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KUZOVA DERNEĞİNDEN KARAHAN’A PLAKET
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Turan KARAHAN' ı ziyarete gelen Kuzova Derneği Başkanı Soner ÖZKAN İl Müdürümüz Turan KARAHAN' a plaket takdim etti.
Kuzova Derneği Başkanı Soner ÖZKAN plaket takdiminde İl Müdürümüze hitaben "TKDK' daki üstün başarılarınızın yeni görev yerinizde
de devam etmesi dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar diler, şükranlarımızı sunarız" dedi.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, konuşmasında "Bu nazik davranışlarından dolayı Kuzova Derneği Başkanı Soner
ÖZKAN Beyin şahsında tüm Dernek üyelerimize ve çiftçilerimize teşekkür ediyor, Elazığ'ın tarım ve hayvancılığını birlikte daha iyi yerlere
getireceğimize inanıyorum" dedi.

02
İl Müdürümüz Turan KARAHAN’a Hayırlı Olsun Ziyaretleri...
Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne İl Müdürü olarak atanan Turan KARAHAN’a ziyaretler devam ediyor.
Vali Murat ZORLUOĞLU’nun yanı sıra Kamu Kurum Müdürlerinin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ziyaretlerinde İl Müdürümüz KARAHAN’a yeni görevinde başarılar dilendi.

Metin BULUT’tan KARAHAN’A Hayırlı Olsun Ziyareti
Elazığ 26. Dönem Ak Parti Milletvekili Metin BULUT, Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevine atanan Turan KARAHAN'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Müdürü Turan KARAHAN'a yeni görevinde başarılar dileyen
BULUT, Elazığ için hayırlı olmasını temenni etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN ise Elazığ'da tarım ve hayvancılığı
bir adım daha öteye taşıyacaklarını belirtti.
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Kadın Eli Değdi, Sebze Kurudu, Domates Un Oldu Projesi Eğitimleri Devam Ediyor...
Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi
kapsamında kadın çiftçilere hazırlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık ve Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca onaylanarak uygulamaya geçen “Kadın Eli Değdi Sebze
Kurudu Domates Un Oldu” projesi
Hankendi ve çevresinde başladı.
Proje kapsamında verilen eğitimlerin
ikinci etabı başladı.
Eğitime İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Turan Karahan, Koordinasyon ve Tarımsal Şube Müdürü Yaşar
Erdoğan, İnönü Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümünden Gökhan
Durmaz, Gıda ve Yem Şubesinden Hasan Yıldırım, teknik personeller ile kadın çiftçiler katıldı.
Eğitimin açılışında bir konuşma yapan İl Müdürü Turan Karahan, “Projenin uygulama aşamasında 20 kadın çiftçi belirlenmiş
olup; her kadın çiftçiye bir dekar olmak üzere toplam 20 dekar sebze dikimi yapılmıştır. Dikimden önce sebze dikimi yapılacak
yerlere damlama sulama sistemi kurulmuştur. Yine proje kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Modüler
Programında yer alan Domates Yetiştiriciliği Eğitimi 30 kadın çiftçiye İŞKUR destekli 120 saat teorik, 72 saat pratik olmak üzere
toplam 192 saat verilmiştir. Proje süresince proje uygulayıcılarına aşamalı olarak dikimden hasta ve hasat sonrası domatesin
kurutulup işlenerek un elde edilmesine kadar bütün konularda aşamalı olarak eğitimler verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. Proje kapsamında verilen eğitimin ikinci aşaması olan; gıda hijyeni, kurutma teknolojileri, gıdaların ambalajlanması ve muhafaza teknikleri, domatesin besin değeri ve sağlık üzerine etkileri, domates unu üretim teknolojisi konularındaki eğitim de bugün başlamıştır. Eğitime katılan tüm kadın üreticilerimize başarılar diliyorum ” dedi.
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7955 Dekar Alana Yem Bitkisi Ekilecek...
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün 2016 yılı sonbahar ekim
döneminde uygulanmak üzere hazırlamış olduğu "Yem Bitkileri Ekiliş
Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere Macar Fiği ve Tritikale tohumu dağıtıldı. İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Haluk ÇAKMAK, İl Özel İdare Genel
Sekreteri Nazif BİLGİNOĞLU, İl Genel Meclis Başkanı Metin Baki ÖLÇÜCÜ,Elazığ ili merkez ve ilçe Sivil
Toplum Kuruluşları başkanları ve
çiftçiler katıldı. Törende konuşan İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Turan KARAHAN;
Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Geliştirme Projesi kapsamında 20162020 yılları arasında 6.000 dekar
alanda Macar Fiği ve Tritikale karışımından oluşan yem bitkisi ekimi
yapılacağını söyledi. KARAHAN;
"Arıcak ve Alacakaya ilçeleri hariç,
buralardan talep gelmediğinden
dolayı, merkez ve ilçelerde yem
bitkileri ekilişini arttırmak için bu
projeyi geliştirdik.Proje kapsamında dekar başına 10 kg. Macar Fiği
ve 5 kg. Tritikale karışımı ektirilecektir. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı,
hayvan ve yem bitkisi yetiştiriciliğini bilen, büyükbaş veya küçükbaş

Hayvan varlığı olan, en az 10 dekar
veya üzeri tarlasını sonbahar döneminde bu projeye ayıracak, gerekli
gübreyi kendisinin temin edeceği,
bakım ve hasat işlerini kendisinin
yapacağı çiftçi müracaatları alınmak
suretiyle, İlimiz Merkez ve İlçelerimizde çiftçi isimleri belirlenmiştir.
Projenin tohumluk maliyetinin ¾'
ü İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince, ¼'ü ise çiftçi tarafından karşılanmaktadır. Proje maliyetimiz İl
Özel İdaresi Genel Sekreterliğince
303.750 TL. ve çiftçi katkısı olarak
101.250 TL. olmak üzere toplam
405.000 TL. dir.

Yürütmüş olduğumuz bu projede 6.000 dekar alanda
Macar Fiği ve Tritikale karışımından oluşan yem bitkisi ekimi yaptırılacağı halde bu yıl için tohumluk fiyatının uygun alınmasından dolayı ekiliş alanını 7.955
dekara çıkartmış durumdayız. Bu kapsamda 79.550
kg. Macar Fiği ve 39.775 kg. Tritikale tohumu ekimi
yaptırılacaktır" dedi.
İl Özel İdare Genel sekreteri Nazif BİLGİNOĞLU ise
yaptığı konuşmada ''Bundan önceki tüm projeleri
desteklediğimiz gibi bugün ve bundan sonra da ilimiz
yararına olacak tüm projeleri destekleyeceğimizi bildirir ve bu projelere merkezi hükümetimizin verdiği
destekden dolayı milletvekillerimize ve valimize teşekkür ederiz''şeklinde konuştu.
Program çiftçilere temsili macar fiği ve tritikale karışımı tohum dağıtımı ile sona erdi
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Lider Çocuk Tarım Kampı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca
2014 yılından itibaren "Lider Çocuk Tarım
Kampı" adı altında ilkokul 4. sınıf öğrencilerine doğa bilincini ve çevre farkındalığı kazandırmak, tabiatla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda
güvenirliği hakkında bilgi vermek amacıyla bir
etkinlik gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan
KARAHAN,
yaptığı
açıklamada;
"Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili
planlama yapılmış olup, 30-31 Mayıs 01-0203 Haziran 2016 tarihleri arasında hazırlanan
program dâhilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlemiş olduğu okullardan; Salim Hazardağlı İlkokulu, Koç İlkokulu, Yunus Emre
İlkokulu öğrencilerinden 12 kız ve 16 erkek
olmak üzere toplam 28 öğrenci belirlenmiştir.
2016 yılının Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü tarafından "Uluslararası Bakliyat Yılı" olarak ilan edilmesi sebebiyle kamp uygulamasına katılan öğrencilere bakliyat bilincini
Yükselterek bakliyatın sağlık ve beslenmedeki
önemini vurgulamak çevresel sürdürülebilirliğin de sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla
bu konuda Müdürlüğümüz tarafından eğitimler verilerek "Tarımda ve Beslenmemizde
Bakliyatların Önemi" konulu bir sayfalık kompozisyon yarışması düzenlenecektir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlemiş olduğu okullardan kompozisyon
yarışmasına katılacak olan 4. Sınıf öğrencileri arasında dereceye giren öğrencilere İl Müdürlüğümüz tarafından
ödüller verilecektir. Birinci olan öğrencimizin kompozisyonu ilimizi temsilen
Bakanlığımıza gönderilecektir. 81 ilimizde gönderilen il birincilerine ait kompozisyonlar arasından Bakanlığımızca Türkiye birinci, ikinci ve üçüncüsü olan
kompozisyonlar seçilerek kompozisyon
sahibi çocuklar ödüllendirilecektir.
"Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliği ile
ilgili planlanan programda; Yemeklik
baklagillerin beslenmedeki önemi, Yeterli ve dengeli beslenmenin önemi,
Gıda satın alınırken dikkat edilecek hususlar, Organik ve iyi tarımın önemi,
İklim değişikliğinin canlılar üzerindeki
etkisi, Seracılık, kimyasal ilaçların çevre
ve insan sağlığına olumsuz etkileri, balıkçılık ve balık etinin faydaları vb. konularında öğrencilere Müdürlüğümüz
teknik elamanları tarafından eğitimler
verilecektir. Program dahilinde; İl Müdürlüğümüz Toprak Analiz Laboratuvarı, Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Bakliyat ve Hububat Paketleme Tesisleri, Meyve Bahçeleri ve Çilek

Üretim Alanları, Sebze Üretim Seraları, Kuruyemiş Üretim Tesisleri, Alabalık Üretim Tesisleri, Elazığ Belediyesi Kültür Park gezdirilmiş olup, bu
alanda çiçek dikimi öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek ve Elazığ Yurtbaşı Hipodromunda yapılan at yarışları öğrenciler tarafından izlenmesi
sağlanacaktır. İl Müdürlüğümüz tarafından yapılacak bu etkinlikler sonunda öğrencilere katılım belgeleri verilecektir." dedi
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KARAHAN, Hayvan Borsasını Ziyaret Etti.
Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan,
yaklaşan kurban bayramı nedeni ile Hayvan Borsasını ziyaret etti. Ziyarette Karahan’a Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
Şube Müdürü Asım Selen, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Ali Dumandağ, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı
Arif Erol ile görevli veteriner hekimler katıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan açıklamasında “Yaklaşmakta olan kurban bayramı ile birlikte hayvan pazarlarında çok ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Şu an
burada besicilerimiz, kasaplarımız ve üreticilerimizle birlikte
genel gidişatın nasıl gittiğini görmek ve denetleme mekanizmasını nasıl kontrol edeceğimizle alakalı çalışmaları yapıyoruz. Hayvan canlı pazarındaki kontrollerin tamamı bizim
veteriner hekimlerimizin denetiminde devam etmektedir.
kontroller özellikle kurban bayramında artarak
devam edecektir. Kurban kesecek vatandaşlarımızın sağlıklı
kurbanlar kesmesi, ayrıca yıllarca emek harcamış üreticilerimizin hak ettiği kazancı sağlaması için mevzuatlar ölçüsünde
görev ve sorumluluk alanımıza giren kısımlarla ilgili gerekli
düzenleme ve çalışmalarımızı daha önce yaptığımız gibi bundan sonra da arttırarak devam edeceğiz. Hayvan sevkiyatının
çok yoğun olduğu bu dönemde, il müdürlüğü ve hayvan borsası veteriner hekimleriyle birlikte, özellikle sağlık açısından, küpeli ve aşısı yapılmış hayvanların canlı hayvan borsasına girişlerinin yapılıp, satışları sağlanacaktır. Kurban bayramı
süresince bu denetimler artacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada
besicilerimiz kasaplarımız ve üreticilerimizin yanında olacağız”
dedi.

Süt Ürünleri Üretimi Yapan İşletmelere Yönelik, Eğitim Düzenlendi
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından, Elazığ’da bulunan süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmelerin işletme yetkili ve sorumlu yöneticilerine yönelik olarak eğitim düzenlendi.
Eğitimde, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisi
Dr. Nalân Özer tarafından Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği,
Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi
Peynir Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği hakkında bilgiler verildi.
Eğitimde konuşan Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal Çetinkaya sütün
insan beslenmesindeki önemine değinerek, etiketsiz açıkta satılan süt
ve süt ürünlerinin tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Verilen
eğitimin önemine değinen Çetinkaya, süt ve süt ürünleri üreten işletmelerin etiketleme yaparken anlatılan ilgili yönetmelik ve tebliğlere
uygun bir şekilde etiketleme yapmaları konusunda dikkatli olunmasını
istedi.
Eğitim de konuşmacı olarak yer alan Dr. Nalân Özer tarafından süt ve
süt ürünlerinin etiketlenmesinde dikkat edilecek hususlara değinildi. Etiketlerde zorunlu etiket bilgileri olarak gıda maddesinin adı,
bileşenler, gıda işletmecisi bilgileri, onay numarası, son tüketim tarihi, muhafaza koşulları, parti numarası, alerjen uyarısı ve net miktarı bilgilerinin olması gerektiği belirtildi. Özellikle süt ve süt ürünleri alerjen içermesi nedeniyle etiketlerinde “Süt ve süt ürünleri
(laktoz dâhil) içerir” ibaresinin bulunması gerektiğini belirtti.
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Kurban Bayramı Öncesi
Gıda Denetimleri Yapıldı
Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve
Yem Şubesi ekipleri, denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı yayınlanan Yönetmelikler gereği Kurban bayramı öncesi İlimizdeki tatlı
imalathaneleri İl Müdürümüzün katılımıyla Gıda ve
Yem Şubesi teknik elemanları tarafından denetime tabi
tutuldu. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan İl Müdürü Turan KARAHAN; “Yıl içerisinde rutin olarak yapılan
denetimlere ek olarak Kurban Bayramı öncesi ilimizdeki tatlı imalathanelerini denetlendik ve kayda değer bir
olumsuzluğa rastlanmadık. 2016 yılı içerisinde aynı
doğrultuda Dondurma ve Pastacılık Ürünleri üretim
yerlerindeki denetimler planlı ve programlı bir şekilde
yürütülmeye devam edecektir” dedi.
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Genç Çiftçilere Uygulama Eğitimi Verildi...
Kapama Meyve Bahçesi, Arıcılık, Kanatlı,
Mantarcılık projelerin tamamlanma süresi
kişilerin hibe sözleşmesinde belirtilen tarihtir. Bu tarihe kadar projeler tamamlanıp faturalar ve diğer belgeler İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilecek. İl/İlçe Proje Yürütme Birimi kırsal alanda proje mahallinde projenin
uygulanmasını ve projede istenilen şartları
kontrol edecek. Tutanak tutulacak ve sistemden projenin tamamlanması onaylanacak.
Tamamlanan projelerin icmalleri Bakanlığa
gönderilecek. Bakanlık projelerin hibe desteği miktarı 30 000 TL kişilerin Ziraat Bankasındaki TC Kimlik numarası ile hesaplarına yatırılacak.

Elazığ Merkezde Hibe Söz- Bilgilendirme ve Eğitim Sözleşmeleri TİGEM’e gönleşmesi imzalayan genç Toplantısına İl Müdürü derildi. TİGEM faturaları İl
çiftçilere yönelik olarak Turan Karahan, Kırsal Kal- Müdürlüğü’ne gönderecek.
İl Müdürlüğü faturadaki
proje uygulama süreci kınma ve Örgütlenme Şuisimlerle hibe sözleşmesi
hakkında bilgilendirme ve be Müdür Vekili Fuat Kerimzalayanları kontrol edeeğitim toplantısı yapıldı. ti, İl Proje Yürütme Birimi
teknik elemanları ve hibe cek ve icmalleri Tarım ReEğitim, Genç Çiftçi Projesi sözleşmesi
imzalayan formu Genel Müdürlüğü’ne gönderecek. Tarım
kapsamında hibe desteği genç çiftçiler katıldı. Proje
Reformu Genel Müdürlüğü
almaya hak kazanan mer- uygulama süreci ile aşağıile görüşülerek hayvanların
kezde toplam 40 kişiden daki bilgiler verildi. TopTİGEM’den nakilleri sağlaoluşan yatırımcılara yöne- lantı soru cevap bölümü
nacak. 16 Ekim 2016 tarihilik olarak ilk etapta 20 ki- ile sona erdi. Büyükbaş ve ne kadar projelerin uygulaşiden oluşan Genç Çiftçi- Küçükbaş Hayvancılık Pro- ma süreci tamamlanacak.
lere yönelik düzenlendi. jelerinde Hayvan Alım

Projelerin daha sağlıklı ve başarılı yürütülmesi için projenin her aşamasında proje öncesi,
proje aşaması ve proje sonrası çiftçilere yönelik bu şekilde bilgilendirme toplantıları
devam edecek.

İl Müdürlüğümüzde Hayvan Refahı Eğitimi Verildi...
İlimizde hayvan satışı, nakliyesi ve bakımıyla uğraşanlara Hayvan
Refahı Eğitimi verildi.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu’ndaki
eğitime İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Asım Selen ve canlı hayvan ticareti ile uğraşanlar, hayvanlara bakan ve nakliye işinde çalışanlardan oluşan 21 kişi katıldı.
Eğitim öncesi bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ’ın hayvan sevkiyatı konusunda kavşak noktası olduğuna dikkat çekerek, çevre illerdeki hayvanların ilimizde
kesildiğini belirtti. Bu nedenle bu eğitimlere önem verildiğini ifade Hayvan Refahı dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de
etti.
çok önemsenmektedir. Bu hassasiyetle davranacağınıza emiKarahan; “Hayvan Sağlığı ve yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüz Personeli tarafından canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcılara teknik,hijyenik ve sağlıklı şartlarda çalışmaları,ayrıca zoonoz ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek maksadıyla bir gün boyunca
eğitim verilecek ve gün sonunda yapılacak sınav sonunda sizlere
belge verilecek.

nim” dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, 2013 yılından bu yana periyodik olarak verilen eğitimlere 853 kişinin katıldığını ve bu katılımcılara 673 adet sürücü, bakıcı yeterlilik belgesi, 334 adet nakliye yetki belgesi ve 365 adet canlı hayvan
ticareti yapan satıcıların çalışma izin belgesi verildiğini belirtti.
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İl Müdürümüz Turan KARAHAN’ın TSO Ziyareti...
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ TSO
Yönetim Kurulu Başkanı İdris
Alan’ı makamında ziyaret etti.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyelerinin de bulunduğu
ziyarette
Karahan,
Elazığ
TSO’nun en büyük paydaşları olduğunu ifade ederek Elazığ tarım
ve hayvancılığını müşterek projelerle kalkındıracaklarını ifade etti.
KARAHAN BAŞARISINI İSPATLAMIŞ BİR YÖNETİCİDİR
Başkan Alan Karahan’ın ziyaretinde yaptığı değerlendirmede,
“Sayın Turan Karahan’ın ilimiz
ekonomi ve sanayisi ile kalkınma
ve gelişmesi için çok önemli bir
kurum olan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne atanmış
olmasını çok büyük bir memnuniyetle karşılamış ve
kendisine ilk hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştiren
kurumlardan biri olmuştuk. İlimiz için olmazsa olmaz olan tarım ve hayvancılık sektörlerinin günün
koşullarına göre revize edilmesi ve bu sektörlerin
gelecek vizyonu ile yeni atılımlar yapması ancak vizyon projelerin hayata geçirilmesiyle mümkündür.
Sayın Karahan bu anlamda TKDK İl Koordinatörlüğünde ilimiz ekonomisine unutulmaz hizmetler vermiş ve başarısını ispatlamış çok deneyimli bir bürokrattır. Bu anlamda Sayın Karahan’ın ilimizde tarıma
dayalı bir sanayinin oluşturulmasında çok önemli
hizmetler vereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle
nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, bir kez daha
başarılar diliyorum” dedi.

ELAZIĞ TSO EN BÜYÜK PAYDAŞIMIZDIR
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan’da ziyarette en büyük paydaşlarının Elazığ TSO olduğunu ifade etti. Karahan açıklamasında,
“Sayın Başkanım Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne atanmamızın
ardından bizleri ziyaret ederek başarı temennisinde bulunmuştur. Ülkemizin maalesef içinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte iadeyi ziyaret fırsatımız
olmamıştı. Nasip bugüne imiş. Elazığ’da bulunduğum süre içerisinde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın her zaman çok büyük desteklerini gördüm.
Bugünde bu desteklerin devam ettiğini görmekten gerçekten çok mutluyum. İnşallah sizlerle birlikte ilimiz tarımında ve hayvancılığında yeni bir
dönem başlatmak istiyoruz. Kurum olarak bizim en büyük ve en önemli
paydaşımız Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Sayın Başkanımızın ifade
ettiği gibi tarıma dayalı bir sanayinin ilimizde geliştirilmesi ancak iş dünyası ile koordineli çalışmayla mümkündür. Bu konuda Elazığ TSO’ya birlikte ilimizde güzel çalışmalara inşallah imza atacağız. Şahsıma gösterdiğiniz
ilgi için Sayın Başkanımıza, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine teşekkürlerimi sunuyor, tüm Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası camiasına saygılarımı
arz ediyorum” dedi.
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Bordo Beyaz Bayrak Uygulaması Geliyor

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Kapalı Çarşı
Esnafı'nı ziyaret ederek sorunlarını
dinledi. Ziyaret sırasında esnaf ile
bir araya gelen İl Gıda ve Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; ilimizin tarihi ve kültürel
dokusundan özdeşleşen kapalı
çarşıda esnaf ziyareti yaptı. Yaptığı
bu ziyaret esnasında esnaf sorunlarını dinleyen Turan KARAHAN;
"Kapalı Çarşı, ilimizi ziyaret eden
insanların uğrak yeri olan ve özellikle memleketine giderken hediyelik eşya götürebileceği bir yerdir. Bu nedenle biz burayı önemsiyoruz. Ekiplerimizle birlikte sadece Kapalı Çarşı'da değil ilimizin her
yerinde yaklaşık 4 bin civarında
perakende satış noktası ve 370
civarında da imalathaneden oluşan yapıların tamamını denetliyoruz" dedi.

Yeni bir uygulama başlatacaklarını ve
bunun çalışmalarının devam ettiğini
ifade eden KARAHAN; "Ayrıca bu denetim çerçevesinde Bordo Beyaz bayrak uygulamasını getireceğiz. Hijyene,
standartlara, kaliteye ve fiziki koşullara riayet eden, yani denetim koşullarını dört dörtlük yerine getiren esnaflarımıza Elazığsporumuz 'un rengi olan
Bordo-Beyaz bayrak vereceğiz. Amacımız ve önceliğimiz ceza yazmak değil,
yönetimimiz, belediye ekipleri ve esnaflarımızla bir araya gelerek, standartlarımızı ve beklentilerimizi ortaya
koymaktır. Bu beklentiler çerçevesinde belirli süreler tanıyacağız. O süre
zarfında esnaflara koymuş olduğumuz kriterleri, uygulama noktasında
ise gerekli hassasiyeti ve özeni
gösterirlerse inşallah onlarla birlikte
bu çarşımızı daha iyi bir noktaya getirmek için el birliği ile iyi bir çalışma
ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

