğitimleri verebilmesi için Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili ve Eğitim Komisyo-
nu Başkanı Veli Aksu ile MTAL Okul Müdürü Tarık Tuncay Türkmen tarafından hazır-
…lanan protokol imzalandı
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ELAZIĞ TEKNOVA (2. OSB) ALT YAPI İHALESI 
YAPILDI

Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin alt yapı yapım 
işinin ihalesi saat 11.30’da Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda yapıldı. Bakanlıkta gerçekleştirilen 
ihalede; Elazığ’dan OSB Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Tügen ve OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi Zülfü 
Altuntaş komisyon üyesi olarak ihalede yer aldılar. İşin 
keşif bedeli 2021 birim fiyatına göre; 189 milyon 694 
bin 674 TL iken İmaj Alt Yapı Sanayi Ticaret AŞ. yüzde 
56,12 kırımla ihaleyi aldı. 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş, Elazığ 
2. Organize Sanayi Bölgesi’nin 10 gün içerisinde yer 
tespitinin yapılarak işe başlanması ve yıl sonuna 
kadar çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini 
söyledi.  

Elazığ TEKNOVA (2. Organize Bölgesi)’nin alt yapı yapım işinin ihalesi Bilim Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığında Bakanlık Temsilcisi Metin Demirtürk başkanlığında ger-
 çekleştirildi. 7 Kişiden oluşan İhale Komisyonunda Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve
 OSBÜK Üst Kurul Üyesi Zülfü Altıntaş ile Elazığ Belediye Meclis Üyesi ve OSB Yönetim
 Kurulu Üyesi Mehmet Tügen’de yer aldı. İhaleyi İmaj Alt Yapı Sanayi Ticaret Anonim
.Şirketi aldı
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE HEDEF 5 BİN İSTİHDAM

Toplantıya Yoğun Katılım…
Son yıllarda Elazığ OSB’de kurulan ve yatırım 
büyüklükleri ve istihdam kapasiteleriyle dikkat çeken 
tekstil yatırımlarının sorun ve talepleri Elazığ TSO 
Konferans Salonunda geniş bir katılımla masaya 
yatırıldı.  Moderatörlüğünü Elazığ TSO Başkanı 
Asilhan Arslan’ın yaptığı “Elazığ’da Tekstil Sektörünün 
İstihdam Sorunu ve Verimliliği Artırma” konulu istişare 
toplantısına, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İş 
Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, FKA Genel Sekreteri Dr. 
A.Vahap Yoğunlu, Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Veli 
Aksu, Elazığ TSO 4. Meslek Komite Başkanı Ayşegül 
Metin, OSB Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. 
Oğuz Yakut, STK Başkan ve Yöneticileri, tekstil sektörü 
temsilcileri, Elazığ TSO Akademik Danışmanları, Elazığ 
TSO profesyonelleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
Fırat Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu Öğretim 
Üyeleri katılım sağladı.

Tekstil, İstihdamda Lokomotif Olacak…
Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, ülkemiz 
ihracatında ve istihdamında tekstilin çok önde gelen 
bir sektör olduğun belirterek, Elazığ’ın da bu alanda 
özellikle son üç yıllık dönemde çok önemli gelişmeler 
gösterdiğini kaydetti. Arslan konuşmasında “Tekstil 
sektörü iş dünyasında özellikle oluşturduğu yüksek 
katma değer, yüksek istihdam ve ihracat rakamlarıyla 
ülkemizin vazgeçilmez lokomotif sektörlerinden. 

Elazığ’ımızda geçtiğimiz son 3 yılda çok ciddi yatırım 
alarak büyük işletmelere ev sahipliği yapan ve yüksek 
miktarda istihdam oluşturmaya başlayan çok önemli 
bir alan oldu. Yatırımlarını tamamlayıp üretime geçen 
tesislerimizle, yatırımı devam eden ve yatırımın belirli 
bölümlerini tamamlayarak kısmen üretime geçen 
işletmelerimiz hem ilimiz ekonomisine hem de 
istihdamına çok önemli değer katmaya başlamıştır. 
Sektör temsilcilerimizle yaptığımız istişare 
toplantılarında özellikle ara eleman noktasında 
sorunların yaşandığını ve ilimizin çok yoğun işsizliğine 
rağmen bu konunun niçin yaşandığını tüm tarafların 
katılımı ile bugün masaya yatırmak istedik. 
Bugün aramızda olan yaklaşık 10 ayrı tekstil yatırımı 
temsilcimizin istihdam potansiyeline baktığımızda 
yatırımların tamamlanması ile birlikte yaklaşık 20 
binleri buluyor. 
Bu sayı Elazığ için çok değerli. Çünkü İş Kur İl 
Müdürlüğümüz tarafından verilen bilgilerde 
ilimizde 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde yaklaşık 
30 bin civarında bir iş arayışı başvurusu olduğunu 
görmekteyiz. Bu yoğun nüfusun çok büyük bir 
bölümünün sadece tekstil sektöründe eritilebileceğini 
görüyoruz. Bir yandan bakıyoruz, işsizlik ve iş arayanlar 
var, diğer yandan bu iş arayanların çalışabileceği 
alanlar ve entegre tesisler mevcut, devlet destekleri ve 
kurs imkanları söz konusu ama sorun devam ediyor. 

 Son üç yıllık dönemde Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde entegre yatırımlarla
 dikkat çeken tekstil sektöründe yer alan firma yöneticileri ve paydaşlar Elazığ TSO’nun
 organizasyonu ile bir araya getirildi. Yaklaşık üç saat süren ve tüm tarafların söz aldığı
istişare toplantısında sektörün yılsonuna kadarki istihdam hedefi 5 bin olarak belir-
 lenirken, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) sekreterliğinde sektörün sorunlarının takip ve
…çözümü için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı
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TOBB UYUM ARABULUCULUK VE UYUŞMAZLIK 
ÇÖZÜM MERKEZİ AÇILDI

Adalet kutup yıldızı gibidir…
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB UYUM Arabuluculuk ve 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı 
konuşmada hukuk sisteminin sadece devletin değil 
ekonominin de temel direği olduğuna değinerek, 
“Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o 
ülkenin ekonomisi de güçlü olur. ‘Adalet, kutup 
yıldızı gibidir, yerinde durur. Geri kalan her şey onun 
etrafında döner.’ İşte bu yüzden, adalet terazisinin 
dengesini korumalıyız“ dedi.
Hisarcıklıoğlu, arabuluculuğun yurtdışında da 
geçerli olmasını sağlayacak Singapur Sözleşmesi’nin 
yasalaşmasından büyük memnuniyet duyduğunu 
vurguladı.

Hukuk dünyası ile iş dünyasını bir araya getirdik…
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, her 
zaman şikayet edilen konuların başında aşırı dosya 
yükü sebebiyle yargı sisteminin yavaş işlemesi 
geldiğini belirterek, “Adalet Bakanımız Gül, burada 
önemli yapısal reformlara imza attı. Alternatif çözüm 
yollarının devreye girmesini sağladı. 2013’ten bu yana 
ihtiyari olarak uygulanmakta olan arabuluculuk 
sistemi, iş uyuşmazlıklarında zorunlu olarak 
uygulamaya başladı. Daha sonra ticari ve tüketici 
uyuşmazlıklarında da arabuluculuk zorunlu hale 
geldi. Bu süreçte Bakanımızla birlikte Ankara’da, 

İstanbul’da, Antalya’da ve İzmir’de pek çok etkinlik 
düzenledik. Hukuk dünyası ile iş dünyasını bir araya 
getirdik, birbirimizi daha iyi anlamaya başladık” dedi.

Elazığ TSO Arabuluculuk ve Uyum Merkezi Bölgesel 
Hizmet Verecek…
 Zoom üzerinden toplantıya katılım sağlayan Elazığ 
TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ TSO Arabuluculuk 
ve Uyum Merkezi Sorumlusu Yüksel Yüce’de yaptığı 
değerlendirmede Elazığ Barosu ile tüm altyapıların 
oluşturulduğu Elazığ TSO Arabuluculuk ve Uyum 
Merkezi’nin TOBB ile işbirliği içerisinde bölgesel olarak 
hizmet vermesinin kurgulandığını söyledi. Yüce, 
Elazığ başta olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu 
hatta Ankara’nın doğusunda kalan illere Arabuluculuk 
ve Uyum hizmeti verilmesi için çalışmaların devam 
ettiğini ve hedefin en kısa süre içerisinde yasal olarak 
hizmet vermeye başlamak olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılı-
 mıyla zoom üzerinden gerçekleşen TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm
Merkezi’nin açılış törenine katılan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ TSO Tah-
 kim ve Arabuluculuk Merkezi Sorumlusu Yüksel Yüce, Bölgesel olarak hizmet vermesi
.planlanan Elazığ TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Merkezi hakkında bilgiler verdi
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“BIR ALIŞVERİŞLE ÇOK ŞEY FARK EDER” 

İhtiyaçlarınızı bölgenizdeki küçük işletmelerden temin 
edin…
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, ekonominin 
belkemiği KOBİ’lerin %99’unu oluşturan küçük işletmeleri 
pandemi sürecinde desteklemek üzere “Bir Alışverişle 
Çok Şey Fark Eder” kampanyasını başlattığını duyurdu. 
Kampanyanın amacı, ülke genelinde tüketicilere çağrıda 
bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel 
küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek. 

Hisarcıklıoğlu: Yaptığımız alışverişle küçük işletmelere 
destek olalım…
KOBİ’lerin ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu 
vurgulayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu kampanya ile ilgili olarak “Ekonomide 
COVID-19 pandemisinden en çok etkilenenler küçük 
işletmeler oldu. Pandeminin başlangıcından bu yana ya 
kapalı kaldılar, ya da tam kapasiteyle çalışamadılar. Bu durum 
masraflarını karşılayamamalarına, finansmana erişimde 
zorluk çekmelerine, tedarik zincirlerinde ise aksamalara yol 
açtı. Şimdi ise kontrollü normalleşme dönemiyle ekonomide 
bir canlanma görüyoruz. Bu canlanmanın en önemli 
kaynağı ise tüketici harcamaları. Bu harcamaları doğru 
kanalize etmemiz halinde ekonomik toparlanmayı çok 
daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum. Burada da küçük 
işletmeler büyük rol oynuyor. Küçük işletmeler, KOBİ’ler 
ülke ekonomimizin bel kemiği, istihdamın can damarları. 
Dolayısıyla bu canlanma esnasında da tüketiciler olarak 
küçük işletmelere destek olmamız, ekonominin daha hızlı 
toparlanmasını, küçük işletmelerin faaliyetlerine kaldıkları 
yerden devam etmelerini, tedarik ve değer zincirlerinin 
de tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak. İşte bu 

kapsamda TOBB ve Visa olarak “Bir Alışverişle Çok Şey Fark 
Eder” kampanyasına başlıyoruz. Bu kampanya ile tüketicilerin 
yaptıkları alışverişle küçük işletmelere destek olabileceklerini 
vurgulamak, yapılacak bir alışverişin küçük işletmeler 
nezdinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Küçük 
işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç 
eksilmesin istiyoruz ve tüm herkesi bu kampanyaya destek 
vermeye davet ediyoruz” dedi.çok değerli olacaktır. Ben bu 
düşüncelerle, toplantıya katılım sağlayan tüm kurumlarımıza, 
STK’larımıza, Eğitim Kurumlarımıza, sektör temsilcilerimize 
ve tarafların tümüne en kalbi teşekkürlerimle saygılarımı 
sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.  

İhtiyaçlarınızı bölgenizdeki küçük işletmelerden temin 
edin…
“Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını 
değerlendiren Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan 
Arslan; “Küçük işletmeler ekonomik hayatımızı olduğu 
kadar, toplumsal hayatımızı da zenginleştiriyor.  Bu anlamda 
TOBB ve Visa arasında imzalanan protokolü çok değerli 
buluyoruz. Visa’nın Avrupa’da 3 yıldır yürütmekte olduğu ‘Bir 
Alışverişle Çok Şey Fark Eder’ kampanyasını TOBB iş birliğiyle 
ülkemizde hayata geçirerek küçük işletmelerden alışveriş 
yapmanın teşviki sağlanmıştır. Oda olarak bu yılın başında 
yaptığımız girişimlerle ulusal market zincirlerinin Cumartesi 
günleri öğleden sonra, Pazar günleri ise  tam gün kapalı 
olmasını ve böylelikle küçük esnafa destek verilmesi için 
çalışma başlatmıştık. Maalesef taleplerimiz ilgili kurumlar 
ve üst birliklerince olumlu karşılanmamıştı. Bu kampanya 
inşallah bu talebimizin karşılanması hususunda önemli bir 
açığı kapatacaktır” dedi. 

TOBB ve Visa, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam et-
 melerini desteklemek üzere yeni bir kampanya başlattı. “Bir Alışverişle Çok Şey Fark
 Eder” sloganı ile hayat bulan kampanya, tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden
karşılamaya davet ediyor. Kampanyayı değerlendiren Elazığ TSO Başkan Asilhan Ars-
lan, kampanyayı yürekten desteklediklerini ve tüm halkımızın desteklerini bekledik-
…lerini ifade etti
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TOBB VE GOOGLE’DAN, KÜÇÜK İŞLETMELERİN 
DİJITALLEŞMESİ İÇIN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Küçük İşletmelere Özel Planlama İmkanı
Dünya çapındaki küçük işletmelerin %70’i, işlerini 
yaparken zamandan tasarruf etmek için yardıma 
ihtiyaç duyduklarını, %65’ten fazlası da işlerini 
tanıtmalarına yardımcı olacak kullanımı kolay araçlar 
aradıklarını söylüyor. Bu açıdan çevrimiçi bir varlığa 
sahip olmak, günümüzde iş başarısı açısından kritik 
önem taşıyor.
 İşletmelerin ücretsiz yararlanabildikleri Küçük 
İşletmeler için Google ile doğru Google araçlarını 
seçerek çevrimiçi ortamda öne çıkmalarına, daha fazla 
müşteriye ulaşmalarına ve daha verimli çalışmalarına 
yardımcı olacak, “kendilerine özel” bir plan sunuluyor.
 Söz konusu plan çerçevesinde Google Benim 
İşletmem, YouTube, Google Ads, G Suite, Google 
Analytics, Grow My Store, Google Domains, Test My 
Site ve Market Finder gibi ürünlerin ilk kez veya daha 
etkin şekilde kullanılmasına ilişkin öneriler yer alıyor.
 Küçük İşletmeler için Google kapsamında işletmelere 
işlerini dijitale nasıl taşıyacakları ve geliştirecekleri 
konusunda adım adım bilgiler veren Online Başarı 
Kılavuzu yer alıyor.
 Sitede ayrıca birçok zorluğu beraberinde getiren 
Covid-19 salgını ile mücadeleye yönelik ipuçları ve 
işletmelerin yeni fırsatlar elde etmelerini destekleyen 
pazarlama araçlarından oluşan bir koleksiyon 
sunuluyor.
 Öncelikli olarak küçük işletmelerin ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak geliştirilmiş olmakla birlikte, 
Küçük İşletmeler için Google’da daha büyük işletmeler 
için de değer olabilecek araç ve kaynaklar yer alıyor.
 
KAYNAK LİNKLER:
Küçük İşletmeler için Google: https://smallbusiness.
withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/ 
Google Dijital Türkiye Platformu: https://grow.google/
intl/tr 
Grow My Store: https://growmystore.thinkwithgoogle.
com/intl/tr_tr 
Google Benim İşletmem: https://www.google.com/
intl/tr_tr/business 
Dijital Atölye: https://learndigital.withgoogle.com/
dijitalatolye  

 TOBB ve Google, Türkiye’deki küçük işletmelerin dijitalleşmesine yönelik “Küçük
 İşletmeler için Google” platformunu kullanıma sundu. Platform işletmelerin; dijital
 .dünyadaki varlıklarını, güçlendirerek devam ettirebilmelerine destek sağlayacak
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ELAZIĞ TSO İLE VAKIF KATILIM BANKASI 

Odamız Üyelerinizin Finansmana Ulaşma 
İmkanlarını Kolaylaştırmak İstiyoruz…
Protokol töreninde bir değerlendirme yapan Elazığ 
TSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Yüce Oda olarak 
üyelerin finansmana ulaşma hususunda önemli 
girişimler yaptıklarını belirterek, “Bugün Elazığ Ticaret 
ve Sanayi Odamız ile Vakıf Katılım Bankası A.Ş. arasında 
Odamız üyelerinin uygun koşullarda kredi kullanımı ve 
tüm bankacılık hizmetlerinden istifade edebilmesine 
imkan tanımak için hazırlanmış olan Protokolümüzü 
imzalamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 
İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde iş 
dünyasının en önemli beklentilerinin başında uygun 
koşullarda finansmana ulaşma gelmektedir. Elazığ iş 
dünyasının bu beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verme 
adına Odamız tarafından çok yoğun çalışmalar ve 
girişimler yapılmıştır. Bu çalışmalarımızdan biri de 
bankalarla ticari protokoller imzalamaktır. Bugün 
Vakıf Katılım A.Ş. ile imzalayacağımız protokolün 
hazırlanmasında bizlere büyük destekler veren Vakıf 
Katılım KOBİ Pazarlama Müdürü Sayın Lokman Avcı 
ile Vakıf Katılım Elazığ Şube Müdürü Sayın Ömer 
Yüce’ye teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Elazığ İş Dünyasına Değer Katmak İstiyoruz…
Vakıf Katılım KOBİ Pazarlama Müdürü Lokman Avcı’da 
değerlendirmesinde Elazığ TSO ile işbirliği içerisinde 
ilin ekonomi ve sanayisine çok geniş bir işbirliği 
alanı içerisinde değer katmak istediklerini belirterek, 
“Bankanın, üyelere sağlayacağı finansmana erişimin 
kolaylaştırılması ve bankacılık hizmetlerindeki özel 
koşulların yanı sıra, bankacılık mevzuatının izin verdiği 
ölçüde, karşılıklı faydanın mevcut olduğu alanlarda 
işbirliği yapmak istiyoruz.
 Bu anlamda araştırma programlarının desteklenmesi, 
bilimsel teknik ve mesleki yayınların hazırlanması, 
paylaşılması ve ortak belirlenen mecralarda 
yayınlanması, diğer işbirliğine dayalı faaliyetler ve 
yardımların desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla 
taraflar arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak 
çalışma alanlarının belirlenmesi de protokolün iş birliği 
konuları arasındadır. Oda üyelerine yönelik olarak 
tüm bankacılık hizmetlerinde indirimli tarifelerin 
uygulanması ve Katılım bankacılığı, dış ticaretin 
finansmanı, KOBİ ve KOBİ dışı firmaların finansmana 
erişimi ile ilgili araştırma ve ortak çalışmalarla Elazığ 
iş dünyasına değer katmak istiyoruz” ifadelerinde 
bulundu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Vakıf Katılım Bankası A.Ş. arasında Oda üyeleri-
nin uygun koşularda kredi kullanımı ve tüm bankacılık hizmetlerinden istifade etme-
 sine imkan sağlayan ticari protokol anlaşması Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel
 Yüce ile Vakıf Katılım KOBİ Pazarlama Müdürü Lokman Avcı ve Vakıf Katılım Elazığ
.Şube Müdürü Ömer Yüce tarafından Elazığ TSO’da imzalandı
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ELAZIĞ SİYASET ÜSTÜ TUTULARAK 
HİZMET VERİLMELİ

Ortak paydamız; Elazığ’ımızın menfaati olmalı! 
Ne siyasilerimiz, ne bürokratlarımız, ne de STK 
temsilcilerimiz günü birlik planlamalar yapmamalı.  
Özellikle söz konusu memleketimizse herkes 
siyasi görüş ve düşüncelerini bir kenara bırakarak; 
Elazığ’ımızı düşünmeli! Geçtiğimiz haftalarda buna 
şahit olacağımız birkaç olay yaşadık. Dileriz Elazığ’ımız 
hep siyaset üstü düşünülür ve kentimizin menfaati ön 
plana tutularak, atılan her adımda kentimize katma 
değer olarak geri döner.

KENTİMİZİN MENFAATİNİN ÖN PLANA ÇIKMASI 
SEVİNDİRİCİ!
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda AK Parti 
MKYK Üyesi ve AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, 
CHP heyetinin ilimiz ziyaretinin ardından CHP’liler 
tarafından keşke ilimize bir okul kazandırılsaydı da 
ziyaretleri bir anlam kazansaydı, şeklinde bir söylemde 
bulunmuştu. Bunun üzerine CHP Elazığ Milletvekili ve 
Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol da Vekil Bulut’un güzel 
bir konuya temas ettiğini; İstanbul ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlarının Elazığ’da okul yaptırmak 
isteğiyle Elazığ Valiliği ile irtibat kurduğunu aktarmıştı. 
Kentimizin menfaatine olan işlemlerde siyaset üstü 

düşünülüyor olması bizleri sevindirdi. Henüz ete ve 
kemiğe bürünmese de böyle bir ihtimalin olması bile; 
görmek istediğimiz tablo bu dedirtti.

SİYASİLERİMİZ, ÖZLEDİĞİMİZ TABLOYU SUNDU!
Sadece bu da değil, geçmişte Vekil Erol sık sık 
TBMM’den bir ekibin ilimizde inceleme yapması 
gerektiğini aktarıp duruyordu ve bu konuda da 
AK Partili vekiller adım atarak; TBMM Deprem 
İnceleme Komisyonun ilimize gelmesini sağladı. 
Yani ilimizin faydasına olacak konularda siyasilerimiz 
farklı görüşlerde olsalar dahi birbirlerine yol gösterici 
olmaları güzel ama daha güzeli artık birbirlerinden 
gelen makul isteklere sıcak bakıyor oluşları… Özetle 
özlediğimiz tablo bu!

 Başkan Arslan; “Bizim kurtarıcı bekleme, birilerinin bu şehrin elinden tutmasını
 hayal etme gibi bir durumumuz yok. Yani artık zaman kaybına tahammülümüz yok!
 Bu kadim şehrin; rüzgârın yönüne terk edilmesi; bizlerin kabulleneceği bir durum ve
ilimizin kaderi olmamalıdır” diyerek herkese bir görev düştüğünü kaydetti. Fırat gaze-
 tesi olarak bizler de bu kentin menfaatine olan işlerde kentimizdeki görevli; siyasilerin,
bürokratların ve STK temsilcilerinin siyaset üstü davranmasının bu kente kazandıraca-
.ğını ifade ediyoruz
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ŞEHRİMİZİN MENFAATİ İÇİN;  GAKGOLAR EL BİRLİĞİ 
İLE ÇALIŞMALI!
Bu ve benzeri tabloları görmeyi de ilimiz adına daha 
somut adımların atılmasını da nitekim fazlasıyla 
istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu kentin kurtarıcı 
beklemeye tahammülü olmadığını aktaran isim; 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan 
olmuştu. Başkan Arslan’ın konuşmasında dikkat 
çeken ve üzerinde titizlikle durulması gereken 
noktalar vardı. Başkan Arslan’ın bu söylemlerine 
yer vermeden önce Fırat gazetesi olarak bizler de 
bu şehirde yaşayan her bir bireyin memleketinin 
refahı adına çalışması gerektiğini kaydediyoruz. Son 
zamanlarımız zor geçiyor ama zorun üstesinden de 
birlikte geleceğimiz unutulmamalı. Yani şehrimizin 
menfaati için; gakgolar el birliği ile çalışmalı.

BAŞKAN ARSLAN: KADİM ŞEHRİMİZ RÜZGÂRIN 
YÖNÜNE TESLİM EDİLMEMELİ!
Şehrin sahibinin bizler olduğunu vurgu yapan Başkan 
Arslan;  “Şehrin sahibi sizlersiniz. Bizim kurtarıcı 
bekleme, birilerinin bu şehrin elinden tutmasını 
hayal etme gibi artık zaman kaybına tahammülümüz 
yok. Bu kadim şehrin rüzgârın yönüne terk edilmesi 
bizlerin kabulleneceği bir durum ve ilimizin kaderi 
olmamalıdır” diyerek şehrimizin sahip olduğu 
potansiyeli aktardı. Gerçekten de Gakgolar diyarımız, 
güzel memleketimizi rüzgârın yönüne teslim 
etmemeliyiz ve hepimiz ortak paydamız Elazığ’ımız 
olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz.
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ELAZIĞ TİCARET REHBERİNE YENİDEN 
START VERİLDİ…

Üye Bilgi Güncellemeleri On-Line Olarak Yapılmaya 
Başlandı…
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Ferya Tanıtım 
Medya işbirliği ile hazırlanan Elazığ Ticaret Rehberi 
çalışmaları ilimizde yaşanan deprem ve pandemi 
süreçleri nedeni ile beklemeye alınmıştı.
Dijital ortamda www.etsoticaretrehberi.com 
adresinde aktif olarak kullanılan rehberin basım 
çalışmaları için start verilmiştir. Üyelerimizin Bilgi 
Güncellemelerini yapmaları için15 Nisan 2021 tarihine 
kadar www.etsoticaretrehberi.com sitesine giriş 
yapıp “Kayıt Ol” kısmından giriş yapmaları halinde 
kendilerine dönüş yapılacak ve Firma bilgileri 
tamamen güncel hale getirilecektir. Sınırlı Sayıda 
reklam alanı İçin Ferya Tanıtım Medya ile  (0424.236 
50 47) irtibata geçilebilir. Elazığ Ticaret Rehberi 15 
Mayıs 2021 tarihinde dağıtılmaya başlanacak olup 
yine interaktif olarak dijital platformda da dünyanın 
her noktasından ulaşılabilir hale gelecektir.

 yılı Ocak ayında yaşanan Elazığ depremi ve ardından tüm dünyayı sarsan 2020
COVİD-19 nedeniyle çalışmaları durdurulan Ticaret Rehberinin 15 Mayıs 2021 tarihi iti-
barı ile dağıtımının yapılacak şekilde yeniden hazırlanmasına start verildi. Bilgi gün-
celleme ihtiyacı olan Üyelerin 15 Nisan 2021 tarihine kadar www.etsoticaretrehberi.
…com sitesinden giriş yapmaları yeterli olacak
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VARANK’TAN ARSA TAHSİSLERİNE 
DESTEK SÖZÜ

Toplantıya Yoğun Katılım…
OSBÜK’ün  Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı 
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek 
Koordinasyon Kurulu Üyelerinin katılımı ile 
online olarak gerçekleştirildi. Toplantının açılış 
konuşmasında OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 
Türkiye ekonomisinin büyümesinde OSB’lerin büyük 
rol oynadığını söylerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank da organize sanayi bölgelerinin 
Türkiye’nin yüz akı olduğunun altını çizdi.

Büyümeye OSB’ler önemli katkı verdi…
Pandemi sürecinde organize sanayi bölgelerinin 
büyük bir mücadele verdiğini aktaran OSBÜK 
Başkanı Memiş Kütükcü, bu süreçte verilen 
desteklerden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’a teşekkür etti. Kütükcü, “OSB’lerin 
katkısı ile Türkiye ekonomisi salgın yılında bile yüzde 
1.8 büyümeyi başardı. Büyümeye en güçlü katkıyı da 
imalat sanayimiz verdi. Özellikle son çeyrekte imalat 
sanayinin büyümeye verdiği yüzde 10.5’lik katkı 
takdire şayan. OSB’lerimizin üretim performansı, 
elektrik tüketimlerinin seyri bize bu yükseliş trendinin 
devam edeceğini gösteriyor. Elektrik tüketimimiz 
Ocak’ta yüzde 7, Şubat’ta ise yüzde 3.3 arttı. 1-18 Mart 

döneminde de yüzde 8.6 artış oranı görüyoruz. Bu 
da bize bu yılın ilk çeyreğine daha pozitif bir mesaj 
veriyor. OSBÜK olarak biz de OSB’lerimizin bu üretim 
performansının artarak devam etmesi için sahada 
mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

OSBÜK’ün “abilik” rolü…
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, OSBÜK’ün 
OSB’lere yapacağı “abilik” rolünü önemsediğini 
vurgulayarak, “Organize sanayi bölgeleri ülkemizin 
yüz akı oluşumlar ve bunları çok daha ileriye götürecek 
kabiliyete sahibiz. Beraber çalışarak bunu yapacağız. 
İnşallah ülkemizdeki planlı sanayi alanlarının hem 
sayısını hem de büyüklüğünü artırarak ülkemizdeki 
sanayileşme ivmesini de hızlandırmış olacağız” dedi.
 Bakan Mustafa Varank, bakanlık ile OSBÜK’ün 
yürüttüğü MEYDİP sisteminden bahsederek, 1 
Haziran 2021 tarihine kadar OSB’lerin istenen tüm 
verileri buraya girmeleri gerektiğini aktardı.
Konuşmalarının ardından Bakan Mustafa Varank, 
OSBÜK Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri 
ile Yüksek Koordinasyon Kurulu üyelerinin sorularını 
yanıtladı. Toplantıda OSB’lerle ilgili konular istişare 
edildi.

 Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Toplantısına katılım sağlayan
 Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Zülfü
Altıntaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan 14 Mayıs 2021 tarihinde OS-
B’lerde süresi dolacak olan yatırımcılara kademeli olarak sağlanan arsa tahsis destek-
…lerinin süresinin uzatılma sözü aldı
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Elazığ ve İş dünyası adına önemli sözler alındı…
Toplantıda Elazığ iş dünyasının talep ve beklentilerini 
dile getiren Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve OSBÜK 
Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş, 14 
Mayıs 2021 tarihinde süresi dolacak olan OSB’lerdeki 
kademeli arsa tahsis desteklerinin süresinin ve Elazığ 
için desteğin %100’e çıkarılmasını talep etti. 
Altıntaş konuşmasında, “Sayın Bakanım daha önce 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOBB üzerinden 
Bakanlığınıza ilettiğimiz ayrıca OSBÜK’e bildirdiğimiz 
ilimiz için çok önemli bazı konuları bir kez daha 
zatıalinize, Sayın Bakan Yardımcımıza ve OSBÜK 
Başkanımıza iletmek istiyorum. İlimiz malumunuz 
olduğu üzere 2020 yılı Ocak ayı içeresinde çok ciddi 
bir deprem felaketi yaşadı. 
Bu felaketin yaralarının sarılması ve ilimiz kaynaklarının 
yeniden ekonomiye kazandırılması için Bakanlığınızın 
çok önemli destek ve katkıları ile Elazığ TEKNOVA 
OSB’nin kurulum çalışmaları hızla ilerliyor. Geçtiğimiz 
günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda bölgenin 
altyapı ihalesi gerçekleştirildi. Bu alanın yeni yatırımlar 
kazanması ve özellikle il dışından yatırımcılar için bir 
çekim merkezi olabilmesi için arsa tahsisleriyle ilgili 
destek çok büyük bir önem taşıyor. Bu destekten 
ilimiz halen 3 kademede ve %60 oranında istifade 
edebiliyor. Bu desteğin %100 olarak en az üç yıl daha 
devam etmesini talep ediyoruz. Ayrıca TEKNOVA OSB 
için arıtma sistemi de yine bir o kadar değerli. 2021 
yılı programına bu konunun da alınması bölgeye çok 
önemli değer katacaktır.
Bununla birlikte daha önce yine talepte bulunduğumuz 
Teşvik Yasası ile ilgili Bakanlık tarafından oluşturulacak 
olan bir çalışma komisyonunda Elazığ TSO olarak 
görev almak istediğimizi bir kez daha dile getirmek 
istiyorum. Bu hususların her bir başlığı ilimiz için 
çok değerli olup bu önemli toplantıda dile getirmek 
istedim. Destek ve katkılarınızı arz ediyoruz” şeklinde 
değerlendirmelerde bulundu.

Bakandan süre uzatımı sözü…
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB’lerde 
kademeli olarak uygulanan arsa tahsisleriyle 
ilgili süre uzatımı hususunda yeni bir çalışma 
başlatılacağı sözü verilirken, Elazığ’ın desteklerden 
%100 oranında yararlanması hususunun çalışma 
sonrasında belirlenebileceğini diğer taleplerin de 
değerlendirmeye alındığını ifade etti.
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İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLERİNE DUT 
FİDANI DESTEĞİ

İpekböcekçiliğinde Elazığ Ülkemizin Önde Gelen 
İllerinden Biri Olacak…
Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen 
dut fidanı dağıtım törenine; Elazığ Orman Bölge 
Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Tarım ve Orman 
İl Müdürü Dr. Turan Karahan, Elazığ TSO Genel 
Sekreteri M.Mehmet Karabulut,  Akçakiraz Tarım 
Kredi Kooperatifi Müdürü Nihal Murat, Keban Meslek 
Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü 
Mustafa Yüce, teknik personel ve üreticiler katıldı.
Programda konuşan İl Müdürü Dr. Turan Karahan; 
“İpekböceği Yetiştiriciliği Projesi 2019 yılında Elazığ 
Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB İl Kadın 
Girişimciler İcra Kurulu, Fırat Üniversitesi, Orman 
Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Bursa 
Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) 
ortak çalışması başlatılmış olup halihazırda devam 
etmektedir.
Proje kapsamında İl Müdürlüğümüze dut fidanı 
talebinde bulunan 31 çiftçimize, Orman Fidanlık 
Müdürlüğü tarafından 25 bin adet kaplı (torbalı) 
akdut fidanı aşısız meyveli, ayrıca 1000 adet aşılı çınar 
yapraklı, 3 metre boyunda 12-14 çapında meyvesiz dut 
fidanı tahsis edildi. Proje sayesinde Elazığ, ipekböceği 
yetiştiriciliği konusunda önde gelen illerden olacak” 
dedi.
ı 

Elazığ Valiliği koordinesinde Elazığ TSO, Fırat Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Mü-
 dürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ Kadın Girişimciler Komisyonu ve Çiftçilerin
katılımı ile 2019 yılında başlatılan “İpekböceği Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumaların Yeni-
 den Hayata Geçirilmesi Projesi” kapsamında 31 çiftçiye düzenlenen törenle 26 bin adet
.dut fidanı dağıtıldı

ELAZIĞ TSO MART 2021 E-DERGİ

<< 37 >>



ELAZIĞ TSO 2021 OCAK-ŞUBAT-MART
KARŞILAŞTIRMALI HİZMET İSTATİSTİKLERİ
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ELAZIĞ TSO 2021 MART AYI  
MEDYA RAPORU
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