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Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı 
ve paylaşımı yüksek uluslar arası standartların 
uygulandığı bu nedenle de üretici tüketici ihracatçı 
ve sanayiciye piyasa ekonomisi ortamında dinamik 
ve rasyonel bir ortam hazırlayan bulundukları 
ilin bölgenin ve ülkenin sosyal kalkınmasına ve 
ekonomisine sayısız faydaları olan kurumlardır.

2014-2018 stratejik hedeflerimiz doğrultusunda ISO 
9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemini kurumumuzda 
uygulayarak çok daha kurumsal bir yapıya ulaşan 
Borsamız akabinde Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) “TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon 
Sistemine” de başarılı bir şekilde entegre olmuştur. 
Tüm bu çalışmaların sonucu olarak gittikçe ivmelenen 
ve bu yıl itibariyle etkilerini iyice hissedeceğimiz 
sürekli değişen gelişen ve hizmet odaklı anlayışın 
hakim olduğu bir döneme geçtik.

Özellikle ülke olarak zorlu bir süreci geride bıraktığımız 
2018 yılı içerisinde ülke tarihimizde unutulmayacak 
ve ders almamız gereken notların düşüldüğü bir 
süreç oldu. Ülke olarak hep birlikte atlattığımız bu 
süreç sonrası ilimiz, bölgemiz ve ülke ekonomisinin 
canlanmasına katkıda bulunmak adına “Tarım Gıda 
Hayvancılık Sektöründe ticari faaliyette bulunan 
üyelerimize kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermek, 

sunulan hizmetlerde hataları en aza indirmek, üye 
memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, tüm şartlara 
uymayı benimseyerek devamlılığını sağlamak ve 
sürekli iyileştirmeyi amaç edineceğiz.

AB geçiş sürecinde uyguladığımız projelerde 
almış olduğumuz başarılı sonuçlar ve uygulamada 
edindiğimiz tecrübeler ile ilimize ve bölgemize 
ekonomik anlamda canlılık getiren, istihdam sorunu 
yaşayan gençlerimize mesleki yeterlilikler ve 
girişimcilik ruhu kazandıran bu projelerin sürekliliğinin 
sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ortak paydaşı olduğumuz Büyük Anadolu 
Lojistk Organizasyonlar (BALO), Elazığ İŞGEM, 
Fırat TEKNOKENT gibi ilimizin, bölgemizin ve 
ülke ekonomimizin gelişmesine katkı sağlayan 
kuruluşlar ile çalışmalarda bulunuyoruz ve Elazığ’a 
fayda sağlayacak tüm projelerde, fuar ve tanıtım 
organizasyonlarında, yatırım projelerinde ve daha 
birçok faaliyette elimizi taşın altına koyuyoruz, her 
zamanda bize düşen sorumluluğu yerine getirmeye 
hazırız.

TİCARET
BORSASI
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İlimiz Karakoçan İlçesi ve Muş ilinde üyelerimize 
yerinde hizmet verdiğimiz Temsilcilik Ofislerimiz ile 
Elazığ, Muş, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan geniş 
çalışma alanına sahip Bölge Borsası konumunda 
olan Borsamızı önümüzdeki periyotta Meclis, 
Yönetim Kurulu ve İdari kadromuz ve her türlü 
bilgi beceri kültür ile donatılmış personelimizin 
gayretleri ve üyelerimizin desteği ile: idari anlamda 
gelişmiş kurumsal yapısı veüyelerinin tüm ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılayan sürekli hizmet çeşit ve 
kalitesini arttıran bölgemizde-ülkemizde yapılan proje 
ve faaliyetlere öncülük eden ulusal ve uluslar arası 
camia ile ilişki ve işbirliğini geliştirmiş örnek gösterilen 
saygın ve etkin bir kurum haline getireceğiz. Özellikle 
hayvancılık sektörüne büyük katkılar sağlayacak Besi 
Tarıma Dayalı İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi ve 
Canlı Hayvan Borsası Projelerini önümüzdeki dört 
yıllık süreçte tamamlamayı hedefleyeceğiz.

Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB’yi Elazığ’a 
kazandırıyoruz…

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı M.Ali 
DUMANDAĞ, “2018 yılı itibari ile proje çalışmalarına 
başladığımız Elazığ Besi Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’ni ilimize kazandırmak adına 
Valimiz Sn.Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanımız 
Sn.Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanımız 
Sn.Ramazan Gürgöze, İlimiz Milletvekilleri ve 
yöneticileri ile sık sık bir araya gelerek böyle büyük 
bir projeyi ilimize en hızlı şekilde kazandırmak için 
yoğun çaba sarf etmekteyiz. Öncelikli olarak İlimiz 
Valisi, Tarım ve Orman İl Müdürü ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı yetkilileri ile yer tespit çalışmaları yapılmıştır.
Bu doğrultuda İlimiz yöneticileri ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı yetkilileri ile Ankara’da bir araya gelerek 
daha önce Besi TDİOSB alanının kurulacağı yer tespit 
çalışmalarını tamamladık.

Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB proje çalışmalarında Ak 
Parti MKYK Üyesi, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı 
ve İlimiz Milletvekili Metin Bulut ile sık sık bir araya 
gelinmiş, ilgili Bakanlıklar ile görüşülerek yer tespiti 
yapılmıştır. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum makamında ziyaret edilerek yer tespiti 

yapılan alanın tahsisi için işlemler hızlandırılmıştır.

Besi TDİOSB de yer almak isteyen besicilerimiz ile 
bir araya gelinerek başvuru ve taahhütler alınmış, 
yaklaşık 250 başvuru ve bunlardan 100’e yakın 
taahhüt alınmıştır. İnşallah 2019 yılı içerisinde Besi 
TDİOSB altyapı çalışmalarını da tamamlayarak 
besicilerimize yer tahsisi yapmayı hedefliyoruz..” 
dedi.

Tarım ve Orman Bakanı 
Dr.Bekir PAKDEMİRLİ 
Borsamızı 
Ziyaret Etti… 
Bakan Pakdemirli’ye, Tarım ve Orman Bakan 
Yardımcısı Hadi Tunç, Elazığ Valisi Çetin Oktay 
Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 
AK parti Elazığ Milletvekilleri Tolga Ağar, Zülfü 
Demirbağ, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze 
eşlik ederken; Pakdemirli ve beraberindekileri Ticaret 
Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, ETSO 
Başkanı Asilhan Arslan ve Borsa Yönetim Kurulu 
Üyeleri karşıladı. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali 
Dumandağ’dan Elazığ Ticaret Borsasının çalışmaları 
hakkında bilgiler alan Bakan Bekir Pakdemirli ve 
Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'a Elazığ’a özgü çeşitli 
hediyeler takdim edildi. 

Elazığ Ticaret Borsası çatısı altında Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki otuza yakın Oda 
ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarının illerindeki 
sorunları istişare etmek ve çözüm yoları bulmak için 
bir araya gelen Başkanlar illerindeki sorunlarını ve 
çözüm önerilerini Bakan Pakdemirli'ye iletme fırsatı 
buldu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, 
böylesine güzel bir toplantıda bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek: "Ülkemiz tarım ve 
hayvancılık anlamında dünyada önemli bir konumda 
bulunmakta. Bizlerde bu konunun önemine istinaden 
göreve geldiğimiz günden beridir, güzel çalışmalar 
yapmaktayız. Şimdi burada bulunan değerli Oda 
ve Borsa Başkanlarımızdan alacağımız bilgileri, 
sorunları çözüm önerileri ile birlikte değerlendirmek 
suretiyle çalışmalara destek olacağız. Besicilerimize 
de iyi haberimiz var. Besicilere yem desteği 
kapsamında şeker fabrikalarından çıkan küspemizi 
90 liradan 60 liraya indirmiş bulunmaktayız. Bu 
sebeple besicilerimize yem alımında rahat bir nefes 
alabilmeleri ve enflasyon ile mücadelede böyle bir 
destek vermeyi uygun bulduk" dedi. 

Tarıma dayalı Besi organize sanayi sitemizde hayırlı 
olsun. Onunda yer seçimi tamamdır. Oda Elazığ’a 
hediyemiz olsun. Yine sera bölgemizle ilgili gerekli 
adımları attık. Takibini yapıyoruz. Besi Organizede 
100 den daha fazla işletme olacak. İçinde yem 
deposu, biyogaz, organik gübre tesisleri olacak” dedi.

Elazığ’ın ekonomik anlamada gelişen bir il olduğunu 
dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Kamusal 
altyapısını neredeyse tamamlamış. Yatırım ortamını 
hazır hale getirdi. OSB’lerin geliştiren ve büyüten bir 
şehir. Vizyonunu ve ufkunu da dünyaya açılmak olarak 
belirlemiş. Dünyada önemli bir üretim merkezi olma 
yolunda ilerliyor. Projesi ve dersine iyi çalışan bir şehir 
haline geldi. Tüm sektörlerle birlikte çalışıyor. Analiz 
ettiğimi ve değerlendirdiğimiz yeni nesil alanlarla da 
pozisyon alacağız” diye konuştu. 

Doğu Anadolu Ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi; Ticaret Odaları Ve Ticaret 
Borsaları Yönetim Kurulu Başkanları 
İstişare Toplantısı İçin Elazığ'da Buluştu...

Elazığ Ticaret Borsası ile Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlığı’nın düzenlediği; ‘Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu, Oda ve Borsa Başkanları 
İstişare Toplantısı’ Elazığ’da yapıldı. 13-14 Ekim 
Tarihleri arasında Elazığ’da gerçekleştirilen, ‘Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Oda ve Borsa 
Başkanları İstişare Toplantısı, Elazığ Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Asilhan Aslan'ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden, 
otuza yakın Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanının 
katılım sağladığı toplantıda; Oda ve Borsa Başkanları 
illerindeki sorunları istişare edip çözüm yolları 
bulmak için görüşlerini ve önerilerini dile getirdiler. 
Bölgelerdeki huzur ve istikrarın, iller için en önemli 
unsur olduğunun vurgulandığı toplantıda, Odaların 
ve Borsaların çalışmaları, projeleri ve üyelere yönelik 
ne tür hizmetlerin verildiği, üzerinde önemle durulan 
konu başlıklarıydı. 

Toplantıda söz alan Elazığ Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, 
gerçekleştirilen istişare toplantısının Odalar ve 
Borsalar için önemli bir fırsat olduğunu ifade 
ederek; ‘Bizler ilimizin, bölgelerimizin ve ülkemizin 
kalkınmasını ortak amaç edinerek burada toplanmış 
bulunmaktayız. Hedefimiz, ülkemizin ekonomisi 
üzerinde oynanan oyunları bir an evvel bertaraf 
etmektir. Bunun için de mücadele veriyoruz. Bu 
konuda bölgelerdeki bütün Odaların ve Borsaların 
aynı çaba içerisinde olduklarına inanıyorum. Burada 
bu konuları enine boyuna konuşup; Ülkemize ve 
üyelerimize en etkin şekilde yardımcı olmanın 
peşindeyiz. İnşallah buradan güzel bir sonuç 
çıkaracağız.’ Şeklinde konuştu. İstişare toplantısının 
sonuç bölümünde ise Oda ve Borsa Başkanlarının dile 
getirdiği sorun ve çözüm önerilerinin raporlanması 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili 
Bakanlıklara gönderilmesi kararlaştırıldı. 
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Şizofren Derneği  
Elazığ Ticaret Borsası olarak Ticaret 
Borsaları Konsey Toplantılarında Tarım 
ve Hayvancılık Sektöründe Yaşanan 
Sorunları ve Çözüm Yollarını Dile Getirdik. 

4 dönemdir Ticaret Borsaları Konsey Üyeliğini 
sürdüren ETB Başkanı M.Ali Dumandağ, M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’degerçekleştirilen Ticaret Borsaları Konsey 
Toplantısında besicilerin ve kasapların yaşadığı 
sorunları dile getirerek, “Son dönemde özellikle 
kırmızı et sorunu yaşadığımız ve kırmızı et ithalatının 
gündemde olduğu, döviz kurları nedeniyle ithal 
hayvan alan besicilerinde büyük zarara uğradığı 
şu günlerde, ithal et sorununun çözümlenmesinde, 
İlimiz ve Bölgemizde hayvancılığa can katacak ve 
gelişimine büyük katkı sağlayacak olan Elazığ Besi 
Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yer tespiti çalışmaları, 
besicilerden başvuru ve taahhüt alma safhalarını 
tamamladık. İnşallah hayata geçireceğimiz bu proje 
ile Bölgeye hitap edecek modern Besi Tarıma Dayalı 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ilimize en yakın 
zamanda kazandıracağız." dedi. 

Kırmızı et sorunu ve dövizde yaşanan dalgalanmalar 
nedeniyle kasaplarımızda çok ciddi bir şekilde 
etkilenmektedir. Kasap esnafımızın da bu sorunlarını 
çözmek amacıyla faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır. 
Bizler de esnafımızın sorunlarını her platformda 
dile getirmek ve bu sorunların çözümüne yönelik 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” dedi. Besicilerin 
arpa ve yem desteği alımlarında yaşanan sorunlar, 
küçükbaş hayvancılık yapanlara uzun süreli mera 
tahsisi veya kiralanması, faizsiz kredi desteği ve 
diğer sorunlara da değinen Başkan Dumandağ, bu 
sorunların çözümüne yönelik hem Bakanlık nezdinde 
hem de TOBB camiası olarak sıkı bir çalışma ve işbirliği 
içerisinde olduklarını bildirdi. Başkan Dumandağ, 

“İthal et sorununu çözmek, hayvancılığın gelişmesini 
sağlamak için çiftçilerimize verilen yer tahsisine 
benzer bir uygulamada besicilerimize uygulanmalı 
ve atıl durumda olan meralarımız besicilerimize 
tahsis edilerek üretimin sürekliliği sağlanmalıdır. 
Çünkü Türkiye’nin de Dünya’nında geleceği Tarım ve 
Hayvancılıktır.” dedi. 

Elazığ Ticaret Borsası İhtiyaç Sahibi 
Ailelere Gıda Yardımı ile Öğrencilere 
Mont Ve Ayakkabı Yardımında Bulundu... 

Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin gıda yardımı ve 
giyim yardımlarını geleneksel hale getirdiğini ifade 
eden Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali 
Dumdandağ “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi 
ve eğitim gören ihtiyaç sahibi yavrularımıza ayakkabı 
ve mont yardımı dahilinde yıllardır süre gelen bir 
faaliyetini gerçekleştirdik. Elazığ Ticaret Borsası 
olarak bizler de gelen yardımların üzerine bir miktar 
ilave etmek suretiyle Elazığ Merkez ve İlçelerimizde 
bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımını 
geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdik. 
2018 – 2019 eğitim dönemine başladığımız 
bu dönemde de yardıma muhtaç öğrencilere 
kışlık ayakkabı ve kışlık mont yardımlarımızı 
gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. TOBB’un bu yardımları 
önümüzdeki yıllar da devam edecek. İhtiyaç sahibi 
öğrencilerimizi hatırlayan ve onlardan yardımlarını 
esirgemeyen TOBB başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
TOBB Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Allah, 
hayırlarını kabul etsin” dedi. 

Karakoçan Kaymakamı Nebi Canga: “Ticaret Borsası 
Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize 
eğitim ve öğretime yönelik destekleri ve katkıları 
devam edecek inşallah emeği geçen herkese çok 
teşekkür ederim” dedi.
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