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Elazığ Ticaret Borsası’nın Yayın Organıdır.

Sayfa 3'te

Elazığ Ticaret Borsası Ekim ayı meclis toplantısı 

Yönetim Kurulu Meclis üyeleri ve Elazığ Ticaret 

Borsası çalışanlarının 

kat ı l ımı  i le  Elazığ 

Ticaret Borsası Meclis 

Toplantı  salonunda 

gerçekleştirildi.

STRATEJİK ÇALIŞMA PLANI 
EKİM AYI MECLİS 
TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ.

UYMAZ AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ.

Sayfa 4'te

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu İl Koordinatörü Turan KARAHAN 

Gazetemize verdiği özel röportajda Avrupa Birliği 

Desteklerinin kullanılmadığı taktirde geri 

gideceğini belirterek yatırımcıların bu desteklerden 

mutlaka faydalanmalarını istedi.

TKDK İl Koordinatörü
Karahan ; AB Desteklerinin 
Elazığa Kazandırılması 
İçin Çalışıyoruz.

Sayfa 5'te

Elazığ Ticaret Borsası Başkanlık seçimini açık ara oy farkı ile kazanan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali 
Dumandağ  seçimde 259 oy alarak, üyelerin iradesi ve isteği ile 3. Kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Sayfa 11'de

Diyarbakır'da düzenlenen Anadolu'yu Teşvik Ediyoruz konulu toplantıya katılan Elazığ Ticaret Borsası 

Başkanı Mehmet Ali Dumandağ Elazığ heyeti ile yakından ilgilenen Bakan Eker, Bakan Çağlayan, Tobb 

Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek bu ve benzeri toplantılar bölgemiz adına son derece önemlidir 

dedi.

Toplantıya Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 

Diyarbakır Valisi  Cahit Kıraç, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,  Başkanı Muharrem Yılmaz, MÜSİAD 

Başkanı Nail Olpak TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert ile çok sayıda ihracatçı ve yatırımcı katıldı.

Toplantıda bölgeye yapılan teşvik desteği ve yatırımlar konuşulurken, toplantıya elazığı  temsilen ticaret 

borsası başkanı Mehmet Ali Dumandağ ile birlikte yönetim kurulu üyeleri İsmet Bay, Mustafa Uymaz, 

meclis üyeleri; Ramazan Candur ,Mehmet Ali Yüksel, Şemsettin Ayaz ve Murat Aydın da katıldı.

Diyarbakırdaki toplantıda Elazığ heyetine oldukça yakın ilgi ve alaka gösteren Tobb Başkanı Rıfat 

Hisarcıklıoğlu, bakanlar Mehdi Eker ve Zafer Çağlayan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ dan Elazığ'ın sorunlarını  ve beklentilerini dinlediler. 

Elazığ Ticaret borsası yönetim kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ Bakan Eker e Elazığ daki besicilerin sorunları ve beklentileri hakkında bilgi vererek, 

özellikle Et ve Balık Kurumunun besicilerin hayvanlarını günlük kesime alması noktasındaki talebi Bakan Eker'e iletti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'de Başkan Dumandağ'ın bu talebi üzerine Genel Müdürlüğe hemen talimat vererek   bu konuda gerekenin 

yapılmasını istedi. Toplantıda Elazığ Heyeti ile yakından ilgilenen TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da Elazığ'ın kendileri için son derece önemli olduğunu ifade 

ederek, Türkiye de kalkınma adına yapılacak ne varsa biz orada olacağız hep birlikte ve beraber hareket 

ederek ülkenin kalkınma hızını arttıracağız "Huzur olmadan ticaret olmaz. Zengin olmak istiyorsak 

ticaretin önünü açacağız, diyerek toplantıya iştirak eden Elazığ heyetine teşekkür etti.

Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ; 

toplantı son derece verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi; sayın bakanlarımız Mehdi Eker ve Zafer 

Çağlayan ile TOBB başkanımız sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve 

alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum, bu ve benzeri toplantılar bölgemiz ve bölgemizdeki kalkınma 

hamlelerinin ivme kazanması adına son derece önemlidir dedi.

Başkan Dumandağ Bakan Eker, Bakan Çağlayan Başkan Dumandağ Bakan Eker, Bakan Çağlayan 
ve Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.ve Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.
Başkan Dumandağ Bakan Eker, Bakan Çağlayan 
ve Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

www.elazigtb.org.tr
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Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Ali Dumandağ ve Yönetim Kurulu üyeleri Elazığ Valisi 

Ömer Faruk Koçak'a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundular.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve Borsa 

Yönetim Kurulu Üyeleri Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak'ı 

ziyaret ederek yeni görevinden dolayı kutladılar ve başarılar 

dilediler.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı 

Mehmet Ali Dumandağ, borsanın yaptığı faaliyetler, yürüttüğü 

projeler ve Elazığ'ın hayvancılık potansiyeli hakkında bilgiler 

verirken Sayın Valimizle sürekli birlikte hareket ederek Ticaret 

Borsamızın yaptığı faaliyetler ve çalışmalar hakkında 

kendisinden destek 

isteyeceğiz , istişare ve 

birliktelik içerisinde 

topyekün hareket eden bir şehirde başarının kendiliğinden geleceğine dikkat çeken Dumandağ , sayın valimize 

Elazığ Valiliği görevinde başarılar diliyoruz dedi.

Vali Koçak'ı ziyaret eden Borsa heyetinde Başkan Mehmet Ali Dumandağ ile beraber  Yönetim Kurulu Üyeleri 

İsmet Bay ,Recep Polatcan ,Mustafa Uymaz , meclisbaşkanı Abdulkerim Sis ,Genel Sekreter Av.Murat Çiçek , 

meclis üyeleri Mehmet Ali Yüksel , Şemsettin Ayaz , Murat Aydın da hazır bulundular .

Bir süre borsa heyeti ile sohbet eden Vali koçak Başkan Dumandağ ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

DUMANDAĞ VE YÖNETİMİ VALİ KOÇAK'I ZİYARET ETTİ.

Özellikle Elazığ il genelinden hayvanların getirildiği pazarda küçük baş hayvanlar 350 

ila 600 TL arasında satışa çıkarılırken, büyükbaş hayvanlar ise 3 bin ila 7 bin TL 

arasında alıcı buluyor.

Elazığ Canlı Hayvan Organize Sanayi Bölgesinde satışa sunulan Hayvanların  en 

önemli özelliği ise sağlık kontrolünden geçirilmiş olmaları. 

Pazara satış için getirilen hayvanlar Elazığ TicaretBorsası Veteriner Hekimi Nejla 

Yüzgeç tarafından kontrolden geçirildikten 

sonra pazara alınıyor. Pazardaki hayvanlar 

ise her gün kontrolden geçirilirken çevre 

temizliğine de büyük önem veriliyor.

Elazığ Ticaret Borsası Veteriner Hekimi 

Necla Yüzgeç yaptığı açıklamada, hayvan 

pazarında  temizlik çalışmalarının sürekli 

ve aksatılmadan  yapıldığını, bunun 

yanısıra hayvanların pasaport, sağlık raporu ve küpe kontrollerini yaptıktan sonra pazar yerine aldıklarını söyledi. 

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş 

yapmaları için bütün gereklilikleri yerine 

getirdiklerini ifade eden Yüzgeç, kontrollerin 

rutin bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

BORSA CANLI HAYVAN PAZARI BÖLGE HALKINA 

HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.

Yunus ÜSTÜNDAĞ

Yavuz GÜL

Recep POLATCAN
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ELAZIĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK 
ÇALIŞMA PLANI EKİM AYI MECLİS 
TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ.
Elazığ Ticaret Borsası Ekim ayı meclis toplantısı 

Yönetim Kurulu Meclis üyeleri ve Elazığ 

Ticaret Borsası çalışanlarının katılımı ile Elazığ 

Ticaret Borsası Meclis Toplantı salonunda 

gerçekleştirildi.

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan 

Elazığ Ticaret Borsası Meclis Başkanı  

Abdulkerim Sis ; Bilgi ve teknolojinin ön planda 

olduğu bir dönemdeyiz bu kapsamda borsamızın 

stratejik çalışma planının hazırlanması ve hayata 

geçirilmesi son derece önemlidir , planlı ve 

programlı çalışma adına gözden geçirip karara 

bağlayacağımız stratejik çalışma planı ile ilgili 

tüm üyelerimizin ve personelimizin görüşleri 

bizim için son derece önemlidir , dedi.

Elazığ Ticaret Borsası Meclis Toplantısında 

daha sonra söz alan Elazığ ticaret Borsası 

yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Dumandağ 

ise şu ifadelere yer verdi ;

Sayın başkanım , meclisimizin çok değerli 

üyeleri  ve çok değerli çalışanlarımız , Elazığ 

Ticaret Borsası olarak geride bıraktığımız 

dönemler hiç şüphesiz bizler için birer tecrübe 

ve deneyim olarak artık geride kalmıştır , 

teknoloji ve bilgi paylaşımının son derece hızlı 

yaşandığı bir çağ da yaşıyoruz , bugün burada 

yaşanan bir olay yada hadiseden birkaç saniye 

sonra dünyanın bir diğer ucunda yaşayan bir 

insanın hemen haberi olabiliyor , teknoloji bilgi 

ve paylaşımın son derece hızlı yayılmasını 

sağlıyor , Elazığ Ticaret Borsası olarak 

teknolojik donanım olarak en son teknoloji 

ürünleri ile teknik donamımızı sağlamış ve siz 

üyelerimiz çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın 

kullanımına sunmuş durumdayız , bilginin bu 

kadar hızlı dağıldığı ve paylaşıldığı bir zaman 

diliminde başarı için planlı ve programlı 

çalışmanın gerekliliğide ortaya çıkıyor.

İşte bugün burada borsamızın 2013-2016 yılları 

arasında uygulayacağı stratejik çalışma planı ile 

ilgili görüşmek üzere bir araya gelmiş 

bulunmaktayız , yapacağımız işlerde ne kadar 

planlı ve programlı olursak başarı da bu 

doğrultuda artacaktır , bu vesile ile stratejik 

çalışma planının bizler için ne kadar önemli 

olduğunun gerek üyelerimiz ve gerekse 

personelimiz tarafından bilinmesini rica ediyor 

çalışmalarınızda başarılar diliyorum dedi.

Meclis toplantısında daha sonra 2013-2016 

yılları arasında uygulanacak olan stratejik 

çalışma planı detayları ile anlatılarak , meclis 

üyeleri ve personelin görüşleri alındı .

Yapılan meclis toplantısının ardından 2013-

2016 stratejik çalışma planı oy birliği ile kabul 

edilerek karara bağlandı.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Elazığ Ticaret Borsası 

aracılığı ile   ihtiyaç sahibi  öğrencilere yaptığı giyim yardımı 

bugün sona erdi.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat 

Hisarcıklıoğlu'nun direktifleri ile Elazığ Ticaret Borsası bu 

yıl da 14 okuldan tespit edilen öğrenciler ve muhtaç ailelerin 

öğrencilerine toplam 30 bin tl tutarında kaban ve 

ayakkabıdan oluşan giyim yardımında bulundu.

Elazığ Ticaret Borsasının daha önceden tespit ettiği ihtiyaç 

sahibi öğrenciler, öğretmenleri ve okul Müdürleri  

nezaretinde Ticaret Borsasına gelerek kaban ve ayakkabılarını aldılar.

Öğrencilere yapılan giyim yardımına nezaret eden Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Bay ve Recep polatcan ile Genel Sekreter av.Murat Çiçek 

te öğrencilerle bizzat ilgilenerek onlarla sohbet ettiler.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ da yaptığı değerlendirmede ;

Eğitime ve çocuklarımıza verdiği önemle bilinen Türkiye odalar ve borsalar birliği başkanımız sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun , ihtiyaç sahibi 

öğrencilerimize gönderdiği kaban ve ayakkabıları bugün de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 

dağıtarak bu anlamlı yardım çalışmasını tamamladık , bu vesile ile Elazığ'da her yıl bu 

anlamlı yardımı yapmamıza vesile olan ve 

her platformda desteğini ve yüreğini 

yanımızda hissettiğimiz Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın 

Rıfat Hisarcıklıoğlu'na bir kere daha 

teşekkür ediyorum ,çocuklarımızın 

başa r ı l a r ı  mut lu luk la r ı  he r şey in 

üze r inded i r  t üm çocuk la r ımız ın 

gözlerinden öpüyor , onlara başarılı ve 

sağlıklı bir hayat diliyorum dedi.

TOBB’nin Giyim Yardımı
Fakir Öğrencilerin Yüzünü Güldürdür

Dumandağ ; Başkanımız Hisarcıklıoğluna Teşekkür Ediyoruz.
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Geçtiğimiz ay vefat eden Elazığ Ticaret Borsası Başkan vekili Mustafa Uymaz'ın 

eşi Elazığ Belediyesi personelinden Sinan Uymaz'ın annesi ve Ticaret Borsası 

personelinden Fethi uymaz'ın yengesi Muhlise Uymaz Hacı Osman Camiin de 

kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı .

uzun bir süredir tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde yaşam 

mücadelesini kaybeden , Elazığ Ticaret Borsası Başkan vekili Mustafa Uymaz'ın 

eşi Elazığ Belediyesi personelinden Sinan Uymaz'ın annesi ve Ticaret Borsası 

personelinden Fethi uymaz'ın yengesi Muhlise Uymaz Bugün Hacı Osman 

Camiin de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı .

Merhume Uymazın cenaze namazına Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet 

Ali Dumandağ , Malatya Ticaret borsası başkanı Gürsel Özbey , Genel sekreter 

Abdulvahap Bulgurlu ; Elazığ Ticaret Borsası yönetim kurulu ve meclis üyeleri , 

Müsiad elazığ şube başkanı Av.İbrahim Gök , Tümsiad elazığ şube Başkanı 

Süleyman Şeker , Tarım İl Müdürlüğü çalışanları Elazığ Belediyesi çalışanları , 

Ticaret Borsası çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Merhume Muhlise 

Uymazın Cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Harputtaki aile mezarlığında topraga verildi. Bizlerde Merhumeye Allah'tan rahmet kederli Uymaz 

ailesine de sabır ve başsağlığı diliyoruz.

UYMAZ AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Gümrük Müdürlüğünün açılışı için 
geldiği Elazığ'da Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Ak Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Demirbağ, Av.Şuay Alpay ve Faruk 
Septioğlu ile bir dönem Elazığ Vali Yardımcılığı görevini yürüten ve şu an Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Neşet Akkoç'ta hazır 
bulundular.
Bakan Yardımcısı Metin, Dumandağ'ı ziyaretinde yaptığı değerlendirmede;"Bakanlık 
olarak, en kolay ticaret, en güvenli ticaret  anlayışını tesis etme yolunda hangi engel varsa 
tamamını kaldırmaya yönelik çabamızı devam ettiriyoruz" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının önemli görevlerinden birinin de özel sektörün önünü 
açmak olduğunu söyledi.Hizmete girecek müdürlüğün de bunun adımlarından biri 
olduğunu belirten Metin, Türkiye'nin, son yıllarda gösterdiği güçlü ekonomik gelişme ve 
artan ticaret hacmiyle diğer ülkelerce yakından izlendiğini ifade etti.Türkiye'nin, 2000'li 
yılların başında 30 milyar dolar olan ihracat rakamının bugün itibariyle 152 milyar dolara 
ulaştığını kaydeden Metin, 300 milyar dolar dış ticaret hacmiyle dünyanın en büyük 17. 
ekonomisi konumundaki Türkiye'nin, 500 milyar ihracat hedefiyle 2023 yılında en büyük 
10 ekonomiden biri olacağını vurguladı.
Metin, şunları söyledi:
"Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı'nın önderliğinde bakanlığımız hızlı bir yapılanma 

içerisinde. Bakanlık olarak, 'en kolay ticaret, en güvenli ticaret' anlayışını tesis etme yolunda hangi engel varsa tamamını kaldırmaya yönelik çabamızı devam 
ettiriyoruz. Nedir bunlar- Son olarak Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler, özel sektörün sıkıntılarını giderici değişikliklerdir."
Bakanlıkta bütün gümrük işlemlerinin yapılacağı "tek pencere" sisteminin de uygulamaya konulacağını belirten Metin, sistem sayesinde işlemlerin ve ticaretin daha 
da kolaylaşacağını dile getirdi dedi.
Elazığ Ticaret Borsası ziyareti ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Bakan Yardımcısı Metin ; sayın başkanımız 3. Dönem de yeniden seçildi, burada bir başarı var 
demektir, biz kendisine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz dedi.
Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sayın  Bakan yardımcımız Fatih Metin Beyefendinin 
ziyareti bizleri son derece mutlu etmiştir, kendisine ve sayın milletvekillerimize sayın müsteşarımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor çalışmalarında 
başarılar diliyorum dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin,  Ticaret Borsası Başkanı Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin,  Ticaret Borsası Başkanı 
Mehmet Ali Dumandağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Mehmet Ali Dumandağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin,  Ticaret Borsası Başkanı 
Mehmet Ali Dumandağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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YUNUS ÜSTÜNDAĞ:  SAYIN KARAHAN TKDK YENİ BİR 

KURUM  YENİ GRUPLAR KURULDU.KURULUŞUNUZDAN 

B U G Ü N E  K A D A R  G E Ç E N  S Ü R E C İ  Ö N C E L İ K L E 

D E Ğ E R L E N D İ R İ R S E N İ Z , E L A Z I Ğ  T K D K  İ L 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ OLARAK NE KADAR 

HEDEFİNİZE ULAŞABİLDİNİZ?

KARAHAN: Şimdi öncelikle sizlere hoşgeldiniz 

diyorum.Bizlere bizi ve kurumu tanıtma 

noktasında böyle bi fırsat verdiğiniz için sizleri 

tebrik ediyorum.Malumunuz biz 2012 yılında 

k u r u l a n  k u r u m u n  k u r u l u ş u n u 

gerçekleştirdik.Kurumumuz Avrupa Birliği 

muhtevasatı çerçevesinde Avrupa Birliğinden 

sağlanan fonları kullanacak olan bir kurum olduğu için 

bi  Avrupa Birliğinin akreti tasyon süreci söz 

konusuydu.Bu süreci biz 2012 yılını zaten 3 başlık adı 

a l t ında kurumsal  olarak değerlendirdik.Bir 

akretitasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamlamak 

ikincisi kurumu yeni bir kurum olduğu için kamu 

oyunda tanıtımını gerçekleştirmek üçüncüsü de 

kurumda vatandaşa hizmet  verecek olan  

personelimizin kalitesini arttırmaya yönelik 

eğitimler düzenlemek olarak üç başlık adı 

altında şey yaptık ve bu başlıkların tamamını 

biz 2012 yılında çok şükür yüzümüzün akıyla 

yaptığımız çalışmalarla başardık. Yani yapılan 

bütün denetimler neticesinde öncelikle Avrupa 

Birliği komisyonundan biz kuruma yetki devri aldık 

yani bu parayı kullanmaya yönelik Avrupa Birliğinin 

izin belgesini almış olduk. O arada tabi ki kurumu biz 

Elazığ'ın dağı,taşı,ilçeleri,beldeleri,belediyeleri 

tamamında ve sivil  toplum kuruluşlarıyla,kamu 

kurumlarıyla,paydaş kurumlarla biz kurumun tanıtım işlemlerini yaptık 

ve çok şükür burda da yüzde yüz olmasa da en azından Elazığ'da böyle 

bir kurumun kurulduğunu tanıtmış olduk.Diğer bir şey yetki devrini 

aldıktan sonra alacağımız projelerin kaliteli bir şekilde incelenmesine 

yönelik bütün uzman personellerimize biz ciddi eğitimler verdik.İl 

içinde il dışında similasyonlarla uygulamalı projelerle biz bunların 

eğitimlerini gerçekleştirdik ve uzmanlarımız proje kabul etme 

ehliyetine sahip oldular.2012 yılını bu şekilde kapattıktan sonra 2013 

yılının başında yetki devri almakla beraber dokuzuncu çağrı ilanına 

diğer birinci faz illeriyle beraber biz de Elazığ ili olarak çıktık ve 

dokuzuncu onuncu çağrılarda biz Elazığ da tespit ettiğimiz potansiyel 

yapmış olduğumuz tanıtımların geri dönüşümünü dikkate aldığımızda 

inşallah sizin de muhtemelen sorunuz olacaktır  birazdan arz 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Turan KARAHAN Gazetemize verdiği özel röportajda Avrupa Birliği 

Desteklerinin kullanılmadığı taktirde geri gideceğini belirterek yatırımcıların bu desteklerden mutlaka faydalanmalarını istedi.

TKDK İl Koordinatörü Karahan ; AB Desteklerinin Elazığa Kazandırılması İçin Çalışıyoruz.

edeceğimiz gibi ciddi anlamda projeleri kabul ettik şu an da o 

projelerin uygulamaları devam ediyor.  

YUNUS ÜSTÜNDAĞ: SAYIN KARAHAN TABİ ŞİMDİ 

KURUMUNUZUN VERDİĞİ DESTEKLERİ ALMAK İÇİN 

YATIRIMCILAR Bİ HAZIRLIK  AŞAMASI VAR BU 

A N L A M D A YAT I R I M  YA PA C A K  K İ Ş İ L E R D E N 

TALEPLERİNİZ NELEDİR? NASIL BİR YOL TAKİP 

E D E R L E R S E  D A H A P O Z İ T İ F S O N U Ç L A R 

ALINABİLİR BU NOKTADA VEREBİLECEĞİNİZ 

TÜYOLAR VAR MI? 

KARAHAN:Şimdi biz kurum olarak yaklaşık 16 

b a ş l ı k  a d ı  a l t ı n d a  d e s t e ğ i m i z  s ö z 

konusu.vatandaşın öncelikle bu destek 

kalemleri içerisinde kendisine en uygun 

o l a n ı n ı  P a z a r  d u r u m u n u , g i r d i 

durumunu,maliyetini her şeyini kendi 

şartlarını dikkate alarak bir karar vermesi lazım. 

B i z  b u  n o k t a d a  c o k  f a z l a  m ü d a h i l 

olamıyoruz.sebebine gelince yani yarın o bürgün bi 

sıkıntı olduğunda vatandaş haklı olarak bizim 

kapımızı çalabiliyor.O yüzden biz vatandaşlara 

profesyonellerden destek alıp adım atacaklar.Çünkü 

bizim projeler yine birazdan konuşacaz çok ciddi 

rakamları olan projeler. Yani bir fizibilite çalışması 

yapılmadan bu projelere adım atılmasını biz işin 

gerçeği doğru bulmuyoruz.Yani profesyonel 

danışmanlardan destek alıp yapacağı yatırımlarla alakalı 

ciddi bir fizibilite çalışmaları yapmalarını biz 

istiyoruz.Bunu yaptıktan sonra vatandaşın bu sefer 

bizim bu hibelerden faydalanması noktasında prosedür 

başlıyor.Yine aynı şekilde vatandaşın kendisinin çok 

alt yapısı varsa onu biz istisna olarak kabul ediyoruz 

ama Elazığ genelini biz düşündüğümüzde vatandaşın 

bu projeleri kendisinin hazırlayıp bize sunması biraz zor 

görünüyor.Dolayısıyla biz aynı o 2012 yılında kendi eğitimlerimizin 

paralelinde Elazığ da vatandaşa bu hizmeti verecek olan danışman 

firmalarında ciddi bir eğitim sürecinden biz geçirdik ve şu an da 

yaklaşık 24 tane Elazığ da faaliyet gösteren danışman firma bizim 

prosedürlerimize hakim bizim proje hazırlama sürecini iyi bilen ve 

vatandaşabelirli bir ücret mukabilinde destek olacak yani onun 

projelerini hazırlayacak danışma firmalarımız var. Yine anti parantez 

hemen onu da kamu oyuyla paylaşmakta fayda var sizlerin aracılığıyla 

vatandaşın aynı bizim inşaat,alet ekipmana,görüntüye verdiğimiz 

desteğin aynısını o danışman firmalara hizmet alımı karşılığında vermiş 

oldukları ücreti de biz yine destekliyoruz.Yani hibe oranı yüzde elliyse 

yüzde elli yüzde altmış beş ise yüzde altmış beş şeklinde dolayısıyla 

vatandaş bu bizim eğitim verdiğimiz danışman firmalardan her hangi 

Turan KARAHAN
TKDK İl Koordinatörü

TKDK İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ PERSONELİ (TOPLU HALDE)
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birisiyle bağlantı kurup bizden listelerini adreslerini alıp bağlantı 

kurduktan sonra kişinin yatırım yapacak bir yeri varsa yani tapulu bir 

yeri varsa ya da devletin kurumlarından tahsisini almış olduğu bir yer 

mevcutsa artı kişi mesleki yeterlilik dediğimiz yani o işi yapma 

ehliyetine sahip olarak belgelendirme şeklinde belgelendirebiliyorsa 

bu kişi bize müracat etme hakkı kazanıyor ve bu danışman firmalar dan 

birisiyle irtibata geçiyor kendisine hangisini uygun görüyorsa o 

danışman firmanın öncülüğünde yine bizim de uzmanların hiç görevi 

olmadığı halde bizim vatandaşın işini kolaylaştırma anlamında yapmış 

olduğumuz bir uygulama buradan bizimde desteğimizle proje ilan 

çağrısı içerisinde mesela şu an da biz on birinci çağrı ilanı içerisindeyiz 

bi uzatma yaptık 1 Ekim'de sondu sistemdeki bazı arızalardan dolayı 

vatandaşın mağdur olmaması adına 8 Kasım'a kadar biz proje 

müracaatlarını süresini uzattık ve 8 Kasım'a kadar bu süreç içerisinde 

diyelim bu on birinci çağrı için ilan çağrısı içerisinde projesini 

hazırlayıp bize getiriyor.Biz onu kendi iç mevzuatımız gereği il 

koordinatörümüz,uzmanlar ve merkez teşkilatımızın uzmanları 

tarafından gerekli incelemeler yapılıyor incelemeden sonra kabul gören 

projelerle biz sözleşme imzalıyoruz ve sözleşmeyle beraber vatandaş 

yatırımına başlıyor yatırımını bitirir bitirmez bize sunacağı 

ödeme talep paketi dediğimiz yani fatura 

işlemlerini ödeme talep paketinden sonra n o r m a l d e 

prosedür de doksan gün olmasına rağmen biz şuan da 

k u r u m s a l  o l a r a k  y a p m ı ş olduğumuz çalışmalarla 

b u n u  k ı r k  g ü n  c i v a r ı n a indirmişiz kırk gün içerisinde 

biz vatandaşın hak ettiği hibeyi vatandaşın hesap numarasına 

a k t a r m ı ş  o l u y o r u z  v e tamamen hibedir bu karşılıksız bir 

paradır vatandaştan her hangi bir geri ödeme talep etmiyoruz tek 

bi farkla vatandaş beş yıl boyunca bizim izleme süremiz 

v a r  b u  y a t ı r ı m ı  d e v a m e t t i r m e k l e , s ü r d ü r m e k l e 

mükelleftir bunu olağanüstü bir d u r u m  o l m a d ı ğ ı 

müddetçe Allah korusun bi deprem olur sel olur felaket 

olur onların dışında keyfi olarak bu yatırımı durdur

ması durumunda bu vermiş olduğumuz hibeyi biz 

faiziyle beraber tabi ki geri alma sürecini başlatıyoruz.

YUNUS ÜSTÜNDAĞ:SAYIN KARAHAN EN AZ NE KADAR EN 

FAZLA NE KADAR DESTEK VERİLİYOR?

KARAHAN:Şimdi bizim bahsettiğim anlamdaki on altı kalemin proje 

bedelleri yatırım tutarları farklıdır.En az beş bin euro bize sunulacak 

olan projelerin en fazla da üç milyon euroluk yapılacak yatırımın yine 

projeye göre değişmekle beraber yüzde elli ya da altmış beşini biz hibe 

olarak veriyoruz.Üretim kısmında bütün projelerimizin hibe oranı 

yüzde elli fakat üretim dediğimiz süt üretim tesisleri,et üretim tesisleri  

bu kanatlı olur bu besi olur ya da süt sırı ya da koyun keçi olur bunlarda 

yapılacak projelerin proje yatırım yeri dağlık alan dediğimiz bizim 

prosedürlere göre dağlık alandaysa yani bin metre rakımı olan 

yerlerdeyse ve proje sahibi kırk yaşın altında genç bi girişimci olduğu 

durumlarda hibe oranı yüzde altmış beşe kadar çıkıyor.

Y U N U S  Ü S T Ü N D A Ğ : T A B İ  B U  P R O J E  Ç A Ğ R I 

D Ö N E M L E R İ N D E  H A Z I R L I K L A R 

TAMAMLANIYOR,MÜRAACATLAR YAPILIYOR AMA HER 

PROJE DE KABUL GÖRMEYE BİLİYOR DEĞİL Mİ? 

KURULDUĞUNUZ GÜNDEN BUGÜNE KADAR KABUL GÖREN 

PROJE SAYISINI DA GÖZ ÖNÜNE ALIRSANIZ ELAZIĞ İL 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ DİĞER İLLERE ORANDA NEREDE 

HANGİ DURUMDA?

KARAHAN:Şimdi bu iprad programı malumunuz kırk iki ilde 

uygulanıyor.Bunlardan yirmi tanesi birinci uygulama döneme 

dediğimiz iller bunlar 2009 yılında kuruldular ve faaliyetlerine 

başladılar. İçinde Elazığ ilimizin de bulunduğu yirmi iki il olan ikinci 

uygulama dönemi illeri ise biraz önce bahsettiğim gibi 2012 yılında 

kuruldular ve 2013 yılında akretitasyon süreci ile beraber faaliyetlerine 

başladılar.Bu kırk iki il içerisinde biz dokuzuncu çağrı İlanına dahil 

olduk tüm illerde bu uygulama yapıldı kırk iki il içerisinde Elazığ ili 

olarak biz ikinci faz illeri içerisinde Ankara'dan sonra ikinci sırada yer 

aldık çok şükür bunu rahatlıkla söyleyebiliriz tüm iller içerisindeyse 

dördüncü sırada yer aldık peki hangi rakamla bu sıralamaya girdik biz? 

Toplamda biz elli üç proje kabulü gerçekleştirdik. Bu projelerin toplam 

yatırım bedelleri yaklaşık 52 milyon lira ve bunların içerisinde bu 

yatırımın ortalama yüzde altmış ikisine tekabül eden bi hibe oranıyla 33 

milyon civarında bi hibe vermemiz söz konusu oldu. Yalnız bu projeler 

içerisinden bizim reddettiğimiz tek bi proje oldu onun dışında bizim 

reddettiğimiz her hangi bir proje olmadı. Fakat vatandaş projeyi bize 

sunduğu zaman yine biz prosedürde olmamasına rağman eksik 

belgelerle biz bu projeleri vatandaş mağdur olmasın diye aldık sürecin 

içerisinde tamamlamak koşuluyla fakat vatandaş her hangi bir 

nedenden dolayı kimisi ekonomik durumunu ayarlayamadı kimisi 

belge teminini yapamayınca bazı arkadaşlarımız projelerini geri 

çekmek zorunda kaldılar. Fakat  bu projeler yine anti parantez boşa 

giden projeler değildir bunlar işte on birinci çağrıya tekrardan 

hazırlanıp inşallah sunulacak olan projeler. Bu elli üç projeden otuz dört 

tanesini biz sözleşme imzaladık. Bu otuz dört projenin toplam yatırım 

tutarları 27 milyon civarında ve inşallah 31 Aralık 2013 tarihine kadar 

bu projelerin çoğu bitmiş olacak bize ödeme paketlerini sunmuş 

olacaklar bunlara vereceğimiz hibe de 19 milyon civarında bir rakam. 

Tabi bu dokuzuncu ve onuncu çağrı dediğimiz iki sefer 

çıkmış olduğumuzçağrı dönemleri sonucu 

şuanda da 8 Kasım'a kadar uzattığımız on birinci çağrı 

d ö n e m i n i  b i z yaşıyoruz. Bu dönem içerisindeyse 

bizim hedeflediğimiz ve şu anda hazırlıkları yapılan sistem 

girişleri gerçekleştirilen yaklaşık yetmiş tane proje 

bekliyoruz. Bu projelerinde yatırım tutarları da 1100 milyon 

civarında olması tahmin ediliyor ve bu yüz milyonun yine yüzde 

altmış iki gibi bir hibe oranına yine altmış ya da  altmış beş milyon 

gibi bir hibeyi inşallah 2014 yılı içerisinde vatandaşımıza 

aktarma gibi bir hedef ve planımız söz konusu.

YUNUS ÜSTÜNDAĞ:TABİ BAŞARILI BİR TANITIM 

SÜRECİ GEÇİRDİNİZ BİR BASIN MENSUBU OLARAK 

B U N U S Ö Y L E Y E B İ L İ R İ M . 

DOKUZUNCU VE O N U N C U  Ç A Ğ R I 

DÖNEMLER İNDENSE ON BİRİNCİ DÖNEMDE 

TALEPTE BİR ARTIŞ GÖZLEMLİYO 

M U S U N U Z ? P R O J E  YA P M A K  İ S T E Y E N 

İNSANLARIN YATIRIMCILARIN SAYISINDA BİR ARTIŞ 

VAR MI?

KARAHAN:Şimdi bizim bölgemizin şöyle bi özelliği var inşallah o 

noktada tahminlerimiz doğru çıkar bu bölgede ki insanlar görmeden 

maalesef çok fazla inanmıyor. Bizim şuan da uygulamakta olduğumuz 

ve 31 Aralık itibariyle bitecek olan otuz dört tane projemizin biz 

inşallah  kazasız belasız tamamlamalarını gerçekleştirebilirsek 

vatandaş bu projeleri gördükten sonra artık bu proje sunma bu 

hibelerden faydalanma konusunda ciddi bir artışın olacağını biz 

bekliyoruz. Çünkü genel anlamda bizim bu bölgenin böyle bir özelliği 

var. Tabi ki bu artış bizim beklediğimiz bir şey biz istiyoruz ki bu fonları 

sonuna kadar kullanabilelim bu kırk iki il içerisinde de bu pastadan en 

fazla pay almayı biz hedef olarak koymuşuz inşallah orda da başarılı 

oluruz yani böylebir beklentimiz var zaten on birinci çağrı da bunun bi 

yerde göstergesi işte yetmiş proje dedik şu anda hazırlanıyor on ikinci 

çağrı da bu projenin daha fazla olacağını biz umut ediyoruz.

YUNUS ÜSTÜNDAĞ:SAYIN KARAHAN TABİ BÜTÜN BU 

ÇALIŞMALARINIZI YÜRÜTÜRKEN İLGİLİ KAMU KURUM 

KURULUŞLARININ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DE 

SİZLERE OLAN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ.BU ANLAMDA 

KENDİNİZİ YALNIZ HİSSEDİYOR MUSUNUZ YOKSA 

GEREKLİ DESTEĞİ ALDINIZ MI?

KARAHAN:Şimdi biz o tanıtımları yaparken paydaş kurumları, kamu 

kurumlarını sivil toplum kuruluşlarının tamamını biz kapsamaya 

çalıştık ve çok şükür orda başarılı olduk. Elazığ ilinde bugün işte kırk iki 

il içerisinde dördüncü sıraya yerleşmesinden gurula bahsederken tabi ki 

bunu yine kamoyuyla her zaman paylaşıyoruz bugünde paylaşalım bu 
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sadece TKDK'nın başarısı olarak görmek doğru olmaz. Bu kesinlikle 

bizim özellikle vatandaş ruhsat alırken bu işlemleri yaparken proje 

sunarken yaklaşık bi on beş on altı tane kurumumuzla muhattap oluyor. 

Belge temini veyahutta her hangi bir işlem için. Başta sayın valimiz 

olmak üzere hem giden valimiz allah içini rast getirsin valimizin desteği 

yeni gelen valimizin de konuya yine aynı hassasiyetle yaklaşması bunu 

hemen hissedebiliyoruz. Bu vatandaşın bütün kamu kuruluşlarında ki iş 

ve işlemlerini hızlandırma,pratik hale getirme ve ilan çağrısı içerisinde 

vatandaşın mağdur olmadan projesini sunma noktasında bir çalışması 

oldu ve kamu kurumlarımızın bu valiliğin yapmış olduğu çalışmaya 

uyması doğruktusunda biz böyle bir başarı yakaladık inşallah bu uyum 

bu şekilde devam eder. Sivil toplum kurluşları ve yayın organlarının 

şeyine baktığımız zaman hem sizleredediğer yayın organlarımıza da 

basılı ve görsel yayına ben teşekkür ediyorum. Yani geldiğimiz günden 

beri bize kuruma göstermiş olduğu ilgi alaka ve kurumu zamanında 

kamu oyunda doğru bir şekilde anlatma noktasında bize vermiş 

oldukları destekle sivil toplum kuruluşlarının yine aynı hassasiyetle 

kuruma gösterdikleri ilgi alaka ve destek bu başarıyı perçinledi. Tabi ki 

bu şeyler yani hepimiz Elazığ da yaşıyoruz,Elazığ'da hizmet ediyoruz 

bizim taşıdığımız hassasiyetin aynısını iğer kamu kurumları ve sivil 

toplum kuruluşlarının da taşıdığuna biz inanıyoruz. Sebebine gelince 

ilk lafımın başında söylediğim gibi kuruluşun kuruluş amacı Avrupa 

Birliğinden sağlanan fonların bize tahsis edilen Türkiye'ye tahsis edilen 

fonların burda hibe şeklinde kullandırılması olunca bu hassasiyet biraz 

daha artıyor.çünkü bu fonları biz proje karşılığında vatandaşa 

kullandırmadığımız zaman bu fonlar geri gidiyor. Öyle olunca herkes 

bu hassasiyette davranıyor biz bu hassasiyeti herkesten kat kat 

fazlasıyla zaten bekliyoruz. İnşallah hep birlikte böyle koordineli bir 

şekilde çalıştığımız zaman Elazığ 

i l i m i z i  b u  n o k t a d a  b u 

y a t ı r ı m l a r d a n m a k s i m u m 

düzeyde  f ayda l and ı rmı ş 

olacağız. 

YUNUS ÜSTÜNDAĞ:TABİ 

B U R A D A  Ç O K 

G Ü Z E L , M O D E R N  B İ 

HİZMET BİNANIZ VAR 

AMA SİZ ZAMANINIZIN 

BÜYÜK Bİ BÖLÜMÜNÜ 

S A H A D A 

GEÇİRİYORSUNUZ BUNU 

BİLİYORUZ.YATIRIMCILA

R I  Z İ Y A R E T 

EDİYORSUNUZ,YAPILAN 

İŞLERİ YERİNDE GÖRMEK 

A M A C I  İ L E 

GEZİLER,ZİYARETLER DÜZENLİYORSUNUZ.SAHADAKİ 

ALDIĞINIZ İZLENİMLER NELERDİR SAYIN KARAHAN?

KARAHAN:Şimdi biz dediğimiz gibi gerçekten sahada çalışıyoruz, 

saha da çalıışmak zorunda olduğumuzu da hissediyoru. Şimdi sahada 

vatandaşı hem bilgilendirme hem fonlardan faydalanma noktasında 

biraz daha cesaretlendirme noktasında bazı çalışmalarımız var. Hem 

olumlu hem olumsuz şeyler alıyoruz yani verdiğimiz fonların tamamen 

hibe olması tabi ki en büyük cazibeyi oluşturuyor. Vatandaşa biz bunu 

aksatıyoruz yani bu şekilde tanıtıyoruzfakat vatandaş bizim saha da 

karşılaştığımız proje kültürü bu bölgemizde çok zayıf yani vatandaş şu 

beklenti içerisinde ben böyle yoğun prosedürü olmayan efendime 

söyleyeyim çok kolay bi şekilde gidip faydalanabileceğim bir program 

arzu ediyor. Ama maalesef şöyle demek doğru olur parayı veren düdüğü 

çalar hesabı bugün avrupa birliği komisyonu parayı veriyorsa 

düdüğüde o çalıyor,prosedürü de kendisine göre sağlamlaştırıcı bir 

şekilde oluşturmuş ve biz de bu prosedürleri uygulamakla mükellef bir 

kurumuz ve bunu aşmak için dezaten bahsettiğim gibi de danışman 

firmaları yani profesyonelleri biz yetiştirdik bu profesyoneller 

üzerinden vatandaş yürürse zaten bu prosedürü de kolaylıkla aşmış 

olacak ama vatandaşın böyle bir beklentisi var biz diyoruz ki artık o eski 

şeyler yok yarıda kalmış yatırımlara izin yok boşa giden heba olan 

fonlara artık yer yok dağıttığımız her kuruş paranın Elazığ'da gerçekten 

yatırıma dönüşmüş,üretime dönüşmüş,ististama dönüşmüş haliyle biz 

görmek istitoruz ve bunu sonuna kadar da diretecez ama bunu 

vatandaşın işini zorlaştırma anlaqmında değil biz kesinlikle yirmi dört 

saat yani hiç mesai yapımı gözetmeksizin yirmi dört saat vatandaşın 

işini kolaylaştırmak için bir plan ve program yapmışızonu da inşallah 

bütün süreç içerisinde bunu devam ettirecez ama karşılaştığımız 

şeylerde oluyor onu da hep birlikte yine aşacaz yani bunun başka yolu 

yok. 

YUNUS ÜSTÜNDAĞ: ŞİMDİ DANIŞMAN FİRMALARDAN 

BAHSETTİNİZ TABİ TKDK İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ OLARAK 

GÖREVİNİZ OLMAMASINA RAĞMEN BİR ÇOK KONUDA 

VATANDAŞLARIN  SIKINTILARINI AŞMASI İÇİN DESTEK 

OLDUNUZ AMA BU DANIŞMAN FİRMALARA İHTİYAÇ HASIL 

OLDU ONLARA Bİ İHTİYAÇ HİSSEDİLDİ VE SİZİN 

VERDİĞİNİZ EĞİTİMLE BU FİRMALAR VATANDAŞLARA 

HİZMET VERİYORLAR TABİ BU BİR TİCARİ KURULUŞ 

OLUYOR ONLAR BELLİ BİR ÜCRET KARŞILIĞI YAPIYORLAR 

BUNU AMA PROJE KÜLTÜRÜNÜN BÖLGEMİZDE ZAYIF 

O L D U Ğ U N U  S Ö Y L E D İ N İ Z  B Ö Y L E  D A N I Ş M A N L I K 

HİZMETLERİNİ ALMAK KONUSUNDA DA BİZ SANIRIM 

BİRAZ EKSİĞİZ AMA GEREKLİLİĞİ KONUSUNDA SİZ NELER 

SÖYLERSİNİZ?

KARAHAN:Şimdi gerekliliği şudur yani vatandaş buraya geliyor bu 

projelerden bu fonlardan faydalanmak istiyor şimdi bahsettiğim gibi 

bizim 3 milyon euroya kadar yatırım tutarlarının çıktığı projelerimiz 

var. Şimdi biz vatandaşa şunu söylüyoruz yani bir milyon liralık iki 

milyon liralık ya da yedi sekiz milyon liralık bir yatırıma girdiklri 

zaman yani çok cüzi bir rakamdan da feragat edip profesyonellerden 

destsk alma danışman firmalardan destek alma noktasında biz 

söylemesek dahi aslında mantıklı 

bir yatırımcı bunu yapar. Ama 

bizim bölgemizde maalesef bu 

zayıflık var yani hep aile 

işletmeciliği şeklinde olduğu 

için genelde yatırımcılarımız 

bütün işlerini kendileri görmek 

istiyor. Böyle olunca bu sefer 

b a z ı  n o k t a l a r d a 

tıkanıyorlar,aşamıyolar. Bizde 

diyoruzki nasılsa yani öneri 

o l a r a k  t a b i  t e r c i h  y i n e 

va t andaş ımız ın  i l l a  ben 

yapmak istiyorum derse biz 

danışma firmayla çalış gibi bir 

şey söyleme gibi birşeyimiz 

yok olamaz da. Ama işin 

kaliteli olması işin sonuca 
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oluşması yarın o bürgün Pazar ve belirli noktalarda sıkıntı 

yaşamamaları adına bu tür hizmetlerden destek almalarını biz arzu 

ediyoruz aynı şekilde danışman firmalarımızda bu konuda muzdarip. 

Yani adam Elazığ'da bu şekilde bi teşkilat kurmuş bir ekip kurmuş 

devlete vergisini veriyor kira veriyor su gideri şu bu bir sürü masrafı var 

ama bölgede bu anlayışa yönelik bi zayıflık olunca bu sefer o da zor 

durumda kalıyor biz de diyoruz ki hem vatandaşın yatırımının doğru 

şekilde yapılması hem de bu konu da Elazığ'da hizmet veren 

arkadaşların hizmetinin devamının sağlanması açısından bunları bir 

araya getirip birlikte çalışmalarını biz arzu ediyoruz ama tamamen bu 

tercih meselesidir. Fakat bu program şu anda uygulanan ilerde buba 

benzer bir sürü avrupa birliği süreciyle beraber yeni programlar Elazığ 

ilimizde uygulanacak. Eğer biz bu proje kültürünü danışman 

firmalardan hizmet alma kültürünü geliştirebilirsek bundan sonra 

Elazığ'a gelecek olan bu tür programlardan da en iyi şekilde faydalanma 

yolunu açmış olacağız.

YUNUS ÜSTÜNDAĞ:BENİM SORACAKLARIM BUNLARDI 

SİZİN İLAVE EDECEKLERİN VARSA ALALIM?

KARAHAN:Şimdi biz bütün bu değerlendirmeler sonucunda böyle 

genel bir ifadeyle bazı şeylerde kamoyunu bilgilendirirsek güzel olur. 

Birincisi yine üstüne bastırarak söyleyelim bu TKDK yani Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu çatısı altında vatandaşa vermiş 

olduğumuz hibeler tamamen avrupa birliği fonundan sağlanan 

hibelerdir ve bu hibeleri bu parayı biz vatandaşa proje karşılığı 

kullandırmadığımız zaman bu paraların avrupa birliği komisyonuna 

tekrardan geri gitmesi söz konusu buna fırsat vermememiz lazım. 

İkincisi bizim proje dönemleri çağrı ilanları dediğimiz süreli ilanlarla 

sınırlıdır.vatandaşın bu süreyi çok iyi kullanmasını,değerlendirmesini 

biz arzu ediyoruz. Çünkü süre aşıldoktan sonra siz en kaliteli projeyi 

dahi ortaya koysanız bu fonlardan faydalanamıyorsunuz. Vatandaşın 

biraz daha pratik hareket etmesi gerekiyor. Diğer bir şey biz şu anda on 

birinci çağrı içerisindeyiz ve 8 Kasım'a kadar süre uzatımı yaptık şu 

anda hazırlık içerisinde olan vatandaşlarımızın bu süreyi çok iyi 

kullanmalarını biz istiyoruz. Yine aynı şekilde on ikinci çağrı ilanına 

kesin olmamakla beraber  Aralık ayı içerisinde bizim çıkma ihtimalimiz 

var bu tür fonlardan faydalanmak isteyen yatırım yapmak isteyen 

vatandaşlarımız bizimle hiç zaman kaybetmeden en kısa süre içerisinde 

irtibata geçip on ikinci çağrı dönemi içerisinde proje hazırlığına 

girmelerini biz arzu ediyoruz. Yine bütün paydaş kurumlarımıza, kamu 

kurumlarımıza,sivil toplum kuruluşlarına sizin gibi değerli yayın 

organlarına biz bütün bu verdikleri desteklerden dolayı teşekkür 

ediyoruz sadece Elazığ'ın menfaati için,Elazığ'ın geleceği için bu 

yatırımları Elazığ'a kazandırmak için Elazığ'da ki üretim ve istihtamı 

artırmak adına bu birlikteliğin bu kollektif çalışmanın devamlılığını biz 

arzu ediyoruz ve bu nokta da biz kurumsal olarak üzerimize düşen tüm 

görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade 

ediyoruz sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz 

çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Elazığ Ticaret Borsasında uzun yıllar Muhasebe memurluğu yapan Cahit 
Eroğlu geçirdiği bir rahatsızlık sonucu Ankara'da tedavi altına alındı , 
doktorların kontrolü altında tedavisine devam edilen  Cahit Eroğlu'nu 
hasta yatağında ziyaret eden Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali 
Dumandağ emekli personeline hem moral verdi hemde bir vefa örneği 
gösterdi.

Hasta yatağında karşısında Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali 
Dumandağ ve Genel Sekreter Murat Çiçek'i gören emekli personelimiz 
Cahit Eroğlu duygu dolu anlar yaşadı.

Bir toplantı için Ankara'da bulunan Başkan Dumandağ ve Genel Sekreter 
Çiçek Elazığ Ticaret Borsasına uzun yıllar hizmeti olan Cahit Eroğlu'nu 
ziyaret etmeden Elazığ'a dönmek istemediler, Başkan Dumandağ; 

DUMANDAĞ EMEKLİ PERSONELİNİ HASTANEDE
ZİYARET EDEREK MORAL VERDİ.

borsamıza uzun yıllar emeği olan bir kardeşimizi burada ziyaret etmeden 
dönmek olmaz diyerek hem bir vefa örneği sergiledi hemde hasta ziyaretinin 
bir insanlık vazifesi olduğunu belirterek  bir vefa örneği gösterdi.

Başkan Dumandağ ve Genel Sekreter Çiçek'in ziyaretinden son derece mutlu 
olan Elazığ Ticaret Borsası Emekli personeli Cahit Eroğlu ise çok 
duygulandığını belirterek  bu nazik ziyaret için teşekkür etti.

Bir süre tedavisine Ankara'da  devam edilen Cahit Eroğlu sağlık durumunun 
düzelmesi üzerine Elazığ'a döndü .

Cahit Eroğlu'na ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.
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Taziye Mesajı

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Vekilimiz 

Sayın Mustafa UYMAZ’ın Eşi Muhlise 

UYMAZ’ı kaybetmiş olmanın

derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhumeye Allah’tan rahmet kederli 

UYMAZ ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Yönetim Kurulu Adına

Mehmet Ali DUMANDAĞ

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Vekilimiz 

Sayın Mustafa UYMAZ’ın Eşi Muhlise 

UYMAZ’ı kaybetmiş olmanın

derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhumeye Allah’tan rahmet kederli 

UYMAZ ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Meclis Üyeleri Adına

Abdulkerim SİS

Özelde Elazığ ve genelde ülkemizin kalkınmasının tarım ve hayvancılığa 
bağlı olduğunu bir kez daha tekrarlayan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı 
Mehmet Ali Dumandağ 2012  yılı gibi 2013 yılıda tarım ve hayvancılık 
açısından sıkıntılı geçen bir yıl olarak hafızalarımız da kaldı.2013 yılında 
makro açıdan düşünüldüğünde 2012 yılında kısa kalındığını 
düşündüğümüz , ham madde ve girdi fiyatlarının ani artışlar göstermesi, 
Et ve Balık Kurumunun beklentilere  cevap vermesi noktasında yetersiz 
kalması ve et fiyatlarındaki düşüş bu sektöre varını yoğunu yatıran 
insanların büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olmaya devam etmiştir.
Bu sıkıntıların aşılması için ilgili makamlar nezdinde , bizzat şahsım 
tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuş, besiciye TMO (Toprak 
Mahsulleri Ofisi ) tarafından ham madde temini, kaba yem ithalatının 
önünün açılması, Et ve Balık Kurumunun ilimizde kesimlere yeniden 
başlanması gibi acil taleplerimiz, sayın Bakanımız Mehdi Eker'in ve 
bakanlık bürokratlarının borsamızda yaptıkları toplantının hemen 
akabinde  uygulamaya konulmuş ve bu sektöre emek veren besicilerin bir 
nebzede olsa rahatlamalarına vesile olmuştur.
2014 yılı içerisinde hayvancılık sektörünün önünü net olarak görebilmesi 
açısından, fiyat istkrarının sağlanması için TMO ve EBK gibi devlet 

kuruluşlarının daha etkin rol üstlenmesi, hayvan başına verilen teşviğin gözden geçirilerek devamının sağlanması kısacası ithal edip Avrupalı 
üreticiyi zengin etmek yerine yerli üreticinin doğrudan desteklenmesine ilişkin politikaların yerel hassasiyetler de gözetilmek suretiyle üretilmesi 
gerekiyor ,  dedi.

DUMANDAĞ ; ELAZIĞ'IN KALKINMASI TARIM VE HAYVANCILIĞA BAĞLI

Tarım Reformu 
Genel 
Müdürlüğünün 
öngördüğü ıprad 
II değerlendirme 
toplantısı Elazığ 
Ticaret Borsası 
Toplantı 
Salonunda 
gerçekleştirildi. 
Düzenlenen 
toplantıya Elazığ 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 

Ali Dumandağ borsa yönetimi ve meclis üyelerinin yanı sıra sektör 
temsilcileri beraber Tarım İl Müdürü Ahmet Kaygusuz, Müdür Yardımcısı 
Şemsi Bilici, TKDK İl Koordinatörü Turan Karahan ve uzmanlar katıldı. 
Toplantıda bir Konuşma yapan, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Ahmet 
KAYGUSUZ konunun önemine işaret ederek şunları söyledi; Bu 
toplantıdan amacımız, 2014-2020 yılları arasında uygulanacak IPARD II 
programı kapsamında Elazığ için faydalı olacak tedbirleri tespit etmek, 
TKDK tarafından yürütülmekte olan IPARD I proje uygulamalarındaki 
sorunları belirleyerek çözüm önerilerinde bulunmaktır.” dedi.
Toplantıda daha sonra söz alan  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Elazığ İl Koordinatörü Turan KARAHAN'da “9. VE 10. çağrı 

IPARD II DEĞERLENDİRME TOPLANTISI IPARD II DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
BORSAMIZ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİ.BORSAMIZ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİ.

IPARD II DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
BORSAMIZ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİ.

döneminde 34 adet proje için sözleşme imzalandığını, proje tutarının 
33.000.000,00 TL, ödenecek hibe tutarının ise yaklaşık olarak 
20.000.000,00 TL olduğunu belirtti. 11 çağrı dönemindeki hedeflerinin ise 
70-80 proje kabulü, 100.000.000,00-120.000.000,00 TL proje bedeli 
karşılığı 60.000.000,00-70.000.000,00 TL hibe ödemesinin 
gerçekleştirilmesi.” olduğunu belirten Karahan, bu ve benzeri desteklerin 
mutlaka sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.
Toplantıya katılan sektör temsilcilerinden IPARD I kapsamında yürütülen 
projelerden, proje uygulamaları esnasında karşılaşılan sorunların ve çözüm 
önerilerinin dile getirilmesi istendi, söz alan sektör temsilcileri sorunlar ve 
çözüm önerilerinin yetkililere iletme imkanı buldular.Toplantıya katılan 
sektör temsilcileri 2014-2020 Yılları arasında uygulamaya konulacak olan 
IPARD II. Programında yer almasını istedikleri Sektörler ve Tedbirleride 
dile getirdiler.
Toplantının sonunda  
çözüm önerisi ve 
IPARD II. 
Programında yer 
alması istenilen 
Sektörler ve 
Tedbirlere ilişkin 
öneriler rapor halinde 
Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğüne 
sunuldu.
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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ beraberinde Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Abdulkerim Sis ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Demir ile birlikte  bir süre önce 
İzmir Valiliğinden Diyarbakır valiliğine atanan Vali Cahit Kıraç'ı ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar dilediler.
Ziyarette bir değerlendirme yapan Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali Dumandağ , şehirlerin marka isimleri olduğunu Elazığ'ında marka 
isimlerinden birinin Cahit Kıraç olduğunu ifade ederek , vali Kıraç'ın Elazığ'a yakın bir 
yere Diyarbakır'a  Vali olarak atanmasının Elazığ kamuoyunda da memnuniyetle 
karşılandığını ifade etti.Başkan Dumandağ ziyarette Elazığ Ticaret Borsası olarak 
yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Kıraç'a bilgiler verdi.
Başkan Dumandağ Diyarbakır ile Elazığ'ın hep iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ve ortak 
haraket alanlarının olduğunu belirterek bundan sonraki çalışmalarımızda bu hassasiyet 
daha fazla gözetilecektir diyerek bir süre önce Diyarbakır Valiliğine atanan hemşehrimiz  
Vali Cahit Kıraç'a Diyarbakır valiliği görevinde de başarılar diledi.
Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç ta ziyarette yaptığı değerlendirmede  Elazığ Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek şunları söyledi ;
Öncelikle sayın Başkan Dumandağ ve ekibinin ziyareti için teşekkür ediyorum , Diyarbakır'a Vali 
olarak atandığım günden beri Elazığımızdan çok sayıda yönetici , mahalli idareci arkadaşımız ve 
sivil toplum örgütü temsilcileri ziyaretimize geldiler hemşehrilerimin ilgisine teşekkür ediyorum , 
Diyarbakkır valiliği olarak komşu illerimizle bundan sonraki süreçte daha fazla birlikte hareket 
edeceğiz , sizin aracılığınızla ben Diyarbakır'a geldiğim günden beridir, bizleri yalnız bırakmayan 
ziyaretimize gelen tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyor tüm Elazığlı hemşehrilerime 
selam sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi.

DUMANDAĞ VALİ KIRAÇ'I ZİYARET ETTİ

TOBB TARAFINDAN ELAZIĞ'IN KARAKOÇAN İLÇESİNE 
YAPILACAK OLAN 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ VE 200 
ÖĞRENCİ KAPASİTELİ PANSİYONDAN OLUŞAN EĞİTİM 
KOMPLEKSİ  İÇİN TOBB HEYETİ KARAKOÇAN'DA 
BELİRLENEN İKİ ARSADA  İNCELEMERDE BULUNDU.

23 Ocak 2013 tarihinde Ankara da düzenlenen törenle Elazığ'ın Karakoçan 
ilçesine yaptırılacak olan 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 öğrenci 
kapasiteli pansiyondan oluşan eğitim kompleksinin protokolü imzalanmıştı.
Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve Elazığ Ticaret 
Odası Başkanı Ali Şekerdağ'ın girişimleri ile Elazığ'a kazandırılan bu önemli 
eğitim yatırımı için bugün Karakoçanda belirlenen arsalarda incelemelerde 
bulunuldu.
Elazığ Vali Yardımcısı Mesut Gençtürk , Elazığ Ticaret Borsası Başkanı 
Mehmet Ali Dumandağ , Karakoçan Kaymakamı Kemal Atasay , Karakoçan 
Belediye Başkan Yardımcısı İsa Yılmaz Türkiye Odlar ve Boralar Birliği 
İnşaat ve Emlak İşleri Müdürü Yahya Kemal Genç , Tobb İnşaat İşleri 
Müşaviri Faruk Yağ ve Karakoçan Milli Eğitim Müdürü Tahsin Dener ile Karakoçan İl Genel Meclis Üyeleri  Selam Yıldırım ve Reşat Akgül'den  

oluşan heyet bugün Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde 16 derslikli İmam Hatip 
Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyondan oluşan ve TOBB tarafından 
yapılacak olan eğitim kompleksinin konuçlandırılacağı  arslar üzerinde 
inceleme yaptı.
Karakoçan Kaymakamlığı tarafından belirlenen her iki arsada da 
incelemelerde bulunan TOBB İnşaat ve Emlak İşleri Müdürü Yahya Kemal 
Genç yaptığı değerlendirmede , Kaymakamlık tarafından gösterilen iki 
arsada da incelemelerimizi yapıp gerekli notlarımızı aldık , yapacağımız 
istişare toplantısının ardından okulun konuçlandırılacağı arsaya karar 
vereceğiz ded.
Elazığ Ticret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ da 
konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede , Tobb heyeti ile birlikte sayın vali 
yardımcımız ve sayın kaymakamımızla beraber ilçemize kazandırılacak 
okulun yerini görmek için buradayız , gösterilen arsalardan biri ilçemizin 
hemen girişinde , bir diğeri ise Fırat Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun 
kampüsü ile bitişik , TOBB heyetine her iki arsada gösterildi , yapacakları 
toplantının ardından yeri kendileri belirleyecekler , bizim için önemli olan bu 
önemli yatırımın bir an önce yapılıp ilçemize kazandırılmasıdır, dedi.

TOBB HEYETİ ARSA TESPİTİ İÇİN İNCELEMELERDE BULUNDU

- DUYURU -
Elazığ Ticaret Borsası’nın yeniden tasarlanan internet sitesini ziyaret ederek görüş öneri ve şikayetlerinizi 

bildirmenin yanısıra, üye olarak sitemizi daha verimli ve daha etkin kullanabilirsiniz.

www.elazigtb.org.tr
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İl seçim kurulunun görevlendirdiği personel nezaretinde gerçekleşen seçim sonrası bir değerlendirme yapan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ; 
daha önce yaptığımız değerlendirmede % 70 oy alacağımızı ifade etmiştim, bugün aldığımız sonuç önce söylediklerimizi doğrular niteliktedir.Bu bir seçimdi 

kazananı kaybedeni olacaktı mutlaka, başkanlığa aday olan kardeşim Mehmet Emin Ayaz beye 
de seviyeli bir seçim süreci geçirmemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.Biz hizmete 
kaldığımız yerden devam edeceğiz, şehrimiz adına üyelerimiz ve vatandaşlarımız adına hayırlı 
ve faydalı çalışmalar yapmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz, dedi.
Başkan Dumandağ seçimin ardından tutanakları ve sonuç bildirgesini İl seçim kurulundan 
teslim aldı ve seçim kurulu çalışanlarına teşekkür etti.
3. kez başkanlığa seçilen Mehmet Ali Dumandağ'ın yönetim, meclis ve disiplin kurulu ise şu 
isimlerden oluşuyor. 

Dumandağ 3.kez başkanlık için üyelerinDumandağ 3.kez başkanlık için üyelerin
büyük teveccühü ile güven tazeledi.büyük teveccühü ile güven tazeledi.

Dumandağ 3.kez başkanlık için üyelerin
büyük teveccühü ile güven tazeledi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanlık seçimini açık ara oy
farkı ile kazanan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet 
Ali Dumandağ  seçimde 259 oy alarak, üyelerin iradesi 
ve isteği ile 3. Kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Lütfi Çevik Başkan 
Dumandağ'ı ziyaret etti.
Bir süre önce şeker fabrikası müdürlüğüne atanan 
Elazığ'lı hemşehrimiz Lütfi Çevik , Elazığ Ticaret 
Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ı ziyaret 
ederek , çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve görüş 
alış verişinde bulundu.
Şeker Fabrikası Müdürü Çevik önümüzdeki günlerde 
başlayacak pancar alım kampanyası ile ilgili bir açılış 
programı düzenleyeceklerini ve bu programda 
önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmalar hakkında 
bilgi vereceklerini ifade etti.
Şeker Fabrikası Müdürü Çevik , fabrikayı canlandırmak 
adına elimizden gelen herşeyi yapacağız , dedi.
 
Ziyarette bir değerlendirme yapan Elazığ Ticaret 
Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ , şeker 
fabrikası müdürü Lütfi Çevik'in ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek , şeker fabrikası şehrimizin 
önemli dinamiklerinden biridir bu anlamda 
hemşehrimiz olan ve bölgeyi bilen bir bürokratımızın 
fabrikanın yönetiminde olması hiç şüphesiz bir 
avantajdır , sayın Çevik'e yeni görevinde başarılar 
diliyorum dedi.

ÇEVİK, DUMANDAĞ'I ZİYARET ETTİ

YÖNETİM KURULU
M.ALİ DUMANDAĞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
MUSTAFA UYMAZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. 
MUSTAFA DEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
İSMET BAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
RECEP POLATCAN MUHASİP ÜYE
MECLİS
ABDULKERİM SİS MECLİS BAŞKANI 
ZİYA GERÇEK MECLİS BAŞKAN YRD.
MURAT AYDIN MECLİS BAŞKAN YRD.
M. ALİ DUMANDAĞ MECLİS ÜYESİ 
MUSTAFA UYMAZ MECLİS ÜYESİ 
MUSTAFA DEMİR MECLİS ÜYESİ
İSMET BAY MECLİS ÜYESİ
RECEP POLATCAN MECLİS ÜYESİ
RAMAZAN CANDUR MECLİS ÜYESİ
M. ALİ YÜKSEL MECLİS ÜYESİ 
MEHMET İNCİDELEN MECLİS ÜYESİ 
ŞEMSETTİN AYAZ MECLİS ÜYESİ
ALİ ÇELOĞLU MECLİS ÜYESİ
HÜSEYİN AKAN MECLİS ÜYESİ
DİSİPLİN KURULU
RAMAZAN ÖZDEMİR BAŞKAN 
MEHMET ŞEVKİ OKUBAY ÜYE 
ABDULAZİZ BAŞKAN ÜYE 
MEHMET YILDIRIM ÜYE
AYDIN DEMİR ÜYE
ERKAN ŞEKERDAĞ ÜYE
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Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Recep POLATCAN Tulum 

Peyniri İmalatı ve Peynir Piyasası ile ilgili gazetemize verdiği röportajda 

sektörde çözüm bekleyen sorunlar halledilmezse yaklaşık 2 milyon kişi 

işsiz kalabilir dedi; 

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Recep POLATCAN’ın 

Gazetemize verdiği röportaj şöyle ;

YUNUS ÜSTÜNDAĞ: ÖNCELİKLE TULUM PEYNİRİNİN İYİ 

TULUM PEYNİRİNİN TARİFİNİ ALMAK İSTİYORUZ BİZ 

SİZDEN.

RECEP POLATCAN:Tulum peyniri çiğ sütte mayalandırma usulüyle 

üreticiler kendi evlerinde yaparlar yapılan peynire biz taze peynir deriz.bu 

taze peyniri de bu işle iştigal eden tüccarlar alır aldıktan sonra onlar 

tuzlanır gerekli irtibatlardan geçtikten sonra işte tuluma çevrilir. En son 

bildiğimiz plastik bidonlara bastırılarak ebatları değişik şekillerde 

piyasaya arz edilir. Yalnız önceliğimiz milletimizinde daha 

iyi kullanımı için en az 90 gün soğuk hava depolarında 

muhafaza edildikten sonra kullanıma başlamaları. 

Yani netice itibariyle söylersek çiğ sütte maya ve tuz 

ilave edilerek yapılan bir üründür. Koyun 

sütünden. Keçiyi de çok az miktarda fakat inek 

sütünden iyi bir tulum olmaz. İyi bir tulum koyun 

sütü şart. Bir de iyi bir tulum olabilmesi için yöresel 

rakımlar çok önemlidir. Örneğin bi 

diyardakır'da aynı koyunu götürsen 

ordaki rakım itibariyle midir artık 

ordaki otun verimi itibariyle midir 

bi Tunceli'deki yaylanın veya 

Erzincan'daki yaylanın veya 

Erzurum'daki bir yaylanın veya 

M u ş ' t a k i  b i r  y a y l a n ı n 

randımanını alamazsınız. 

Orda yağ oranımı az artık 

ordaki  bi tkisel  durumun 

yetersizliğimi iyi bir tulum 

olmaz. Rakım yeşil nerde yükseklik 

varsa tulum orda daha iyi netice 

olarak verir.

Y U N U S  Ü S T Ü N D A Ğ : B U 

YA P I L I Ş  A Ş A M A S I Y D I , 

HAZIRLANIŞ AŞAMASIYDI 

SİZİN ANLATTIĞINIZ AMA 

V A T A N D A Ş L A R I M I Z 

M A R K E T L E R D E N  V E YA 

T U L U M  P E Y N İ R İ  S ATA N 

YERLERDEN TULUM PEYNİRİ 

ALIRKEN NELERE DİKKAT 

E T M E L İ L E R ? İ Y İ  T U L U M 

PEYNİRİ NASIL ANLAŞILIR?

RECEP POLATCAN: Şimdi bu 

POLATCAN; ''TULUM PEYNİRİ İLE İLGİLİ MUAMMA SONA 
ERMEZSE 2 MİLYONA YAKIN KİŞİ MAĞDUR OLACAK.''

benim şahsi kanaatim. Bana göre harmanda yani tulum peyniri bez 

torbadan çıkarılıp bidon peynire basılacağı zamandan sonra tekraren 

parçalanıp ikinci bir kaba konulduğunda tulumun lezzeti bozulur. İlk kabı 

neyse o kapta muhafaza edilmeli. İkinci bir kaba aktarılırken rahiyasını da 

tadını da yetirir. Bunun için iyi bir tulumun zaten eğer inek malıysa 

sararma olur veya suyu iyi alınmamışsa zamanla acıma yapabilir. Bunun 

dışında da işte temizlikte artık önemsenecek hijyenik durumda zaten o 

tarım il müdürlüklerimizce kontrol altına alınmıştır.

YUNUS ÜSTÜNDAĞ:SİZ KAÇ YILDIR TULUM PEYNİRİ 

İMALATIYLA UĞRAŞIYORSUNUZ BİR DE BUNA BAĞLANTILI 

OLARAK ELAZIĞ'I BÖGE İLLERİNE MUKAYESE ETTİĞİMİZ 

ZAMAN TÜM TÜRKİYE GENELİNDE Kİ PİYASA DURUMU 

NEDİR, ELAZIĞ BU PİYASANIN NERESİNDEDİR?

RECEP POLATCAN:1992 yılından beri bunun ticaretini yaparız. Ancak 

tulum denince bizim atalarımızda babalarımızdan dedelerimizden kalma 

bir meslektir. O zamanlar yalnız kendi eşimize dostumuza kendimizin 

yiyeceği kadar 92 yılının öncesi 92 den sonra bunun ticaretini de 

yapıyoruz.  Şimdi tulum peyniri yapan aşağı yukarı 15-20 ilimiz var. Şöyle 

bir sayacak olursak Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Kars, Sivas, Iğdır, 

Ağrı,Van, Batman, Siirt, Muş, Diyarbakır, Urfa, Malatya veya daha ismini 

hatırlayamadıklarım diğer iller. Tahminime göre bununla iştigal eden 

göçebe hayatta veya kendi yerleşik hayatında en azından bir buçuk iki 

milyon insanın varlığıdır. Geçimini yapan köylüler vardır. Elazığ'da 

bunların merkezi yerlerinden biridir.bu saydığım illerin. Örneğin en çok 

bu nerede üretilir diyecekseniz bütün illerle var olmakla beraber 

Elazığ,Erzincan ve Tunceli birinci derecede yer alabilir. Zaten kesin sayı 

olmamakla beraber il tarım müdürlüğümüzden öğrendiğimiz kadarıyla 

Elazığımızda koyun ve keçi sayısı 370 bin civarında. Tahminen bu 

mevsimsel olarak süt verir. Dört ay dört buçuk ay gibi bir zaman. İlk etapta 

tabi biraz daha fazladır. Mevsimin sonuna doğru gelindikçe bu süt oranı 

azalır. Biz ortalama 600-700 gram günlük bi hayvanda süt işlediğimizi 

kabullenirsek 70-80 kilo en az bir hayvan en azından süt verir. Bunu da 

tuluma çevirdiğimiz zaman 5-6 kilo sütten bir kilo tulum çıkacağına göre 

takriben bi hayvan yıllık 7-9 kilo arasında tulum peyniri verebilir. 

YUNUS ÜSTÜNDAĞ:ŞİMDİ BU İŞİN YAYLACILIK KISMI VAR BİR 

DE.TULUM PEYNİRİ İMAL EDENLER YAYLACI DİYE HİTAP 

ETTİĞİMİZ İNSANLARDAN SÜTÜ TEMİN EDİYORLAR. BU 

ANLAMDA ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SIKINTILAR VAR MIDIR?

RECEP POLATCAN:Biz süt olarak işlemiyoruz. Bunun Türkiye 

genelinde bilinmesi lazım ve böyle artık entegra bir tesiste sütü alıp 

işlediğimiz bir mevzu yok. Yaylacılar evlerinde dediğim gibi işte sütü 

sağdıktan sonra mayalarlar köy peyniri halinde icaretini yapan insanlara 

satarlar. Şimdi yaylacılarında sorunları vardır.şöyleki mesela meralar hala 

büyük paralarla kiraya verilmektedir. İller arasında da bir entegrasyon 

yoktur farklı illerde farklı fiyatlarla. Örneğin Bingöl'de 4 lira koyun başına 

artı damgasıdır işte vesairesidir. Bu Erzurum'da ise 8 liradır yüzde yüz. 

Tabi ki bunun içinde Tunceli var Erzincan var Kars var Batman, Muş, Van 

bu illerimizde vardır. Benim aldığım duyum kesin olmamakla beraber 

Recep POLATCAN
Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Üyesi
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mesela Tunceli'de 3 lira civarında ama biraz önce bahsettiğim Bingöl ve 

Erzurum kesin rakamlar. Bu insanlarda burda mağdur duruma düşüyorlar 

çoğuna da yol gitmiyor. Eğer bunu süt olarak işleseler bile ordan sütünü 

satacak bir tüccarda bulma imkanlarına sahip değiller. Ancak  ama köprün  

olursa üç günde beş günde diyeceksin hiç gitmiyorsa işte ya traktörle ya 

işte araziyi kullanabilecek bir vasıtayla bunlar ancak şehirlere gidebilme 

imkanına sahipler. Dolayısı ile bu çeşitten hep bahsettik bildiğim 

kadarıyla Avrupa  birliğine üye ülkelerde u işlem yapılmaktadır. İşte 

Hollanda'da İspanya da Fransa da ama işte biz de henüz bu resmileşmedi 

yöresel bir ürün haline getirilemedi.  Bizim de arzumuz bakanlığın bu işe 

el atması e bu işi düzeltmesi yöresel bir ürün olarak piyasaya sürülmesi. 

Eğer bu bu şekilde kabıllenilmese bakanlık buraya bir el atmazsa iraz 

öncede bahsettiğim bir buçuk iki milyon insanın mağdur olması demektir. 

Elazığ da 370 bin koyun keçi varsa bunun yüzde yetmişi sekseni 

yayladadır. Ya Bingöl'ün yaylasında ya Erzincan'ın yaylasında veyahutta 

Erzurum,Tunceli,Erzincan  yaylalarını kiralamaktadır. Daha çevre illerde 

Sivas dolayısıyla u insanların mağdur olmaması için bende şahsen bir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi olarak hemşerilerim adına 

Elazığ'da ki bu işle uğraşan insanlar adına u işin bakanlıkça yöresel bir 

ürün olarak kabullenilmesi e bu işin bu şekilde yürütülmesi aksi taktirde 

insanların mağdur olacağına inanıyorum. Şimdi tabi bize geçen yılda bu 

işin ticaretiyle uğraşan insanlara il müdürlüklerimiz tarafından süt olarak 

entegre şeklinde üretileceğine dair bize bir bildiri gönderildi. Ancak  şu 

anda saydığım illerin hiç birinde bu şekilde entegra bir tesisin omadığı 

devletinde olmadığı yani süt fabrikalarınında bu şekilde işleyecek bir 

yerin  olmadığı kanaatindeyim ve bu şu demektir bizim bölgemiz veya 

diğer büyük illerimizin çoğunluğu bu bölgeden oraya göçüp giden 

insanların çoğunluğu bu tulum peynirine aşinadır bunların sofralarında 

bulunmadığı zaman sofralarını eksik olarak hissetmektedirler dolayısıyla 

bu ürün dededen babadan kalma bugüne kadar da kimsenin hastalığına 

veya allah muhafaza ölüm tehlikesine varacak derecede herhangi bir 

sebebiyet verdiğini de duymadık bilmiyoruz da onun için burada  ben 

aracılığınızla bu işin gerek bizim yerel yöneticilerimize gerekse 

bakanlığımıza bi nevi de duyuru şeklinde veya arz şeklinde bi talebimiz 

oluyor. 2013'ün sonuna kadar bu işin devam edeceğini ondan sonra da ne 

olacağı  bell i  olmayan bir  çözümsüz konu olarak duruyor 

karşımızda,kalıcı bir çözüm bulunmazsa iki milyona  yakın insanında 

mağdur olacağı söz konusudur.

YUNUS ÜSTÜNDAĞ:ÖNEMLİ BİR MİRAS. İNSANLARIN 

TATMAYA ALIŞTIĞI ÖNEMLİ BİR LEZZET DAMAK TADI TULUM 

PEYNİRİ. PEKİ ELAZIĞ' DA ÜRETİCİLER ARASINDA BÖYLE 

BİRLİĞİN BERABERLİĞİN SAĞLANDIĞI BİR DERNEK VEYA 

BİR KURULUŞ VAR MI? 

RECEP POLATCAN:Tulumla ilgili şuana kadar böyle bir kuruluş yok. 

Ancak borsa kayıtlarında belli miktarda bu işin ticaretini yapan belli 

insanlar var. Müstahsillerde bu şekilde ancak belli olabiliyor bunun 

dışında belki direk tüccara vermeyipte kendi ürününü piyasaya sunan 

insanlar mutlaka vardır. Dolayısıyla u küçük bir potansiyel değildir ama 

tabi ben resmi bir rakam verme imkanına sahip değilim   ancak bunu 

bütüm illrden A'dan Z'ye işte edirneden karsa işte Zonguldaktan veya 

Samsun'dan Hatay'a kadar bu ürünün her ile girdiği muhakkaktır. Ama 

şöyle diyebilirim örneğin bi kırklareli vilayeti  bir Elazığ bir Malatya gibi 

bi Diyarbakır gibi harcamaz. Ancak malum ranın da beyaz peyniri var. O 

peynirde buralarda o miktarda harcanmaz demektir. Ama potansiyelli bir 

üründür insanların ofralarında görmek istedikleri bir üründür. Dolayısıyla 

izim devletimizden hükümetimizden beklentimiz bunun AB'yi örnek 

alacak olursak ordaki ülkeleri baz alacak olursak onlarda çifte üretimdir. 

Tabi hijyenik duruma dikkat etmek kaydıyla  bunu yöresel bir ürün olarak 

programa sunulmasıdır. 

14 Eylül'de Elazığ da düzenlenen  Kardeşlik Mitingi nedeni ile  Elazığ'a gelen MHP heyeti, 

bir dizi ziyaret grçekleştirdi. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden heyet, ilk 

olarak Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ı ziyaret etti.

MHP Genel Sekreteri İsmet BÜYÜKATAMAN, burada yaptığı konuşmada sivil toplum 

kuruluşlarıyla bir arada olmayı önemsediklerini ifade ederek Elazığ Ticaret Borsası 

başkanımız sayın Mehmet Ali Dumandağ ve ekibinin bizleri sıcak karşılamaları son derece 

memnuniyet vericidir , parti olarak STK ların görüş ve önerilerine büyük önem veriyoruz , 

sayın başkanımızla yapacağımız görüşmeden de notlar alıp tarım ve hayvancılığın 

gelişmesi adına üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayretinde olacağız dedi.

Ticaret Borsası  başkanı M. Ali DUMANDAĞ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi ; MHP'nin çok değerli genel başkan 

yardımcısı ve genel sekreterinin ziyaretleri bizleri mutlu etmiştir , Elazığ Ticaret Borsası 

olarak bizler tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz , ülkemizin ve 

şehrimizin gelişmesi adına yapılmış ve yapılacak olan tüm çalışmaların 

destekçisiyiz ve destekçisi olmaya devam edeceğiz , sayın 

Büyükataman ve mhp heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor , 

çalışmalarında başarılar diliyorum dedi.

MHP HEYETİ DUMANDAĞI ZİYARET ETTİ.
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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı M.Ali Dumandağ'ın girişim ve talepleri ve Elazığ 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ'ın destekleri  üzerine Karakoçan 
ilçesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından imam hatip lisesi ve 
yurt kompleksinin yapılma kararı alınmasının ardından TOBB'de düzenlenen 
törenle protokol imzalandı.

TOBB tarafından yapılacak olan yatırım ile ilgili protokol Eski Elazığ Valisi 

Muammer Erol, Ak PartiElazığ milletvekilleri, Belediye Başkanı M.Sümeyman 

Selmanoğlu, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ,Borsa Meclis 

Başkanı Abdulkerim Sis Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ TSO Başkanı Ali 

Şekerdağ ,ın katılımı ile TOBB'da düzenlenen törenle imzalandı. İmza töreninde 

konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ”Elazığ bizim için önemli. Elazığ 

insanı bizim için önemli. Elazığ geçmişten bu yana bir önemli medeniyet şehridir. 

Elazığ'ın halk arasındaki adı da Elaziz'dir. Elaziz bolluk ve bereketi temsilen 

“Azığı bol il” demektir. Elazığ insanının yani Gakgoşların meziyetleri de hep 

göğüs kabartmıştır. Gakgoş sadece ağabey, ata, arkadaş demek değildir. Yiğitliğin, 

dürüstlüğün, adaletin ve cömertliğin de adıdır. Önümüzdeki süreçte de Elazığ coğrafi konumu, avantajları ve müthiş insan kalitesi ile; hem Doğu Anadolu 

Bölgesi'nin kalkınmasında, hem de ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacak. İşte bu süreçte bizim vazifemiz de Elazığ'a, Elazığ insanına 

yatırım yapmaktır. Çünkü insana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Bakın şunu özellikle vurguluyorum. Dünyada her yatırımın riski vardır. Her 

yatırımdan zarar edebilirsiniz. Ama insana yapılan yatırımdan, eğitime yapılan yatırımdan asla zarar etmezsiniz. Siz kazanırsınız, şehriniz kazanır, ülkeniz 

kazanır. Günümüzde, ülkelerin dünya klasmanında yerini belirleyen husus 

vatandaşlarını nasıl yetiştirdiğidir. Açık söylüyorum bugün en büyük sermaye 

altın, petrol falan değil, eğitimli insandır“ dedi.

İmza protokolü sonrası bir değerlendirme yapan Elazığ Ticaret Borsası  Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ TOBB'nin her alanda Elazığ'ın yanında 

yer aldığını ifade etti. Dumandağ, TOBB'den okul ve yurt talebinde 

bulunmamızın ardından çok kısa bir süre içerisinde girişimimizi olumlu 

karşılayan Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu şahsında tüm TOBB yönetim 

kuruluna Elazığ adına şükranlarımızı sunuyoruz. Nüfusu her geçen gün artan 

ilimiz Karakoçan ilçesine bu yatırım son derece önemli bir katkı sağlayacaktır, 

dedi.

Dumandağ; şahsım ve tüm Elazığ'lılar ve Karakoçan'lılar adına sayın başkanımız 

Rifat Hisarcıklıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz, bu yatırım şehrimize hayırlı olsun 

dedi.

Tobb Karakoçan'a İmam Hatip Lisesi Ve Yurt Kompleksi Yaptırıyor, Protokol Ankara'da İmzalandı.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, 

geçtiğimiz kurban bayramında yurda ithal hayvan girmemesinin besicinin 

elindeki malı piyasaya sürmesi adına yerinde bir gelişme olduğunu belirterek  

Bakanımız Mehdi Ekere teşekkür ediyoruz dedi.

Dumandağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ülkemizin hayvan varlığı göz önüne alındığında, bu büyük hayvan varlığı 

ülkemize yetecek seviyededir, yurt dışından ithal kurbanlık getirilmemesinden 

dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e çok teşekkür 

ediyoruz.Yurt dışından ithal hayvan getirilmemesi çok doğru ve yerinde bir 

kara. Dışarıdan 

g e l e n  i t h a l 

hayvanlar ve 

e t l e r   y e r l i 

üreticileri adeta 

ç ö k e r t i y o r . 

İthal etler ve 

h a y v a n l a r 

geldiği zaman 

bizim hayvanlarımız ve etlerimiz para etmiyor. Piyasa şeki sartlarının ağırlığı ve yem 

girdilerindeki fiyat yüksekliğinin hüküm sürdüğü bir dönemde ithal hayvan getirilmesi besicimizi 

daha da zor duruma sokacaktı, kurban bayramında ithal hayvan gelmemesi besicilerin ellerindeki 

malı satabilmeleri adına iyi bir imkan oldu, yapılacak çalışmalarla önümüzdeki süreç umuyor ve 

bekliyoruz ki daha güzel gelişmelerin yaşandığı bir dönem olsun, bu vesile ile Sayın Bakanımız 

Mehdi Eker beyefendiye bir kez daha teşekkür ediyorum dedi.

DUMANDAĞ, SAYIN BAKANIMIZA KURBAN BAYRAMINDA 

İTHAL HAYVAN GELMEDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
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Yapılan ziyaretlerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ , görevde olduğumuz süre 

içerisinde istişareye hep önem verdik , bu münasebetle her fırsatta ilimizdeki kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 

ile bir araya gelmeye gayret ediyoruz , şehrin kazanımları adına fikir alış verişinde bulunduğumuz bu özel ziyaretler hiç şüphesiz bizlere çok şey katıyor , bu 

açıdan şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve benzeri ziyaretlerimiz devam edecek dedi.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI YÖNETİMİ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Ticaret Borsası Yönetiminin TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nu Ziyareti

Dumandağ ve Yönetiminin TOBB Genel Sekreteri 
Musatafa SARAÇÖZ ve Başkan Yardımcısı Faik YAVUZ’u Ziyaretleri

F.Ü. Rektörü Prof. Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ’ın Borsamızı Ziyareti

Elazığ Borsa Yönetiminin Diyarbakır Borsa Başkanı 
Ebubekir BAL’ı Ziyaretleri

Dumandağ ve Ekibinin Kızıltepe Borsa 
Başkanı Mehmet ŞAHİN’i Ziyareti
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TOBB Başkan Yardımcısı Faik YAVUZ Yönetim Kurulu Üyelerimizle AKP Elazığ Milletvekili Şuay ALPAY’ın Borsamızı Ziyareti

Turan Medya Gurup Y.K. Başkanı Eşref TURAN, Çağrı Tıp Y.K. 
Başkanı Hüseyin ÇEŞME, Kanal E Gen. Yay. Yön. Zeki AKBIYIK ve 

Spor Yorumcusu Gökhan ADEM’in DUMANDAĞ’ı Ziyaretleri

DUMANDAĞ’ın Sağlık İl Müdürü Dr. Selahattin KARAKOÇ’u Ziyareti

Dumadağ TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakan Eker’le Diyarbakır Bölge Toplantısında Bir Araya Geldi

Karakoçan Kaymakamı Kemal ATASOY ve Belediye Başkanı Nurettin ASLAN’ın Karakoçan’a Yapılacak Okula 
Katkıları Nedeniyle DUMANDAĞ’a Teşekkür Ziyaretleri
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