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ELAZIĞ İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ RAPORU 
CUMHURBAŞKANI’NA TAKDİM EDİLDİ

 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki deprem 24
sonrası, depremzedeler için yapılan konutlar ve diğer açılışlar için Elazığ’a gelen Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Bor-
sası ve Elazığ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından müşterek hazırla-
…nan “ELAZIĞ İŞ DÜNYASI BEKLENTİLERİ RAPORU” takdim edildi

Raporda il ekonomi ve sanayisinin ayağa kalkması 
hedeflendi…
Elazığ iş dünyası çatı örgütleri tarafında 
Cumhurbaşkanına takdim edilen raporda öncelikli 
olarak, ticaretin canlanması, işsizliğin önlenmesi ve 
kaynakların ekonomiye kazandırılması hedeflendi.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası 
ve Elazığ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 
Cumhurbaşkanına takdim edilen rapor: 
Sayın Cumhurbaşkanımız;
Öncelikle zatıalinizi Gakgoşlar diyarı Elazığ’da 
ağırlamaktan Elazığ İş Dünyası ve Halkımız adına 
duyduğumuz büyük memnuniyeti ifade etmek 
isteriz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Elazığ merkezli olarak 24 Ocak 2020 tarihli 6,8 
şiddetinde meydana gelen büyük deprem felaketinin 
ardından devletimizin tüm kurum ve imkanları ile 
Elazığ için seferber olması ve yaraların sarılması için 
gösterilen yüksek feraset ve kararlı duruş neticesinde 
çok şükür tüm halkımız devletin şefkatini görmüştür.
Öncelikli olarak barınma sorununun çözümü 
noktasında çok kısa sürede alınan mesafe ve 
gayretler her türlü takdirin üzerindedir. Elazığ olarak 
müteşekkiriz.

Deprem felaketinin ardından yıkılan veya ağır 
hasar alan işyeri sayımız 5.400’dür. İlimizde işsizlik 
sorunun çözümü, ticaretin devamlılığı, üretim 
ve istihdam odaklı olarak ülkemizin dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden birisi olması hedefine katkı 
sağlamak için ilimizin tüm kaynaklarının ekonomiye 
kazandırılması ve sürdürülebilir kılınması adına Yerel 
Yönetim ve STK’larımızın destekleriyle çok değerli 
süreçler başlatmış bulunmaktayız.
Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki yer alan öncelikli 
beklentilerimizi takdirlerinize saygılarımızla arz 
ediyoruz.

- Elazığ 2. OSB (TEKNOVA) Altyapı İhale 
Süreçlerinin Başlatılması İçin Ödenek Ayrılması.
- Elazığ Tarıma Dayalı OSB Altyapı İhale 
Süreçleri İçin Ödenek Ayrılması.
- Karakoçan-Palu-Kovancılar Karma OSB 
Altyapı İhale Sürecine Ödenek Ayrılması.
- Elazığ Jeotermale Dayalı Sera OSB Altyapı 
İhale Süreçleri İçin Ödenek Ayrılması.
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- KOSGEB ve TESKOMB Destek Kredilerinin geri ödemelerinde ödemesiz dönemin 2 yıla çıkarılması ile 
birlikte çeşitli gerekçelerle bu destekten istifade edemeyenler için de yeni bir program açılması. 
- Deprem felaketi yaşamış olan Elazığ’da basit usulde ticaret yapan esnafımıza hali hazırda 3’er aylık 
dönemler halinde ödenen toplamda 3.000 (Üçbin) TL. desteğin 6 ay boyunca aylık olarak ödenmesi.
- Elazığ’da faaliyet gösteren zincir marketlerin, yerel esnafımızı kalkındırmak amacıyla haftada bir gün 
(Pazar)  tatil edilmesi. 
- Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Bölgesi ve Biyogaz Tesisi Projesi’nin işlevselliği ile birlikte 
Bölgenin temel geçim kaynakları arasında önemli yeri olan hayvancılık sektörünün canlı akış noktalarından 
biri olan Elazığ Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar ve Park Yeri’nin günümüz ihtiyaçları ve teknolojik altyapısına 
uygun şekilde hizmet verebilmesi için modernize edilmesi gerekmektedir. Söz konusu alanın, Canlı Hayvan 
Borsası’na dönüşümüne yönelik modernizasyon çalışmaları için yapılacak projelerin, Kalkınma Ajansı Güdümlü 
Projeleri ile desteklenmesi,
- Elazığ’da hayvancılık sektöründe yer alan firmalarımız hammaddeye ulaşmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. 
Bu nedenle TMO aracılığı ile yem fabrikalarına ve besicilere arpa, mısır vb. yem hammaddelerinin temininin 
sağlanmasını talep etmekteyiz.
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TOBB GENEL SEKRETERLER 
TOPLANTISI YAPILDI

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında oda ve borsaların genel sekreterleri ile video konferans toplantısı ya-
pıldı. Toplantıda pandemi sürecinde il ve ilçelerde yaşanan sorunlar değerlendirilir -
 ken, oda-borsa sisteminin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni projeler için
 istişarelerde bulunuldu.  Toplantıya Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut’ta
katılım sağladı

Akreditasyon Hedefiyle Uyumlu Hizmet Süreci… 
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
pandemi sürecinde iş dünyasının yaşamış olduğu 
sorunlar ve beklentilerin ilgili kurumlara taşınması 
ve çözüm üretilme girişimlerinin yapılması için bu 
dönemde Oda-Borsalara çok iş düştüğünü söyledi. 
Hisarcıklıoğlu Oda-Borsalardan gelen tüm taleplerin 
ilgili kurumlara taşındığını ve bu süreçte çok önemli 
desteklerin verilmesine öncülük edildiğini ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu TOBB Akreditasyon sisteminin de bunu 
ön gördüğünü ifade ederek tüm Oda-Borsaların 
sistemin istemiş olduğu kriterler doğrultusunda 
üyelerine değer üretecek çalışmalar yapmasını talep 
etti. 

Çok Yararlı Bir Toplantı Gerçekleştirildi…
Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut 
yaklaşık 4.5 saat süren ve webinar üzerinden yapılan 
toplantının çok verimli geçtiğini söyledi. Karabulut 
değerlendirmesinde, “Sayın Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu çok uzun süren toplantıya sonuna kadar 
katılarak çok önemli değerlendirme ve tavsiyelerde 

bulunmuştur. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
Sayın Başkanımız Hisarcıklıoğlu’nun Odalardan 
beklentileri doğrultusunda başlatmış olduğumuz 
yeni dönemin bir bakıma teyidini almış olduk.  Oda 
Yönetim Kurulumuz başta olmak üzere tüm yönetim 
organlarımız ve hizmet birimlerimizle Akreditasyon 
sisteminin ön gördüğü şekilde bir strateji izlemekte 
ve uygulamaktayız. Odamızın C sınıfından kısa süre 
içerisinde B sınıfına yükselmesi ve yeni hedefinin A 
sınıfı olması bunun en güzel göstergesi olmuştur. 
Akreditasyon sistemi profesyonel izleme ve 
değerlendirme kurumu tarafından tüm süreçlerin 
en ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi ve ölçülmesiyle 
verilen bir belgedir. 2021 hedeflerimiz ve tüm süreç 
planlamalarımız bu yıl Akreditasyonda A sınıfına 
yükselmektir. Yapılan Genel Sekreterler toplantısı 
çok değerli olmuş ve bilgi paylaşımı anlamında yeni 
ufuklar açmıştır. Toplantının tüm Oda-Borsalarımıza 
ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
ifadelerinde bulundu. 
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ELAZIĞ’A GELEN CHP HEYETİ 
ELAZIĞ TSO’YU ZİYARET ETTİ

      Bir Takım İncelemeler Yapmak Üzere Elazığ’a Gelen Cumhuriyet Halk Partisi
Milletvekilleri Arasından Bir Heyet Odamızı Ziyaret Ederek, Yönetim Kurulu Üyeleri-
 ..mizle biraraya geldi

Deprem ve Pandemi Sürecinde Elazığ Ekonomisi Konuşuldu
Odamızı ziyaret eden CHP Kayseri Mv. Çetin Arık, Kahramanmaraş Mv. Ali Öztunç, Afyon Mv. Burcu Köksal ve 
Elazığ Mv. Gürsel Erol, deprem ile başlayan ve pandemi ile devam eden süreçte İlimiz sanayicilerinin ve esnafın 
durumları hakkında bilgiler aldılar. 
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“İHRACATTA SON TREND E-İHRACATLAR 
YENI FIRSATLAR YAKALAMAK” SEMİNERİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, B2B e-ihracat platformu TradeValley ile birlikte
 Elazığ TSO Üyelerine özel, ihracat ve e-ihracat konulu web semineri gerçekleştirildi.
 Seminere Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ile TradeValley Satış ve İş
.Geliştirme Müdürü Güçlü İlalmak katıldılar

Hedefimiz İlimiz İhracatını 1 Milyar Doların Üzerine 
Çıkarmak…
Seminerin açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, pandemiyle 
birlikte e-İhracatın çok değer kazandığını ve bu 
alışkanlığın pandemi sonrası artarak devam edeceğini 
ifade etti. Arslan konuşmasında, “Tüm dünyada 
pandemiyle birlikte ihracat ve ithalat dediğimiz dış 
ticarette yeni fırsatlar oluşmaya başladı. Burada en 
önemli pay e-İhracatta oldu. Bir çok ülkede e-İhracatın 
toplam ihracattaki payı yüzde 25’ler seviyesine 
kadar yükseldi. Ülkemizde henüz istenilen noktaya 
gelmemiş olsa da çok önemli bir süreç başlamıştır. 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ise ilimiz 
ihracatının artırılması ve ihracatçı firma sayımızın 
yükseltilerek yıllık 1 milyar dolar seviyesinde bir ihracat 
yakalanması öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda 
Odamız bünyesinde DAİB Şubesini açtık. Aynı Ofisimiz 
TOBB İhracat Destek Ofisi olarak ta görev yapıyor. 
Bununla birlikte TOBB İhracat Çalışma Grubunda 
yer almaktayız. Fırat Kalkınma Ajansımıza sunmuş 
olduğumuz Dış Ticaret Merkezi Kurulması projemiz 
onaylandı. Bunu da 2021 yılında hizmete açacağız. 
Yıl içerisinde Ticaret Bakanlığımız, TOBB, FKA, DAİB 
işbirliğinde dış ticaretle ilgili çok sayıda bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştirdik. İlimizin ihracatla ilgili 
önemli potansiyelleri var. Bu potansiyelimizin 

ihracatla daha yüksek katma değere dönmesi için 
Odamız bünyesinde elazigburada.com ismiyle 
e-Ticaret şirketini kurarak faaliyetlerine başladık. Bu 
tür eğitimler ve TradeWalley gibi konusunda uzman 
firmalarla sağlayacağımız işbirliği ile hedefimize 
ulaşmayı amaçlamaktayız” dedi.

e-İhracat Dünya Pazarına Ulaşmanın En Kolay ve En 
Az Maliyetli Yöntemi Oldu…
TradeValley Satış ve İş Geliştirme Müdürü Güçlü 
İlalmak e-İhracat hususunda yaklaşık bir saat süren 
bilgilendirme yaptı.  İlalmak, seminer katılımcılarına, 
ihracatta kullanılan yeni yöntemler, e-ihracatla 
oluşabilecek fırsatlar ve firmaların e-ihracata nasıl 
başlayabilecekleri konularında detaylı bilgiler verdi. 
TradeValley hizmetleri ve ihracatçılara sunulan 
destekler hakkında da geniş çaplı bilgi paylaşımında 
bulunan İlalmak, e-İhracatın tüm dünya pazarlarına 
ulaşmada en kolay ve en az maliyetli yöntem olarak 
dünya pazarında çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne 
dikkat çekti.
Elazığ TSO’nun ilin ihracat potansiyelini artırma 
hususundaki girişimlerin tümünün takdire şayan 
olduğunu belirten İlalmak, TradeValley olarak bu 
sürece e-İhracat boyutu ile katkı sağlamaya hazır 
olduklarını ifade etti.

OCAK 2021 E-DERGİELAZIĞ TSO

<< 8 >>



CHICAGO “TÜRKIYE TİCARET 
MERKEZİ” AÇILIŞI YAPILDI

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin Ticaret Bakanlığının desteği, oda ve
borsaların katkılarıyla Şikago’da kurduğu Türk Ticaret Merkezi (TTM)’nin video konfe-
 rans ile açılışı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu aralarında
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’ın da yer aldığı Oda-Borsa Başkan-
.larının katılımıyla yapıldı

Dünyanın Her Köşesinde Ağ Kuracağız…
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin ilk Türkiye 
Ticaret Merkezini (TTM) ABD’de Şikago’da açtıklarını 
belirterek, “Burada başarı hikayeleri ile dolu tecrübeler 
oluşturduktan sonra ABD’nin farklı eyaletlerinde 
TTM ağımızı büyüteceğiz. ABD ile kalmayıp Çin, 
Hindistan, Brezilya gibi uzak ve çok ticaret yapmayı 
bilmediğimiz pazarlarda yeni TTM’ler kuracak, bu ağı 
genişleteceğiz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 365 oda ve borsa ile 
geçmişten bugüne, Türkiye’nin gelişmesi için çok 
önemli misyonlar üstlendiklerini, bugün de çok 
önemli bir yolculuğa çıktıklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu, 
Bakan Pekcan’ın destekleriyle ortaya çıkan TTM 
ağına TOBB olarak ilk adımı attıklarını ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, ihracatta başarılı olan gelişmiş ülkeleri 
incelediklerini, Türk ürünlerinin, hedef ülkelerde 
adıyla, markasıyla ve kalitesiyle var olmasını sağlamak 
üzere bu çalışmaları yürüttüklerini anlattı. 

TOBB İş Dünyası İçin Çok Değerli Bir Projeye İmza 
Attı…
TTM Şikago açılışına katılan Elazığ TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan’da TOBB’nin Türk iş dünyasına 
çok değerli bir hizmet sağladığını söyledi. Başkan 
Arslan değerlendirmesinde, “TOBB Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ifade ettiği gibi ABD dünyanın 
en büyük pazarı konumunda. Şikago ise, ABD 
sanayisinin üretim merkezi. Demir, kara ve deniz yolu 
ağlarının da birleşim noktası. Fortune 500 listesinden 
birçok dev firmanın merkezi ve lojistik üssü burada. 
Dolayısıyla Türk şirketleri de artık ABD’nin merkezinde 
bu proje ile var olacak. ABD’nin merkezinden ABD’ye 
satış yapacak, hizmet sağlayacak. Bu çok önemli ve 
değerlidir. Ayrıca; TTM Şikago işletmelere sıfırdan 
şirket kuracak,  anahtar teslim satış, pazarlama, 
lojistik çözümler de sunacaktır. Bu salgın döneminde 
işletmelerimiz ABD’ye gitmeden şirketini kurup, 
fatura kesmeye başlayacak bir imkana kavuşuştur. 
Ben TOBB Başkanımıza ve büyük destek veren Ticaret 
Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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ELAZIĞ TSO 2018/2020 DÖNEMİ MEDYA 
PAYLAŞIMLARI YAYIN HALİNE GETİRİLDİ…

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018/2020 dönemine ait gün gün tüm
medya paylaşımları yayın haline getirildi. Tarih, konu ve içerik olarak tablo haline geti-
 rilen tüm paylaşımların yer aldığı yayının önsüzünü yazan Elazığ TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Asilhan Arslan, Odanın son üç yıllık tüm çalışmalarının belgelendiği bu yayı-
…nın önemli bir kaynak niteliği taşıdığını ifade etti

SÖZ UÇAR YAZI KALIR….
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’ın 
‘Söz Uçar Yazı Kalır’ başlığı ile kaleme aldığı yayın 
hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Odamız 
Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan bu yayın ile 01/04/2018 tarihinden 
günümüze Odamızın gün gün yaptığı ve gerek basın 
bülteni gerekse sosyal medya aracılığı ile üyelerimiz 
ve kamuoyuyla paylaşılan tüm faaliyetlerimiz kayıt 
altına alınmıştır.
Oda arşivimize kazandırılan ve tarihe not düşen bu 
yayın ile bu hizmet döneminin gün gün tüm faaliyetleri 
bir araya getirilmiş ve bundan sonraki süreçlerde 
yapılacak çalışmalar için de kaynak gösterilme imkanı 
sağlanmıştır. 
Kurumsallaşmaya ve şeffaflığa büyük özen 
gösterdiğimiz yönetim anlayışımızın bir parçası 
olan bu çalışma ile; Oda Üyelerimizin kurumsal 
kapasitelerini geliştirme, sektörel gelişmeleri teşvik 
etme, sanayileşme için gerekli olan altyapıların 
kurulması, dış ticaretin artırılması, kanun ve 
mevzuatlardan üyelerin haberdar edilmesi, ilin 
ihtiyaç ve sorunlarını ilgili makamlara taşınması, 
sektörül sorunların çözümü için girişimler, lobi 
faaliyetleri, kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek, 
tanıtım, girişimcilik, işsizlikle mücadele, mesleki 
eğitimler ile üyelerin nitelikli eleman sorunlarının 

çözümü, farkındalıklar oluşturma, kurumlar arası 
işbirliğinin geliştirilmesi, STK’ların müşterekliğinin ve 
etkinliğinin artırılması, paydaşlar ve medya kurumları 
ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Odamız Stratejik Planı ve 
hedefleri doğrultusunda gün gün atılan her adım yer 
almaktadır.
Yüz yılda bir yaşanabilecek büyük felaketlere denk 
gelen bu hizmet dönemimiz içerisinde bir an olsun 
dahi yılgınlığa düşmeden, Üyelerimizin ve ilimizin 
ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mesai ve saat 
kavramlarından uzak şekilde imkan ve gücümüz 
ölçüsünde bu mücadeleler verilmiş/verilmektedir.
1884 yılında Ülkemizde kurulan ilk 10 Oda arasında yer 
alan ve bu tarihi misyonunun bizlere yüklemiş olduğu 
sorumluluk bilinci ile tüm Yönetim Organlarımız ve 
Profesyonellerimizle hizmetlerimize aynı heyecan ile 
devam ediyoruz.
Bu düşüncelerle; Odamız Meslek Komite 
Üyelerimize, Meclisimize, Komisyonlarımıza, 
Odamız Profesyonellerine, Paydaşlarımıza ve Medya 
mensuplarımıza bu süreçteki katkı ve gayretleri 
için teşekkür ediyor, yayında emeği geçenleri tebrik 
ediyorum.”
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ELAZIĞ TSO VE HALKBANK 
ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Halkbank arasında “Paraf Ticari Kredi Kartı ile
.Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı “ protokolü Elazığ TSO’da imzalandı

Üyelere Özel Vade ve Finans İmkanı…
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,  
“Oda Üyelerine salgın sürecinde finansman imkânı sağlayacak bu protokol ile satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya 
da 18 aya kadar vade esnekliği sağlandı. Pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip üyelerimizin işlerini 
kolaylaştıracak işbirliklerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda Halk Bank ile bir protokol imzalıyoruz. Bu sayede 
üyelerimiz özel vade ve finansal avantajlara sahip olacaklar” dedi.
Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanının hakkında bilgi veren Halkbank Bölge Müdürü 
Tuncay Koramaz ise protokolün Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ticari faaliyetlerini devam ettirmeleri 
noktasında katkı sağlayacağını belirtti. Örnek, protokol ile alım-satım işlemlerinin Halkbank garantörlüğünde 
gerçekleştirileceğini ve esnek vade ile taksit imkânları bulunduğunu belirtti.
Elazığ TSO hizmet binasında gerçekleşen imza törenine ayrıca Halkbank Merkez Müdürü Serhat Özakdağ’da 
katıldı.
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ELAZIĞ TSO 2020 FAALİYET RAPORU 
YAYINLANDI

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, tarafından 2020 Yılı Faaliyet Raporu dijital yayın
 olarak hazırlanarak Oda Web Sitesi üzerinden yayınlandı. Yayın hakkında bilgi veren
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Oda yönetiminde şeffaflığın esas alındığını belirte-
 rek, “İlimiz ve tüm dünya açısından çok zor bir yılı geride bırakmış olmamıza rağmen,
 ilimizin kalkınma ve gelişmesi için belirlemiş olduğumuz Stratejik Plana sadık kalarak
ağır ilerlemiş olmasına rağmen tüm çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde üyelerimiz ve ka-
.muoyu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi

ZOR BİR YILI GERİDE BIRAKTIK
Başkan Arslan Yayının Önsözünde yaptığı 
değerlendirmede şu bilgileri verdi:  
2020 Yılı Odamız Faaliyet Raporunu takdirlerinize arz 
ederken, öncelikle yeni yılın ilimiz, ülkemiz ve tüm 
insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini 
diliyorum.
Malumunuz olduğu üzere, 2020 yılı ilimiz için yüzyılda 
bir görülebilecek büyük bir deprem felaketi ile 
başladı. Depremin yaralarının sarılması ve ilimizin 
normalleşme sürecine geçmesi için tüm gücümüzle 
çalışmalarımızı yürütürken, tüm dünyayı etkisi altına 
alan COVİD-19 pandemisi başladı. Bu salgın maalesef 
Elazığ depremini ülke gündeminin dışına itti.
İş dünyamızın ve ilimizin deprem ve COVİD-19 
sürecinde karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü ve iş 
dünyasının çarklarının dönmesi için çok yönlü olarak 
devletimizin en zirvesinden yerel yönetimlere kadar 
çok ciddi çalışmalar ve girişimlerde bulunduk. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız 
Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu Odamızın tüm bu 
mücadelelerinde bizlerin her zaman yanında yer 
alarak tüm taleplerimizi hazırlanan raporlar başta 
olmak üzere ilgili bakanlıklara ve devletimizin zirvesi 
olan Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar taşıyarak çok 

önemli katkılar sağladı. Tüm bu girişimler neticesinde 
Teşvik Yasasında süre uzatımı başta olmak üzere, 
iş dünyasının sorun ve beklentilerinin bir çoğuna 
çözüm ürettik. Ancak sözlerimin başında ifade etmiş 
olduğum gibi COVİD-19 süreci Elazığ depreminin 
önüne geçtiği için bazı taleplerimizde istediğimizi 
elde edemedik. 

KRİZİ BAŞARIYLA YÖNETTİK

 Deprem sonrası Odamız, Elazığ Ticaret Borsası, Elazığ 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Elazığ Esnaf ve 
Sanatkarlar Kooperatifleri Birliği ve bünyesinde 198 
STK’yı bulunduran Elazığ Sivil İnisiyatif Platformu’nun 
14 Maddeden oluşan “Deprem Sonrası Elazığ’ın 
Beklentileri” Raporumuz devletimizin zirvesinden 
ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler, TOBB ve ilgili tüm 
kurumlara gönderilerek, rapor içeriği medya ve 
kamuoyu ile paylaşılmış ve tüm toplumun yoğun 
ilgisini görmüştür. Raporumuzda yer alan bazı 
maddeler karşılık bulmuş, bazı maddeler kısmen, 
bazıları da değerlendirmeye alınmamıştır. 
Deprem ve COVİD-19 sürecinde Odamız tarafından 
yapılan anket çalışmaları ve kamu kurum ve 
kuruluşları ile TÜİK verilerinden istifade edilerek 
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hazırlanan iki ayrı rapor yine ilgili kurumlarla 
paylaşılmış ve kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. 
Bu raporlarda ilimiz ekonomi ve sanayisinin bir önceki 
yıla göre yüzde 40 oranında daraldığı görülmüş ve iş 
dünyasının ayakta kalabilmesi için çok yönlü yoğun 
girişimler başlatılmıştır. Bu doğrultuda özellikle iş 
dünyasından gelen yoğun finansmana erişim sorunu 
dikkate alınarak buraya odaklanılmış Kredi Garanti 
Fonu kefaletinin artırılması, KOSGEB Acil Destek Kredi 
miktarı ve sürelerinin uzatılması, bankaların sicil affına 
giderek ipotek ve teminatlarda sorun çıkarmaması 
ve KOGEB üzerinden Elazığ’a pozitif bir ayrımcılık 
yapılarak Acil Destek Kredilerinde sektör ayrımı 
yapılmaması girişimleri bu hizmet dönemimizin 
önceliğini oluşturmuştur. Tüm bu girişimlerimizden 
kısmen başarılı olunmuşsa da istediğimiz neticeler 
maalesef elde edilememiştir. Buna rağmen; iş 
dünyamıza 2 miyar 200 milyon civarında bir destek 
sağlanması gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı başında ise 
KOSGEB tarafından Elazığ’a özel yeni bir destek 
paketinin sözü alınmış olup bu uygulama ile iş 
dünyamızın bir nebze de olsa nefes alacağını ümit 
etmekteyiz.

KRİZİ BAŞARIYLA YÖNETTİK
2018 Nisan ayında göreve başlamamızın ardından, 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilin sosyal, kültürel ve 
ekonomik kalkınma ve gelişmesinde lokomotif görev 
üstlenmesi gerektiğini görümüş ve bu doğrultuda 
yönetişim modelini esas alarak hiçbir alanı ve sektörü 
ihmal etmeden çok yönlü bir çalışma sürecine girdik. 
2018 yılı işin doğrusu daha çok Odamız kurumsal 
altyapısının kurulması ve Projelerimizin paydaşlarla 
birlikte analiz süreciyle geçti. 2019 yılında ise çok yönlü 
olarak çalışmalara koyulduk. 2018 yılında başlayan 
süreç sonunda;
1. Kooperatif ve Birliklerin Kurulması
2. Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi
3. Sektörel Sanayi Siteleri
4. Savunma Sanayi Çalışmaları
5. TEKNOVA (Elazığ 2. OSB) 
6. Sera OSB Ve Jeotermal Turizm
7. Tarıma Dayalı Besi OSB
8. KGKM İpekböcekciliği Projemiz
9. Kovancılar-Palu-Karakoçan Karma OSB
10. Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Çalışmalar
11. Gastronomi ve Turizm Alanındaki Çalışmalar
12. Tekstil Vadisi ve Yeni Yatırım Girişimleri
13. İŞGEM ve TEKNOKENT’in Kapasitesinin 
G e l i ş t i r i l m e s i
14. KÜSİ Çalışmaları
15. AB başta olmak üzere yerel ve uluslararası 
tüm kaynaklardan istifade edilerek Üyelerimize ve 
şehrimize değer katacak hibe projelerden istifade 
edilmesi.
16. Elazığ TSO Hizmet Binasının Efektif Kullanım 
Çalışmaları 2019 yılında başlatılmış, 2020 yılında 
yaşanan tüm felaketlere rağmen yavaşlamış olmasına 
rağmen tavizsiz sürdürülmüştür. 
İlimizin kalkınma ve gelişmesi, kaynakların 
ekonomiye kazandırılması, işsizliğin önlenmesi, 
ihracatımızın bir milyar dolar seviyesine yükselmesi 
ve ilin bölgede yatırımlar açısından bir çekim 
merkezine dönüştürülmesi için tüm bu altyapılar ve 
organizasyonlar Elazığ’ın geleceğidir. 
Önceliklerimizi oluşturan bu 16 maddenin şehrimizin 
‘Kırmızı Kitabı’ olmasını arzu etmekteyiz. Çünkü 

geçmişten bugüne kadar ilimiz için atılan bir çok 
değerli adımın yönetimlerin değişmesi ile birlikte rafa 
kaldırıldığını görmekteyiz. Bu nedenle, atanmışların, 
seçilmişlerin, kurum yöneticilerimizin, STK’larımızın 
yönetimlerinin değişmesi halinde bile bu 16 maddenin 
güncelliğini koruyarak ilerlemesini sürdürmesi için 
kurumsal bir yapı oluşturma gayretinde olduk. 
Şehrimizin ve ilgili paydaşlarımızın sahiplenmesi ve 
bu zor dönemde kararlılıkla süreçlerin devam etmesi 
gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır.

ELAZIĞ TSO TARİHİ YENİDEN TESCİL ETTİRİLDİ
2020 yılında Odamızın kuruluşunun 100. Yılını 
kutlamayla ilgili hazırladığımız etkinlik takvimimizi 
deprem ve ardından başlayan pandemi nedeniyle 
erteleme durumunda kaldık. Ancak bu süreçte 
Odamız tarafından oluşturulan profesyonel bir ekip 
tarafından 6 ay süren araştırma ve onlarca yayın ile 
Osmanlıca resmi evrakın tetkiki sonucu Odamızın 
kuruluş tarihinin 1920 değil 1884 olduğunu Ticaret 
Bakanlığı ile TOBB nezdinde tescil ettirdik. Yine 2006 
yılından beri TOBB Akreditasyon sistemi içerisinde C 
sınıfı Oda statüsündeki Odamızı B sınıfına yükseltme 
başarısı gösterdik. 2020 yılı Aralık ayı içerisinde 
yapılan ön izleme ziyaretinde ise Odamızın A sınıfına 
yükselme hedefinde emin adımlarla yürüdüğü 
bağımsız denetçi tarafından iade edilmiştir. İnşallah 
2021 yılında Odamızı Türkiye’de sayılı odanın sahip 
olduğu A sınıfına yükselterek hizmet kalitemizi de bu 
seviyeye taşıyacağız.

Yine bu hizmet dönemimiz içerisinde Odamızın ve siz 
değerli üyelerimizin TOBB nezdinde bir çok prestijli 
komisyon ve kurullarda temsil edilmesi bizlere nasip 
olmuştur. Bizlere emanet ettiğiniz bu makamda iş 
dünyamıza ve ilimize en üst düzeyde hizmet vermenin 
tüm yönetim birimlerimiz ile birlikte sorumluluğu ve 
gayretinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

FAALİYET RAPORUNUN TÜM DETAYLARI ELAZIĞ 
TSO WEB SİTESİNDE
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız Stratejik Planı 
doğrultusunda, 2020 yılı faaliyetlerini 4 Ana başlık 
altında toplayarak gerçekleştirmiştir. Bu raporda bu 
ana başlıklar altında yapılan çalışmalar ve hizmetler 
özet olarak ve bir kısmı başlık olarak yer almaktadır.  
Ancak Odamız Web sitesinde her bir başlığın detaylı 
bilgisine ulaşmak mümkündür. Ayrıca Odamızın 
ilgili birimlerince oluşturulan istatistikler de yine 
yayınımızda yer almaktadır. 
136 yıllık mazisi ile toplum içerisinde hep saygın 
bir yeri olan ve kanaat önderliği yapmış bulunan 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası üstlenmiş olduğu 
misyon gereğince, üyelerinin kurumsal kapasitelerini 
geliştirme, şehrin ekonomi ve sanayi gelişimine katkı 
sağlama, kaynakların ekonomiye kazandırılmasında 
öncülük etme, etkin lobi faaliyetleriyle toplumun 
beklentilerine çözüm üretme ve şehrin gelecek 
projeksiyonlarını oluşturma hususlarında çok önemli 
adımlar atmış ve süreçleri başlatmıştır.
Bu düşüncelerle, yeni hizmet dönemimizin iş 
dünyamıza, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini 
diliyor; bu raporda yer alan tüm çalışmaların 
mutfağında yer alan Odamız Yönetim Organlarına, 
Kurumlarımıza, Paydaşlarımıza, Profesyonellerimize 
ve siz çok değerli Üyelerimize teşekkür ediyor, en 
derin saygılarımı sunuyorum.
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AK PARTİ HEYETİNDEN ELAZIĞ 
TSO’YA ZİYARET

 Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut
 ve Sermin Balık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ TSO’yu ziyaret ederek
…Başkan Asilhan Arslan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldiler
Deprem süreciyle ilgili bilgiler paylaşıldı…
Ak Parti heyeti ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 
ile Elazığ TSO’da bir araya gelen Elazığ TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ziyarette deprem 
sürecinde Elazığ TSO olarak yapılan çalışmalar ve 
süreçler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 
Başkan Arslan, Odanın deprem sonrasında ve 
COVİD-19 sürecinde anket çalışmaları yaparak iş 
dünyasının içinde bulunduğu mevcut durumu rapor 
haline getirerek paylaştıklarını ve bu süreçte devletin 
ilgili kurumları tarafından yayınlanan raporlara da 
dikkat çekerek bir önceki yıla göre her alanda çok 
ciddi bir daralma yaşandığını söyledi. Başkan Arslan, 
istihdam, ihracat, yeni yatırımlar ve iç ticaretin 
yüzde 60’lar seviyesinde gerilediğini belirterek, acil 
toparlanma ve yeniden ayağa kalkmak için Elazığ’a 
pozitif bir ayrımcılık yapılmasının önemi üzerinde 
durdu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile 
getiren Başkan Arslan, Elazığ TSO’nun bu taleplerinin 
değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

Elazığ TSO’nun tüm gayretlerini takdir ediyoruz…
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ak Parti 
Elazığ İl Kongresi için şehre geldiklerini belirterek, 
ilin çok önemli bir kurumu olan ve iş dünyası ile tüm 
toplumun sesi olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret etmek istediklerini söyledi. 
Odanın hem deprem hem de COVİD-19 sürecindeki 
girişimlerini takip ettiklerini ve temsil ettikleri kitlenin 
tüm beklenti ve ihtiyaçlarını gündeme taşımada 

önemli bir rol oynadığını belirten Şahin, hükümetin 
tüm bu süreçlerde çok önemli destekler sağladığını 
ve bunun devam ettiğini ifade ederek, taleplerin 
takipçisi olacağını söyledi.
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REKTÖR GÖKTAŞ ELAZIĞ TSO 
YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ

 Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Göktaş Elazığ TSO’yu ziyaret ederek
 Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ve Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir
 araya geldi. Ziyarette 2021 yılında Elazığ TSO ile Fırat Üniversitesinin müşterekliğinde
…yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte değer 
katacak hizmetler yapacağız…
F.Ü. Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ve Elazığ 
TSO Yönetim Kurulu Üyelerinin sıcak karşılaması 
nedeniyle teşekkür ederek, “Sayın Başkanım 
göstermiş olduğunuz ilgi ve sıcak karşılamanız 
nedeniyle teşekkür ediyorum. Fırat Üniversitesi 
ve Elazığ TSO geçmişten günümüze çok güzel 
çalışmaları birlikte yürütmüşlerdir. Bu hizmet 
dönemimiz içerisinde biz tüm bu çalışmaları zirveye 
taşıyarak ilimizin her alanda gelişmesine öncülük 
etmek istiyoruz. Bu noktada başta Teknokent olmak 
üzere, KÜSİ ve diğer tüm projelerimizi sürekli işbirliği 
ve diyalog ile geliştirmek istiyoruz. Sizlerin gayretlerini 
ve girişimlerinizi yakından biliyorum. İnşallah halkımız 
ve ilimiz için unutulmaz bir hizmet dönemi olacaktır” 
dedi.

Fırat Üniversitesi şehrin en önemli dinamik 
g ü c ü d ü r …
Elazığ TSO Yönetim Kurlu Başkanı Asilhan Arslan’da 

Rektör Göktaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
belirterek, “Sayın Hocam Ağustos ayında görevine 
başladı. Ancak Hocam 1986 yılından beri Fırat 
Üniversitesinin içerisinde olan, hem üniversitenin 
ihtiyaçlarını hem de şehrin genel beklentilerini çok 
iyi bilen bir bilim insanı. Hocamın ifade etmiş olduğu 
gibi, yönetiminde birlikte bulunduğumuz Teknokent 
ve KÜSİ gibi kurumlarımız var. Ayrıca Üniversite 
öğrencilerimizin tez konularının iş dünyasının 
önceliklerinden seçilmesi için bir protokolümüz 
bulunuyor. Ayrıca Elazığ TSO olarak Üniversite 
bünyesine yeni bölümler ve fakülteler açılması ile ilgili 
taleplerimiz oldu. Şehrin kalkınma ve gelişmesinde 
Fırat Üniversitesi ilimizin en güçlü yönünü oluşturuyor. 
İş dünyası olarak Üniversitemizin tüm bu birikim ve 
altyapısının şehrin kalkınma ve gelişmesi yönünde 
daha aktif olarak yer almasını arzu ediyoruz. Sayın 
Hocamızın da bizimle aynı düşüncede olmasını 
görmekte çok büyük bir mutluluk duymaktayız. 
İnşallah çok güzel hizmetlere hep birlikte imza 
atacağız” değerlendirmesinde bulundu. 
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ELAZIĞ TSO COĞRAFİ İŞARETLER 
ÇALIŞMA KURULU 2021 PROGRAMI 

İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI…

 Elazığ TSO bünyesinde kurulan ve temel hedefi ilin değerlerinin korunması için
Coğrafi İşaret Tescili yapılacak ürünleri belirleyerek bu konularla ilgili çalışmaları yap-
mak olan Elazığ TSO Coğrafi İşaretler İhtisas Çalışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleş-
 .tirdi
Elazığ’ın değerlerini koruyarak katma değeri yüksek 
ürün haline getirmek istiyoruz…
Elazığ TSO Coğrafi İşaretler İhtisas Çalışma 
Kurulu’nda yer alan F.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Mehmet ÇALICIOĞLU, F.Ü. Öretim Üyesi 
Doç.Dr. Ahmet ORLAN, F.Ü. Öğretim Üyesi Yrd.Doc.
Dr. Hüsamettin KAYA, 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 2021 yılı ilk 
değerlendirme toplantısı için Elazığ TSO’da bir araya 
geldiler.
Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Elazığ 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, ilin 
tüm değerlerinin tescilinin yapılarak koruma altına 
alınması ve bu ürünlerin yüksek katma değer 
yaratacak halde arzı için yasal süreçlerin tümünün 
işletilmesinin önemi üzerinde durdu.
Kurulun bu amaçla Elazığ için çok değerli hizmetler 
yapacağına inandığını belirten Başkan Arslan, 
“İlimizin çok sayıda yerel değeri bulunuyor. Ama bu 
değerlerimizin ne ambalaj standardı var ne de coğrafi 
işaretlerle ilgili bir bilgi notu. Herkes orcik üretiyor. 
İller ve hatta komşu ülkeler bile bunu yapıyor. Ama 
bunun bir standardının olduğunu tescil ederek 
Elazığ Orciğinin bir değer olduğunu belgeleyerek 
korumamız gerekiyor. Bu durum çok sayıda ürünümüz 

için geçerli. Ayrıca, Coğrafi İşaretli ürünlerimizin AB’de 
de kabul görmesi açısından ikinci bir adım olarak bu 
müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz. Ben emekleriniz 
ve katkılarınız için hepinize teşekkür ediyor, bu yeni 
sürecin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

İl toplantıda önemli kararlar alındı…
Elazığ TSO Coğrafi İşaretler İhtisas Çalışma Kurulu’na 
Prof.Dr. Mehmet Çalıcıoğlu’nun başkanlık yapılması 
kararlaştırılırken, toplantıda bu yıl içerisinde yapılması 
için çok önemli çalışmalara start verildi. Çalışmalar 
kapsamında daha önceki yıllarda Elazığ TSO’nun da 
içerisinde yer aldığı ancak tescil işlemlerinin başka 
resmi kurumlarda olan Coğrafi Tescilli Ürünlerin 
sürdürülebilirliği ve kontrolünün sağlanması için 
Elazığ TSO’ya devir çalışmalarının yapılması için 
girişimlere başlanılması kararlaştırıldı. 
Toplantıda, Coğrafi Ürünlerle ilgili olarak etiket 
çalışması yapılarak ilgili üretici firma ve kişilere 
dağıtılması da değerlendirildi. 
2021 yılı içerisinde ilk aşamada; Menceki Buğdayı, Elazığ 
Keban Biberi, Tahannebi Üzümü, İçli Köfte ve Harput 
Köfte için çalışmalara başlanılması, bu çalışmaların 
tamamlanmasına müteakip yeni ürünlerin tespiti ve 
çalışmalarına başlanılması kararlaştırıldı. 
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ELAZIĞ DEPREMİ UNUTULMAZ 
ACILARLA YÜREKLERE KAZINMIŞTIR

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 24 Ocak
2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin birinci yıl dönümü dolayı-
sıyla bir mesaj yayımlayarak yaşanan tüm acıları ilk günkü tazeliğinde halen yürek-
 lerinde hissettiklerini belirterek, “Felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı
 rahmetle anıyor, ailelerine bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyorum. İnşallah bir
 daha böyle acıların yaşanmamasını diliyorum” dedi. Başkan Arslan, Elazığ TSO’nun
 deprem sürecindeki aksiyoner duruşu ile hem iş dünyası hem de tüm vatandaşlara
…yönelik önemli çalışmalar yapıldığını söyledi
SON YÜZYILIN EN BÜYÜK FELAKETİNİ YAŞADIK…
Elazığ TSO Başkanı Arslan mesajında; “Merkez üssü 
Sivrice İlçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, son 
yüz yıl içerisinde Elazığ halkının yaşadığı en büyük 
afetlerden biri olmuştur. 41 hemşerimizin hayatını 
kaybettiği, 1607 vatandaşımızın ise yaralandığı üzücü 
deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen 
acısını hala ilk günkü gibi hissetmekteyiz. Depremin 
ardından devlet millet kenetlenmesi ve tüm STK’ların 
ve kurumlarımızın gayretleri ile depremin yaralarının 
sarılması için çok yoğun gayretler gösterilmiştir” dedi.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI KRİZİ BAŞARIYLA 
YÖNETMİŞTİR…
Başkan Arslan, depremin yaşandığı ilk saat içerisinde 
Odanın tüm yönetim organları ve profesyonelleriyle 
çok yönlü olarak aksiyon aldığını belirterek, “Odamız 
depremin hemen ardından bir saat içerisinde Oda da 
biraraya gelerek tüm imkanları ve yönetim organları 
ile harekete geçmiştir. Sürecin başarıyla yönetilmesi 
ve başta iş dünyası olmak üzere tüm halkın ihtiyaç, 
talep ve beklentilerinin karşılanması ve şehrin 

yeniden ayağa kalkması için aksiyoner bir tavır alarak 
tüm süreçlerin başarıyla yönetilmesi için hiçbir alanı 
ihmal etmeden süreçler bugüne kadar yönetilmiştir. 
Bu süreç içerisinde ana başlıklar itibarı ile Odamız 
tarafından yapılan çalışmalar şunlardır: 
-  Elazığ TSO bünyesinde Kriz Masaları kuruldu.
- Elazığ TSO Hizmet Binası 7/24 açık tutularak 
depremzedelere barınma, sıcak çorba ve diğer 
ihtiyaçları için destek sağlandı.
- Deprem sonrası 48 saat boyunca sahada olan 
çalışanlara ve depremzedelere yönelik sıcak çorba, 
battaniye ve acil ihtiyaç yardımı sağlandı.
- TOBB ile yapılan görüşmeler sonrasında 
Türkiye genelindeki 365 Oda - Borsanın acil yardım 
süreci başlatıldı.
- Ulusal ve yerel yardım kuruluşlarının yönetim 
merkezi Elazığ TSO’ da konuşlandırılarak sevk ve idare 
edildi.
- AFAD işbirliğinde Elazığ TSO Hizmet binası 
ve OSB’de 4 ayrı noktada depolar oluşturularak gelen 
yardım malzemeleri cinsine göre bu depolarda istif 
edildi.
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- AFAD ile birlikte hem merkez hem ilçelerdeki tüm yardım ve dağıtım sürecine personel ve ekipman 
desteği sağlanarak aktif rol alındı.
- STK’larla müştereklik sağlanarak Elazığ iş dünyası ve şehrin deprem sonrası yeniden ayağa kalkabilmesi 
için ‘Deprem Beklenti Raporu’ hazırlanarak devletin zirvesi, bakanlıklar ve ilgili kurumlara gönderildi.
- Yerel ve Ulusal Medya sürekli bilgilendirilerek, deprem sürecinde Elazığ gündemde tutuldu. Bu süreçte 
özellikle sosyal medya da etkin şekilde kullanılarak Ülke genelinde ilginin Elazığ’a çekilmesine gayret gösterildi. 
Ancak COVİD-19 süreci tüm bu yoğun girişimleri maalesef perdelemiştir.
- Deprem sonrası yıkılan ve hasarlı yapılardaki vatandaşların eşyalarının güvenli bir noktaya taşınması 
için Elazığ TSO Üyesi işyerlerinin depoları organize edildi.
- Deprem sonrası vatandaşların acil talep ve beklentilerini hızlı bir şekilde ulaştırabilmeleri ve buna göre 
hızlı çözüm üretilmesi için WhatsApp iletişim hattı kuruldu.
- Elazığ TSO bünyesinde Oda Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi Üyeleri ve Üyelerin yer aldığı 10 
ayrı Hasar Tespit Komisyonu oluşturularak işyeri zarar gören tüm üyelerin raporları hazırlandı.
- Elazığ TSO bünyesinde KOSGEB Acil Destek Kredilerinin başvuru dosyalarının hazırlanması için 4 ayrı 
destek masası kuruldu. Bu masalar marifetiyle yaklaşık 8 bin başvuru alınarak bu başvuruların tüm dosyaları 
oluşturulup onay için KOSGEB’e gönderilmesi sağlandı.
- Oda Üyelerinin Finansal sorunlarının çözümü için Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
TOBB, KGF, KOSGEB ve Bankalar nezdinde çok sayıda girişim ve ziyaretler gerçekleştirildi.
- Elazığ TSO’da ve Elazığ Valiliğinde bakanların katılımı ile yapılan tüm toplantılara iştirak edilerek, iş 
dünyası ve şehrin öncelikli beklentileri kararlılıkla dile getirildi.
- Deprem sonrası iş dünyasının içinde bulunduğu mevcut durumun tespitine yönelik iki ayrı anket 
çalışması yapıldı. Bu çalışmalar rapor ve yayın haline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldı ve ilin ekonomik durumu 
istatistiklerle gözler önüne serildi.
- Deprem sonrası DASK ve Sigorta işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle DASK ve konunun en yüksek 
muhatabı olan kurum temsilcileriyle Elazığ TSO’da durum değerlendirme toplantısı yapılarak sorunların 
çözümü için istişareler gerçekleştirildi. 
- KOSGEB Acil Destek Kredisi için bankalara müracaat eden ve sorun yaşayan üyelerin sorunlarının 
çözümü için kriz masası kuruldu. 
- KOSGEB Acil Destek Kredisi için başvuru süresini uzatılması sağlandı. Bu kredinin geri ödemesiz 
döneminin iki yıl olması, çeşitli nedenlerle krediye başvurup yararlanamayan işletmelerin de istifade edebilmesi 
için İlgili Bakanlık, TOBB ve KOSGEB başvuruları yapıldı.
- Deprem sonrası yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 400 işyerinin yeniden ekonomik hayatın içerisinde yer 
alması için sektörel sanayi sitelerinin TOKİ marifetiyle kurulması girişimleri başlatıldı.
- Deprem sonrası tüm gelişmeler ve ağır işleyen süreçler medya ile paylaşılarak gündeme taşınması 
sağlandı.

      Sonuç olarak; Elazığ depremi ilin ekonomik ve sosyal hayatında çok derin izler bırakmıştır. İlin bu krizden 
çıkabilmesi için Elazığ TSO ilimizdeki STK’ların da destekleriyle haklı öneri ve taleplerini her platformda 
dile getirmiş ve raporlamıştır. Bu taleplerden gerçekleşenler, kısmen gerçekleşenler ve değerlendirilmeye 
alınmayanlar olmuştur. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilin tüm potansiyel kaynaklarının ekonomiye 
kazandırılması, şehrin göç sorunun çözülmesi ve işsizlikle mücadele edilmesi için hazırlamış olduğu Stratejik 
Planı bu süreçte yavaşlamış olsa bile kararlılıkla devam etmektedir. Deprem öncesi başlatmış olduğumuz bu 
süreçlerin deprem sonrası bu şehir için çok daha elzem olduğunu görmekteyiz. 
 Elazığ insanı devletimizin de destekleriyle kendi imkan ve kabiliyetiyle yaralarını sarıp ayağa 
kalkabilecek ferasete sahiptir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tüm yönetim organları olarak buna inanıyor ve 
tüm mücadelemizi bu kararlılık içerisinde sürdürüyoruz. 
 Bu düşüncelerle, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diliyor, bu kadim şehrin iç dinamikleriyle kısa 
sürede yeniden ayağa kalkacağına yürekten inanıyorum” dedi. 
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ELAZIĞ TSO BAŞKANI ARSLAN GAZİANTEP 
TİCARET ODASI İLE SANAYİ ODASI 

BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, ikili oda görüşmeleri, kıyas-
 lama ve yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunmak üzere Gaziantep Ticaret
  Odası Başkanı M.Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile
…her iki Odanın Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi

Gaziantep sanayi altyapı ile Bölgemizin ve Ülkemizin 
çok önemli bir ilidir…
Ziyaretler hakkında bir değerlendirme yapan Başkan 
Arslan, Gaziantep’in sanayi ve ticaret altyapısı ile 
bölgenin ve ülkenin önde gelen bir ili olduğunu ifade 
etti. Arslan, “Oda Akreditasyon Sistemi içerisinde 
A sınıfında bulunan Gaziantep Ticaret Odası ile 
Gaziantep Sanayi Odası ilin kalkınma ve gelişmesinde 
çok önemli rol oynamakta ve değer üretmektedirler. 
Odamızın da öncelikli hedefi A sınıfına yükselerek 
aynı misyonla hizmet vermektir. Geçtiğimiz yıl 
Odamız profesyonelleri tarafından her iki oda ziyaret 
edilerek önemli deneyimler elde edilmiştir. Bugün de 
Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile bizler biraraya gelerek yapılan çalışmalar, hizmetler 
ve üretilen değerler hakkında istişarelerde bulunduk. 
İyi uygulama örneklerini yerinde inceleyerek detaylı 
bilgiler alma imkânımız oldu.
Bu doğrultuda Gaziantep Ticaret Odası Başkanımız 
Sayın M. Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Sanayi Odası 
Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine gösterdikleri sıcak ilgi ve alakaları için 
teşekkür ediyorum.
İnceleme ve detaylı bilgiler aldığımız Gaziantep 

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Gaziantep 
için çok önemli bir kurum olmuştur. Odamızın da 
yine iyi uygulamalar anlamında çok başarılı işleri 
söz konu. İnşallah bu deneyimleri karşılıklı olarak 
paylaşarak Üyelerimize ve tüm topluma katkılar 
sağlamak istiyoruz. Ülkemizde sınırlı sayıda olan ve 
A sınıfında yer alan Odalara yönelik bu ziyaretlerimiz 
profesyonellerimiz ve Yönetim Kurulu seviyesinde 
devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu. 
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ELAZIĞ TSO 2021 YILI İLK MECLIS
 TOPLANTISI YAPILDI

 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 2021 yılı ilk Meclis Toplantısı Meclis Başkan Vekili
 Veli Aksu başkanlığında Meclis Üyelerinin katılımı ile zoom üzerinden gerçekleştirildi.
 Toplantının açılış konuşmasını yapan Aksu, tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen Elazığ
 TSO’nun yeni yılda çok daha proaktif bir duruş sergileyerek ilin kalkınma ve gelişmesi
…için mücadele edeceğini ifade etti
Elazığ TSO Çok Yoğun Bir Mücadele Verdi…
Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Veli Aksu toplantının 
açılış konuşmasında yapılan çalışmalar, hedefler ve 
Elazığ TSO’nun misyonu ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunarak, “Çok Değerli Meclis Üyelerimiz, 2021 Yılı 
Ocak ayı Olağan Meclis Toplantımızı açarken hepinizi 
Başkanlık Divanımız adına selamlıyorum. Meclis 
Başkanımız Sayın Ahmet Yaşar’ın il dışında ani gelişen 
programı nedeniyle toplantımıza başkanlık edemedi. 
Kendisinin hepinize ayrı ayrı selamlarını iletmek 
isterim. Çok Değerli Arkadaşlar; Malumunuz olduğu 
üzere 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6,8 şiddetindeki 
depremde ilimizde 41 vatandaşımız maalesef yaşamını 
yitirdi. Yine COVİD-19 salgını nedeniyle de çok sayıda 
tanıdıklarımızı, yakanlarımızı yitirdik. Öncelikle her iki 
felakette hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle 
anıyorum. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını 
Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. 

Yeni Dönemde Proaktif Duruşumuzu Devam 
Ettireceğiz…
Değerli Arkadaşlar; 2021 yılı ile birlikte yeni bir dönem 
başladı. Hem deprem hem COVİD19’un ekonomimiz 
üzerindeki tahribatını yıl boyunca hepimiz en derinden 
yaşadık. Bu sürecin etkilerinin azaltılmasına yönelik 
olarak Yönetim Kurulumuzun, Meclisimizin ve tüm 
Meslek Komitelerimizin çok yoğun girişimleri, talepleri 
ve önerileri oldu. Bu talepler devletimizin zirvesine, 

ilgili bakanlıklara, kurumlara ve TOBB’ye ulaştırılmış 
ve bir çok toplantıda sözlü olarak ta ifade edilmiştir. 
Bu talepler içerisinde çözüme ulaşanlar, kısmen 
çözülenler ve değerlendirme dışı kalanlar olmuştur. 
Ancak biz Oda olarak hem üyelerimizin hem de tüm iş 
dünyası ve halkımızın sorun ve beklentileriyle ilimizin 
kalkınma ve gelişme sürecinde ihtiyacı olan tüm 
girişimleri ve hamleleri yapmaya devam edeceğiz. 
Yaşanmış olan felaketlerin arkasına sığınarak ya da 
tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin 
bizi nereye sürükleyeceğini beklemeden proaktif bir 
duruş sergileyerek topluma kanaat önderliği yapma 
gibi Odamızın çok önemli bir misyonu var. 

Elazığ TSO’nun Tarihi Misyonuna Yakışır İşler 
Yapıyoruz…
1884 yılında kurulan Odamız bugüne kadar toplum 
içeresindeki bu duruşuna bugün her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bu nedenle; 
Odamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte başlatmış 
olduğumuz; Elazığ 2.OSB, Tarıma Dayalı Besi 
OSB, Elazığ Jeotermal Sera OSB, Karakoçan, Palu, 
Kovancılar Karma OSB, Sektörel Sanayi Siteleri, Elazığ 
TSO ve Paydaşlar öncülüğünde kurulan 5 ayrı üretim 
Kooperatifi ve Birlikler, Odamız tarafından hazırlanan 
AB ve Yerel Kaynaklı Projelerimiz 2021 için ilin çok 
değerli ve Elazığ’ın geleceğidir. 
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Hedefimiz Akreditasyonda “A” Sınıfıdır…
Değerli Arkadaşlar; Odamızın tüm bu hedeflere 
ulaşma ve Akreditasyonda ‘A’ sınıfına yükselme 
hususunda kararlı bir duruşu söz konusu olup, Odamız 
Yönetimi ve profesyonelleri çok özverili ve gerçekten 
ülke genelinde bir çok Odaya örnek olacak çalışmalar 
yapmaktadırlar. 2021 yılı bu anlamda Odamız adına 
çok önemli bir hizmet dönemi olacaktır. Tüm Meclis 
Üyelerimizin ve Meslek Komite Üyelerimizin de bu 
süreçte çok daha özverili ve gayretli olması tüm bu 
çalışmalara hız kazandıracak ve değer katacaktır. 
Sizlerin öncülüğünde Meslek Komitelerimizle birlikte 
sektörel sorunların tespiti, üyelerin beklentileri, 
sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili Meslek Komite 
Kararlarımıza yazılmak üzere Odamız tarafından 
hazırlanmış olan Sorun Bildirim Formuna işleyerek 
Odamızın ilgili birimine veya Genel Sekreterliğimize 
iletelim. Üye ziyaretlerimizde bu formlardan yanımızda 
bulundurarak önemli önemsiz demeden gelen talebi 
bu forma işleyerek kayıt altına alarak çözüm için 
Odaya iletelim. Yapılan çalışmaların ölçülebilir ve 
görünür olmasını hedefliyoruz. Ben sizlere ve tüm 
Meslek Komite Üyelerimize gösterdikleri gayretler 
için şükranlarımı sunuyorum. 
Toplantımızın gündem maddeleri içerisinde yer 
alan Akreditasyon süreciyle ilgili olarak Odamızın 
yaptığı çalışmalar hakkında Genel Sekreterimiz Sayın 
Mehmet Karabulut detaylı bilgiler paylaşacaktır. 
Ayrıca 2020 yılı Odamız Faaliyet Raporu sizlerle 
paylaşılmış ve Odamız Web Sitesinde yayınlanmıştır. 
Odamız tarafından yapılan bu çalışmaların ve faaliyet 
raporumuzun tüm üyelerimize Meslek Komite 
Üyelerimizce iyi anlatılması ve bilgilendirilmesi büyük 
önem taşıyor.
 Bu vesileyle; Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyor, yeni hizmet döneminin Camiamıza ve İlimize 
hayırlar getirmesini diliyorum”dedi.
Toplantı Gündem Maddelerinin görüşülmesinin 
ardından, Serbest Kürsü Bölümünde Meclis Üyelerinin 
çalışmalarla ilgili çeşitli sorularına Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan, Genel Sekreter M.Mehmet 
Karabulut ve Oda Profesyonelleri tarafından yapılan 
değerlendirmeler ile sona erdi. 
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TOBB DİJİTALLEŞME SANAL FUARI 
AÇILDI

Artık tüm firmalarımız, ürünlerini ve üretim 
kapasitelerini burada kolayca sergileyebiliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijitalleşme 
Sanal Fuarı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açılış konuşmalarıyla 
başladı. 
Hisarcıklıoğlu konuşmasında, sanal ortamda açılışını 
yaptıkları fuarda, dijitalleşmede öne çıkan şirketleri, 
bu konuda kendini geliştirmek isteyen firmalarla ve 
girişimcilerle buluşturduklarını, birebir görüşmelerle, 
aralarında işbirlikleri kurup, geliştirmelerini 
hedeflediklerini söyledi.

Pandemiyle birlikte tüm dünyanın, çok hızlı bir dijital 
dönüşüm sürecine girdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Yıllar alacak pek çok teknolojiye, birkaç ayda uyum 
sağladık. İşte bugün hayatımızın değişmez bir parçası 
haline gelen videokonferans, bunun güzel bir örneği. 
Öte yandan geleneksel ticaret de değişiyor ve özellikle 
E-ticaret hız kazanıyor. Ve nihayet Fuarlar da dijital 
ortama kayıyor. 2020 yılında neredeyse tüm fuarlar ve 
heyet organizasyonları iptal edilmiş veya ertelenmişti. 
İşte bu noktada, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar 
Pekcan devreye girdi ve sanal fuar uygulamasını 
hayata geçirdi. İş dünyamızın da buna en hızlı şekilde 
adapte olmasını sağladı. Artık tüm firmalarımız, 
ürünlerini ve üretim kapasitelerini burada kolayca 
sergileyebiliyor” dedi.

TOBB olarak, şirketlerin pandemiden en az şekilde 
etkilenmesi ve dijitalleşmesi için birçok etkinlik 
yaptıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “2020’de 
düzenlediğimiz webinarlarda 115 bin üyemizle 
buluştuk, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon 

konularını ele aldık. E-ticaret eğitimlerimle 10 
bine yakın girişimcimizi e-ticaretle tanıştırdık, 
geliştirdiğimiz işbirlikleri ile e-ticaret destek paketleri 
sunduk. 70’den fazla ilde Türkiye Teknoloji Buluşmaları 
gerçekleştirdik, KOBİ’lerin dijital skorunu çıkararak 
kapasitelerini artırdık. Yine yakında başlatacağımız 
‘Akıllı KOBİ projesi’ ile dijital dönüşüm hizmeti veren 
şirketlerimizi tek bir platformda, KOBİ’lerimizle 
buluşturacağız” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, bundan sonra yeni normalin, fiziksel 
etkinliklerle, sanal etkinlikleri uyum içerisinde 
yürütmek yani hibrit bir yapıya sahip olmak olduğunu 
belirterek şöyle devam etti: “Dijital dönüşümle, 
uluslararası arenadaki rekabette öne geçmektir. 
Ürünü veya hizmeti, dünyanın her köşesinde tanıtmak, 
pazarlamak ve oralara ulaştırmaktır. Bu kapsamda 
üyelerimizin yeni normale adım atabilmesine yönelik 
etkinliklerimize 2021 yılı boyunca devam edeceğiz”

Bu kapsamda bugün ‘Gelenekselden Yeni Normale 
Yolculuk’ sloganıyla açılışını yaptıkları sanal fuara, 
Telekom, Yazılım ve E-Ticaret gibi teknoloji üreten 
ve ihraç eden sektörlerinden toplam 100 firmanın 
katıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Katılımcı 
firmalarımız, 2 gün sürecek fuarda, dijital dönüşüme 
yönelik geliştirdikleri uygulamaları, firmalarımıza 
ve girişimcilerimize birebir tanıtacaklar. Ayrıca gün 
boyu düzenlenecek webinarlar ve ikili görüşmelerle, 
bir yandan firmalarımızın dijitalleşme yolculuğunda 
ihtiyaç duyacakları bilgiye erişmeleri sağlanırken, 
diğer yandan potansiyel işbirliği imkanları 
değerlendirilecek. Umuyorum, herkes için verimli ve 
bereketli bir olacak” dedi.
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TOBB’DAN BANKALARA ÇAĞRI

Reel Sektöre Sırtınızı Dönmeyin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde bankaların 
uyguladığı yüksek kredi faizlerinin üretimin ve 
yatırımın önündeki en önemli engellerden biri 
haline geldiğini belirterek, “Bankalar, kredi faizlerini 
maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak, 
büyümeye destek değil köstek oluyorlar’’ dedi. 
Bankalara, reel sektöre sırtınız dönmeyin çağrısı 
yapan Hisarcıklıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi 
faizleri, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli 
engellerden biri haline gelmiştir. Kredi faizlerinin 
geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına 
uymamaktadır ve girişimcilerimizin küresel rekabette 
ayakta kalmalarına engel oluşturmaktadır

Anadolu’nun dört bir tarafında, verimli ve 
düzgün çalışan pek çok işletme bulunmaktadır. 
Üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan bu 
firmalarımız, ülkemizin milli servetidir ve korunmaları 
gerekmektedir.

Dolayısıyla reel sektör üzerindeki finansman yükü 
azaltılmalıdır. Enflasyonun ve faiz oranlarının makul 
bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin 
gözetilmesine ihtiyaç vardır. 

Öte yandan kredi faizleri konusunda bankalardan 
daha sorumlu bir yaklaşım da bekliyoruz. Zamanında 
faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz 
artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar.

 

Kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde 
yükselterek, büyümeye destek değil köstek oluyorlar. 
Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son 
vermeli ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi 
bırakıp, ellerini taşın altına koymalılar. 

Ayrıca pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan 
firmaların kredilerine yönelik daha yapıcı bir tavır 
sergilemeliler. Finansal ve reel sektörün ülkemize 
daha iyi gelecek sunmak üzere birlikte hareket ederek, 
birbirlerini daha iyi anlamaları gereken dönemdeyiz. 
Bu dönemde gelirleri de, maliyetleri de ölçülü tutup, 
birbirimize destek olmalıyız.

Bankalarımıza seslenmek istiyorum; reel sektöre 
sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin. Özellikle 
üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam 
sağlayanları özenle değerlendirin. Rekabetçi 
firmalarımızı ve girişimcilerimizi destekleyelim ve 
ayakta tutalım ki, büyüme ve ihracat kapasitemizi 
koruyalım ve sağlıklı şekilde arttıralım. Böylece 
pandemi sonrası, yeniden ve hızla ayağa kalkalım, 
küresel yarışta geride kalmayalım”.
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KOBİ’LERİMİZİ YENİ TEKNOLOJİLER 
ÜRETMEDE YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Vodafone’un iş birliğinde 
çevrim içi düzenlenen “Teknolojide Yerli Üretim ve 
KOBİ’lerin Gücü” toplantısında yaptığı konuşmada 
“KOBİ’lerimizi yeni teknolojiler üretme sırasında yalnız 
bırakmayacağız, devletimizin tüm imkanlarından 
faydalanmak üzere onları yönlendireceğiz.” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Vodafone’un iş birliğinde 
çevrim içi düzenlenen “Teknolojide Yerli Üretim ve 
KOBİ’lerin Gücü” toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Hisarcıklıoğlu, telekom 
sektöründe yerli ürün kullanımını artırmak Vodafone 
Türkiye’nin tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle 
etkin iletişim ve iş birliğinde bulunmak için bir araya 
gelindiğine dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu toplantıyla 5G ekosisteminin 
oluşmasına ve bu teknolojilerin yerlileşmesine katkı 
sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. 

Organizasyon kapsamında açılacak sanal 
toplantı odalarında, KOBİ’lerin Vodafone’un ilgili 
tedarikçi uzmanlarıyla çevrimi içi görüşmeler 
gerçekleştireceklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti:

“Böylece KOBİ’lerimizin Vodafone’a tedarikçi 
olmalarının yolunu açacağız. Olamıyorlarsa 
onların tedarikçi olmaları için hazırlık yapmalarını 
sağlayacağız. Bu hazırlık aşamasında da Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımızın liderliğinde, KOSGEB 
desteklerinden faydalanmaları için çalışacağız. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın, yerli ve milli üretime 
yönelik çalışmalarından da yararlanacağız. Özet olarak 

KOBİ’lerimizi yeni teknolojiler üretme sırasında yalnız 
bırakmayacağız, devletimizin tüm imkanlarından 
faydalanmak üzere onları yönlendireceğiz.”

- “Ar-Ge destekleri konusunda birçok bilgilendirme 
webinarı düzenledik”

Hisarcıklıoğlu, tedarikçi olmak isteyen KOBİ’lere bazı 
tavsiyelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Geliştirdiğiniz teknolojiyi Vodafone’un talep 
ettiği standartlara getirmek için devletimizin Ar-
Ge desteklerinden faydalanınız. Ar-Ge destekleri 
konusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
başlangıcından bu yana birçok bilgilendirme 
webinarı düzenledik. Bunları YouTube kanalımızdan 
izleyerek bu desteklerden nasıl faydalanacağınızı 
öğrenebilirsiniz.

 Ar-Ge konusunda sadece devlet destekleri değil, 
aynı zaman da ‘Ufuk Avrupa’ ve ‘Ufuk2020’ gibi 
AB destekleri mevcut. Teknolojilerinizi geliştirirken 
bu mekanizmaları da göz önünde bulundurun. Yıl 
sonunda yapacağımız etkinlikte de Vodafone’un 
bu toplantıya katılan KOBİ’lerimizden sağlayacağı 
tedarikin güzel sonuçlarını görmüş olacağız.”

“Ar-Ge destekleri konusunda birçok bilgilendirme 
webinarı düzenledik”
Hisarcıklıoğlu, tedarikçi olmak isteyen KOBİ’lere bazı 
tavsiyelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:
“Geliştirdiğiniz teknolojiyi Vodafone’un talep 
ettiği standartlara getirmek için devletimizin Ar-
Ge desteklerinden faydalanınız. Ar-Ge destekleri 
konusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
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salgını başlangıcından bu yana birçok bilgilendirme 
webinarı düzenledik. Bunları YouTube kanalımızdan 
izleyerek bu desteklerden nasıl faydalanacağınızı 
öğrenebilirsiniz.

 Ar-Ge konusunda sadece devlet destekleri değil, 
aynı zaman da ‘Ufuk Avrupa’ ve ‘Ufuk2020’ gibi 
AB destekleri mevcut. Teknolojilerinizi geliştirirken 
bu mekanizmaları da göz önünde bulundurun. Yıl 
sonunda yapacağımız etkinlikte de Vodafone’un 
bu toplantıya katılan KOBİ’lerimizden sağlayacağı 
tedarikin güzel sonuçlarını görmüş olacağız.”

- “2020’de 15 binden fazla yerli malı belgesi verdik”
Hisarcıklıoğlu, TOBB Sanayi Veri Tabanı’ndaki kapasite 
raporu sayısının 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 
artışla 79 bini geçtiğini söyledi.

Yüksek teknolojili ürünlerdeki kapasite raporu 
sayısında yüzde 10, orta/yüksek teknolojideki kapasite 
raporu sayısında yüzde 9 artış olduğu bilgisini paylaşan 
Hisarcıklıoğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 
destekleriyle 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 
artışla 15 binden fazla yerli malı belgesi verdik. Buradaki 
ürünlerin teknoloji düzeylerine baktığımızda, yüksek 
teknolojili ürünlerdeki yerli malı belgesi sayısı geçen 
yıla göre yüzde 18, orta/yüksek teknolojideki belge 
sayısı ise yüzde 12 arttı. Özellikle yüksek teknolojili 
ürünlerdeki bu gelişmeden de ziyadesiyle mutluluk 
duyduk.” diye konuştu.

Tedarikçi geliştirme hususunda birçok kuruluşla iş 
birliği yaptıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti:

 “Çalışmalarımız arasında Vodafone gibi büyük 
işletmelerin yanı sıra Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi (CERN) ile ülkemizin önemli projelerinden 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi kuruluşlar da 
yer alıyor. Burada özellikle KOBİ’lerimizin dikkatini 
çekmek istediğimiz bir nokta var. Burada birlikte 
çalıştığımız firmalar, TOBB Sanayi Veri Tabanı’nda 
yer alan kapasite raporuna ve yerli malı belgesine 
sahip olanlar. Dolayısıyla bu çalışmalarda yer almak 
istiyorsanız, sanayi kapasite raporu almanızı ve 
geliştirdiğiniz teknolojilere ilişkin olarak yerli malı 
belgenizi almanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle sizinle 
iletişim kurmamız ve bu çalışmalara dahil etmemiz 
daha kolay olacaktır.”

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, 
Türkiye’nin 5G sistemine geçişinde KOBİ’lerle el ele 
çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile Vodafone Türkiye’nin birlikte düzenlediği 
“Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” 
etkinliğinde yaptığı konuşmada, teknolojide yerli 
üretimin, Türkiye’de kamu ve özel sektörün bir 
numaralı gündem maddesi olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, 18 yıl öncesine kadar 
“başarılamayanlara hayıflanan ülke” olarak çok 
zaman kaybedildiğini dile getirerek, “Nesiller 
boyu araştırmaya, geliştirmeye, üretmeye cesaret 
bulamadık. Bugün ise önümüze çıkan fırsatları 

değerlendirmeye hazırız. İşte biz, bu fırsatlara hazır 
olmak için, 18 yıldır, bizden evvel kaybedilen zamanı 
hemen her alanda telafi etmek, eksikleri gidermek, 
ihmal edilen her noktaya temas etmek üzere çalıştık.” 
diye konuştu.

Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini 
ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye’nin, ulaştırma 
ve haberleşmede, eğitimde, sağlıkta, savunmada, 
turizmde ve daha pek çok alanda gelişmiş dünyayı 
yakaladığını hatta aştığını kaydetti.

KOBİ’lerin, start-up’ların, köklü kuruluşların, 
üniversitelerin, bilim kurumlarının yerli ve milli 
teknolojiler üretmeye odaklanmasının, ülkenin 
kaderini yeniden şekillendireceğini anlatan 
Karaismailoğlu, bakanlık olarak ulaşımda olduğu 
gibi bilişim, iletişim ve haberleşme alanında da yerli 
ve milliliği ön plana aldıklarını belirtti. Karaismailoğlu, 
“Teknolojideki Ar-Ge payının, 2023’te AB ülkeleri 
düzeyine, 2028’de de OECD ülkeleri ortalamasının 
üzerine çıkarmayı hedefledik.” ifadelerini kullandı.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, küresel 
teknoloji devlerinin yeri geldiğinde ayrı bir devlet 
aygıtı gibi kararlar alabildiğini belirterek, “Teknoloji 
dünyasında, evrensel değerlerin, adaletin, aşırılıklarla 
mücadelenin, otokontrolün ve hesap verilebilirliğin 
tesis edilmesi gerekiyor. Birinci Sanayi Devrimi’ni 
kazananlarının kurduğu sömürge düzeninin bir 
benzerinin, bugün 4. Sanayi ve Teknoloji Devrimi’nde 
yaşanmasının önüne geçmeliyiz.” dedi.

Bakan Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile Vodafone tarafından düzenlenen “Teknolojide 
Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Webinarı”nda yaptığı 
konuşmada, Vodafone’un, teknoloji altyapısı ve 
sarf malzemesi ihtiyacını, KOBİ statüsündeki yerli 
işletmelerden karşılamak üzere çıktığı ilanın bilişim 
sektöründe yer alan yerli üreticiler için önemli fırsatlar 
sunduğunu söyledi.

Büyük ölçekli işletmelerle KOBİ statüsündeki start-
up’ların bir araya geldiğinde neler yapabildiğinin 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele 
sürecinde görüldüğüne dikkati çeken Varank, 
“KOBİ’ler” ve “teknolojide yerli üretim” konularına 
önem verdiklerini dile getirdi.

Varank, Türkiye’deki her 1000 işletmenin 998’inin KOBİ 
olduğunu, Ar-Ge’deki insan gücünün yaklaşık yarısının 
KOBİ’lerde istihdam edildiğini ve start-up’ların büyük 
kısmını KOBİ’lerin oluşturduğunu bildirdi.

Bakanlık ve ilgili kuruluşların tüm imkanlarını 
KOBİ’lerin hizmetine sunduklarını anlatan Varank, 
şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz hafta Türkiye İstatistik Kurumu, KOBİ 
İstatistikleri Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, firma 
ölçeği ile çalışan başına katma değer arasında çok 
güçlü pozitif korelasyon var. Bu veri bizlere şu mesajı 
veriyor: Ülkemizdeki ortalama çalışan verimliliğini 
artırmak için başarılı KOBİ’lerimizin büyüme 
potansiyelini harekete geçirmeliyiz. Bu da devletin ya 
da işletmelerin tek taraflı çabalarıyla değil, birlikte iş 
yapma modeliyle mümkün.”
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- Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy de, “Şirketimiz satın alma prosedürlerinde yapılan 
değişikliklerle yerli ürün alınımını önceliklendirdi. Bu kapsamda yerli üreticilere pozitif ayrımcılık yapacağız.” 
dedi.

Vodafone Türkiye’nin KOBİ’lere ve yerli üretime verdiği önceliklerden bahseden Aksoy, yerli üretimin 
desteklenmesini öncelikleri arasında gördüklerini söyledi. Yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle 
etkin iletişim kurmaya ve iş birliği yapmaya devam ettiklerini belirten Aksoy, “4.5G yatırım yükümlülüğümüz 
gereği yatırımlarımızı yerli malı belgeli ürünlerden ve Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulan 
KOBİ niteliğindeki tedarikçiler tarafından üretilen ürünlerden sağlamaya çalışıyoruz. Atılan adımlara rağmen 
halen yeterli arzın oluşmadığını görüyoruz. Yerli teknoloji ekosisteminde başta yazılım olmak üzere farklı altyapı 
bileşenlerini üretebilecek kapasiteye ve teşviklere ihtiyaç var.” diye konuştu.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesine (HTK) üye 
firmalar ve mobil işletmeciler tarafından yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nde 
ilk fazın yılın birinci çeyreğinde tamamlanacağını bildirdi.

Sayan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone Türkiye’nin düzenlediği ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen 
“Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” etkinliğinde konuştu.
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HEDEF, TÜRKİYE İLE ARNAVUTLUK ARASINDAKİ 
TİCARETI 2 MİLYAR DOLARA YÜKSELTMEK

Türkiye - Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 
I. Ekonomi Konferansı, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Arnavutluk Maliye ve Ekonomi 
Bakanı Anila Denaj, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi 
Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Ankara Büyükelçisi 
Kastriot Robo ve Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği Başkanı Ines Mucostepa’nın katılımı ile video 
konferans yoluyla gerçekleştirildi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasında güçlü 
dostluk ve kardeşlik bağları olduğunu vurgulayarak, 
“İkili siyasi ilişkiler, stratejik ortaklık seviyesine 
çıkarılmıştır. İktisadi ilişkilerimiz, tarihten gelen 
bağlarımızı daha da güçlendirmektedir” dedi.

Arnavutluk’un, coğrafi konumu ve Avrupa Birliği 
üyelik süreci ile ciddi iş fırsatları sunduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, Arnavutluk’un Avrupa Birliği ile üyelik 
sürecini desteklediklerini, üyelik müzakerelerinin bir 
an önce başlatılmasını dilediklerini söyledi. 
 
Bu sürecin ciddi bir iktisadi dönüşüm ve kalkınma 
getireceğine inandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, 
“Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşması, 
karşılıklı ticaretimiz için elverişli bir ortam sağlamıştır. 
Son on yılda ticaretimiz ikiye katlanmıştır. Ticaretimizi 
yarım milyar dolar seviyesinden 2 milyar dolara 
yükseltmemizin de mümkün olduğuna inanıyoruz. 
Bunun için çalışıyoruz. İş insanlarımız, Arnavutluk 
ekonomisine ve Arnavutluk’un parlak geleceğine 
inanarak, Arnavutluk’ta ciddi yatırımlar yapmıştır. 
Bankacılık, telekom, finans, enerji, madencilik, demir-
çelik ve tarımsal üretim gibi alanlardaki yatırımlarımız 
daha farklı alanları kapsayacak şekilde artacaktır” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Arnavutluk Ticaret ve 
Sanayi Odaları Birliği’nin ilişkilerin iktisadi boyutunu 
güçlendirmek için yakın işbirliği içinde olduğunu, bu 
kapsamda Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu’nu kurduklarını söyledi.
 
İkili ilişkilere ticaret ve yatırımlarla katkı sağlamak 
isteyen iş insanlarına destek vermek istediklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu, tüm katılımcı firmaları Türkiye-
Arnavutluk İki Odasına üye olmaya davet ederek, 
hizmetlerden yararlanmalarını istedi.
 
Arnavutluk Odalar Birliği ile EUOCHAMBRES 
ve Balkan Odalar Birliği’nde birlikte çalıştıklarını 
anımsatan TOBB Başkanı, “İnanıyorum ki, Arnavutluk 
Maliye ve Ekonomi Bakanı Sayın Anila Denaj’ın 
destekleri ile Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği daha da güçlenecektir. Güçlü Oda, özel 
sektörün gelişimi ve daha yatırımcı dostu iş ortamı 
için, yatırımcılara verilecek önemli bir destek olacaktır. 
2019 yılı Aralık ayında Tiran ve 2020 yılı Ocak ayında 
Ankara’da Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Sayın 
Anila Denaj ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, 
bu yönde ciddi bir iyileşme sinyali almıştık. Sayın 
Bakanın talimatı üzerine, arkadaşım Ines Mucestepa 
ile birlikte çalışarak, Arnavutluk’tan bir heyeti geçen 
yıl ağırlamıştık. Türkiye’deki Oda sistemi, gümrük 
kapıları modernizasyonu ve organize sanayi bölgeleri 
konusundaki deneyimlerimizi aktarmıştık.  Pandemi 
sonrası, bu yöndeki temasların yoğunlaşacağına 
inanıyorum” şeklinde konuştu. 
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