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ELAZI Ğ BULUŞUYOR - 2023  

     Valili ğimizce; Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, ETSO ve 
Sivil Toplum Örgütlerinin de desteğiyle, Türkiye Cumhuriyetinin 100. 
yılı olan 2023’te, Elazığ’ın olması gereken yeri belirlemek için 2006 
yılında başlatılan “Elazığ Buluşuyor–2023’ Projesi çerçevesinde 19–21 
Aralık 2008 tarihleri arasında ‘Elazığ Buluşuyor Zirvesi’  
düzenlenecektir. 

 
Zirvenin amacı; Elazığ ilinin 2023 yılını hedef alarak sektörler 

bazında önceliklerini belirleyerek vizyonunu ortaya koymak, Türkiye ve 
dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Elazığ kökenli veya Elazığ sevdalısı 
kişilere ulaşarak, Elazığ İlinin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmak, 
maddi ve manevi potansiyele sahip Elazığlıların mevcut durumlarını 
belirlemek ve ileride bu kişilerin Elazığ'a ne tür katkılarının olabileceği 
hususunda stratejiler geliştirmek, planlar yapmak, yapılabilecek 
yatırımlar için 2023 yılına kadar uzanan bir yol haritasını çizmektir.   
 

Çok uzaklarda görünüyor olsa da stratejik ‘Elazığ Vizyonu’  için 
hedef olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıldönümüne rastlayan 
2023 yılının seçilmesi kitlelere hedef göstermek, motivasyon sağlamak 
bakımından son derece önemlidir. ‘Elazığ Buluşuyor’  çalışması 
eğitimden tarıma, sanayiden kültürel yenilenmeye, yabancı yatırımlardan 
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bilgi ekonomisine, su sorunundan kent planlamasına kadar uzanan geniş 
bir alanda değişen dünyanın, Türkiye’nin ve Elazığ’ımızın fotoğrafını 
çekmek, geleceğe dönük görüş ve önerileri, kestirimleri paylaşmak için 
bir fırsattır. 
 

2006 yılında başlattığımız ‘Elazığ Buluşuyor’  projesi 
kapsamında Elazığ’ın 2023 yılı vizyonu şekillenmiştir. ‘Elazığ 
Buluşuyor Zirvesi’ nin gerçekleşeceği 19-21 Aralık 2008 tarihinde de 
Elazığ’ın sektörel bazdaki 2023 yılı hedeflerini gösteren ve uzun süren 
çalışmalar sonucunda hazırlanan kitap ve raporlar kamuoyu ile 
paylaşılacaktır. Hepimizin sevindiği bir gelişme de Cumhurbaşkanımız 
Sayın Abdullah GÜL’ün himayelerinde, Cumhuriyetimizin 100. yılı 
olan 2023’te ülkemizin olması gereken yer ve hedeflerle ilgili çok 
kapsamlı bir projenin ülkemizde başlamış olmasıdır. Kamu üst 
bürokrasisine, STK’lara ve kamuoyuna yönelik gerçekleştirilecek çok 
boyutlu stratejik özel bir eğitim ve etkileşim projesinin Aralık 2008-
Haziran 2009 tarihleri arasında Türkiye’nin bütün illerinde tüm kurumlar 
ve vatandaşların katkıları ile ülke sathında bir gelecek vizyonu tartışması 
Çalıştaylar şeklinde yapılacaktır. Elazığ ilinde Valiliğimizin öncülüğünde 
Elazığ’ımızın 2023 yılı vizyon hedefleri; yaklaşık iki yıl süren ve Valilik, 
Üniversite, Belediye, Sanayi kuruluşları, STK’lar başta olmak üzere 
oluşturulan çok geniş sektör konseyleri çalışmaları sonucu hazır hale 
gelmiştir. Dolayısı ile Elazığ, Türkiye 2023 projesine de şimdiden hazır 
hale gelen ender illerimizdendir. 
 

Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan ‘yönetişim’  
kavramı, yöneticiler ile yönetilenler arasındaki iletişimin önemini ortaya 
koyması açısından değer taşımaktadır. ‘İyi yönetişim’ kavramının 
içerisinde diyalog ve uzlaşma yer almakta ve halk, STK’lar ve toplumun 
çeşitli kesimleri yöneticiler ile yakın bir iletişim içerisinde bulunarak 
kamusal kararlara dolayısı ile yönetime katılabilmektedirler. İşte; ‘Elazığ 
Buluşuyor’  projesi de özetle birlikte yönetmek  anlamına gelen 
yönetişim zihniyeti çerçevesinde tüm kesimlerin katkıları ile oluşmuş bir 
‘Elazığ Vizyonu’nu temsil etmektedir. 

 
Valili ğimizce Türkiye’de ilk sayılabilecek bir şekilde Elazığ 

ilinde uluslar arası rekabet avantajı bulunan sektörler analiz ettirilerek 
Elazığ’da ‘Kümelenme Tabanlı Bölgesel Kalkınma Projesi’ 
gerçekleştirilmi ş ve rekabet avantajının bilimsel olarak saptandığı 
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sektörlerde ‘Elazığ İli Mermer ve Su Ürünleri Kümelenme Analizi’  
hazırlattırılarak kitap şeklinde bastırılmıştır. 

 
2006 yılından bugüne tüm sektörlerin çalışmalarının 

birleşmesinden oluşan elinizdeki ‘Elazığ Buluşuyor 2008 Genel 
Değerlendirme-Elazığ 2023’ kitabı ile birlikte; Spor 2023, El Sanatları 
2023, Su Ürünleri 2023 sektör kitapları da Valiliğimizce bastırılmıştır. 
Tüm bu eserler geniş bir katılımla hazırlanarak ortaya konmuş ve Elazığ 
sevdalıları ile paylaşılmıştır.  

 
Yukarıda da bahsettiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Aralık 2008-Haziran 2009 
tarihlerinde tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Türkiye 2023 
Vizyon Çalıştayları  başlamadan Elazığ olarak sonuçlandırdığımız 
Elazığ 2023 Vizyon Projesinin gelişerek devam edeceğine inancım 
tamdır. İnanıyorum ki Elazığ Buluşuyor Zirvesi  Elazığ için kısa vadeli 
somut bazı projeleri de beraberinde getirecek ve yeni yatırımları 
Elazığ’ımıza kazandıracaktır. Elazığ’a gönül verenlerin Elazığ 2023 
vizyon projesinde yer alarak katkı sağlayacağına yürekten inanıyor, 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

 

 
                                                                       Muammer MUŞMAL   

                                                                   Elazığ Valisi  

                                                                    Aralık 2008 
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Sektörün Adı: Eğitim  
 
 

 
    Eğitim sektörü okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, 
yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, anne baba eğitimi, çıraklık eğitimi, insan 
kaynaklarının geliştirilmesi, özel eğitim, özel öğretimi gibi her tür ve 
düzeydeki örgün ve yaygın eğitimi kapsamaktadır.  
 
 

1.2. Gerekçe: 
 
    Bu çalışmanın gerekçesi ilimiz eğitiminin mevcut durumunu ve 
gelecekte varacağımız muhtemel sonucu ortaya koyarak, eksikliklerimizi, 
ihtiyaçlarımızı ve yapmamız gerekenler husussunda bir yol haritası 
ortaya çıkarmaktır.  
    Bu çalışmanın dayanağı T.C. Anayasasının 42. Maddesi, 1739 Sayılı 
Milli E ğitim Temel Kanunu ve bu yasaya dayalı çıkarılan yasal 
düzenlemelerdir. 
 

1.3. Sektör Ekibi:  
 
Adı Soyadı Görevi  
1-Nihat BÜYÜKBA Ş Milli E ğitim Müdürü 
5- Dr. Tuncay GENÇOĞLU Uğur Dershanesi Kurucusu 
6- Mehmet Selçuk TANRIVERDĐ Đlköğretim Müft. Bşk. Yrd. 
7-Mehmet YILMAZ Mesleki Eğitim Müdürü Merkezi 
8-Ahmet DEMĐR Efem Dershanesi Müdürü 

 

1.1. Sektör: E ğitim 
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Sektördeki tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ekip: 
 
Adı Soyadı Görevi 
1-Nihat BÜYÜKBA Ş Milli E ğitim Müdürü 
8- Dr. Tuncay GENÇOĞLU Uğur Dershanesi Kurucusu 
9- Mehmet Selçuk TANRIVERDĐ Đlköğretim Müft. Bşk. Yrd. 
10-Mehmet YILMAZ Mesleki Eğitim Müdürü Merkezi 
11-Ahmet DEMĐR Efem Dershanesi Müdürü 

 

1.3.1. Amaçlardan Sorumlu Ekipler 
 

 
Sektör Sağlık 
AMAÇ Amaç Sektör Sorumlusu 

Amaç–1 Okul Öncesi Onur  

Aysen 

Demir 

Katı 
Amaç–2 Đlköğretim Hayri 

Kazım 
Uğur 
Atıcı 
 

Amaç–3 Ortaöğretim A.Turan 
Yakup  

Özdemir 
Yıldız 

Amaç–4 Mesleki Eğitim ve 
Teknik Eğitim 

Yavuz 
Tarık 
Tanju 
Mehmet 
 

Yeşilkaya 
Türkmen 
Teker 
Yılmaz 

 
 

1.3.1. Đzleme, gözlem ve de ğerlendirme ekibi 
 
    Bu ekip, program çıktılarını ve programın belirlenen amaçlar 
doğrultusunda gidip gitmediğini değerlendirecektir. Bu ekip genelde 
Elazığ dışında yaşayanlardan oluşturulmuştur.  
 
Adı Soyadı Görevi Kurumu  
Necmettin  YALÇIN Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 

Müdürü 
MEB 

Abdulvahap  ÖZPOLAT Talim Terbiye Kurulu Başkan MEB 
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Yardımcısı 
Muhittin 
 
 
 
 Muhittin  

YILDIRIM 
 
 
 
TAŞ 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim  Genel 
Müdürlüğü Şube Müdürü  
 
Çıraklık ve Yaygın Eğitim  Genel 
Müdürlüğü Şube müdürü 
 

MEB 
 
 
MEB 
 
 

 
 
 

1.4. T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Ulusal Politikası 
 
     Anayasa, 657, 5442, 5302, 1702, 4357,222, 4306, 4734, 4735,5018, 
3308, 3797, 1739 Sayılı Kanunlar, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 
yönetmelik, yönerge ve genelgeler, nüfusun eğitime erişiminde önemli 
gelişmeler sağlanmıştır. Zorunlu temel eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla, 
öğrenci sayısında büyük artış sağlanmış, ilköğretimden ortaöğretime 
geçişler artmıştır. Bununla birlikte okullaşma oranlarında, okul öncesi 
eğitimde düşük seviyelerde kalınmış, ilköğretimde yüzde 100’e 
ulaşılamamış, ortaöğretimde mesleki eğitimin payı artırılamamıştır. 
Yükseköğretim kademesinde okullaşma oranı bakımından önemli 
ilerleme kaydedilmekle birlikte, yükseköğretime olan yoğun talep artarak 
devam etmektedir. Talebe cevap verebilmek amacıyla 2006 yılında 15 
adet yeni devlet üniversitesi kurulmuştur. 

 
     Eğitimin hemen her kademesinde, ayrılan kaynaklarla öncelikle artan 
öğrenci sayılarının doğurduğu zorunlu ihtiyaçlar karşılanabilirken, 
eğitimde nitelik sorunu önemini korumaktadır. VIII. Plan döneminde 
eğitim yatırımlarına özel sektör desteği önemli boyutlara ulaşmış, 
okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılmış ve 
müfredat geliştirme çalışmalarına hız verilmiştir. Eğitimde kalitenin 
artırılabilmesi için yenilenen müfredat programları ve öğretim 
yöntemlerine uyumlu olarak fiziki altyapı, donanım ve öğretmen 
niteliklerinin geliştirilmesi ve eğitime ayrılan kaynakların daha etkin 
kullanımı ihtiyacı devam etmektedir. Yükseköğretimde Bologna 
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süreci kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, Avrupa kredi 
transfer sistemi ve diploma eki başta olmak üzere önemli çalışmalar 
yapılmıştır. Ancak, yükseköğretim sisteminin merkeziyetçi yapısı ve 
kalitesine ilişkin sorunlar yükseköğretimin rekabet edebilirliğini ve 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesini olumsuz yönde 
etkilemeye devam etmektedir. 
 
    Türkiye 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren AB eğitim ve gençlik 
programlarına başarılı ve aktif bir şekilde katılım sağlamaktadır. Genel 
Eğitim Programından 20.000 olmak üzere yaklaşık 49.300 kişi 2006 yılı 
itibarıyla programlardan yararlanmış olacaktır. 
 
    Meslek yüksek okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları 
arasında program bütünlüğünün bulunmaması, mesleki ve teknik eğitim 
programlarının işgücü piyasasının taleplerine uygun olarak 
güncellenememesi sonucu mesleki ve teknik eğitim mezunlarının 
istihdamı artırılamamakta ve mesleki eğitime olan talebi azalmaktadır. 
Eğitim sisteminin sınav odaklı bir yapıda olması, eğitimden beklenen 
amaçlara ulaşılamamasına, sınav hazırlıklarına önemli harcamalar 
yapılmasına ve böylece eğitime ayrılan kaynakların verimsiz 
kullanılmasına, öğrenciler ve ailelerinde mali, sosyal ve psikolojik 
sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bütün olumsuzlukların 
yanında okul döneminde yüksek öğretime kadar yeniden yapılanmalar 
devam etmekte, müfredat yenilemeleri, mesleki eğitimde modüler 
sistemi, özel eğitimi teşvik planlaması hedeflenmiştir.   

 

1.5. T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Bölgesel Politikası 
 
Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi   
 
    Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve 
sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, 
özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, 
kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda 
bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata 
değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı 
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yetiştirilecektir. 
 
 
     Eğitim sistemi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek 
üzere, yaşam boyu eğitim yaklaşımıyla ve bütüncül olarak ele alınacak; 
sistemin etkinliği, erişilebilirli ği ve fırsat eşitli ğine dayalı yapısı 
güçlendirilecektir. Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla 
öğretmen ve fiziki altyapı ihtiyacı karşılanacak, eğitim hizmetleri 
çeşitlendirilecek, toplumsal farklılık düzeyi yükseltilecek, erken 
çocukluk ve ebeveyn eğitimleri artırılacaktır. Đlköğretimde okul 
terklerinin azaltılması için başta kırsal kesime ve kız çocuklarına yönelik 
olmak üzere gerekli tedbirler alınacak ve ortaöğretime geçiş oranları 
yükseltilecektir. Öğretmen açığı bulunan alanlarda ihtiyacın karşılanması 
için üniversite kontenjanları artırılacak, öğretmenlerin bölgelere ve 
yerleşim yerlerine göre dengeli dağılımı sağlanacak, özlük haklarında 
hizmet yaptıkları yerleşim yerleri ve hizmet şartları itibarıyla 
farklılaşmaya gidilebilmesine imkân sağlanacaktır. Eğitimin 
yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü 
kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacaktır. Ortaöğretim; program 
türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkân veren, etkin bir rehberlik 
ve yönlendirme hizmetini içeren esnek bir yapıya kavuşturulacaktır.  
Programlar geniş tabanlı ve modüler esasa göre düzenlenecektir. 
  
    Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla, yenilikçiliği ve araştırıcılığı 
esas alan müfredat programları ülke geneline yaygınlaştırılacak, 
öğrenciler bilimsel araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilecektir. 
Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması 
azaltılacaktır. Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi 
için standartlar ve ortak kullanım imkânları geliştirilecektir. Okulların 
bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak 
üzere güçlendirilecek, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamlar ve 
donanım sağlanacaktır. Müfredat programlarındaki ve eğitim 
yöntemlerindeki değişiklikler dikkate alınarak öğretmen yeterlilikleri 
sürekli olarak geliştirilecek, gereken yeterliliklerin kazandırılabilmesi 
için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde etkin yöntemler uygulanacaktır. 
Yeni kurulan üniversiteler başta olmak üzere, öğretim üyesi ihtiyacını 
karşılamak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında öğretim üyesi yetiştirme 
programlarına devam edilecektir. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ihtiyaç 
duyulan insan gücünün yetiştirilebilmesi için yabancı dil öğretimi 
etkinleştirilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasını 



 15 

sağlayacak yöntemler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. 
 
    Toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi amacıyla e-
öğrenme dâhil, yaygın eğitim imkânları geliştirilecek, eğitim çağı dışına 
çıkmış kişilerin açık öğretim fırsatlarından yararlanmaları teşvik 
edilecek, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri 
artırılacaktır. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde kaynaştırma 
yöntemine öncelik verilecek ve mevcut okulların fiziki koşulları uygun 
hale getirilecektir. 
 
    Yükseköğretim kurumlarında finansman kaynakları geliştirilecek ve 
çeşitlendirilecek; öğrenci katkı paylarının, mali gücü olmayan başarılı 
öğrencilere burs ve kredi sağlanması şartıyla yükseköğretimin 
finansmanındaki payının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.  
 
 
     
    Eğitime ayrılan özel kaynaklar eğitimde fırsat eşitli ğine imkân 
sağlayacak şekilde yönlendirilecektir. Bütün eğitim kademelerinde özel 
sektörün payı artırılacak, kamu kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyan 
kesimlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. Etkin bir kalite değerlendirme 
ve denetim sistemi kurulması koşuluyla özel yükseköğretim kurumlarının 
açılabilmesine imkân sağlanacaktır. Eğitim sisteminin etkinliğinin 
artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, 
öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin 
hafifletilmesi amacıyla eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan 
kurtarılacaktır. Yükseköğretime giriş sistemi; öğrencileri programlar 
hakkında yeterli düzeyde bilgilendiren, ilgi ve yeteneklerini ortaöğretim 
boyunca çok yönlü bir süreçle değerlendiren, okul başarısına dayalı ve 
müfredat programlarıyla daha uyumlu bir yapıya kavuşturulacaktır. 
 
    Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinin özel okullara 
dönüştürülmesine yönelik teşvikler sağlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı 
merkez teşkilatında hizmet esasına dayalı bir yapılanmaya gidilecek, 
kurumsal kapasite güçlendirilecek, taşra teşkilatlarına ve eğitim 
kurumlarına yetki ve sorumluluk devredilmesi 
sağlanacaktır.Yükseköğretim Kurulu, standart belirleme, koordinasyon 
ve planlamadan sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. 
Yükseköğretim kurumlarının, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri 
doğrultusunda idari ve mali özerkliğe sahip olmaları ve yerel özelliklere 
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uygun şekilde uzmanlaşmaları sağlanarak, sistemin rekabetçi bir yapıya 
kavuşması desteklenecektir. Kaliteli eğitim imkânlarının 
yaygınlaştırılması amacıyla eğitim kurumlarında kalite güvence sistemi 
kurulacak, kalite standartları belirlenerek yaygınlaştırılacak, eğitim 
kurumlarının yetkileri ve kurumsal kapasiteleri artırılacak, performans 
ölçümüne dayalı bir model geliştirilecektir.  Plan döneminde okulöncesi 
ve ortaöğretim kademesinde okullaşma oranlarında önemli artışlar 
sağlanması hedeflenmektedir. Đlköğretim kademesinde çağ nüfusundaki 
azalmanın da katkısı ile tüm çocukların temel eğitim alması 
amaçlanmaktadır. Ortaöğretim okullaşma oranlarındaki artışla birlikte 
yükseköğretime olacak talep artışını karşılamak üzere, yükseköğretim 
okullaşma oranının yüzde 48’e ulaşması planlanmaktadır. Küreselleşme 
süreci, yerel dinamikleri doğrudan etkileyerek, yerel ve bölgesel 
kalkınma açısından yeni şartlar ve fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Küresel 
rekabet koşulları altında kendileri birer rekabet birimine dönüşen şehirler 
ve bölgeler, dinamiklerini ve potansiyellerini değerlendiren uygun 
stratejiler çerçevesinde ve bütün kesimleri kalkınma sürecine katan iyi 
yönetişim modellerini hayata geçirerek daha hızlı bir gelişme eğilimi 
yakalama şansına sahip olmuştur. 
 
    Ülkemizin AB’ye üyelik süreci de bölgesel gelişme politikaları ve 
uygulamalarında köklü bir değişim yapılabilmesine imkân tanımaktadır. 
Bu kapsamda, bir taraftan üyelik sonrası kullanılabilecek olan yapısal 
fonlara hazırlık için merkezi ve yerel düzeyde gerekli altyapı 
oluşturulurken, diğer taraftan da daha aktif, katılımcı, yeterli finansman 
ve kurumsal yapı ile desteklenen aşağıdan yukarıya bölgesel gelişme 
politikasının uygulanması için gerekli ortam hazırlanmaktadır. 
 
     Ülkemizde, gerek kırsal ve kentsel yerleşim birimleri, gerekse 
bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik yapı ve gelir düzeyi dengesizlikleri 
önemini korumaktadır. Mevcut fiziki ve sosyal altyapı ile kentlerin 
sunduğu istihdam imkânları yoğun göç hareketlerinin yarattığı nüfus 
baskısını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu yapı, bölgelerin, 
sorunlarına ve potansiyellerine göre farklılaştırılmış tedbirleri içeren 
bütüncül bir bölgesel gelişme politikasını gerekli kılmaktadır. 
 
    Ülke genelini kapsayan bölgesel gelişme politikalarının çerçevesinin 
belirlenmesini, bölgesel istatistiklerin toplanmasını ve AB bölgesel 
istatistik sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı 
oluşturulmasını sağlayan istatistikî bölge birimleri sınıflandırması 2002 
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yılında üç düzey halinde yapılmıştır.  
 
    Öte yandan, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, aktif işgücü 
politikalarıyla istihdam edilebilirliğin artırılması, işgücü piyasasına 
girişin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yoluyla Plan döneminde 
işgücüne katılma oranının 2,1 puan artacağı öngörülmektedir. Bu artışın 
temel belirleyicisinin kadınlar olması beklenmektedir. 
 
   Bu gelişmelere bağlı olarak Plan döneminde istihdam oranının 3,2 puan 
artacağı, işsizlik oranının ise 2,7 puan düşeceği tahmin edilmektedir. 
 
    Mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek, 
yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim, program 
bütünlüğünü esas alan tek bir yapıya dönüştürülecek, mesleki eğitimde, 
nitelikli i şgücünün yetiştirilmesinde önemli yeri olan uygulamalı eğitime 
ağırlık verilecektir. Mesleki eğitim sistemi, öğrencilere ekip halinde 
çalışabilme, karar verebilme ve sorun çözebilme, sorumluluk alabilme 
gibi işgücü piyasasının gerektirdiği temel becerilere sahip öğrenci 
yetiştirecektir. 
 
   Ekonominin ara eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim 
faaliyetlerinin kümeleşme ortamı oluşturan OSB’lerde ilgili hizmet 
kurumları ve özel sektörle etkili işbirliği içinde yaygınlaşmasını sağlayan 
mekanizmalar güçlendirilecektir. 
 
    Đşletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli işgücü yetiştirmeye 
yönelik faaliyetleri desteklenecektir. 
    Meslek standartlarına dayalı yeterliliklerin geliştirilmesi, 
belgelendirilmesi, belge ve eğitim veren kuruluşların akreditasyonu gibi 
temel işlevleri içeren Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemine ili şkin 
çalışmalar tamamlanacak ve bu sisteme duyarlı bir mesleki eğitim yapısı 
geliştirilecektir. 
 

1.6. AB’nin Sektördeki Politikası 
 
    Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri ile antlaşmalarına taraftar diğer 
ülkelerin bütçelerinden katkı yapıp, kabiliyetlerine göre yararlandıkları, 
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eğitimlerini geliştirip hedeflenen standart seviyeye ulaştırmaya yönelik 
eğitim ile ilgili yardım programlarıdır. 

 
    AB Eğitim ve gençlik programlarından yararlanabilmek için her üye 
ve aday ülkenin bünyesinde kurduğu, nitelikli uzmanlardan oluşan, malî 
ve idarî özerkliğe sahip bir kurul tarafından yönetilen, programların 
ulusal düzeyde yürütülmesinin koordinesinden sorumlu bağımsız 
kurumdur. Avrupa Birliği’nin üç temel Eğitim Programı vardır. Bunlar; 
Socrates, Leonardo Da Vinci ve Youth (Gençlik)’tur. 
 
    “AB Eğitim programları” bölümünde, programların incelenmesinde 
görüldüğü gibi insanların eğitim seviyelerinin yükseltilerek Avrupalılık 
kimliğine kavuşturulması hedeflenmiştir. Bu programların her biri 
insanların eğitim ile fert bazında ve toplum bazında refah ve 
mutluluğunun en üst düzeyine erişmesi amaçlanmıştır. Bu programlardan 
bu güne kadar en büyük payı AB üye ülkeleri ve bunlar içinde de 
Đngiltere, Almanya, Fransa ve Đtalya almıştır. AB aday üye ülkeleri de 
proje hazırlama kapasiteleri ve Ulusal Ajanslarını kurma kabiliyetleri 
ölçüsünde programlardan 1997 yılından beri yararlanmaktadırlar. 
Türkiye, programların birinci aşamasından yararlanamamıştır. Ancak 
programlara uyum için bazı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Örneğin 
yüksek öğrenimde diploma eki olarak “transcript” verilmesi gibi.  

 
    Türkiye’nin programların ikinci aşaması olan 2000 – 2006 
döneminden azamî yararlanması için her türlü alt yapı çalışmalarını 
tamamlaması gerekir. Türkiye, programlardan yararlanma nispetinde 
insanını ve toplumunu kalkındıracak ve Avrupa ailesinin bir üyesi 
olabilecektir.  

 
    Bütün AB eğitim programları arasında sıkı bir ilişki vardır. Farklı 
sektörleri içeren bu programlar arasında (Socrates – Genel eğitim, 
Leonardo da Vinci-Meslekî ve Teknik eğitim, Youth-Gayri resmî eğitim) 
yenilikçi bir bağlantının oluşturulması özel olarak desteklenmektedir. 
Bütün bu AB eğitim programlarının hedefi de iyi eğitim ve ortak kültür 
ile donatılmış bir“Avrupalı” kimli ğine ulaşmaktır.   
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1.7. AB’nin Sektördeki Türkiye ve 
Bölge Politikası 

 
    Türkiye de 2004’ten itibaren programın tümüne dâhil edildi. Leonardo-
da-Vinci programı ise mesleki eğitimi kapsıyor, 2000–2006 tarihleri 
arasında yürürlükte ve ilk mesleki eğitimi ve sonraki meslek içi eğitimi 
içeriyor. Burada ölçütler, Sokrates programında olduğu gibi dolaşım, 
Avrupa’da denenen modellerin desteklenmesi ve yine dil eğitimi. Burada 
transnasyonel ağlar oluşturmak da çok önem kazanıyor. Programın hacmi 
nispeten küçük olmasına rağmen, yine de 1,4 milyar Euro’luk bütçesiyle 
küçümsenecek bir büyüklük değil. Türkiye de 2004’ten itibaren bu 
programa dâhil edildi. 

 
    Gelecekte uygulanacak olan entegre program için üç nicel hedef 
belirlendi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin en az % 5’inin 2008–2013 yılları 
arasında okullara yönelik bir program olan Comenius’a katılması 
hedefleniyor. Yine en az üç milyon üniversite öğrencisinin 2011 yılına 
kadar Erasmus’a katılması bekleniyor. Leonardo’da ise hedef, 2008–2013 
yılları arasında yılda en az 150 bin kişinin program çerçevesinde staj 
yapması. Bu programın bütçesi henüz belirlenmedi. Avrupa Birliği’nin 
2008–2013 bütçesi henüz tartışılıyor. Ancak Komisyon, eğitim ve 
öğretimin artan önemine uygun olarak bugünkü miktarın üç katını teklif 
etti.  

 
    Avrupa Komisyonu Delegasyonu’nun Türkiye’de yürüttüğü projelere 
değinirsek. Bu projeler Akdeniz ülkelerinde işbirliğini desteklemek için 
geliştirilen “Meder” programından finanse ediliyor. AB bugün Milli 
Eğitim Bakanlığıyla ortak üç program yürütüyor. Bu programlardan biri 
100 milyon Euro bütçeli bir genel eğitim programı. Bu programda 
öncelikle öğretimde ilk 5 yıla ait ders programlarının reformu yer alıyor. 
Şimdi 6, 7 ve 8. sınıflar da ele alındı. Diğer iki proje ise mesleki eğitimle 
ilgili. Bu projelerden biri öğrenim sırasındaki mesleki eğitimle ilgili, 
diğeri ise mesleki eğitimdeki ders programlarını içeriyor. Bu iki 
programın toplam bütçesi ise 60 milyon Euro. 
    Bu programlar bu biçimde diğer aday ülkelerde yoktu. Bu nedenle 
Türkiye daha iyi bir durumda. 2008–2013 yılları arasında da Türkiye’ye 
eğitim reformu alanında yeniden kaynak sağlanacağını umulmaktadır.  
Türkiye’de eğitim reformuna böylesine önem atfedilmesinin haklı nedenleri 
olduğunu düşünülmektedir. Burada sözü edilen, AB’nin eşzamanlılık 
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politikası, Türkiye’de özellikle doğudaki illerde eğitim açığı ve gelişmişlik 
açısından var olan derin uçurum. 
    Gelecekteki programların planlanması ve Milli Eğitim Bakanlığıyla 
birlikte oluşturulacak eğitim stratejisi önümüzdeki iki yılda 
hızlandırılacaktır. 
 
 
 

1.8.  Vizyon 
 
    Millî Eğitim Müdürlüğü ve tüm bağlı birimlerimizde “Bilgi Çağının” 
gerektirdiği yeterli fiziki yapıya ve teknolojik donanıma sahip, çağın 
gerektirdiği çok yönlü her türlü iletişimi gerçekleştirebilecek, dil, bilgi, 
beceri ve teknolojinin etkin kullanımını sağlamak yoluyla, Türkiye’de ve 
çağdaş ülkelerdeki eşdeğer kurumlarla yarışacak düzeye erişmiş kaliteli, 
seçkin bir kurum olmak.  
 

1.9. Misyon 
 
    Elazığ ilinde Millî Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri 
doğrultusunda; millî birlik ve bütünlük içindeki iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmanın desteklenmesi, hızlandırılması ve çağdaş uygarlığın 
yapıcı yaratıcı, seçkin bir ortağı olan bireyler yetiştirilmesinde araç olan 
eğitim öğretim sürecini düzenleyen eğitim sistemini ve işleyişinin etkin 
bir şekilde yerine getirilmesi, eğitim birimlerindeki çağdaş yenilik ve 
gelişimleri takip ederek, araştırmalar yaparak kurumların ve çalışmaların 
etkinlik ve verimliliğinin arttırılmasını ve geliştirilmesini sağlamaktır. 

 

GZFT (SWOT) ANAL ĐZĐ 
Güçlü Yönler 

 

1. Çalışanlarının eğitim düzeylerinin yüksek düzeyde olması, 
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2.  Đlimizin en ücra yerlerini kapsayacak şekilde geniş bir teşkilat 
ağına sahip olması bu sayede kitlelere ulaşmada zorluk 
çekmemesi (Nüfusun tamamına hitap eder), 

3. Eğitim teknolojisinin yaygın kullanılması, 

4. Diğer kurum ve kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları ve akademik çevrelerle güçlü bir işbirliği 
geleneğine sahip olması, 

5. Devlet Bütçesinden en yüksek payı alması, 

6. Ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtılması, 

7. Okul-aile birliklerinin varlığı, 

8. Yaygın eğitim çalışmalarının yoğunluğu, 

9. Değişime ve gelişime açık olması, 

10. Norm Kadro ve standart kadroya bağlı kalarak atamaların 
yapılmasıdır. 

Zayıf Yönler 

 
       1-Sık sık mevzuat değişmesi, 

         2-Özel eğitim kurumlarının yetersizliği,  

         3-Hızlı öğretmen değişimi, 

         4-Eğitim planlamalarının kısa dönemli yapılıp sık sık değişiklik 
yapılması,  

         5-Birleştirilmi ş sınıf uygulamasının devam etmesi,  

         6-Anne-baba eğitiminin yetersizliği ve eğitime olan olumsuz etkisi, 

         7-Okullardaki sosyal ve sportif tesislerin yetersizliği, 

         8-Mesleki eğitime yönlendirmenin yetersiz olması,  

         9 -Yatırımların gerçekleşmesinde ödenek yetersizliği,  

         10-Sınıf mevcutlarının fazlalığı ve ikili öğretimim devam 
etmesidir. 
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Fırsatlar 

 

         1-Türk aile yapısının, kültürünün eğitime yatkın olması ve önem 
vermesi,  

         2-Genç nüfusun fazla olması, 

          

 

         3-Dünya Bankası ve AB fonlarından faydalanılması, 

         4-Đlimizde üniversitenin olması,  

         5-Yeni eğitim programları,  

        6-Eğitim Sendikalarının ve Sivil Toplum Örgütlerinin eğitime olan 
duyarlılıkları, 

        7-Stratejik planlamanın devlet politikası haline gelmesi, 

        8-Eğitime %100 Destek Kampanyasına vatandaşların gösterdiği ilgi, 

        9-Milli gelirden en büyük payın Bakanlığımıza ayrılması,  

        10-Hızlı teknolojik gelişmelerin eğitimde kullanabilirliği, 

 

Tehditler 

 

     1-Parçalanmış ailelerin çoğalması,  

       2-Bilişim araçlarının kontrolsüz olması( Teknolojinin amacı dışında 
kullanılması), 

       3-Plansız nüfus artışı,  

       4-Eğitimde şiddet olaylarının artması, 

       5-Yoğun olarak yaşanan göç hareketleri,  

       6-YÖK ile MEB arasındaki işbirliğinin yetersiz oluşu, 

       7-Yazılı ve görsel iletişim araçlarının pedagojik yönden kontrol 
edilememesi, 
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1.10. Elazığ’ da Sektörün Mevcut 
Durumu 
 
KADRO VE PERSONEL DURUMU 
 
    Đlimizde Merkezde; Millî Eğitim Müdürü, 5 Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısı, 4 Şube Müdürü, 1 Đlköğretim Müfettişleri Başkanı, 1 
Đlköğretim Müfettişleri Başkan Yardımcısı, 23 Đlköğretim Müfettişi, 14 
Đlköğretim Müfettiş Yardımcısı, 1 Sivil Savunma Uzmanı, 5 Mühendis, 3 
Tesis Müdürü, 1 Halk Eğitim Merkezi Müdürü, 1 Halk Eğitim Merkezî 
Müdür Başyardımcısı, 3 Halk Eğitim Merkezî Müdür Yardımcısı, 22 
Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni, 1 Meslekî  Eğitim Merkezî Müdürü, 3 
Meslekî Eğitim Merkezî Müdür Yardımcısı, 23 Mesleki Eğitim Merkezi 
Öğretmeni,1 Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü, 2 Öğretmen 
evi Müdür Yardımcısı, 1 Rehberlik ve Araştırma Merkezî Müdürü, 1 
Rehberlik Araştırma Merkezî Müdür Yardımcısı, 7 Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi Öğretmeni, 1 Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü, 15 
Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni, 10 Đlçemizde; 10 Đlçe Millî Eğitim 
Müdürü (6’sı görevlendirme), 10 Şube Müdürü (5’i görevlendirme), 10 
Halk Eğitim Merkezî Müdürü (3’ü  Md. Yrd. olup, Müdürlüğe vekâlet 
etmektedir), 20 Halk Eğitim Merkezî Müdür Yardımcısı, Đlimiz 
Genelinde; 455 Okul Öncesi Öğretmen ve Usta Öğreticisi, 2138 Sınıf 
öğretmeni (Zihinsel Engelli ve Đşitme Engelliler Öğretmenleri dahil), 
3825 Branş Öğretmeni, 39 Đl/Đlçe Millî Eğitim Müdürlüğü kadrosunda 
öğretmen, 36 Şef, 352 Memur, 33 Teknisyen, 10 Usta öğretici, 3 
Hemşire, 18 Şoför, 599 Hizmetli, 125 Ücretli Öğretmen ve 205 Geçici 
Personel (Hizmetli) olmak üzere toplam 8028 personel görev 
yapmaktadır.  
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2007-2008 ÖĞRETĐM YILI OKUL ÖNCES Đ

255134121Okul/Sınıf

455152303Öğretmen

814922515998Öğrenci 

TOPLAMKÖYŞEHĐR
OKUL 

ÖNCESĐ

2007-2008 ÖĞRETĐM YILI ĐLKÖĞRETĐM

403290113Okul

4.1891.0443.145Öğretmen

84.97020.04264.928Öğrenci 

TOPLAMKÖYŞEHĐRĐLKÖĞRETĐM
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2007-2008 ÖĞRETĐM YILI ĐLĐMĐZ GENELĐNDE OKUL, 
ÖĞRENCĐ, ÖĞRETMEN VE DERSLĐK SAYILARI

3509

778

2668

63(***)

DERSLĐK 
SAYISI

6418118.931468TOPLAM

177425.81253ORTAÖĞRETĐM

418984.970403ĐLKÖĞRETĐM

455814912(**)OKULÖNCESĐ

ÖĞRETMEN 
SAYISI(*)

ÖĞRENCĐ
SAYISI

OKUL 
SAYISI

EĞĐTĐM 
KADEMESĐ

(*) Öğretmen sayılarına idareciler dahildir.
(**) Okulöncesi eğitimde 12 Bağımsız Anaokulu ve 243  Đlköğretim,  Lise ve H.E.M. Bünyesinde Anasınıfı mevcuttur.
(***) Đlköğretim, Lise ve H.E.M. bünyesinde bulunan anasınıflarının derslik sayıları bağlı bulundukları okullar 
bünyesinde gösterilmiştir.

2007-2008 ÖĞRETĐM YILI OKULLA ŞMA ORANLARI

TÜRKĐYE 
2006-2007

ĐLĐMĐZ

21,817,86.70338.01714-16
MES.ve TEK. 

ORTAÖĞRETĐM

34,750,619.10937.73614-16
GENEL 

ORTAÖĞRETĐM

90,198,584.97086.2736-13ĐLKÖĞRETĐM

2438,58.14921.1444-5OKULÖNCES Đ

OKULLAŞMA ORANI (%)
ÖĞRENCĐ

SAYISI
ÇAĞ

NÜFUSU
YAŞ

GRUBU
EĞĐTĐM 

KADEMES Đ
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2007-2008 ÖĞRETĐM YILI ĐLĐMĐZ GENELĐNDE EĞĐTĐM 
KADEMELER ĐNE GÖRE OKUL, DERSL ĐK ve ŞUBE  SAYILARI

(*) Đlköğretim, Lise ve H.E.M. bünyesindeki Anasınıflarının Derslik sayıları bağlı bulundukları okullar bünyesinde gösterilmiştir.  

1 9 9 50 272 75 83 158 1510 2305 23 1 24 402 514 9 9 168 197 116 84 200 2130 3288

2 2 1 1 2 13 13 1 1 9 8 2 1 3 22 23

3 11 1 9 10 52 76 1 1 6 6 2 9 11 58 93

4 30 4 21 25 116 168 1 1 10 8 5 21 26 126 206

5 10 2 34 36 111 202 1 1 2 20 14 3 35 38 131 226

6 1 1 4 32 6 40 46 215 315 2 2 26 26 1 1 13 5 10 40 50 258 378

7 6 4 1 5 45 37 0 2 2 19 23 6 1 7 64 66

8 1 1 6 45 7 41 48 262 370 2 2 33 40 1 1 18 6 11 41 52 319 461

9 1 1 3 12 2 15 17 81 111 1 1 11 9 2 2 4 4 6 15 21 99 136

10 30 7 35 42 185 268 1 1 14 10 2 2 15 16 10 35 45 214 324

11 10 4 10 14 78 91 1 1 10 10 5 10 15 88 111

12 0 12 63 460 113 290 403 2668 3956 34 2 36 541 645 17 0 17 237 251 176 292 468 3509 5312

PALU

TOPLAM

KOVANCILAR

SĐVRĐCE
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ĐLÇE ADI 

OKUL ÖNCESĐ (*) ĐLKÖĞRETĐM GENEL LĐSELER 
MESLEKÎ VE TEKNĐK 

LĐSELER
TOPLAM

D
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OKUL SAYISI
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2007-2008 ÖĞRETĐM YILI ÖĞRETMEN BAŞINA 
DÜŞEN ÖĞRENCĐ SAYILARI

26,720,3ĐLKÖĞRETĐM

15,914,5ORTAÖĞRETĐM

16,617,9OKUL ÖNCESĐ

TÜRKĐYE
(2006-2007)

ĐLĐMĐZEĞĐTĐM KADEMES Đ
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 HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ FAAL ĐYETLERĐ

Đlimiz merkez ve ilçelerinde toplam 11 Halk Eğitim Merkezi 
bulunmakta olup, 2006-2007 öğretim yılında açılan kurs ve belge alan 
kursiyer sayıları aşağıya çıkarılmıştır:

Not : 2007-2008 öğretim yılı kurs faaliyetleri devam etmektedir.

AÇILAN 
KURS SAYISI

KURSA 
KATILAN 

KURSĐYER 
SAYISI

BELGE ALAN 
KURSĐYER 

SAYISI

364 6715 5780

468 9356 7554

69 1434 1120

SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR

OKUMA-YAZMA KURSLARI

HALK E ĞĐTĐM MERKEZLER ĐNCE AÇILAN KURSLAR
(2006-2007)

KURS TÜRÜ

MESLEK Đ KURSLAR

YATILI VE PANS ĐYONLU OKULLAR VE KAPAS ĐTE 
KULLANIM DURUMU

SIRA 
NO

ĐLÇESĐ
YATILI/PANS ĐYONLU 

OKULUN ADI
 YATAK 

KAPAS ĐTESĐ
YATILI/PANS ĐYONLU  

ÖĞRENCĐ  SAYISI
KAPAS ĐTE 
KULLANIM 

1 MERKEZ Elazığ Anadolu Lisesi 144 144 100,0
2 " Mehmet Kolo ğlu Anadolu Lisesi 120 66 55,0
3 " Elazı ğ Lisesi 120 120 100,0
4 " Hıdır Sever Lisesi 240 240 100,0
5 Ahmet Kabaklı Anad. Ö ğr.Lisesi 240 187 77,9
6 " Kaya Karakaya Fen Lisesi 168 99 58,9
7 " Merkez And. Đmam Hatip Lisesi 250 250 100,0
8 " Öğrt.Sıdıka Avar And.K.M.L. 150 150 100,0
9 BASK ĐL Bedriye Çetinkaya Lisesi 100 65 65,0

10 AĞIN Đbrahim Uçkunkaya Lisesi 144 80 55,6
11 KEBAN Keban Kız Meslek Lisesi 80 80 100,0
12 MADEN Đmam Hatip Lisesi 50 45 90,0
13 PALU Mesleki ve Teknik E ğt. Merkezi 259 226 87,3

2065 1752 84,8
1 MERKEZ 75.Yıl ĐMKB-YĐBO 720 512 71,1
2 ARICAK Arıcak Y ĐBO 520 0,0
3 BASK ĐL Baskil Y ĐBO 306 182 59,5
4 KARAKOÇAN Karakoçan Y ĐBO 520 475 91,3
5 KOVANCILAR Mimar Sinan Y ĐBO 100 100 100,0
6 MADEN Maden YĐBO 225 0,0
7 PALU Palu Y ĐBO 380 345 90,8
8 SĐVRĐCE Cumhuriyet Y ĐBO 200 133 66,5
9 " Celal Đlaldı YĐBO 150 122 81,3

3121 1869 59,9
5186 3621 69,8GENEL TOPLAM

ĐLKÖĞRETĐM TOPLAMI

LĐSE VE MESLEK L ĐSESĐ TOPLAMI
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NORMAL ÖĞRETĐME GEÇMEK ĐÇĐN GEREKEN DERSL ĐK 
SAYISI

Đlköğretim 2494 83747 2792 298

Genel Ortaö ğretim 510 18694 623 113

TOPLAM 3004 102441 3415 411

Öğretim Kademesi                     
Mevcut Derslik 

Sayısı

2007-2008 
Öğretim  yılı 

Öğrenci Sayısı

Normal Ö ğretime 
geçmek için  gereken 

derslik sayısı (*)

Yapılması 
gereken 

derslik sayısı

NOT : (*)  Bir dersliğe düşecek  öğrenci sayısı, 30 öğrenci olarak alınmıştır. Derslik ihtiyacı; ağırlıklı olarak Đl 
Merkezinde bulunmaktadır.

2002-2007 yılları arasında toplam 619 derslik yapılm asına kar şılık, derslik ihtiyacımız 
devam etmektedir. Bunun sebepleri;

• Son yıllarda artarak kurulan BT Sınıfları,
• Okullar bünyesinde açılan yeni Anasınıfları,
• Okullar bünyesinde açılan Özel Eğitim Sınıfları,
• Ortaöğretimin 4 yıla çıkarılması. 

2007-2008 ÖĞRETĐM YILI ORTAÖĞRETĐM

ORTAÖĞ.
TOPLAMI

MESLEK Đ VE 
TEK.

ORTAÖĞ.

GENEL 
ORTAÖĞ.

36234OKUL 

25.81216925.643ÖĞRENCĐ

1.774181.756ÖĞRETMEN

53251OKUL 

582-582ÖĞRETMEN

6.703-6.703ÖĞRENCĐ

17-17OKUL 

1.192181.174ÖĞRETMEN

19.10916918.940ÖĞRENCĐ

TOPLAMKÖYŞEHĐROKUL TÜRÜ

ÖZEL EĞĐTĐM VE REHBERL ĐK HĐZMETLERĐ
(2007-2008 Öğretim Yılı)

Đlimizde Özel Eğitim Kurumu olarak; Rehberlik ve Araştırma Merkezî
Müdürlüğü, Hazar Đş Okulu Müdürlüğü, Genç Osman Đşitme Engelliler 
Đlköğretim Okulu Müdürlüğü, Eğitim Uygulama Okulu ve Đş Eğitim Merkezi 
ve 6 Özel Özel Eğitim Okulu bulunmaktadır.

2007-2008 öğretim yılında Hazar Đş Okulu Müdürlüğünde 48, Genç
Osman işitme Engelliler Đlköğretim Okulunda 82 öğrenci, Eğitim 
Uygulama Okulu ve Đş Eğitim Merkezinde 41 ve 6 Özel Özel Eğitim 
Okulunda toplam 219 öğrenci eğitim görmektedir.

2007-2008 Öğretim yılında ilimiz genelinde toplam 18 Đlköğretim 
Okulu bünyesinde 33 Özel Eğitim Sınıfı mevcut olup, bu sınıflarda 192 
Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrenci eğitim görmektedir.

Ayrıca 2007-2008 öğretim yılında 148 Đlköğretim Okulunun 277 
şubesinde toplam 418 öğrenci Kaynaştırma Eğitimi görmektedir.
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1.11. Sektörün 2023’ de Elazı ğ’daki 
Durumu Ne Olmalı? 

 
NĐHAĐ  AMAÇLARIMIZ : 
 
1-Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı 
ihtiyacı karşılanacak, eğitim hizmetleri çeşitlendirilecek, toplumsal farklılık 
düzeyi yükseltilecek, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimleri artırılacaktır. 
 
2- Đlköğretimde okul terklerinin azaltılması için başta kırsal kesime ve kız 
çocuklarına yönelik olmak üzere gerekli tedbirler alınacak ve ortaöğretime geçiş 
oranları yükseltilecektir. 
 
3- Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, 
gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacaktır. 
 
4- Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. 
Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve 
ortak kullanım imkânları geliştirilecektir. Okulların bilgi ve iletişim 

2007-2008 ÖĞRETĐM YILI EĞĐTĐM KADEMELER ĐNE GÖRE OKUL, ÖĞRENCĐ, 
ÖĞRETMEN ve ĐLĐMĐZ GENELĐNDE BULUNAN D ĐĞER PERSONEL SAYISI

OKUL ÖNCESĐ ĐLKÖ ĞRETĐM ORTAÖĞRETĐM TOPLAM

Bağımsız Anaokulu 12 1729 84 - - 84

Okul/Kurum Bün. Anasınıfı 243 6420 371 - - 371

OKULÖNCES Đ  TOPLAMI 12 8149 455 - - 455

Đlköğretim Okulları ( Şehir) 113 64.928 - 3127 - 3127

Đlköğretim Okulları ( Köy) 290 20.042 - 1062 - 1062
ĐLKÖĞRETĐM TOPLAMI 403 84.970 - 4189 - 4189
Genel Lise 36 19109 - - 1192 1192
Mesleki ve Teknik Lise 17 6703 - - 582 582
ORTAÖĞRETĐM TOPLAMI 53 25812 - - 1774 1774
GENEL TOPLAM 468 118931 455 4189 1774 6418

1280
330
8028ĐL GENELĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM PERSONEL SAYISI

DĐĞER KADROLU PERSONEL SAYISI (Müdür,Müd.Yrd., Şube Müd.,Đlköğ.Müf.,Şef, Memur, vb.)

EĞĐTĐM KADEMES Đ OKUL 
SAYISI

ÖĞRENCĐ 
SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

KADROSUZ PERSONEL SAYISI (Ücretli Ö ğrt.,Geçici Pers.(Hizmetli)
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teknolojileri altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere güçlendirilecek, 
yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır. 
 
5-Toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi amacıyla e-öğrenme 
dahil, yaygın eğitim imkânları geliştirilecek, eğitim çağı dışına çıkmış kişilerin 
açık öğretim fırsatlarından yararlanmaları teşvik edilecek, beceri kazandırma ve 
meslek edindirme faaliyetleri artırılacaktır. 
 
6- Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde kaynaştırma yöntemine 
öncelik verilecek ve mevcut okulların fiziki koşulları uygun hale getirilecektir. 
 
7- Bütün eğitim kademelerinde özel sektörün payı artırılacaktır. 
 
8-Eğitim sisteminin etkinliğinin artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha 
verimli kullanılması, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik 
yüklerin hafifletilmesi amacıyla eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan 
kurtarılacaktır. 
 
9- Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinin özel okullara 
dönüştürülmesine yönelik teşvikler sağlanacaktır. 
 
10- Mesleki eğitimde, nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde önemli yeri olan 
uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. 
 
11-Mesleki eğitim sistemi, öğrencilere ekip halinde çalışabilme, karar 
verebilme ve sorun çözebilme, sorumluluk alabilme gibi işgücü piyasasının 
gerektirdiği temel becerilere sahip öğrenci yetiştirecektir 
 
12- Đşletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli işgücü yetiştirmeye 
yönelik faaliyetleri desteklenecektir. 
 
13- Müfredat programlarındaki ve eğitim yöntemlerindeki değişiklikler dikkate 
alınarak öğretmen yeterlilikleri sürekli olarak geliştirilecek, gereken 
yeterliliklerin kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde etkin 
yöntemler uygulanacaktır. 
 
 

OKUL  ÖNCESĐ:  
 
    2023 yılında % 100 bir başarıyla bütün okul öncesi çağındaki öğrencilere 
ulaşmak ve okula kayıtlarını yapmak için fiziki ortamlar hazırlamak. Yeteri 
kadar okulöncesi öğretmenin  yetişmesi için  ilimizin öğretmen ihtiyacını 
belirlemek ve Bakanlığımıza bildirmek. Mevcut okul öncesi öğretmenlerini  
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hizmet içi eğitim programlarından geçirmek suretiyle iyi yetişmelerini  hizmet 
başında  sağlamak. Anne ve babaların çocuklarını okul öncesine göndermesi 
için gerekli olan Anne ve Baba eğitimine önem vermek. Okul öncesi sınıf ve ana 
sınıfı öğrencilerin bilgisayarla tanışmasını sağlamak. Okul öncesi öğrencilerin 
zekâlarını açıcı etkinliklere önem vermek. Okul öncesi öğretmenlerin  ilgili 
fakülte mezunları arasında seçilmesi ve bu öğretmenlerin hizmet öncesi ve 
hizmet başında hizmet içi  daha etkin yapmak. Đlköğretim okulların 
bünyesindeki ana sınıflarını daha uygun mekânlara kavuşturmak. Anaokulların 
müstakil bina sayısını artırmak. Bu sınıfların araç ve gereçlerini üst düzeyde 
gerçekleştirmek. Bu öğrencilerin milli ve manevi eğitimlerine önem verici çizgi 
film yazılımlarını temin etmek. Okulu bu öğrenci grubuna sevimli hale getirmek 
için ailelerle ortak çalışmalar yapmak. 

 
ĐLKÖĞRETĐM:  
 

    3.sınıflarda okuma ve yazma ile birlikte bu öğrencilerin zekâsını açıcı 
etkinlikleri yapmak için öğretmenlerin çoklu zekâ kuramını bilmeleri ve buna 
göre çalışma yapmaları için hizmet içi eğitimleri bu yöne kanalize etmek. 4–5–
6–7–8. Sınıflarında etkin kitap okumayı alışkanlık haline getirmek. Yöneltme 
ve yönlendirmeye önem vermek. zekâ açıcı çalışmalar ile birlikte  çoklu zekâ 
kuramı doğrultusunda çalışmaların yapılması için  sayısal olarak dengeli sınıf 
mevcutları oluşturmak için ihtiyaç hissedilen yerlere okul binaları ve bu binaları 
günün şartlarına  araç ve gereçle donatmak için  öğrenci velilerin onayını almak. 
Okul  yönetimine öğrenci  veli desteğini  sürece katmak. Öğrenci velilerin 
okullarını sahiplenmesi için sahiplenme duygusu çalışmaları yapmak. 
Đnşaatların ve Binaların güvenilir bina olarak yapılmasını donamlı olması için 
alternatif düşünceler üretmek ve inşaat çalışma grubuna bilgi sunmak. 
Akademik beceri yanında sosyal, kültürel değerleri kuruyacak öğrenciler 
yetiştirmek. Çok kitap okuyan ve okuduğunu anlayabilen ve yazabilen 
öğrenciler yetiştirmek. Milli ve Manevi değerlere sahip kişilerin yetişmesi için 
öğretmenlerin bu kültüre sahip olması için ortak akıl  ortaya koymak. Sınav 
korkusu yaşamayan ve özgür bir öğrencinin yetişmesi için öğrencilerin 
düşüncelerine önem vermek. Öz güvenlerini artırıcı faaliyetler yapmak. Proje 
üretmeleri için öğrencilerin projelerine önem vermek. Akademik başarısına 
uygun okulları seçmek için onların özgür düşünmelerini sağlamak. Yetenek 
derslerine önem vermek. Sanatsal ve bilimsel çalışmalarını desteklemek için bu 
düşünceleri benimseyen öğretmenlerin yetişmesi için hizmet başında 
öğretmenlerin çok yönlü yetişmesi için çalışmalar yapmak. Ekip ruhu ile iş 
yapmaları için ekip ruhu ile iş üreten öğretmen grubu yetiştirmek ve iş başında 
öğrencilerle birlikte iş yapmanın bilincini vermek. Proje kültürünü yaygın hale 
getirmek ve proje hazırlayan öğrencilere değer vermek. Sınav korkusunu 
yenmek için bilgi derinlemesine öğretmeni sistemli hale getirmek. Đlköğretim 
okulların 24 saat açık felsefesiyle açık tutulması için yönetici ve görevlilere 
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gerekli olan maddi ve manevi destekleri sağlamak. Öğrencileri hevesle 
öğrenmeleri için eğitim  ve öğretimi destekleyici  şiir, makale yazmaya  önem 
vermek. Okullarda açık oturumlar ve paneller düzenlemeyi her yıl yıllık çalışma 
takvimine almak ve uygulamak. Đlköğretimi bitirecek bir öğrencinin okumak 
isteği ortaöğretim kurumunu kendisinin belirlemesi için öğrenci velilerine veli 
eğitimi vermek. Kendi kararını kendisi veren ve verdiği kararın arkasında 
durabilen bilinçli bir ilköğretim mezunu öğrenci yetiştirmek. Sosyal 
düşünebilen öğrenciler yetiştirmek. Her Okulun AB projelerine önem 
vermelerini ve  informal eğitim benimsemelerini sağlamak.   
 

ORTAÖĞRETĐM: 

Genel Liseler:  
 
    Genel liselerde eğitim   öğretimine devam edecek öğrencileri ne için bu 
okullara devam ettiğini ve sonuçta nelerle karşılaşacağını bilen bir öğrenci 
grubunu yetiştirmek için 10.sınıfta  ne tür liseye gideceğini bilen bir öğrenci 
tipinin yetişmesi için yönlendirmeyi iyi yapacak öğretmenler ve rehber 
öğretmenlerin hizmet başında yetiştirmesini sağlamak. Akademik becerisi 
düşük öğrencilerin mutlaka genel liselerden ayıklanarak mesleki eğitim ve 
meslek liselerine yönlendirmesini sağlamak. Lise binaların daha donanımlı 
yapılması ve fiziki ortamların iyileştirilmesi için öğrenci veli desteği alınması 
için periyodik çalışmaların yapılması. Kitap okuma ve makale yazmanın 
öğretmenler ile birlikte yapılmasını sağlamak için edebiyat öğretmenlerini 
hizmet başında hizmet içi eğitime tabi tutmak. Bilimsel çalışmalar, matematik 
ve fen bilimlerine yönelik projeler hazırlatmak. Öğrencilerin bilgi ve becerisine 
dayalı yönlendirmeyi yapmak. Üreten ve ürettiğini harcayabilen bireylerin 
yetişmesine katkı sağlamak.  Öz güven ve kararlı olmayı destekleyici çalışmalar 
yapmak. Takım ve ekip ruhu ile iş yapmayı öğretmek. Öğrencileri sınav 
korkusunu yenmeleri için kalıcı bilgileri öğretmek için araştırmaya, uygulamaya 
dayalı eğitim ve öğretim yapılması için çalışmalar yapmak. Sınıf mevcutları 
dengeli gruplarla çalışmak için bu konudaki düşüncelerin inşaat ve bina 
tasarımcılarına düşünce üretmek. Her okulun AB projelerine önem vermelerini 
ve informal eğitim benimsemelerini sağlayarak AB ülkelerine gitmeleri için 
gerekli ortamın hazırlanmasını sağlamak. 
 
Meslek Liseleri:  
 
    Meslek liselerinde okuyacak ve ara elaman olarak yetişecek öğrencilerin bu 
düşünce ile yetiştirmelerini önemsemek. Meslek Liselerinde görev yapan 
öğretmenlerin meslekleriyle ilgili donanımlarını sağlamak için bu öğretmenlerin 
hizmet başında hizmet içi eğitim faaliyetlerinde geçirilmesi ve bölümleriyle 
ilgili bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak. Kamu ve özel sektör 
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ihtiyaçların bundan sonra genelde meslek lisesi çıkışlı öğrencilerden 
karşılanacağı,  iyi bir meslek lisesi çıkışlı bir kişinin rahatlıkla iş bulabileceği ve 
ara insan gücünün daima önemli olduğunun bilinmesi, meslek lisesi 
öğrencilerinin iyi yetişmesi ve projeye dayalı çalışmaların verilmesi için önce 
öğretmenlerin proje hazırlama kültürünü alması şarttır. Proje hazırlamayı her 
yönetici ve öğretmen bilmelidir. Bunun eğitimi hizmet başında verilmelidir. Her 
okul özelliğine uygun AB projesi mutlaka hazırlamalıdır. Đnformal eğitim 
önemsenmelidir. Teknik ve teknolojiyi takip edebilen bireyler yetiştirmek. 
Teknolojide gelişmiş ülkeleri yakalamak.   
 
Özel Dershaneler:  

 
    Günümüzde özel dershaneler çağa uygun bilimsel yöntemlerle öğretim 
yaparken, eğitim kategorisine giren pek çok faaliyeti de birlikte 
sürdürmektedirler. Açılan sınıf veya grupların durumuna göre programlar 
yapılmakta, okul, seviye, tercih ve istek durumuna göre de gruplar 
oluşturulmaktadır. Konular, seviyeye uygun biçimde anlatılmakta, konular 
öğretildikten sonra, test uygulamalarına yer verilmektedir. Yılda 500 saate 
ulaşan ders programlarıyla muhakeme ve tartışmaya açık bir öğretim 
yapılmakta, öğrencinin anlaması ve kavraması esas alınmaktadır. Bu bakımdan 
özel dershanelerde yapılan öğretim, Türkiye'de öğretim standartlarının çok 
üstünde bir kaliteye ulaşmıştır. Özel dershanelerde öğretim yanında eğitim 
kategorisine giren faaliyetler de çok büyük önem kazanmıştır. Örneğin; 
Rehberlik Hizmetleri, Ölçme ve Değerlendirme, Veli Toplantıları, Panel ve 
Konferanslar, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri gibi… 

 

 

 1.12. ÖZEL EĞĐTĐM MUHTAÇ, REHBERL ĐK, 
PSOKOLOJ ĐK VE DANIŞMA MERKEZ Đ:  
 
    Özel eğitime muhtaç öğrencilerin çocuk hakları ve insan hakları çerçevesinde 
eğitilmesi ve dezavantajlı çocukların eğitimine önem vermek. Onların huzur ve 
güvenini sağlamak. Onlarında sağlıklı çocuklar gibi düşünülerek ihtiyaçlarına 
göre okullar inşa etmek. Fiziki donanımlarını sağlamak. Sosyal güvenliklerini 
oluşturmak. Hayatta yaşamlarını en iyi şekilde idamesini sağlamak için 
çalışmalarda bulunmak. Bu tip öğrencilerin toplumla birlikte yaşamasını eni yi 
şartlarda sağlamak. Üstün zekâlı öğrencilere de fırsat tanımak,  bu tür 
merkezleri çoğaltarak  öğrencilerin proje üretmeleri için gerekli  desteği 
sağlamak.  
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YAYGIN E ĞĐTĐM VE YET ĐŞKĐNLER EĞĐTĐMĐ: 
 

     Her yaştaki insanımıza hayat boyu eğitim öğretim almaları  için mesleki 
eğitim ve halk eğitim olarak günün şartları doğrultusunda ihtiyaç tespitleri 
yapmak ve eğitici kurslar açmak. Sertifikaya dayalı kurs ve seminerler yapmak. 
Aile eğitimini desteklemek için  günün şartlarına uygun Anne ve Baba 
okullarının açılması için çalışmalar yapmak. Yeni olarak halkın gündeminde 
olan meslekleri tespit etmek ve buna yönelik faaliyetler yapmak. Evlilik 
hazırlığı eğitimleri vermek. Aile içi problemleri çözücü olgunluk eğitimleri 
yapmak ve bu konuda Rehberlik Araştırma merkezi ile birlikte çalışmalar 
başlatmak.  
 
YÜKSEK ÖĞRETĐM: 
 
   Orta öğretim okullarından mezun olan her öğrencinin özelliklerine zekâ 
düzeyine uygun yüksek okulların oluşumunu sağlamak. Đlimizin özelliklerine 
uygun yüksek okulların açılmasını planlamak ve YÖK’e bildirmek mevcut 
yüksek okulların kapasitelerini doldurmak. Bu yüksek okullarda yetişen 
bireylerin üretime katkıda bulunması için iyi yetişmesini sağlamak. Sanayi ile 
ve işyerleri ile ortak çalışmalar ve projeler hazırlamak. Yüksek okul mezun 
bireylerin ara insan gücü olma özelliği kazandırmak. Özellikle 2 yıllık meslek 
yüksek okullarına önen vermek. Đlimizin stratejik amaçları doğrultusunda 
ihtiyaç olan yüksek okulların açılması. 
 
 

AMAÇ–1 OKUL  ÖNCES Đ EĞĐTĐM Đ    YAYGINLA ŞTIRMAK 
Öncelik 1.1  

Hedef 2023 yılında 3–6 yaş grubu okul öncesi 
eğitime kavuşturmak 

Amaç Genel olarak 3–6 yaş grubu okul öncesi 
eğitim grubunu % 100 çıkarmak. 

Çıktılar Her bireyi ilköğretime başlamadan önce okul 
öncesi eğitime tabi tutmak ve okul öncesi 
eğitim aldıktan sonra ilköğretime göndermek. 

Faaliyetler  
 1.1.1 Okul öncesi eğitimi en 

ekonomik hizmet olarak 
sunmak ve hızlı sürede 
yaygınlaştırmak. 

 

 1.1.2 Okul öncesi eğitimin cazibesini 
arttırmak için ana okulların 
yapılmasını sağlamak ve özel 
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sektörü okul öncesi yatırımlara 
teşvikini sağlamak. 

 1.1.3 Okul öncesi okulların 
bahçelerini oyun sahaları haline 
getirmek ve özel sektörü bu 
yolu sevk etmek. 

 1.1.4 
 

Okul öncesi çocukları alabilmek 
için anne ve babalara cezp edici 
şartlar önermek. 

Bütçe1 Ek 1.1 olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır. 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.1 MÇM  ve Excel Tablosu 

AMAÇ 2            Özel Eğitime Muhtaç Dezavantajlı çocukların 
eğitimi  
 

Hedef Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitim 
kurumlarında Eğitilmesi 

Amaç Özel Eğitime Muhtaç Çocukların eğitime tabi 
tutulması ve Eğitim Hakkının verilmesi 

Çıktılar Dezavantajlı bütün Çocukların Eğitim  
Kurumlarında Eğitilmesi ve  bu tip 
Çocukların topluma kazandırılması.  

Faaliyetler  
 1.2.1 Oryantasyon ve Takip Đşlemlerin 

yapılması. 
 1.2.2 Gerekli Fiziki ortam ve  Sağlıklı 

şartlarda eğitimin yapılması 
 1.2.3 Kaynaştırma Eğitimi veren 

okulların fiziki ortamlarını 
iyileştirmek. 

 1.2.4 Ailelere gerekli bilgilendirme ve  
uyum çalışması yapmak; 
Dezavantajı çocuk kabulünü 
benimsetmek. 

Bütçe1 Ek 1.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.2 MÇM ve Excel Tablosu 
olarak sunulacaktır. 
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AMAÇ–3                Đlköğretimde Bir Sıra, Bir Derslik ve Bir Okul    
  
Öncelik 2.1  

Hedef 2023 yılına kadar ilköğretimde normal 
Eğitim Öğretime Geçmek. 

Amaç Đlköğretim Okullarında Normal Eğitim ve 
20–30 arası sınıf mevcutlarını yakalamak.  

Çıktılar Đlköğretim çağındaki çocukların 20–30 
kişilik sınıflarda yetişmesini sağlamak.  

Faaliyetler  
 2.1.1 2023 yılına kadar ilköğretim 

okulların normal ve dengeli 
sınıflarda eğitim öğretim görmesi 
için imkânı olan velileri özele 
yönlendirmek. 

 2.1.2 Özel ilköğretim okullarını cazip 
hale getirmek ve özel 
ilköğretimde KDV oranlarını 
düşürmek. 

 2.1.3 Dengeli sınıf mevcutlarıyla 
devletin okullarında bireysel 
eğitim yapabilmek. 

 2.1.4 Mahalli kaynakları fiziki ortamlar 
için seferber etmek ve herkesin 
kendi okuluna çıkması için 
sahiplenme duygusu çalışmaları 
yapmak. 

Bütçe1 Ek 2.1 olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

 
 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2.1 MÇM  ve Excel Tablosu 
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AMAÇ 4               Mesleki Eğitimde kaliteli E ğitim ve Mesleki  

Eğitimi yaygınlaştırmak. 
 

Hedef Mesleki Eğitimi cazip hale getirmek ve  
mesleki eğitim görenleri % 65 oranında 
yükseltmek. 

Amaç Yetişmekte olan gençleri mesleki eğitime 
yönlendirmek ve mezun olanlara iş 
istihdamı sağlamak. 

Çıktılar Her mesleğe uygun insanlar yetiştirmek ve 
üreten bir toplum olmak. 

Faaliyetler  

 2.2.1 Mesleki eğitim rehberliğini tam 
olarak yapmak. 

 2.2.2 Đş yapma cazibesi ve iş yerinde 
çalışma imkânları bulmak. 

 2.2.3 Özel sektör ve iş adamları özel 
meslek liselerine yönlendirmek. 

 2.2.4 Özel meslek liseleri yapacak 
insanımız belli oranda kolaylıklar 
sağlamak. Arsa, ucuz Elektrik,  
KDV indirimi ve sigorta prim 
kolaylığı  vb. 

Bütçe1 Ek 2.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2.2 MÇM ve Excel Tablosu 
olarak sunulacaktır. 

 
AMAÇ–5        Ortaöğretimde ikili ö ğretimi normal eğitim olarak                    

sağlamak. 
Öncelik 3.1  

Hedef 2023 yılında Ortaöğretimde normal eğitim 
ve dengeli sınıf mevcutlarına geçmek. 

Amaç Ortaöğretimde kaliteli ve verimli eğitim 
öğretim vermek. 

 

Çıktılar Ortaöğretimi bitirecek her çocuk akademik 
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beceriyi alarak mezun olması. 
Faaliyetler  

 3.1.1 Özel okulların ortaöğretimdeki 
payını arttırmak için bazı 
kolaylıklar sağlamak. 

 3.1.2 Eğitime 0/0 100 destekte daha 
cazip şartlar ortaya koymak. 

 3.1.3 Özel okullara devlet desteği 
vermek. 

 3.1.4 Akadem 
ik becerisi yüksek çocukların 
seçilmesi için belli kural ve bu 
kuralları uygulamak. Kaliteli 
eğitim öğretim ortamlarını özel 
sektörle birlikte oluşturmak. Özel 
sektöre bazı avantajlar vermek. 
Devletin bazı okullarını özel 
teşebbüslere cazip fiyatlarla 
vermek. 

Bütçe1 Ek 3.1 olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3.1 MÇM  ve Excel Tablosu 

 
AMAÇ 6 :              Mesleki ve yaygın eğitimi kaliteli hale getirmek.  
 

Hedef Ara iş elamanı ve iş istihdamı sağlamak. 

Amaç Mesleklere karşı ilgi uyandırmak ve ara 
elaman yetiştirmek. 

Çıktılar Becerikli ve meslek gruplarına ilgi 
duyanları yetiştirmek ve üretime katkı 
sağlamak. 

Faaliyetler  

 

 3.2.2 Mesleki eğitim merkezlerini  Đş 
adamlarına ve sanayi 
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Projenin  Adı 

 

 
Özel dershaneler 
 

Projenin Süresi 24 ay 

Projenin amaçları  1. Öğrencileri başarısız oldukları derslerden 
yetiştirmek ve seviyelerini yükseltmek, Bir 
üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak 

2. Gerek kamuoyunda gerekse milli eğitim 
camiasında dershanelere karşı olumsuz 
bakışın olumlu hale getirilmesi 

3. Özel dershanelerin KOBĐ statüsü kazanması 
ve dershanelerin genel ve özel sorunlarının 
giderilmesi için resmi bir örgüt çatısı altında, 
TOBB nezdinde oda olarak temsili için 
gerekli girişimlerin yapılması 

Ortak(lar) ve Yasal 
Statüleri 

1. Veliler 

2. Eğitim ile ilgili sivil toplum kuruluşları 

3. Milli E ğitim Müdürlüğü 

4. Eğitim Fakülteleri 

kuruluşlarına  uygun fiyatlarla 
satmak. 

 3.2.3 Meslek eğitim merkezi açan iş 
adamlarına  devlet olarak destek 
olmak. sigorta, KDV indirimi  vb  

 3.2.4 Mesleki eğitim mezunu çırak ve 
kalfalara iş vermede öncelik 
tanımak. Đş yeri kurmada bu 
elamanlara  kredi sağlamak. 

Bütçe1 Ek 3.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3.2 MÇM ve Excel Tablosu 
olarak sunulacaktır. 
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Hedef grup(lar) 1. Veliler 

2. Đlköğretimdeki öğrenciler, 

3. Ortaöğretimdeki öğrenciler 

4. Mezun öğrenciler 

Beklenen Sonuçlar 
1.Öğrencilerin okul derslerindeki başarılarının 
artırılarak ÖSYS de 2010 da %40 
2015 de %50 ve 2023 de %60. Orta Öğretim 
Kurumları Sınavlarında 2010 da %20, 
2015 de %25,2023 de %35 oranlarında öğrenci 
yerleştirmek.  
 
2. Öğretmen yetiştiren kurumlarla işbirliği yapılarak 
uygun zamanlarda periyodik olarak seminerler 
düzenlenmesi. 
 
3. Eğitim camiasında var olan; 

• Dershaneler eğitimde fırsat eşitsizliği 
oluşturuyor,  

• Devlet okullarının nitelikli öğretmenlerini 
kendine çekerek eğitimin zayıflamasına 
neden oluyorlar,  

• Okulların yerine geçiyorlar, 
• Kalıp bilgiler vererek test cambazlığı 

yapıyorlar gibi düşüncelerin yanlış olduğunu 
en geç 2010 yılına kadar ispat etmek, 

•  
4. 2010 yılına kadar KOBĐ statüsü kazanmak ve Oda 
haline gelmek. 
 

 

Temel Faaliyetler 1. Hedefe ulaşmak için Özel dershanelerin 
standartlarının yükseltilmesini sağlamak. Yeni 
açılacak dershanelerin de bu standartlarda 
açılabilmelerini zorunlu kılmak. Ücrete dayalı 
rekabet ortamının kaldırılarak eğitim kalitesinde 
rekabete dönüştürülmesi. 
 
2. 2010 yılına kadar özel dershanelerde çalışanların 
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bu seminerleri almalarını sağlamak. 
 
3. 2000–2008 yılları arasında Elazığ’daki devlet 
okullarından istifa ederek özel dershanelere geçen 
öğretmen sayıları tespit edilecek. Nitelikli olarak 
addedilen, özel dershane ve asli işi dershanecilik 
faaliyeti olmayan etüt merkezlerinde, çalışan kaçak 
öğretmenlerin tespitini yapmak.    
  
Mezun öğrencilerin yerleştirilme oranları tespit 
edilerek dershanelerin öğrenciye bilgi kazanımı 
durumunun ortaya konulması, 
 
Dershanelerde sadece öğretim faaliyeti değil, Sosyal, 
kültürel ve sportif etkinliklerle; 
 
     1- Meslek seçimi, sınav kaygısı, anne-baba 
iletişimi gibi pek çok konuda düzenlenen konferans, 
paneller ve söyleşiler 

2- Çeşitli veli ve öğrenci seminerleri, 

3- Fen ve edebiyat alanında düzenlenen çeşitli 
yarışmalar (kompozisyon, şiir ve karikatür vb.) 

4- Ders ve test kitapları dışında yayınlanan çeşitli 
kitap ve dergiler, 

5- Çeşitli kampanyalar (sigara karşıtı, çevre, kan 
bağışı vb.) 

6- Çeşitli eğitsel kol faaliyetleri, 

7- Geziler, moral çayları, 

8- Çeşitli sportif yarışmalar (masa tenisi, futbol, 
satranç vb.) gibi eğitim faaliyetlerinin varlığı ve 
işlerliği ortaya konulacaktır. Dershanelerin fırsat 
eşitsizliği oluşturmadığını bilakis fırsat eşitli ğini daha 
geniş tabana yaydığını, dershanelerde ücretsiz 
okuyan öğrenci sayılarının tespiti, vergi vermeden 
kanunsuz olarak verilen özel derslerin ücretlerinin 
aileye ve dolayısıyla milli ekonomiye getirdiği yükü 
ortaya koyarak, inandırıcılığın artırılması. 
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Görüşler çerçevesinde taslak bir gelişme planı oluşturulacaktır.  
 
Amaç, sektörle ilgili fikirlerin belli konularda odaklanmasını sağlamak, bu 
konularda bölgesel bilgi birikimi yaratmak, Elazığ’la ilgili sektörel gelişme 
kutupları veya kümeleşmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.  
 
 
 
 

 
 
    DPT, AB, Milli Eğitim Bakanlığı stratejileri, Milli Eğitim Müdürlüğü 
stratejileri, Milli Eğitim Müdürlüğünün vizyonu, Milli Eğitim Müdürlüğünün 
misyonu.   

 
    Bütün bu bilgi ve belgeler ışığında önce 2023 yılının ne ifade ettiğini ve 2023 
yılının felsefesine uygun çalışma grupları başlatıldı. Kimi çalışmalar yapıldı. 
Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, avantajlarının ve dezavantajlarının analizi 
yapıldı. Swot analize göre olması gereken, acil eylem gerektiren en önemli 
stratejik amaçların projelendirilmesi yapılmış ve 2023 yılında eğitim öğretimin 
nerede olmasının cevapları projelerde görülecektir. Bu hazırlanan projelere 
kamu kuruluşlarının ve özel sektörlerin yatırım yapması ve bu yatırımlar 
nispetinde hedeflenen yere ulaşılması ortaya koyulmuş oldu.  

 
    2023 Yılında Elazığ buluşuyor Projesi Eğitim Sektörü Müzakere belgesinin 
hazırlanması için okul öncesi, Đlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki Eğitim ve 
Teknik Eğitim, Yaygın Eğitim ve Çıraklılık Eğitimi,(Mesleki Eğitim Merkezi ) 
Özel Eğitim, Özel Eğitime Muhtaç okullar, Rehberlik Araştırma Merkezi, Özel 
dershaneler, Özel kursların yöneticileriyle toplantılar düzenlemek suretiyle acil 
eylem planı ve bu acil eylem planında yer alacak konuların tespiti için her okul 
ve kurumun özelliklerine uygun temsilciler ve temsilcilerin küme çalışması 
yapması için guruplar önce beyin fırtınası toplantıları ve daha sonra ortaya 
çıkan öncelikli konuların swot analizleri ve bu ortaya çıkan en önemli stratejik 
amaçlara uygun hedef ve faaliyetler tespit edildi. Bu stratejik amaç ve hedeflere 
uygun faaliyetler yapabilmek için uygun projeler düşünüldükten sonra her 
gurup küme çalışması yaparak öncelikli projeler bularak AB hibe projelerine 

1.12. Yönetici Özeti 



 43 

uygun formata işleyerek projeler hazırlamış oldular. Bu hazırlanan projelerin 
mantıksal çerçevesini kurduktan sonra AB Müzakereler belgesine uygunluk 
testinden sonra Elazığ Buluşuyor 2023 yılında müzakere belgesine uygun 
yazarak yazılı belge haline getirmiştir.   

 
    Bütün bu işlemler AB müktesebatı, Milli Eğitim Bakanlığı stratejileri, Đl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Stratejileri, 9,5 yıllık kalkınma planının Eğitimle ilgili 
ilkeler, Đl Milli E ğitim Müdürlüğünün proje ofisi bilgi kaynakları, her okul ve 
kurumun özelliklerine ve bilgi kayıtlarına uygun bilgiler alındı ve 
değerlendirmeye tabi tutularak projenin hedefleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 
    Bütün bilgi kaynakları gerçek ve somut düşüncelerden oluşmaktadır. 
Uygulanması mümkün olmayan düşünceler alınmamaya gayret edilmiştir. Var 
olan sorunların çözümleri çalışma ekibimiz için önemliydi bunu yapmaya 
çalıştık.  

 
    Eğitim-Öğretim uzun süreçli ve uzun soluklu bir iştir. Bu süreci ve soluğu 
devam ettirmek bir kararlılık ister. Đşte bunun olması için ihtiyaçların analizi 
çok önemli idi ve bunu öncelikle yapmak önceliklerimizin arasında yer almıştır. 
Projelerimiz açık alanlarımıza ve oransal olarak düşük alanlarımızı kapsamakta 
olduğu için, bu açık alanların iyileştirilmesi için parasal kaynaklara gerek 
vardır. Parasal kaynaklar mahalli kaynaklar ve AB hibe projeleri formatına 
uygun projelerin hazırlanması cevap verecek düzeydedir.    
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Elazığ 

Buluşuyor 2008 
 

 
Bölüm 2 :  

 
Sektörün Adı: SAĞLIK 
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Sektörün Kapsamı; 
 
1-Elazığ ve çevresinde koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık 
hizmetleri 
 
2-Bingöl, Muş, Tunceli, Diyarbakır ve Malatya illerinin sekonder ve tersiyer 
tedavi edici hizmetleri 
 
3-Radyoterapi, yanık merkezi, organ nakli ve tüp bebek birimlerinin çağdaş 
normlarda bölgeye kazandırılması ve ilgili araştırma merkezlerinin kurulması 
 
4-Bölgenin sağlık hizmetlerinde koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici 
koordinasyon ve iletişim hizmetlerinin planlanması 
 
5-Bölgede sağlık hizmetleri verilirken, hasta ve hasta yakınları için “Ulaşım, 
iaşe, konaklama, eğitim, medikal malzeme temini, istatistik hizmetleri” gibi 
konuları kapsayan ve hiyerarşik bir düzen ve disiplin içerisinde 7 gün 24 saat 
esasına dayalı bir sektör haline getirilmesi 
 
6-Afetlerde sağlık hizmetleri ile ilgili olarak; örgütlenme,  acil lojistik destek ve 
tehlike derecelerine göre senaryo hazırlanması, personel ve idari birimlerle ilgili 
planlar yapılması, sağlık çalışanlarına gerekli müdahale için eğitim verilmesi, 
sahra hastanelerinin planlanması 
 
 Đzlenecek yol;  
 
1-Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde mevcut durumun 
saptanması 
 
2-Mevcut durum analizi verileri ışığında “Sağlık Sektöründeki önemli sorun ve 
ihtiyaçlarımız neler?” olduğunun ortaya çıkarılması 
 
3-Bu sorun ve ihtiyaçların çözüm yollarının irdelenmesi ve netleştirilmesi 
 
4-Sağlık sektöründe mevcut olan önemli kaynaklarımız ve avantajlı 
yönlerimizin belirlenmesi 
 
5-Mevcut kaynak ve avantajlar kullanılarak sorun ve ihtiyaçların giderilmesine 
katkı sağlayacak önerilerin belirlenmesidir. 

2.1. Sektör : 
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Amaç;  
 

 Đlimizin sağlık alanındaki mevcut durumu, kaynakları ve ihtiyaçları göz 
önüne alınarak 2023 yılında Elazığ’ın sağlık alanında olması gereken yer 
hakkında bir yol haritası oluşturmaktır. 
 
 

2.2.Gerekçe : 
  

Mevcut yasalar ve AB uyum yasaları çerçevesinde Anayasa, Sağlık 
Mevzuatı,  224 Sayılı Yasa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 154 Sayılı Yönerge, 
Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliği v.b. yasalar 
 

2.3. Sektör Ekibi :  
   

 
 
 
 

Adı Soyadı Görevi  

Prof. Dr. Yasemin  AÇIK Başkan  
Yrd.Doç.Dr.A. Tevfik  OZAN  

Yazman 
 

Prof. Dr. Hayrettin  YEKELER  Üye  

Doç. Dr. Đrfan KAYGUSUZ Üye  
Dr. Kanuni  KEKL ĐK Üye  
Uz. Dr.Erduran GÜR Üye  
Salim  SARAÇ Üye  
Dr. Murat MAMUR Üye  
Dr. Cihan TEK ĐN Üye  
Prof. Dr. Adnan SEYREK Üye  
Uz. Dr. Emin  BOZOĞLAN Üye  
Uz. Dr. Mustafa NAMLI Üye  
Dr.Salim  SOLMAZ Üye  
Hüseyin  ÇEŞME Üye  
Mahir CĐHANGĐROĞLU Üye  
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2.4. Yönetim Ekibi 
 

     Sektördeki tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ekip: 
 
Adı Soyadı Görevi 
Prof. Dr. Yasemin  AÇIK Başkan 
Yrd. Doç. Dr.a. Tevfik  OZAN Yazman 
Prof. Dr. Hayrettin  YEKELER Üye 

Prof. Dr. Đrfan  KAYGUSUZ Üye 
Uz. Dr.Erduran GÜR Üye 
Dr. Murat MAMUR Üye 
Dr. Cihan  TEK ĐN Üye 

 
 

2.5. Amaçlardan Sorumlu Ekipler 
 
     Ortaya konulacak amaç ve çıktılarından sorumlu olacak ekipler: 
 
Sektör Sağlık 
AMAÇ Amacın Kısa Açıklaması Sektör Sorumlusu 
Amaç 1- Organ Nakli Merkezinin Kurulması Prof.Dri Hayrettin YEKELER 

Doç. Dr. Đrfan KAYGUSUZ 
Amaç 2- Radyoterapi Ünitesinin Kurulması Prof.Dr Hayrettin YEKELER 

Doç. Dr. Đrfan KAYGUSUZ 
Amaç 3- Yanık Ünitesinin Kurulması Prof.Dri Hayrettin YEKELER 

Doç. Dr. Đrfan KAYGUSUZ 
Amaç 4- Hiperbarik  Oksijen Tedavi 

Ünitesinin Kurulması 
Prof.Dr Hayrettin 
YEKELER 
Doç. Dr. Đrfan 
KAYGUSUZ 

 

Amaç 5- Tüp Bebek Ünitesinin Kurulması Prof.Dr Hayrettin 
YEKELER 
Doç. Dr. Đrfan 
KAYGUSUZ 

 

Amaç 6- Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Merkezinin 
Kurulması 

Prof.Dri Hayrettin 
YEKELER 
Doç. Dr. Đrfan 
KAYGUSUZ 
Yrd. Doç. Dr.A. Tevfik 
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OZAN 

Amaç 7- Bölgede atıl halde bulunan, sağlık 
sektöründe kullanılacak malzeme 
üretim alanlarının i şlevsel hale 
getirilmesi 

Uz.Dr.Erduran GÜR, 
Mahir 
CĐHANGĐROĞLU 

 

Amaç 8- Bölgedeki tekstil sanayisine yeni bir 
talep oluşturmak ve üretilecek olan 
tıbbi tekstil malzemelerine pazar 
oluşturma 

Uz. Dr.Erduran GÜR, 
Mahir 
CĐHANGĐROĞLU 

 

Amaç 9- Bölgedeki sağlık sektöründe 
kullanılabilecek yer altı 
zenginliklerinin üretime 
dönüştürülmesi 

Uz. Dr.Erduran GÜR, 
Mahir 
CĐHANGĐROĞLU 

 

Amaç 
10- 

Sağlığı bozucu riskli davranışlar ve 
hijyen konusunda halkın eğitilmesi 

Prof. Dr. Yasemin 
AÇIK 
Salim SARAÇ 
 

 

Amaç 
11- 

Yaşlı Bakım Merkezinin Kurulması Prof. Dr. Yasemin 
AÇIK 
Salim SARAÇ 
 

 

Amaç 
12- 

Bölgede her türlü sağlık hizmetlerini 
Web üzerinden takip edebilecek bir 
acil sisteminin kurulması, GPRS 
Koordinasyon takibi sisteminin 
kurulması 

Yrd. Doç. Dr.A. Tevfik 
OZAN 
Dr. Cihan TEKĐN 

 

Amaç 
13- 

Afetlerin en az kayıp ve yıkımla 
atlatılması için; Afetlerde sağlık 
hizmetlerinin organizasyonu, 
bölgesel afet planının çıkarılması,  
standart personel-malzeme tespitinin 
yapılması, muhtemel senaryoların 
hazırlanması 

Prof. Dr. Yasemin 
AÇIK 
Dr. Murat MAMUR 
Dr. Cihan TEKĐN 

 

Amaç 
14- 

Đnternet ve GSM üzerinden hasta 
randevu hizmetlerinin kurulması ve 
bu sistemler üzerinden hasta 
bilgilendirme Biriminin kurulması 

Yrd. Doç. Dr.A. Tevfik 
OZAN 
Dr. Cihan TEKĐN 

 

Amaç 
15- 

Sağlık hizmetlerinin planlanması, 
yürütülmesi ve denetimine temel 
oluşturacak bir veri tabanı ve AB 
Projesi üretecek ARGE Merkezinin 
Kurulması 
 
 

Prof. Dr. Yasemin 
AÇIK 
Mahir 
CĐHANGĐROĞLU 
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Amaç 
16- 

750 Yataklı Elazığ Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ve 300 Yataklı 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesinin Kamu-Özel Sektör iş 
birli ği ile hayata geçirilmesi 

Prof. Dr. Hayrettin 
YEKELER 
Yrd. Doç. Dr.A. Tevfik 
OZAN 
Uz. Dr. Mustafa 
NAMLI 
Dr. Kanuni KEKLĐK 

 

    

 

2.6. Đzleme, Gözlem ve De ğerlendirme Ekibi 
   
     Bu ekip, program çıktılarını ve programın belirlenen amaçlar 
doğrultusunda gidip gitmediğini değerlendirecektir. Bu ekip genelde Elazığ 
dışında yaşayanlardan oluşturulmuştur. 
 
Adı Soyadı Görevi Kurumu 
Prof. Dr.Kadirhan  SUNGUROĞLU  Ankara Üniv.Tıp 

Fak. Biyokimya AD 
Prof. Dr. Nuran YAZICIO ĞLU  Đstanbul Üniv. 

Cerrahpaşa Tıp Fak. 
Prof.Dr.Güler KANRA  Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fak. 
Pediatri AD 

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN  Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fak. 
Pediatri AD 

Prof. Dr. Kemal  ALTA Ş  Đstanbul Üniv. 
Cerrahpaşa Tıp Fak. 

Dr.Toker ERGÜDER  Sağlık Bakanlığı 
Dr. Đhsan ŞAHĐN  Akay Hastanesi 
Prof. Dr. Köksal  BALO Ş  Ankara Üniversitesi 
    

 
 

2.7. Vizyon 
 
1-Elazığ’ı 21.yy’da Yukarı Fırat havzasının sağlık turizmi merkezi ve iç 
disiplini olan bir sağlık sektörü haline getirmek. 
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2-Sağlık Sektörü için “altyapı, hizmetiçi eğitim, ulaşım, konaklama, fiyat 
politikası, hizmet sektörü, temin ediciler” konusunda ARGE ve koordinasyon 
merkezi kurmak. 
 
3-Đlgili kurum ve temin edicilerle sürekli koordinasyon ve iletişim hizmetleri 
veren merkezi bir platform oluşturmak. 
 

2.8. Misyon  
 
1-Bölgenin yaklaşık 2 milyon nüfusuna sağlık hizmeti verme imkânı ve 
mecburiyetinin hayata geçirilmesi 
 
2-Gelişmiş ülkeler standardında bir sağlık hizmeti ağının oluşturulması,  
 
3-Sağlık hizmetlerinin planlanması, sunulması ve değerlendirilmesinde bilişim 
ve ARGE teknolojilerinin kullanılması  
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2.9. Elazığ’ da Sektörün Mevcut           
Durumu 
 

 
 

Mevcut Durumun saptanması 
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375.715375.715 ))
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101 km101 km
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75 km75 km

37.74237.742
66 km66 km
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119 km119 km

8.306 8 .306 
101  km101 km

15.82215.822
77 km77 km

6.9256.925
49 km49 km

15.97815.978
39 km39 km

2.2. 781781
87 km87 km

9.484
30 km
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2.9.1. Koruyucu Sa ğlık Hizmetleri:  

2.9.1.1. Genel Bilgiler:   
Demografik Bilgiler 

Nüfus   
(TÜĐK–2007)  

541.258 
Nüfus   
(AHBS–2008 
Haziran) 

558.581 

Çocuk nüfus  
(0–14 yaş)  
(TÜĐK–2007)  

144.947 

Çocuk nüfus  
(0–14 yaş) 
(AHBS–2008 
Haziran) 

145.215 

Đlçe sayısı 10 Belde sayısı 15 

Köy sayısı 536 
Kırsal nüfus  
Ve %(TUĐK 2007) 

151.484 
%28 

Yeşil-kartlı ki şi sayısı 2007 165.999 

2007 Yılı Yeşil-Kart’lı oranı  (%)  30.6 

 
 
Nüfus ve AHBS Bilgileri 

 

ĐLÇELER  
AHBS NÜFUSU 
 (Haziran 2008) 

TUĐK Nüfusu 
2007 

  Đl’e Uzaklığı     
(km) 

MERKEZ  400.921 375.715 - 
AĞIN  2.118 2.781 87 
ALACAKAYA  7.907 8.306 101 
ARICAK  15.189 16.466 119 
BASKĐL  13.818 15.978 39 
KARAKOÇAN  31.125 30.020 101 
KEBAN  6.506 6.925 49 
KOVANCILAR  38.694 37.742 66 
MADEN  14.831 15.822 77 
PALU  19.836 22.019 75 
SĐVRĐCE 7.636 9.484 30 
TOPLAM  558.581 541.258 - 
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-5-

3.341Hekim Ba şına Düşen Nüfus (1. basamak)

120Aile Hekimi Sayısı

400.921Nüfus (2008, AHBS)

MERKEZ ĐLÇE BĐRĐNCĐ BASAMAK

159 / % 104166HEMŞĐRE + EBE

45 / % 8739PRATĐSYEN HEKĐM

PDC Sayısı ve 
Doluluk oranı (%)

2008
Haziran 

1. BASAMAK

472.492893.245827.733Birinci Basamak Poliklinik Sayısı

1512Sevk oranı (%)

4.34344.588101.263Birinci Basamak Sevk Sayısı 

2008 (6 ay)200720061. BASAMAK

 
 
Sağlık Göstergeleri 
 

  2006 2007 
TNSA 
(2003) 

Hedef 

Bebek ölüm hızı  
(binde ) 

11,7 8.6 28,7 7 

Anne ölüm hızı  
( yüz binde ) 

13,6 40.9 49 0 

Hastanede yapılan doğum 
oranı (%)  

93,11 93 78,2 96 
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BĐRĐNCĐ BASAMAK ĐL GENEL Đ 2007 
 

ĐLÇE  
Nüfus 
(2007-
TUĐK)  

Muayene  
Sayısı 

MUA/  
GUN 
ORT 

Oda 
Sayısı 

Tabip  Ebe  Hemşire 

MERKEZ  375.715 893.245 4.060 127 126 128 65 
AĞIN  2.781 10.041 46 3 3 2 1 
ALACAKAYA  8.306 22.336 102 3 3 5 3 
ARICAK  16.466 27.001 123 4 4 4 2 
BASKĐL(24 saat) 15.978 34.469 157 6 6 8 7 
KARAKOÇAN  30.020 56.366 256 10 11 15 5 
KEBAN(24 saat) 6.925 26.366 120 4 4 6 1 
KOVANCILAR  37.742 65.082 296 12 12 13 5 
MADEN  15.822 12.874 59 6 5 4 0 
PALU  22.019 19.686 89 7 9 7 2 
SĐVRĐCE(24 saat) 9.484 19.047 87 5 5 4 3 
ĐL GENEL Đ 
TOPLAM  

541.258 1.186.513 5.393 187 188 196 94 

 

   
Aşılama Oranları (%) 
 

  2006 2007 2008 (6 Ay) 2008 (Hedef) 

DBT–1 
(DABT-IPA-HIB–
1) 

86 87 84 93 

Kızamık (KKK)  82 87 86 95 

BCG 84 88 83 93 

HEPAT ĐT 3 81 97 87 93 

TT 2 55 58 60 65 
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 1.Basamak Rutin Đzlem Sayıları 
 

   
2006 2007 2008 (6 

Ay) 2008 Hedefi 

Gebe tespit sayısı / Beklenen 
gebe sayısı (%) 

85 80 81 %90 

Gebe takip sayısı / Olması 
gereken gebe takip sayısı (%) 

84 73 85 %90 

Canlı bebek tespit sayısı / 
Beklenen canlı bebek sayısı 
(%) 

80 85 93 %95 

Bebek takip sayısı / Olması 
gereken bebek takip sayısı (%) 

57 69 65 %75 

 
 
 

 
 1.Basamakta Rutin Đzlem Sayıları  
 

 
 

YAŞ GRUBU ĐDEAL 
HEDEF NÜFUS 

2007 

TOPLAM 
MUAYENE-
ĐZLEM SAYISI 

ORTALAMA 
MUAYENE-ĐZLEM 

SAYISI 

0 YAŞ 9 10.451 64.773 6,2 

1–4 YAŞ 2 35.022 78.228 2,2 

GEBE 4 10.451 29.848 2,9 

15–49 YAŞ 
KADIN 

2 149.300 196.507 1,3 
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2.9.1.2. Yapılan Araştırma Sonuçlarına Göre I. Basamak 
Sağlık Hizmetlerinde Mevcut Durum: 
 
 

2.9.1.2.1.  ÇOCUK SAĞLIĞI DURUMU: 
 
1. Ana sınıflarının Çevre sağlığı koşulları: 
 

    Elazığ ilinde ana sınıfı uygulamasına geçmiş 61 ilköğretim okulunda yapılan 
bir araştırmaya göre;  ana sınıflarının %23,7’sinde her öğrenciye 2 m²’den az 
alan düşmektedir. Öğrenci başına düşen hava miktarı sınıfların %21,2’sinde 5 
m³’den daha azdır. Ana sınıfı taban malzemesi tüm okullarda halıdır. 
Aydınlanma %78,4 oranında doğal ışıkla sağlanmaktadır. Pencerelerin 
%67,6’sının yapı malzemesi PVC’dir. Sınıf duvarlarının yalnızca %2.8’inde su 
bazlı boya kullanılmıştır. Okulların %91,8’inde ana sınıfı öğrencileri için 
ayrılmış bir oyun alanı yoktur. Kamu ilköğretim okullarında, özel okullara göre 
oyun alanı bulunma oranı (%2,4) çok düşüktür (p<0.05). Oyun alanına sahip 
okulların %40’ının zemini asfalt, toprak gibi uygunsuz oyun alanı yüzeyi 
niteliğindedir. Tamamı tek yerleşimli oyuncaklardan oluşan oyun alanlarında, 
oyuncaklar arası mesafe standartlara uygundur. Oyun alanlarındaki 
oyuncakların %40’ı demirden yapılmıştır. Oyun alanlarında tehlikeli 
oyuncaklara, kırık ve güvensiz oyuncaklara rastlanmamıştır (1).  

 
 
2-  Đlk Öğretim Okullarının Çevre Sağlığı Koşulları:   
 

    Elazığ ilinde bulunan 66 ilköğretim okulunun tümünde yapılan bir çalışmaya 
göre;  Okulların %40,9’unda sınıf mevcudu 35 kişinin üzerindedir. Okulların 
%3’ünde öğrenci başına düşen açık oyun alanı 5 m²nin altındadır ve oyun 
alanlarının %93,9’unun yüzeyi oyun alanı için uygun değildir. Okulların 
%80,3’ünün kapalı oyun alanı ve %43,9’unun yeşil alanı yoktur. Okul 
bahçelerinin %51,5’inde park edilmiş araç vardır.  Okulların %84,8’inde, okul 
çıkışlarında hiçbir trafik önlemi alınmamıştır. Sınıfların %87,9’unda her 
öğrenciye düşen alan 2 m²’nin altında iken, %81,8’inde her öğrenciye 5 m³’ten 
az hava düşmektedir. Đlk sıranın tahtaya uzaklığı okulların %45,5’inde 150 
cm’in altındadır. Sınıfların %98,5’i gün ışığı ile aydınlanmaktadır. Kapılar 
%74,2 oranında 90 cm’in üzerindedir. Pencere malzemesi olarak okulların 
%51,5’inde PVC kullanılmıştır. Koridorların %18,2’sinin genişliği 3 m’nin 
altındadır. Erkek tuvaletleri okulların %57,6’sında, kız tuvaletleri  %21,2’sinde 
ve musluk sayısı %24,2’sinde yetersiz sayıdadır. Okullarda kullanılan boyaların 
hiçbiri su bazlı değildir ve kurşun içermektedir. Okulların %80,3’ünde yangın 
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çıkış merdiveni, %69,7’sinde sığınak yoktur. Özel ilköğretim okullarında kamu 
ilköğretim okullarına göre; öğrenci başına düşen ortalama hava miktarı, sınıf 
alanı ve musluk sayısı daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). 
 
    Elazığ ilinde ilköğretim okullarının yetersiz çevre sağlığı koşullarına sahiptir. 
Çocuklara yönelik çevre sağlığı hizmetlerinin sunumunda okul sağlığının önemi 
unutulmamalı ve bu konuda varolan standartlara uygun yapılanma 
sağlanmalıdır (2). 
  
 3- Engelli Çocukların durumu: 
 
     Elazığ’da engelli çocuklara eğitim veren dört kurumda yapılan çalışmaya 
göre;  engelli çocuğu olan kadınların yaş ortalaması 36,7±7,1 olup, eğitim 
düzeyi ilköğretim ve altı olanların oranı %86,5’tir. Kadınların %77,4’ü sosyal 
güvenceye sahiptir. Ailelerinin aylık gelir ortalaması 519,7±365,9 milyon 
TL’dir. Birden fazla engelli çocuğu olanların oranı %14,8 olup, %5,9’unun 
kendi engeli de mevcuttur. Engelli çocuğunun aylık masraflarını 
karşılayamayanların oranı %56,7’dir. Kadınların %88,9’u engelli çocuğu ile 
ilgili eğitim almamıştır. %39.7’si kendini yalnız hissetmekte, %47,1’i şimdiki 
yaşamından memnun olmayıp, %69,1’i de gelecek ile ilgili endişeler 
taşımaktadır. Kadınların %37,4’ü engelli çocuğun doğumunu evde yaptığını, 
%6,0’ı engelli çocuğa gebe iken hastalık geçirdiğini, %6,6’sı röntgen ışınına 
maruz kaldığını, %4,6’sı eşi ya da bir başka kişinin şiddetine maruz kaldığını 
ifade etmiştir. Kadınların eğitim seviyesinin düşüklüğünün yaşamlarından 
memnun olmama oranlarını artırdığı saptanmıştır (P<0.05).  
 
    Engelli çocuğu olan kadınların çoğunluğu bu konuda eğitimsiz olup, gelecek 
endişesi taşıma oranları yüksektir. Ekonomik zorluklar nedeniyle engelli 
çocuklarının masraflarını karşılamakta zorlanmaktadırlar. Engelli çocuğu olan 
kadınlara ekonomik, sosyal ve psikolojik destek programları multi-disipliner bir 
yaklaşım ile planlanmalıdır (3). 
 
 

2.9.1.2.2.  KADINLARIN SAĞLIĞI VE STATÜSÜ: 
 
1- Kadınların statüsü: 
 

    Elazığ’da yaşayan kadınların statüsünü belirlemek amacıyla yapılan 
çalışmadan elde edilen bulgulara göre; kadınların ortalama yaşları 
34,54±10.65’dir. Okuma-yazma bilmeyenlerin oranı %19,3’tür. Kadınların 
%17,6’sı gelir getiren herhangi bir işte çalışmakta; çalışan kadınların %28,9’u 
ise çalışmaları sonucu kazandıkları paranın harcanmasına karışamamaktadırlar. 
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Kadınların %7,4’ünün resmi nikâhı yoktur, %20,4’ü akraba evliliği yapmıştır ve 
%66’sı evleneceği kişiyi kendisi seçememiştir. Şehirdeki çok eşlilik (kadının 
kocasının birden fazla cinsel eşinin olması ve birden fazla kadınla birlikte 
yaşaması) oranı ise  %5,7’dir. Evlerde aile için önemli kararları %48,8 sıklıkla 
erkekler tek başlarına almaktadır. Kadınların sahip oldukları ortalama çocuk 
sayısı 2.65±1.46, toplam gebelik sayısı ise 3.64±2.26’dır. Doğumunu hastanede 
gerçekleştirme oranı %54,1’dir.  
 
    Evliliği süresince kadınların %37,4’ü en az bir kez eşleri tarafından 
dövüldüklerini, %63,1’i sözel şiddete ve  %16,3’ü cinsel şiddete maruz 
kaldıklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya alınan kadınların, gelir getiren bir işte 
çalışma ve eğitim düzeyi arttıkça, statülerini belirleyen parametrelerde düzelme 
olduğu saptanmıştır. 
 
    Türkiye’nin doğusunda bir il olan Elazığ il merkezinde yaşayan kadınların 
statüleri genel olarak düşüktür. Kadınların büyük bir kısmı okuma yazma 
bilmemekte, önemli bir kısmı kocasını başka bir kadınla paylaşmakta ve büyük 
bir kısmı eşinin uyguladığı şiddete maruz kalmaktadır. Elazığ’da yaşayan 
kadınlar doğudaki diğer illerde yaşayan kadınlarla benzer özellikler 
taşımaktadır. Bu nedenle bölgede cinsler arasındaki statü farkının ortadan 
kaldırılması için, bölgenin özellikleri göz önüne alınarak kadının statüsünü 
iyileştirici eğitim ve hizmet çalışmalarına öncelik verilmelidir (4). 

 
2-  Çalışan Kadının Đş-Aile Yaşamına Đlişkin Tutum ve Davranışları: 
 

 2-a) Çalışan Kadının Đş-Aile Yaşamına Đlişkin Tutum ve Davranışları: 
 
    Elazığ Đli Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Kadınların Đş-Aile 
Yaşamına Đlişkin Tutum ve Davranışlarını saptamak amacıyla yapılan bir 
çalışmaya göre; Araştırma kapsamına alınan kadınların %45,0’ı üniversite 
mezunudur ve %2,8’i (11kişi) yönetim birimlerinde yer almaktadır. Kadınların 
%48,4’ü çalışma yaşamına kendi kararı ile katılmıştır; %25,7’si ekonomik 
bağımsızlık ve %22,3’ü ekonomik zorunluluk nedeniyle çalışmaktadır. %72.3’ü 
(276 kişi), evde ev işlerinden primer olarak sorumlu kişinin kendileri olduğunu 
ifade etmiştir. Çalışma yaşamına ara vermek durumunda kalan kadın oranı 
%23,6’dır. Kadınların çalışma yaşamına ara vermesinde en sık neden (%44,4), 
doğum sonrası çocuğuna bakma gereksinimidir. Çocuğu olan kadınların, 
%75,4’ü gebelikleri sırasında işyerinden olumsuz tepki aldıklarını, %54,5’i 
doğum öncesi ve doğum sonrası izinlerinin yeterli olmadığını bildirmiştir. 
Kadınların %46,0’sı evliliğin çalışma yaşamındaki başarıyı etkilediğini; 
%44,5’i çalışmanın, eş-annelik rolünü etkilediğini belirtmiştir. Çalışma 
yaşamında cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını ifade eden kadın oranı 
%61,3’tür. Kadınların %42,1’i çalışma yaşamından memnundur. Kişisel gelir 
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sahibi olmak (%47,3) çalışma yaşamından memnun olmanın en sık nedeni iken, 
memnuniyetsizliğin en sık nedeni ücret yetersizliği (%40,7) dır. Kadınların 
%33,8’i iş-aile yaşamını kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin gerekliliğini 
vurgulamıştır (5). 
 
 
2-b) Çalışan Kadının Đş-Aile Yaşamından Kaynaklanan Rol Çatışması ve 
Etkileyen Faktörler: 

 
    Elazığ ili kamu kuruluşlarında çalışan kadınların iş-aile sorumlulukları 
nedeniyle yaşadıkları rol çatışmasını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek 
amacıyla yapılan bir çalışmaya göre; kadınların %76,4’ü iş ve ev yaşantınızdaki 
sorumluluklar  nedeniyle zaman zaman bir ikileme düştüğünü; evdeki ve/veya 
işteki rollerini yerine getirememekten dolayı roller arası çatışma yaşadığını 
ifade etmiştir. Kadınların yaşadıklarını ifade ettikleri rol çatışmasının yaş, 
medeni durum, eğitim düzeyi, ekonomik statü ve eş eğitim düzeyi gibi 
demografik değişkenler ile arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmamıştır 
(p>0.05). Çocuk sayısının artması ile rol çatışması yaşama oranlarında artma 
saptanmıştır (p:0.035). Aile sorumluluklarının çalışma yaşamındaki başarıya 
engellediğini ya da çalışmanın aile yaşamını olumsuz yönde etkilediğini 
düşünen kadınlarda rol çatışması yaşama oranları daha yüksektir (p<0.05). Ev 
içi sorumluluklarını başka biri ile paylaşan kadınların rol çatışması oranları 
daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Kadınlar iş-aile sorumluluklarının, ev 
yaşamına çabuk sinirlenme (%28,0) ve iş yaşamına evden işyerine yorgun 
gitmek (%27,2) şeklinde bir yansıması olduğunu ifade etmişlerdir.  
 
    Çalışmada rol çatışmasının; yaş, çocuk sayısında artma, eve ait 
sorumlulukların paylaşılması, “çalışma yaşamının, ev yaşamını etkilediği” ve 
“evin, çalışma yaşamında başarıyı engellediği” düşüncesi ile ilişkili olduğu ve 
rol çatışmasının kadın yaşamını olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Đş-aile yaşamı 
arasındaki dengenin sağlanması kadının iş ve çalışma yaşamındaki kaliteyi 
arttıracak ve fiziksel-ruhsal sağlığı olumlu yönde etkileyecektir (6). 

. 
 

2-c) Çalışan Kadınların Özbakım Gücü ve Etkileyen Faktörler: 
 

     Öz-bakım, sağlık davranışları için yön belirleyicidir ve sağlık-iyilik 
durumunun sürdürülmesini sağlayan etkinlikleri başlatır. Elazığ ili kamu 
kuruluşlarında çalışan kadınların öz-bakım gücü ve etkileyen faktörleri 
belirlemek amacıyla yapılan çalışmaya göre; Kadınların öz-bakım gücü puan 
ortalaması 86.63±24.83’tür. Öz-bakım gücü ile eğitim düzeyi, eşin eğitim 
düzeyi ve çalışma süresinin kısalığı arasında pozitif korelâsyon saptanmıştır 
(p<0.005). Çocuk sayısının artması ve çocuğa bakan kişinin akraba olması 
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halinde ise öz-bakım gücünün negatif yönde etkilendiği belirlenmiştir 
(p<0.005). Zaman problemi yaşayan, “çalışmanın, aile hayatını etkilediğini” ve 
“evlili ğin, çalışma yaşamındaki başarıyı engellediğini” düşünen kadınların, öz-
bakım gücü puanları düşük bulunmuştur (p<0.005). Buna karşın,   aile 
sorumluluklarının paylaşımı, çalışma yaşamının kabul görmesi, iş yaşamından 
memnuniyet ve sağlıkla ilgili mesleklerde çalışmanın; öz-bakım gücü puanlarını 
pozitif yönde etkilediği saptanmıştır (p<0.005). 
 
    Sonuç olarak, Öz-bakım gücü puan ortalamaları; eğitim düzeyi, eşin eğitimi, 
çocuk varlığı, çocuğuna bakan kişi, zaman bazlı rol çatışması yaşama durumu, 
“çalışma yaşamı, ev yaşamına engeldir” ve “ev, çalışma yaşamındaki başarıya 
engeldir” düşünceleri, ev işlerindeki yardımın niteliği, çalışma yaşamının aile 
tarafından desteklenmesi, iş yaşamından memnun olma ve meslek ile ilişkili 
olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle kişilerin kendi sağlıkları ile ilgili tüm 
faaliyetlere aktif katılımını sağlayıcı eğitim programlarına ve önlemlere ihtiyaç 
vardır (7). 
 
 
 
2-d) Çalışan Kadınların Sağlığı Geliştirici Yaşam Stili Alışkanlıkları ve 
Etkileyen Faktörler 

 
    Çalışan kadınların sağlığı geliştirici tutum ve davranışlarını belirlemek ve 
çalışan kadınlara yönelik sağlık eğitimi programlarının gerekliliğini vurgulamak 
amacıyla yapılan bir çalışmaya göre; kadınların %64,9’u sigara içmemekte, 
%92,1’i alkollü içecek tüketmemektedir. Kadınların %7,4’ü düzenli olarak 
egzersiz yapmakta, %35,5’i dinlenmeye zaman ayırabilmekte, %22,7’si yeterli 
ve dengeli beslenmektedir. Sağlığı kötüye gittiğinde sağlık kurumuna 
başvurması gerektiğini bilen kadın oranı %69,4’tür. Kadınların %35,1’i düzenli 
olarak yılda bir kez sağlık kontrolü olmaktadır. Kadınların %48,3’ü kendi sağlık 
durumunu “orta” olarak değerlendirmiştir. Milli E ğitim Müdürlüğü kadın 
personelinde sigara içme oranları daha yüksek saptanmıştır (p:0.003). 
Üniversite eğitimi alan çalışan kadınların sağlıklı beslenme, dinlenmeye zaman 
ayırma ve düzenli sağlık kontrolü yaptırma oranları üniversite eğitimi 
almayanlara göre daha yüksektir (p<0.05). Kendi sağlık durumunu “iyi” olarak 
nitelendiren kadınlar daha fazla yeterli ve dengeli beslenmekte ve dinlenmeye 
zaman ayırmaktadır (p<0.05). 
 
    Çalışmada, kadınların sağlıklı yaşam stili alışkanlıkları yetersiz bulunmuş; 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerine demografik değişkenlerin farklı 
kategorilerde etkili olduğu saptanmıştır. Hastalık, ölüm ve yetmezliklerin 
azaltılması için, birey ve toplumun sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında artış 
olması gerekmektedir (8). 
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3-  Kadınların Benlik Saygıları Ve Etkileyen Faktörler 
    
 Elazığ il merkezinde yaşayan kadınların benlik saygısı düzeylerini ve bunu 
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmaya göre; kadınların 
benlik saygısı puan ortalamaları 65.59±16.86’dır. Benlik saygısı puan 
ortalamaları 15–25 yaş grubu kadınlarda daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). 
Benlik saygısı puan ortalamaları ile medeni durum ve gelir getiren bir işte 
çalışma arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). 
Evlenme yaşı 18’in altında olan kadınların benlik saygısı puan ortalamaları, 18 
yaşın üzerinde evlenen kadınlardan daha düşük bulunmuştur (p:0.002). 
Đlköğretim düzeyinin üzerinde eğitim düzeyine sahip olan kadınların benlik 
saygısı puan ortalamaları, ilköğretim düzeyinde eğitim alan kadınlardan daha 
yüksektir (p:0.003). Eş eğitim düzeyinin artması ile kadınların benlik saygısı 
puan ortalamalarının arttığı görülmüştür (p:0.004). 
 
Sonuç: Çalışmada, kadınların benlik saygısı düzeyleri düşük bulunmuş ve genç 
yaş, yüksek eğitim düzeyi, eşin eğitim düzeyinin yüksekliği, evlenme yaşının 
yüksekliği benlik saygısını arttırdığı saptanmıştır. Kadınların benlik saygılarının 
arttırılmasında kadının statüsüne yönelik gelişmelerin olumlu etkisi olduğu 
düşünülmüştür (9). 
 
 
4- Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Aile Planlaması Yöntemi 
Kullanma Durumu : 
 
    Elazığ ilinde yaşayan kadınların doğurganlık özellikleri ve aile planlaması 
konusunda bilgi, tutum ve uygulamalarını saptamak amacıyla yapılan bir 
çalışmaya göre; Kadınların ortalama; gebelik sayısı 3.46(SD:2.15), canlı doğum 
sayısı 2.75 (SD:1.74), ölü doğum sayısı 0.07 (SD:0.31), düşük 
sayısı:1,7(SD:1.12), yaşayan  çocuk sayısı  2,6 (SD:1,5), istedikleri çocuk sayısı 
2,6 (SD:1.07), ilk evlenme yaş 19,1 (SD:3,4) ve aile planlaması kullanma süresi 
44,4 (SD:49,0) aydır. Kadınların 33,8’i bir ya da daha fazla sayıda düşük 
yapmıştır. Yapılan düşüklerin %33,6’sı isteyerek yapılmıştır.  
 
    Kadınların %37,5’i etkili, %39,9’u etki derecesi sınırlı geleneksel bir yöntem 
olmak üzere %77,4’ü herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmaktadır. En 
sık kullanılan yöntemler; geri çekme(%38,3), RĐA (%19,9), kondom (%11,3), 
ve hap (%3,8) dır. Kadınların %94,3’ü, eşlerinin ise %91,0’i aile planlaması 
yöntemi kullanmayı uygun bulmaktadırlar. 
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    Sonuç olarak çalışmaya alınan kadınların büyük bir kısmı /%77,6) aile 
planlaması yöntemi kullanmakla birlikte etkili-modern yöntem kullanma oranı 
(%37,6) düşüktür. Etkili aile planlaması yöntemi kullanma oranlarını artırmak, 
istemli yapılan düşükleri azaltmak amacıyla danışmanlık hizmetine önem veren 
etkili eğitim ve hizmet faaliyetlerinin sunulmasına ihtiyaç vardır (10).   

 
 

5- Bebek Beslenmesi ve Anne Sütü Konusunda bilgi, Tutum ve 
Uygulamalar 
 
    Elazığ’da yaşayan 0–24 ay çocuğu olan kadınların bebek beslenmesi ve anne 
sütü konusundaki bilgi, tutum ve uygulamalarını saptamak amacıyla yapılan bir 
çalışmada elde edilen verilere göre; kadınların 48,7’si bebeklerini ilk bir saat 
içinde emzirmediklerini, %7,8’i ise bebeklerine kolostrumu (ağız sütü) 
vermediklerini belirtmişlerdir. Kolostrum vermemem nedenleri arasında; 
kolostrumun pis ve zararlı olduğunu düşünmek (%26,5), bebeğin emmek 
istememesi (%16,2), büyüklerin isteği (%13,2), camide ezan okunmasını 
beklemek (%13,2)  gibi nedenler ilk sıralarda yer almaktadır. Kadınların 
%30,8’i doğumdan sonra bebek daha anne sütü almadan önce bebeğe başka 
besinler verdiklerini belirtmişlerdir. Bebek anne sütü almadan önce başka 
besinler verdiklerini belirtenlerin %25,4’ü şekerli su verdiğini ifade etmiştir. 
Kadınların %56,4’ü çocuklarını halen emzirdiklerini belirtirken, %6,0’sı 1–3 
aylık iken memeden kestiğini ifade etmiştir. Bebeklerin ortalama anne sütü 
alma süresi 10,4 aydır. 
 
    Sonuç olarak, Elazığ’da anne sütü ile besleme yeterli gibi görünmekle 
birlikte, başka hiçbir besin vermeksizin ilk 4–6 ay tek başına anne sütü ile 
besleme oranının düşüklüğü ve ek gıdalara erken başlanması sonucu emzirme 
süresinin kısa olması önemli bir sorundur. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak 
toplumsal bazda işbirliği ile eğitim ve hizmet sunumuna öncelik verilmesine 
ihtiyaç vardır (11). 
 
 
6-  35 Yaş Üzeri kadınlarda Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri 
Sıklığı: 
 
    35 yaş üzeri kadınlarda koroner kalp hastalığı risk faktörleri sıklığını 
saptamak amacıyla yapılan bir çalışmaya göre; %13,2’si halen sigara 
içmektedir. Kadınların ortalama; diyastolik kan basınçları 79.04±12.99,  sistolik 
kan basınçları 126,89±22.82, vücut kitle indeksi 29.73±5.21, kolesterol düzeyi 
197,07±42.55’tir.  Kadınların %11,1’i kendisinde daha önce doktor tarafından 
tanısı konmuş şeker hastalığı, %34,6’sı hipertansiyon, %8,1’i ise kalp hastalığı 
olduğunu bildirmiştir. Kalp hastalıklarının %3,3’ü koroner kalp hastalığıdır. 
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    35 yaş üzeri kadınlarda koroner kalp hastalığı risk faktörleri görülme sıklığı 
oldukça yüksektir. Temel sağlık hizmeti sunumu içinde yaşam tarzı değişikli ği 
önerilerini de içeren eğitim ve hizmet sunumuna öncelik verilmelidir (12). 
 
 
7-   Gebe Kadınlarda Anemi Prevalansı: 
   
    Gebelerde anemi sıklığını saptamak amacıyla yapılan bir çalışmaya göre; 
gebe kadınların %42,4’ünün anemisi (Hb düzeyi 11 g/dl’nin altında) vardır. 
Anemisi olan gebelerin %44,8’i 1. trimesterde, %41,6’sı II. trimesterde, 
%42,4’ü ise III: trimesterdedir (p>0.05). 19 yaş ve altında anemi görülme sıklığı 
%59,4 iken, 20–29 yaş grubunda %40,8, 30–39 yaş grubunda %39,5 ve 40+ yaş 
grubunda %25,0 olarak saptanmıştır. Kadınların gebelik sayılarına göre anemi 
görülme sıklığı incelendiğinde; birinci gebelikte %41,1, ikinci gebelikte %42,0, 
üçüncü ve daha fazla sayıdaki gebelikte %%43,3 olarak bulunmuştur. 

 
    Elde edilen bulgular, Elazığ il merkezinde yaşayan gebelerde anemi 
prevalansının önemli düzeyde yüksek olduğunu ve konu ile ilgili eğitim ve 
hizmet sunumuna öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir (13). 
 
 
8-   Kadına Yönelik Şiddet: 
 
8-a) Đlköğretim Öğrencilerinin babaları tarafından Annelerine Uygulanan 
Fiziksel Şiddet Durumu: 
 
    Đlköğretim Öğrencilerinin babaları tarafından Annelerine Uygulanan Fiziksel 
Şiddet Durumunu saptamak amacıyla yapılan bu çalışmaya göre; öğrencilerin 
%23,3’ü babalarının annelerini şimdiye kadar en az bir kez dövdüğünü 
belirtmiştir. Çalışmayan babalarda eşini dövme oranı %33,6 ile herhangi bir işi 
olana göre (%22,0) daha yüksektir. Alkol kullananların eşlerini dövme oranı 
daha yüksektir. Ebeveynlerin eğitim düzeyi yükseldikçe eşlerin dövme oranı 
düşmektedir. Fiziksel şiddet gören annelerin %21,5’i bu nedenle yaralanmıştır. 
    
    Öğrencilerin ifadelerine göre annelerinin fiziksel şiddete maruz kalma 
oranları oldukça yüksektir. Kadına yönelik şiddetin engellenebilmesi için eğitim 
programları, düzenlenmeli, danışmanlık hizmeti verilmeli, sığınma kurumları 
açılmalı, multidisipliner bir yaklaşımla müdahale stratejileri ile ilgili ekipler 
oluşturulmalıdır (14).  
 
8-b) Adli Tıp Şube Müdürlüğüne Eşi tarafından Şiddete Maruz Kalma 
Nedeniyle Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi: 
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    Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğüne Eşi tarafından Şiddete Maruz Kalma 
Nedeniyle Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmada 
elde edilen verilere göre; şiddet mağduru kadınların  %65,9’u 25–45 yaşları 
arasındadır. Fiziksel şiddete maruz kalan kadınların %77,3’ünün, uygulayan 
erkelerin ise %63,6’sının eğitim düzeyi ilköğretim mezunu ya da altıdır. 
Kadınların %54,5’i haftada en az 1–2 kez fiziksel şiddet görmektedir. Fiziksel 
şiddet yanı sıra %86,4’ü eşleri tarafından uygulanan sözel, %31,8’i ise cinsel 
şiddete maruz kalmaktadır. Kadınların %52,3’ü eşinin alkol kullandığını 
belirtmiştir. Gördükleri şiddete rağmen kadınların %27,3’ü çocukları için, 
%13,6’sı sosyal güvencesi olmadığından ekonomik nedenlerden dolayı 
evliliğini sürdürdüğünü belirtmiştir. Yine %34,1’i eşinden ayrılmayı 
düşünmektedir. Kadınların adli raporlarında; %93,2’sine 10 gün veya daha az, 
%6,8’ine ise 11–20 gün süreyle mutat iştigale engel süreleri verilmiştir. 
 
    Fiziksel şiddet çoğunlukla sözel ve cinsel şiddeti de beraberinde 
getirmektedir. Anvak kadınlar, gördükleri şiddete rağmen çocukları için ya da 
sosyal güvencesi olmadığından ekonomik denelerden dolayı evliliklerini 
sürdürmektedirler (15). 
 
 

2.9.1.2.3.  SAĞLIK ÇALI ŞANLARININ MEVCUT DURUMU: 
 
1- Hekimlerin Bilgi ve Yaklaşımları 
 
1-a) Birinci Basamakta Görev yapan Hekimlerin Astım Konusunda bilgi ve 
yaklaşımları: 
 
    Birinci Basamakta sağlık hizmeti veren hekimlerin astım, astımın tanı ve 
tedavisine yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmaya göre; 
hekimlerin günlük ortalama poliklinik sayısı 60.67±27.20’dir. Astımlı hasta ile 
karşılaşma sıklığı ayda bir olarak belirtilmiştir. Sadece %4,5’i hastalara eğitim 
ve bilgi için 20 dakikadan fazla zaman ayırabildiğini, %71,2’si hastalarının hiç 
kontrole gelmediğini ifade etmiştir. Hekilerin hastalarına yeterince zaman 
ayıramadıkları, düzenli olarak hastalarını takip edemedikleri, tedavide yüksek 
oranlarda belirsizlikler olduğu belirlenmiştir. Akut ve kronik astım tedavisinde, 
astım tedavi rehberinde belirtilen protokollere yeterli uygunluk sağlanmadığı 
saptanmıştır. 
 
    Gerek tıp eğitimi gerekse mezuniyet sonrası, hekimlere astım ile ilgili daha 
yaygın eğitim programlarının uygulanması ve bu konuda geliştirilen 
kılavuzların mutlaka ulaştırılması gerekmektedir (16).  
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1-b) Birinci Basamakta Görev Yapan Hekimlerin Akciğer Tüberkülozu 
Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları Đle tedavi yaklaşımları: 
 
    Birinci Basamakta Görev Yapan Hekimlerin Akciğer Tüberkülozu 
Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları Đle tedavi yaklaşımlarını saptamak 
amacıyla yapılan çalışmaya göre; hekimlerin %3,0’ü Verem Savaş 
Dispanserinde %97,0’si sağlık ocaklarında çalışmaktaydı. Hekimlerin Tbc’li 
hasta ile yılda karşılaşma oranı (Verem savaş Dispanserinde çalışanlar hariç) 
ortalama 7.30±9.77 (0–50) idi. %21,2’si Tbc. nin sadece solunum yoluyla, 
%77,3’ü ise solunum dışı başka yollarla da bulaşabileceğini ifade etmiş ve 
%59,1’i bulaşmada en önemli faktörün Tbc’li bir hastayla aynı mekânda 
yaşamak olduğu, %75,8’i kesin tanı için balgam ARB pozitifliğinin yeterli 
olduğunu belirtmiştir. Ankete katılanların %80,3’ü ülkemiz şartlarında tanı için 
PPD’nin mutlaka yapılması gerektiğini söylemiş, en önemli dört Tbc ilacı 
sorulduğunda; hekimlerin sadece %16,7’si morfazinamidi ilk seçenek Tbc ilaç 
grubuna dahil etmiştir. Hekimlerin %48,5’i tedavi süresinin en az 6 ay olması 
gerektiğini, %74,2’si Tbc. nin takibinin balgam+diğer bir yöntemle yapılmasını, 
%93,9’u Tbcli hastanın mutlaka Veren Savaş Dispanserine  (VSD) bildirilmesi 
gerektiğini belirtmiştir.  
 
    Sonuç olarak, Birinci basamakta görev yapan pratisyen hekimlerin Tbc 
konusundaki bilgileri yetersizdir. Mezuniyet sonrası eğitime öncelik 
verilmelidir (17).   
 
 1-c) Elazığ Đl Merkezinde Çalışan Pratisyen Hekimlerin Rol Çatışması ve Rol 
Belirsizliği Yaşama Durumları: 
 
     Pratisyen Hekimlerin rol çatışması ve rol belirsizliği yaşama durumlarını 
saptamak amacıyla yapılan çalışmada, hekimlere; demografik özellikler ve 
Rizzo JR, House RJ, Litzman SI tarafından 1970 yılında geliştirilen rol 
çatışması-rol belirsizliği ölçeğinden oluşan bir anket formu uygulanmıştır.  

    Çalışmada, pratisyen hekimlerin rol çatışması puan ortalamaları 34.41±9.16; 
rol belirsizliği puan ortalamaları 16.58 ±6.16’dir. Đstatistiksel olarak anlamlı 
olmamakla birlikte <25 yaş, kadın,  bekar, kötü ekonomik statü, kısa çalışma 
süresi, kalabalık aile, çalışmayan eş ve sağlık ocağında çalışma durumlarında 
hekimlerin rol çatışması puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (p>0.05). 
Rol belirsizliği puan ortalamalarının en düşük olduğu hekim grubunun 112 Acil 
Servis çalışanlarıdır (p:0.495). Rol belirsizliğinin 36–40 yaş grubunda 
(p:0,0001), kadın hekimlerde (15.29±6.16) ve çekirdek aileye sahip hekimlerde 
(p:0.013) daha belirgin yaşandığı saptanmıştır (p:0.019). Medeni durum, eşlerin 
çalışması ve çalışma süresi rol belirsizliği puan ortalamaları üzerine etkili 
bulunmamıştır (p>0.05).  
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    Pratisyen hekimlerin yaşadıkları rol çatışması ve rol belirsizliği düzeyleri 
yüksek bulunmuş; rol belirsizliği ile yaş, cinsiyet ve ailede yaşayan kişi sayısı 
arasında ilişki saptanmıştır. Sağlık sisteminde hizmet kalitesinin arttırılmasının; 
çalışanların memnuniyetini olumsuz yönde etkileyen, rol çatışması ve rol 
belirsizliği yaşanmasına yol açan faktörlerin belirlenmesi ve önlenmesi ile 
gerçekleşeceği düşünülmektedir (18). 

  

1-d) Elazığ Đl Merkezinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Kadınların 
Yaşam Stili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: 
 
    Hastalık, ölüm ve yetmezliklerin azaltılması için, birey ve toplumun sağlıklı 
yaşam biçimi davranışlarında artış olması gerekmektedir. Bu çalışma; sağlık 
çalışanı kadınların sağlık açısından sahip oldukları yaşam stili risk faktörlerini, 
risk faktörü kümelenmelerini ve bunu etkileyen değişkenleri belirlemek 
amacıyla yapılan çalışmaya göre; Sağlık çalışanı kadınların %36,2’si sigara, 
%9,2’si alkollü içki kullanmaktadır. Kadınların %37,4’ü sağlıklı beslenmekte 
ve %15,5’i düzenli egzersiz yapmaktadır. Birden fazla davranışsal risk 
faktörüne sahip kadın oranı % 60,9’dur. Sigara içen kadınlarda birden fazla 
davranışsal risk faktörüne sahip olma oranı %96,8 iken; bu oranın alkollü 
içecek tüketenlerde %100, sağlıklı beslenmeyenlerde %88,1, düzenli egzersiz 
yapmayanlarda %79,6 olduğu saptanmıştır (p<0.05). Meslek ve eğitim düzeyi, 
davranışsal risk faktörlerinin kümelenmesinde etkili değişkenler olarak 
belirlenmiştir (p<0.05). 
 
     Bu çalışmada sağlık çalışanı kadınların sahip oldukları davranışsal risk 
faktörleri ve bunların kümelenme oranları yüksek bulunmuştur. Yaşam stili risk 
faktörlerindeki kümelenmelerin belirlenmesi “önleme stratejilerinin” 
geliştirilmesinde kullanılabilecek önemli veriler sağlayacaktır (19). 
 
1-e) Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Bilgi, Tutum 
Ve Davranışları: 
 
    Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ bağışı konusundaki 
bilgi, tutum ve davranışlarını saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada; 2002–
2003 Eğitim Öğretim yılında Fırat üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 
toplam 593 öğrenci araştırmanın kapsamına alınmış ve bu öğrencilerinin 397’si 
çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilere Mart-Haziran 
2003 döneminde direkt gözlem altında anket uygulanmıştır. 

 
    Çalışmaya alınan öğrencilerin  %62,5’i erkektir. Erkek öğrencilerin yaş 
ortalaması 21.04±2.24, kız öğrencilerin ise 20.64±1.83’tür (p=0.058).  
Öğrencilerin%77,0’ı organ bağışı hakkında doğru bilgi sahibidir. Öğrencilerin  
%42,8’i organlarını bağışlamayı düşündüğünü ifade ederken, %32,7’si 
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düşünmediğini, %24,4’ü ise karasız olduğunu belirtmiştir. Organlarını 
bağışlamayı düşünmeyenlerin; %26,9’u cesedine herhangi bir müdahalenin 
yapılmasını istemediği için, %13,8’i olayın ticari yönden istismar edilebileceği 
düşüncesi nedeniyle, %14,6’sı dini inançlarından dolayı, %13,1’i organlarının 
başkası tarafından kullanılmasını istemediği için organ bağışı yapmayı 
düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin en çok bağışlamak istedikleri 
organ böbrektir. Bunu sırasıyla göz, karaciğer ve kalp izlemektedir. 
Öğrencilerin %37,0’ı herhangi bir yakını öldüğünde organlarının kullanılmasına 
izin verebileceğini belirtmiştir. Öğrencilerin hiç birinin organ bağış kartı yoktur. 
Organ bağışlamayı düşünme ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki yok iken 
(p=0.197), sınıflara göre anlamlı fark vardır (p=0,0001). 
 
    Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ bağışı konusunda 
bilgileri yetersizdir ve hiç birinin organ bağış kartı yoktur. Multidisipliner 
yaklaşımla öğrencilerin konu ile ilgili bilgi düzeyini artırıcı yaklaşımlara ihtiyaç 
vardır (20). 

 

 

2.9.1.2.4.  YAŞLI SAĞLIĞI 
 
1-Yaşlıların Mediko-Sosyal Sorunları ve Yardıma Gereksinimleri: 
   
    Yaşlıların Mediko-Sosyal Sorunları ve Yardıma Gereksinimlerini saptamak 
amacıyla yapılan çalışmaya  göre; erkeklerin %27,9’u temizlik yapma, %14,9’u 
alışveriş yapma, %28,4’ü yemek hazırlama ve %12,5’i yıkanma gibi günlük 
yaşam aktivitelerinde kısmen ya da tamamen bağımlı iken, kadınların %22,0’si 
temizlik yapma, %23,6’sı alışveriş yapma, %16,2’si yemek hazırlama, %12,2’si 
ise yıkanma gibi günlük yaşam aktivitelerinde kısmen ya da tamamen 
bağımlıdır. Erkeklerin %9,1’i, kadınların %9,8’inin herhangi bir özrü vardır. 
Yaşlıların %12,0’si herhangi bir protez  kullanmaktadır. %37.9’u herhangi bir 
yardımcı cihaz kullanmaktadır. Erkeklerin %2,9’u Kadınların %2,4’ü yatağa 
bağımlıdır. Erkeklerin %18,8’i, kadınların %27,6’sı arada bir mesane 
kontrolünü kaybetmektedir.  Çalışmaya alınan yaşlıların %27,5’i yaşamından 
memnun olmadığını ifade etmiştir. Erkeklerin %64,4’ü kendini yalnız, %54,3’ü 
ise gereksiz hissetmektedir. Kadınların ise %75,9’u yalnız, %69,3’ü unutulmuş 
ve %60,6’sı gereksiz hissetmektedir. 
 
    Elazığ’da yaşayan yaşlıların önemli bir kısmı ciddi mediko-sosyal sorunlara 
sahiptir. Yaşlılıkta en sık karşılaşılan sorunlar ile yaşlılığın sağlıklı ve mutlu 
geçirilmesi için yapılması gerekenler konusunda sağlık personeli eğitilmeli ve 
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temel sağlık hizmeti sunumu içinde evde yaşlı bakımı sistemi oluşturmak 
amacıyla gerekli girişilmede bulunulmalıdır (21).  

 

2.9.1.2.5.  ADOLESAN SAĞLIĞI 
 

1-Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları: 
 

    Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarını saptamak amacıyla 
yapılan çalışmaya göre; öğrencilerin %51,7’si kötü, %39,4’ü orta, %8,9’u ise 
iyi derecede beslenmektedir. Đyi beslenen öğrencilerin %86,0’i erkek, %14,0’ü 
kız öğrencidir (p=0,0001). Öğrencilerin %24,7’sinin VKI 20’nin altında olup, 
bunların da %58,0’i kötü beslenmektedir (p=0.011). Öğrencilerin en fazla 
dengesiz beslendikleri öğün öğlen (%65,4) olup, %28,5’i öğlen yemeğini büfe 
ya da kantinlerden satın aldığı besinlerden karşılamaktadır. Anne ve baba eğitim 
ve meslekleri ile öğrencilerin beslenme şekilleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. (p>0.05). En fazla atlanılan öğün  (%38,9)sabah kahvaltısıdır. 
%40.7’si üzüntülü oldukları durumlarda her zamankinden daha az yediğini 
ifade etmiştir (22). 

  
2-Üniversiteye Hazırlık Dönemindeki dershane Öğrencilerinin Fast Food (Hızlı 
hazır yemek) sistemi hakkındaki bilgi düzeyleri ve fast food tüketim sıklıkları:  
    
    Üniversiteye Hazırlık Dönemindeki dershane Öğrencilerinin Fast Food (Hızlı 
hazır yemek) sistemi hakkındaki bilgi düzeyleri ve fast food tüketim sıklıklarını 
saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada; il merkezinde bulunan 14 dershane 
arasından randomize olarak seçilen üç dershanede eğitim gören 16–18 yaş 
grubundaki 1007 üniversite hazırlık öğrencisi araştırma kapsamına alınmıştır.  

 
    Öğrencilerin %49,7’si fast food tanımını yapmıştır. Öğrencilerin bir haftada 
tükettikleri ortalama fast food öğünü 4.5±2.8 olup, fast food şeklinde 
beslenmeyi tercih etme nedenleri; böyle bir beslenme şeklini sevmeleri (%40.4), 
zamanlarının kısıtlı olması (%34.3), ucuz olması (%15.1),’dır. Çalışmaya 
katılanların %39,7’si fast food tüketiminin sağlık açısından zararlı olduğunu 
söylemiştir. Fast food tipi beslenme en sık öğlen yemeklerinde (%50,7) tercih 
edilmektedir. Fast food beslenmenin sağlıklı bir beslenme şekli olduğunu 
söyleyen öğrencilerin haftada tükettikleri ortalama fast food öğün sayısı 5,3±3,3 
iken, sağlıklı bir beslenme şekli olmadığını düşünenlerde bu oran (4,3±2,7) 
daha düşüktür. Fast food yiyeceklerde gıda katkı maddesi var olduğunu 
düşünenlerin haftada tükettikleri ortalama fast food öğün sayısı 4,7±2,8, dır 
(23). 

 



 69 

3-Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Fiziksel Şiddete Maruz Kalma 
Durumları ve Yaklaşımları: 
   
    Elazığ Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinin yaşamlarının herhangi bir 
döneminde fiziksel şiddete maruz kalma durumları ve şiddete yaklaşımlarını 
saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada; öğrencilerin %%81,7’si yaşamlarının 
herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalmışlardır. Son bir yıl 
içerisinde, ise %5,5’i aile içinde, %8,4’ü çalışma ortamında en az 1 kez fiziksel 
şiddete maruz kalmıştır. Yine %37,4’ü annesinin babası tarafından düvüldüğüne 
şahit olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin ancak, %10,3’ü hayatı boyunca hiç 
kavga etmediğini söylemiş, %51,9’u her hangi bir olayda şiddetin çözüm 
olmayacağını, %25,4’ü ileride çocuklarını herhangi bir hatası yüzünden 
döveceğini belirtmiştir. 

 
    Sonuç olarak; çalışan çocukların fiziksel şiddete uğrama oranları oldukça 
yüksektir. Önemli bir kısmı halen kendi akranları ile fiziksel şiddet içerecek 
şekilde kavga etmektedir. Her konudaki çocuk istismarı prevalansı nı tespit 
ederek, sektörler arası işbirliği içerisinde çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ve 
kontrolü multidisipliner bir yaklaşımla yapılmalıdır (24). 

 
 

2.9.1.2.6.  ÇEVRE SAĞLIĞI 

1-Elazığ Đl Merkezinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarının Tıbbi Atıkları Toplama, 
Depolama Ve Bertaraf Etme Yöntemleri 

   
    Elazığ il merkezinde bulunan sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların toplama-
depolama-bertarafına ilişkin tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla 
yapılan çalışmada; Elazığ il merkezinde bulunan sağlık kurumlarının tamamı 
araştırma kapsamına alınmıştır. Tüm sağlık kurumlarının sorumlu 
hekimlerine/başhekimlerine literatür verileri ışığında hazırlanan ve tıbbi 
atıkların toplanma, depolanma ve bertarafına ilişkin sorulardan oluşan bir anket 
formu rektörlük kanalıyla gönderilmiş ve 20 gün içinde toplanmıştır.  Kamuya 
ait sağlık kurumlarında yanıtlılık oranı %100 olmuştur. 
 
     Sağlık kurumlarının %69,2’sinde çöpler ayrı poşetlere toplanmaktadır. 
Kurumların %65,4’ünde evsel atıkların siyah poşetlere; tıbbi atıkların ise 
%3,8’inde siyah, %57,7’sinde kırmızı, %3,8’inde sarı poşetlerde ve %3,8’inde 
özel kutularda toplandığı saptanmıştır. Kesici-delici tıbbi atıkların özel kaplarda 
toplanma oranı %69,2’dir. Evsel ve tıbbi atıkların ayrılarak toplanmasında, 
yataklı ve yataksız kurumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmamıştır (p>0.05). Tıbbı atıkların kurumların %57,7’sinde tartılmadığı; 
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atıkların tartıldığı kurumların ortalama tıbbi atık miktarı 110,65±218,43 kg. 
(min:0.50, max:710) olduğu belirlenmiştir. Yataklı kurumlarda evsel ve tıbbi 
atıkların tartılma oranı yataksız kurumlardan daha yüksektir (p<0.05). Yataklı 
kurumların tamamında tıbbi atık deposu bulunurken, yataksız kurumlarda bu 
oran %44,4’tür (p=0.020). Bertaraf ve yakma ünitelerine kurumların hiçbirinde 
rastlanmazken, yataklı kurumların %85,7’sinde tıbbi atık tankı olduğu 
saptanmıştır (p=0,0001).  
 
    Bu çalışmada, sağlık kurumlarının evsel ve tıbbi atıklarının toplanması, 
depolanması ve bertarafında yetersizlik olduğu; yataksız sağlık kurumlarında 
sorunun daha önemli boyutlarda olduğu saptanmıştır. Tıbbi atıkların çevreye ve 
insan sağlığına zarar vermeden toplanması, depolanması ve bertarafı konusunda 
sağlık yöneticilerinin daha duyarlı olması ve personel eğitiminin sağlanması 
gerekmektedir (25). 

 

2.9.1.2.7.  ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENL ĐĞĐ 
 
1-Elazığ Đli Organize Sanayi Bölgesindeki Gürültülü Đş Yerlerinde Çalışan 
Đşçilerin Đşitme Düzeyleri Ve Đşitme Düzeylerinin Lokal Veya Sistemik 
Semptomlar Đle Đlişkisi 

 
    Bu çalışma, gürültülü işyerlerinde çalışan işçilerde gürültüye bağlı işitme 
kaybı düzeyini, ilgili etmenleri ve işitme düzeyi ile lokal veya sistemik 
semptomlar arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapıldı. 

 
    Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (OSB)nde bulunan 6 fabrika araştırmanın 
kapsamına alındı. Bu fabrikalarda çalışan işçilerin gürültüye maruziyetleri ile 
demografik özelliklerini sorgulayan bir anket formu uygulandı ve Fırat Tıp 
Merkezi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde yapılan odiyometrik testler ile işitme 
düzeyleri değerlendirildi. Araştırma kapsamına alınan fabrikalarda çalışan 
toplam 370 işçinin 206 (%70,3)’sı tekrarlayan davetlerle çalışmaya katılmayı 
kabul etti. Bu işçilerden 31’i geçirilmiş kulak rahatsızlığının bulunması, 
otoskopik muayenesinde kulak patolojisinin olması veya sürekli ilaç kullanma 
hikâyesinin varlığı gibi nedenlerle araştırma dışı bırakıldı ve değerlendirmeler 
toplam 175 işçi üzerinde yapıldı. Ayrıca, araştırma grubuna kontrol olarak, 
işitme ile ilgili herhangi bir sorunu olmayan 48 kişi alındı.  
 
    Đşçilerin %86,9 (152 kişi)’u erkek ve  %13,1 (23 kişi)’i kadındı. Çalışmaya 
alınanların %45,7’sinde gürültüye bağlı işitme kaybı saptandı. Gürültüye bağlı 
işitme kaybı olanların %92,5’i erkek, %7,5’i kadın (P=0.034) idi. Đşitme kaybı 
olan işçilerin çalıştıkları ortamdaki ortalama gürültü seviyesi 92.79±8.17 DB 
iken, işitme kaybı olmayan işçilerin çalıştıkları ortamdaki ortalama gürültü 
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seviyesi 90.14±9.76 DB idi (P=0.053). Ortalama çalışma süresi işitme kaybı 
olanlarda 70.44±37.49 ay, işitme kaybı olmayanlarda ise 57.58±38.88 ay 
(P=0.032); günlük çalışma saati işitme kaybı olanlarda 8.72±1.48, işitme kaybı 
olmayanlarda 8.34±1.11 idi (P=0.063).  
 
    Sonuç olarak; Elazığ ili OSB’nde gürültülü iş yerlerinde çalışan işçilerde 
gürültüye bağlı işitme kaybı riskinin yüksek olduğu ve gürültünün sağlık 
üzerine olumsuz etkilerini azaltıcı ek önlemlere gereksinim olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle; işletmelerin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 
işyeri gürültü düzeyi sınırına uymaları, işçilere işe başlarken ve periyodik olarak 
en az yılda bir kez işitme testlerini yaptırmaları ve işçi sağlığı iş güvenliği 
konularıyla ilgili olarak eğitilmeleri gerekmektedir (26). 
 
 
 

 
ELAZI Ğ’DA BAZI GRUPLARDA S ĐGARA ĐÇME DURUMU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2- Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri;  En sık görülen sağlık sorunları, 
yataklı sağlık kurulu şların genel yapısı, yatak işgal oranları, en 
çok görülen sağlık sorunları, 

 

Çalışılan Grup Yıl Erkeklerde 
içme oranı  

% 
 

Kadınlarda 
içme oranı % 

 
F.Ü. Öğrencileri 

 
1989 

 
44 

 
16 

Lise III öğrencileri 1989 41.2 9.5 

Orta III öğrencileri 1993 23.1 3.1 

Hekim ve diş hekimi 1988 54.9 39.5 

Ebe ve hemşire 1991 - 50.8 

F.Ü. Öğretim 
elemanları 

1989 46.6 41.4 

Şehirlerarası otobüs 
yolcuları 

1996 58.9 28.9 

Banka çalışanları 1997 77.4 47.8 

Din adamları 1998 41.1 - 

18 + yaş nüfus 1997 52.9 13.4 
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              112 SAYISI VE PERSONELĐ, HAZĐRAN 2008 
    112 Acil Sağlık Hizmetleri 
 

  2006 2007 2008 

112 istasyon sayısı 11 13 13 

112 hizmeti verilen 
nüfus / Toplam nüfus 
(%) 

546.222 / 
546.222 
% 100 

541.258 
% 100 

558.581 / 558.581 
% 100 

112 Vaka sayısı 9.513 10.286 5.740 

Đlk 10 dakikada ulaşılan 
vaka oranı (%) Kentsel 

98 96 81 

Đlk 30 dakikada ulaşılan 
vaka oranı (%) Kırsalda  

94 100 100 

Sağlık Bakanlı ğına Bağlı Birinci ve Đkinci 
Basamak Kurumlarının Muayene Sayıları 

1.
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2007 YILI HASTANE ÇALI ŞMALARI 

Ameliyatlar Doğumlar 

 Adı 

Yata
k 

Sayıs
ı 

Polk. 
Sayısı 

Diş Plk. Acil Plk.  Diğer 
Polk. 

Önceki 
Dönemden 
Devreden 

Hasta 

Yatan 
Hasta 

Ayakta 
Tedavi 
Olan 
Hasta 

Taburcu 
Olan 

Ölen 
Gelecek 
Döneme 

Devreden 

Yatılan 
Gün 

Yatak 
Đşgal 
Oranı 

Bir 
Hasta
nın 

Ortala
ma 

Kalışı 

Büyük Orta Küçü
k 

N
or

m
al

 

M
üd

ah
al

el
i 

1 

Elazığ 
Eğitim ve 
Ara ştırma 
Hast. 

375 747,030 0 181,394 565,636 3 21,497 725,533 21,296 182 22 118,492 

86.57 5.52 

6,732 2,587 1,492 0 0 

2 
Ruh Sağlığı 
ve Hast.  
Hastanesi 

528 47,521 867 0 46,654 510 4,622 42,899 4,607 1 524 174,618 
90.61 37.89 

0 0 0 0 0 

3 
Deri, Züh ve 
Lepra Hast. 
Hst. 

100 53,881 0 0 53,881 34 81 53,800 83 1 31 3,306 
9.06 39.36 

0 0 0 0 0 

4 
Sarahatun 
Doğum 
Hastanesi 

71 97,896 0 20,010 77,886 60 9,314 88,582 9,279 6 89 21,528 
83.07 2.32 

1,907 339 124 73 3,733 

5 
Ağız ve Diş 
Sağlığı 
Merkezi 

0 151,791 151,791 0 0 0 0 151,791 0 0 0 0 
0.00 0.00 

0 0 0 0 0 

Harput 
Devlet 
Hastanesi 

349 495,233 15,769 102,729 376,735 9 17,844 477,389 17,525 70 258 94,082 
73.86 5.35 

2,602 568 585 233 488 

7 
Karakoçan 
Devlet 
Hastanesi 

37 85,483 6,970 56,562 21,951 4 506 84,977 509 1 0 2,243 
16.61 4.40 

4 46 16 10 131 

8 Kovancılar 45 122,956 7,658 44,053 71,245 0 2,194 120,762 2,194 0 0 7,180 43.71 3.27 517 192 388 120 177 



 74 

Devlet 
Hastanesi 

9 
Maden 
Devlet 
Hastanesi 

10 27,629 3,606 7,243 16,780 0 53 27,576 53 0 0 432 
11.84 8.15 

0 0 0 0 0 

10 Palu Devlet 
Hastanesi 

25 52,135 6,826 19,461 25,848 0 106 52,029 106 0 0 483 5.29 4.56 
0 0 0 38 0 

11 Fırat Tıp 
Merkezi  

879 178,570 0 28,108 150,462 88 34,289 144,281 32,884 817 676 232,360 72.42 6.89 
10,956 3,306 2,067 879 773 

12 Askeri 
Hastane 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
0 0 0 0 0 

13 Özel Hastane 27 137,661 0 0 137,661 0 7,400 130,261 7,400 0 0 7,400 75.09 1.00 1,662 2,116 732 350 619 

14 Özel Vefa 
Hastanesi  49 197,207 130 1,471 195,606 0 8,556 188,651 8,536 9 11 21,411 119.71 2.51 

1,424 3,417 933 679 413 

15 Ufuk Tıp 
Merkezi 

0 139,628 744 0 138,884 0 0 139,628 0 0 0 0 0.00 0.00 
137 722 830 90 141 

16 Çağrı Tıp 
Merkezi 0 170,610 1,797 0 168,813 0 0 170,610 0 0 0 0 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 

 17 TOPLAM 2595 2705231 196158 461031 2048042 708 106462 2598769 104472 1087 1611 683535 72.17 6.48 25941 13293 7167 2472 6475 

18 

SAĞLIK 
BAKANLI Ğ
I TOPLAM 1540 1881555 193487 431452 1256616 620 56217 1825338 55652 261 924 422364 75.14 7.55 11762 3732 2605 474 4529 



                       Sağlık Bilgileri Đstatistiği 
 

Yatak Sayısı 
2.595 

Bir Yatağa Düşen Kişi Sayısı 208 

Toplum Sağlığı Merkezi Sayısı 
14 

Bir Toplum Sağlığı Merkezine Düşen Kişi Sayısı 38.661 

Aile Hekimi Sayısı 
167 

Bir Aile Hekimine Düşen Kişi Sayısı 3241 

Sağlık Evi Sayısı 
93 

Bir Sağlık Evine Düşen Kişi Sayısı 5819 

Uzman Hekim Sayısı 
438 

Bir Uzman Hekime Düşen Kişi Sayısı 1235 

Pratisyen Hekim Sayısı 
650 

Bir Pratisyen Hekime Düşen Kişi Sayısı 833 

Diş Hekimi Sayısı 
100 

Bir Diş Hekimine Düşen Kişi Sayısı 5412 

Eczane Sayısı 
125 

Bir Eczaneye Düşen Kişi Sayısı 4330 

Sağlık Memuru ve Teknisyen Sayısı 
720 

Bir Sağlık Memuru ve Teknisyene Düşen Kişi Sayısı 752 

Hemşire Sayısı 
851 

Bir Hemşireye Düşen Kişi Sayısı 636 

Ebe Sayısı 
449 

Bir Ebeye Düşen Kadın Sayısı (12 ve daha yukarı yaştaki) 489 
 
         — 2007 yıl ortası nüfusu 541.258 kadın sayısı (12 yaş ve üzeri yaştakiler) 
hesaplanmıştır. 219.656’ ya göre hesaplanmıştır 
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Not: Đlimizin Aile Hekimliği Uygulamasına geçmesi nedeniyle sağlık ocakları 
kapatılmıştır. Onun yerine Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri ile ilgili 
bilgiler  eklenmiştir. 

 
2007 YILI ELAZI Ğ ĐLĐ YOĞUN BAKIM ÜN ĐTELER Đ  
 

Yeni doğan Yoğun 
Bakım  

Hastane Adı 
Fiili 
Yatak  

Eri şkin 
Y.B. 
Yatak 
Sayısı 

Çocuk 
Y.B. 
Yatak 
Sayısı 
720 

Kuvöz Kot  Radyan 

Toplam 
Monitör 
Sayısı 

Topla
m 
Ventil
atör 
Sayısı 

Elazığ Eğitim Ara ştırma 
Hst. 

375 45 - - - - 73 5 

Harput Devlet Hst. 349 27 - - - - 27 3 

Sarahatun Doğumevi 71 4 - 17 8 4 4 2 

Fırat Üniversitesi 
Hastanesi 

879 45 8 8 13 2 54 23 

Toplam 1674 121 8 25 21 6 158 43 

 
 
ĐL GENEL Đ HEMOD ĐYAL ĐZ MERKEZLER Đ 2007  

 
 

 
 

KURUMLAR Cihaz 
sayısı  

Tedavide 
olan 
hasta 
sayısı 

Aylık 
Toplam 
Seans 

Uzman 
Doktor  

Pratisyen  
Doktor Hemşire 

SB 
HASTANELER Đ 32 57 664 2 5 12 

ÖZEL 43 164 2190 3 3 11 

ÜNĐVERSĐTE 24 27 324 3 - 5 

TOPLAM 99 248 3178 9 8 28 
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2.10. Sektörün 2023’deElazı ğ’daki 
Durumu Ne Olmalı? 

 
         1-Üçüncü Basamak Sağlık hizmeti veren spesifik birimler kurulmalı; 
Onkoloji, hiperbarik   Oksijen, yanık tedavi üniteleri, Organ nakli, tüp bebek ve 
genetik danışma merkezlerinin hayata geçirilmesi, Modern anlamda kardiyo 
vasküler cerrahi, organ nakli ve invaziv girişimler ile modern kan ürünü 
hizmetlerinin rutin hale getirilmesi 
 
         2-Ortodonti ve çene cerrahisi gibi üst ihtisas birimleri hayata geçirilmeli 
 
         3-Bölgeye hizmet verebilecek ambulans helikopter sisteminin alt yapısı ve 
yönetim merkezinin  kurulması 
 
         4-Elazığ’ın sağlık Turizmi merkezi haline gelebilmesi için bütün 
kurumların, ulaşım, konaklama, iaşe hizmetleri, haberleşme hizmetleri 
konularında kurumlar arası iş birliğinin oluşturulması 
 
        5- Bölgede her türlü sağlık hizmetlerini Web üzerinden takip edebilecek 
bir acil sisteminin  kurulması, GPRS Koordinasyon takibi sisteminin kurulması 
 
        6-Afetlerde sağlık hizmeti için bölgesel bir plan çıkarılması ve standart 
personel ve malzeme  tespiti, muhtemel senaryoların hazırlanması 
 
       7- Đnternet ve GSM üzerinden hasta randevu hizmetlerinin kurulması ve bu 
sistemler üzerinden   hasta bilgilendirme biriminin oluşturulması 
 
      8- Bölgede koruyucu sağlık hizmetleri, çevre sağlığı, geriatri, Ana ve Çocuk 
Sağlığı, Aile  Planlaması ve sağlık istatistikleri hizmetlerinin koordinasyonu 
 
     9-Riskli gruplara yönelik (yaşlılar, engelli bireyler gibi.) özel bakım 
merkezlerinin oluşturulması 
 
    10-Sağlık Hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetimine temel 
oluşturacak veri tabanı ile  Avrupa Birliği Projeleri üretecek ARGE Merkezinin 
kurulması. 
 
 
 



 69 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMAÇ–1  

Öncelik 1,1  

Hedef Elazığ’da 2. Basamak Sağlık Hizmetlerinin kalite 
ve çeşitlili ğinin artırılması 

Amaç Organ Nakli Merkezinin Kurulması 
Çıktılar Bölgede transplantasyon bekleyen hastaların 

tedavisinin sağlanması 
Faaliyetler  
 1.1.1 FTM Bünyesinde Karaciğer, böbrek ve 

kornea nakillerinin yapılabileceği bir 
ünitenin kurulması 

 1.1.2 Elamanların eğitilmesi için ilgili 
merkezlere öğretim üyelerinin 
gönderilmesi 

 1.1.3 Eğitim faaliyetlerinin 2009 yılına kadar 
sürdürülmesi 

 1.1.4 Bu süreç içerisinde gerekli cerrahi 
ekipmanın sağlanması 

Bütçe1 3 Milyon $ 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 1: Bölgemizde Karaciğer ve böbrek yetmezliği vakalarının ve nakil 
bekleyen hastaların oldukça fazla olması nedeniyle bu hizmete 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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AMAÇ–2  

Öncelik 2,1  

Hedef Elazığ’da 2. Basamak Sağlık Hizmetlerinin kalite 
ve çeşitlili ğinin artırılması 

Amaç Radyoterapi Ünitesinin Kurulması 
Çıktılar Onkolojik hastaların bölgede tedavisinin sağlanması 
Faaliyetler  
 2.1.1 Linak ve Kobalt sisteminin kurulabilmesi 

için gerekli alt yapının oluşturulması 
 2.1.2 Gerekli ekipmanın satın alınması 
 2.1.3 Hizmet sunacak elemanların eğitilmesi 
 2.1.  
Bütçe1 3 Milyon $ 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2,1 MÇM  ve Excel Tablosu 

NOT 2: Kanser tedavisi uzun süren ciddi bir hastalıktır. Kanser 
tedavisinde kullanılan Radyoterapi (RT), uzman ekip ve ekipman 
gerektiren,  en az bir ay süren önemli bir tedavi yöntemidir. 
Bölgemizde RT uygulayacak merkezlerin olmaması nedeniyle,   
hastalar bu hizmeti almak için Ankara, Đstanbul gibi illerdeki 
merkezlere gitmekte ve buralarda hasta ve hasta yakınları mağdur 
olmaktadır. Ayrıca ilimiz açısından ekonomik kayıp ve hastayı 
götüren yakınının ise işe devam etmemesi nedeniyle iş gücü 
kaybı olmaktadır. Bu nedenle radyoterapi ünitesi ilimize mutlaka 
kazandırılmalıdır. 

AMAÇ–3  

Öncelik 3,1  

Hedef Elazığ’da 2. Basamak Sağlık Hizmetlerinin 
kalite ve çeşitlili ğinin artırılması 
 

Amaç Yanık Ünitesinin Kurulması 
Çıktılar Yanık Hastalarının Bölgede Tedavisi 
Faaliyetler  

 

 3.1.1 Fırat Tıp Merkezi bünyesinde en az 10 
yataklı, Elazığ Eğitim Araştırma 
Hastanesi bünyesinde en az 4 yataklı 
yanık ünitesinin plastik cerrahi 
Anabilim Dalları bünyesinde kurulması 
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için bina alt yapısının oluşturulması 
 3.1.2 Personelin hizmet içi eğitiminin 

yapılması 
 3.1.3 Uygun alt yapının 2009 yılına kadar 

tamamlanması 
 3.1.  
Bütçe1 1 Milyon $ (Gerekli Bütçe Üniversite ve Sağlık 

Bakanlığı kaynaklarından sağlanacaktır.) 
Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 3: Bölgede yanım Merkezinin bulunmaması, en yakın yanık 
merkezinin ise Kayseri ve Adana’da bulunması, tedavinin 
uzun süreli ve aşamalı olması nedeniyle yanık hastalarının 
bölgede tedavisi zorunludur. 

AMAÇ–4  

Öncelik 4,1  

Hedef Elazığ’da 2. Basamak Sağlık Hizmetlerinin kalite 
ve çeşitlili ğinin artırılması 
 

Amaç Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesinin Kurulması 
Çıktılar Diyabetik hastalar gibi hiperbarik oksijen 

tedavisine ihtiyaç duyan hastaların tedavisinin 
Elazığ’da yapılabilmesi 

Faaliyetler  
 4.1.1 Fırat Tıp Merkezi yeni binasının 

tamamlanması ile yeni bina bünyesinde 
uygun mekânın hazırlanması 

 4.1.2 Birimde çalışacak olan personelin hizmet 
içi eğitimden geçirilmesi 

 4.1.3 Uygun alt yapının 2009 yılına kadar 
tamamlanarak, merkezin hizmet 
sunumuna başlaması 

 4.1.4  
Bütçe1 500 bin $ 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 4: Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi’nde ”Plastik Cerrahi” ve 
“Klinik Mikrobiyoloji” Anabilim Dalları Bünyesinde kurulacak 
olan bir merkez aracılığıyla, hiperbarik oksijen tedavisine 
gereksinim duyan hastaların tedavi edilmesi bölgemiz için çok 
önemli bir hizmet olacaktır. 
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AMAÇ–5  

Öncelik 5,1  

Hedef Elazığ’da 2. Basamak Sağlık Hizmetlerinin 
kalite ve çeşitlili ğinin artırılması 
 

Amaç Tüp bebek Ünitesinin Kurulması 
Çıktılar Çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan 

çiftlerin, Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi 
olmasına katkı sağlanması ve infertil çiftlerin 
tedavisinin Elazığ’da yapılması 

Faaliyetler  
 5.1.1 Uygun mekân Fırat Tıp Merkezi 

bünyesinde hazır hale getirilmiştir 
 5.1.2 Uygun ekip kurularak eğitimleri 

tamamlanmıştır 
 5.1.3 Laboratuar ekipmanı hazırdır 
 5.1.4 Đşlemin yapılması için gerekli olan 

ekipmanın alımı ihalesi hazırlıkları 
devam etmekte olup, en kısa sürede 
tamamlanacaktır 

Bütçe1 Fırat Tıp Merkezi kaynaklarından karşılanacak, 
toplam maliyet 1,5 Milyon $ 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 5: Çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin, başka merkezlere gitmeden 
Elazığ’da tedavisinin sağlanması, böylece hasta mağduriyetinin 
önlenmesi ve ile maddi katkı sağlanması 
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AMAÇ–6  

Öncelik 6,1  

Hedef Elazığ’da 2. Basamak Sağlık Hizmetlerinin 
kalite ve çeşitlili ğinin artırılması 
 

Amaç Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Merkezinin Kurulması 
Çıktılar Bölgedeki tıbbi cihazların Elazığ ilinde 

ölçümleme ayarlarının yapılarak ile ekonomik 
katkı sağlanması 

Faaliyetler  
 6.1.1 Gerekli alt yapının uygun hale 

getirilmesi 
 6.1.2 Personel eğitimin tamamlanması 
 6.1.3  
 6.1.4  
Bütçe1 1 Milyon $ 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 6: Bölgede tıbbi cihazların kalibrasyon ayarlarını yapacak bir 
merkez yoktur. Bölgedeki sağlık kuruluşlarının kalite belgesi 
alabilmeleri ve yapılan çeşitli ölçümlerin ve tetkiklerin gerçeği 
yansıtması, hata payını en aza indirilmesi için kalibrasyon ayarı 
merkezine ihtiyaç vardır. Tüm bölgeye hitap edecek ve Fırat Tıp 
Merkezi bünyesinde kurulacak olan bir kalibrasyon merkezi hem 
hizmet kalitesini artıracak hem de ile ekonomik katkı 
sağlayacaktır. 
 

AMAÇ–7  

Öncelik 7,1  

Hedef Elazığ’ın Bölgesel Sağlık Hizmetinin Üretimle 
Desteklenmesi 

Amaç Bölgede atıl halde bulunan, sağlık sektöründe 
kullanılacak malzeme üretim alanlarının işlevsel 
hale getirilmesi 

Çıktılar Disposible Enjektör başta olmak üzere her türlü 
plastik sarf malzemesinin üretimi 

Faaliyetler  

 

 7.1.1 Mevcut plastik tıbbi malzeme üretim 
tesisinin tüm problemlerinin detayları 



 74 

 
 
 

ile birlikte ortaya çıkarılması 
 7.1.2 Yöneticilerin de desteğini alarak, 

yatırımcı grup ve sermaye oluşturma 
 7.1.3 Disposible paketleme tesisi kurma 
 7.1.4 Kalifiye istihdam yaratılması 
 7.1.5 Üretim ve pazarlama işlemlerinin 

organize edilmesi 
Bütçe1 5 milyon Avro 
Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 7:  

AMAÇ–8  

Öncelik 8,1  

Hedef Elazığ’ın Bölgesel Sağlık Hizmetinin Üretimle 
Desteklenmesi  

Amaç Bölgedeki tekstil sanayisine yeni bir talep 
oluşturmak ve üretilecek olan tıbbi tekstil 
malzemelerine pazar oluşturma 

Çıktılar Her türlü steril ve nonsteril tıbbi tekstil üretimi 
ve ulusal düzeyde pazarlama 

Faaliyetler  
 8.1.1 Bölgedeki tesislerin tıbbi tekstil 

üretimine özendirilmesi amacıyla 
bilgilendirme çalışmaları 

 8.1.2 Plastik tıbbi malzeme üretim tesisinde 
atıl durumda bulunan sterilizasyon 
merkezinin işlevsel hale getirilmesi ve 
kapasitesinin artırılması 

 8.1.3 Kalifiye istihdam yaratılması 
 8.1.4 Pazar oluşturma 
Bütçe1 3 Milyon Avro 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 8: Bölgede bulunan tekstil üretim tesislerinin üretim kapasite ve 
çeşitlili ğinin artırılması hem sağlık hizmeti sunan kurumların 
ucuz, kaliteli tıbbi tekstil malzemesi almasını sağlayacak, hem 
de ilin ekonomik yaşamına katkı sağlayacaktır. 
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AMAÇ–9  

Öncelik 9,1  

Hedef Elazığ’ın Bölgesel Sağlık Hizmetinin Üretimle 
Desteklenmesi  

Amaç Bölgedeki sağlık sektöründe kullanılabilecek 
yeraltı zenginliklerinin üretime dönüştürülmesi 

Çıktılar Madeni tıbbi demirbaş üretimi 
Faaliyetler  
 9.1.1 Đlde bulunan krom ve demir 

yataklarının işlenerek paslanmaz çelik 
üretiminde kullanılması amacıyla 
yatırımcıların bilgilendirilmesi ve 
özendirilmesi 

 9.1.2 Her türlü metal tıbbi malzemenin 
üretiminin sağlanması 

 9.1.3 Đstihdam yaratılması 
 9.1.4 Pazar oluşturma 
Bütçe1 2.5 Milyon Avro 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 9: Sahip olduğumuz çok zengin krom ve demir yataklarının 
işlenerek paslanmaz çelik üretiminde kullanılması, bölgenin 
sağlık ve ekonomisine son derece olumlu katkı sağlayacaktır 
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AMAÇ–10  

Öncelik 10,1  

Hedef Koruyucu Sağlık Hizmetlerine öncelik verilerek 
hastalıkların önlenmesi 

Amaç Sağlığı bozucu riskli davranışlar ve hijyen 
konusunda halkın eğitilmesi 

Çıktılar Yere tükürmeme, sigara içmeme, halka açık 
tuvaletlerin uygun şekilde kullanılması, düzenli 
spor yapma, yeterli ve dengeli beslenme, güvenli 
cinsel yaşam gibi sağlıklı yaşam tarzı davranışları 
konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve 
bilgilendirilmesi  

Faaliyetler  
 10.1.1 Sağlığı bozucu riskli davranışlar ve 

hijyen konusunda eğitim verecek bir 
ekibin oluşturulması 

 10.1.2 Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
oluşturma 

 10.1.3 Riskli davranış konusunda bilgi 
verecek kısa metrajlı film, slogan ve 
spot bilgilerin hazırlanması 

 10.1.4 Toplum liderleri, sanatçılar ve 
medyanın desteğini alarak her gün 
farklı bir riskli davranış konusunda 
Televizyon ve radyodan halka 
mesajlar vermek 

 10.1.5 Gerekli el broşürü ve yazılı materyali 
hazırlayıp, dağıtmak 

Bütçe1 300 bin Avro (Çeşitli kamu kurum ve kurulu 
desteği ile Avrupa Birliği Projeleri) 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 10: Đlimizde yere tükürme, halka açık tuvaletlerin kötü kullanılması, 
sigara içme, hijyen kurallarına uymama sık görülen ve önemli 
sağlık sorunlarına yol açabilecek risk faktörleri arasında 
bulunmaktadır. Halkın sağlığını koruma, geliştirme, kaliteli 
işgücü yaratma ve sağlıklı kent oluşturmak için söz konusu 
alanlarda eğitim ve hizmet sunumuna öncelik verilmelidir. 
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AMAÇ–11  

Öncelik 11,1  

Hedef Riskli Gruplara Yönelik Özel Bakım 
Merkezlerinin Oluşturulması 

Amaç Yaşlı Bakım Merkezinin Kurulması 
Çıktılar Yaşlıların bakım ve tedavilerinin yapılabileceği 

bir merkezin Elazığ’da oluşturulması 
Faaliyetler  
 11.1.1 Bina ve Alt yapının hazırlanması 
 11.1.2 Birimde çalışacak personelin seçimi ve 

eğitimi 
 11.1.3 Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içerisinde yaşlıların resmi sevkle 
merkeze gidebilmelerinin sağlayacak 
yapının oluşturulması 

 11.1.4  
Bütçe1 1.5 Milyon Avro (Çeşitli kamu kurum ve kurulu 

desteği ile Avrupa Birliği Projeleri) 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 11: Beklenen yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlı nüfus 
artmaktadır. Yaşlı bireylerin bakımı ve hastalıklarının tedavisi 
özel ilgi ve eğitim gerektirir. Bölgede yaşlılara bakım ve tedavi 
sunan bir Geriatri merkezi yoktur. Bu nedenle bölgede yaşayan 
yaşlıların bakım ve tedavilerinin yapıldığı, boş zamanlarını 
yaşıtlarıyla birlikte ve kaliteli bir şekilde geçirdikleri bir Yaşlı 
Bakım Merkezinin kurulması, hem yaşlıların yaşam kalitesini 
yükseltecek hem de ile maddi girdi sağlayacaktır. 
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AMAÇ–12  

Öncelik 12,1  

Hedef Bölgede her türlü sağlık hizmetlerini Web 
üzerinden takip edebilecek bir acil sisteminin 
kurulması, GPRS Koordinasyon takibi sisteminin 
kurulması 

Amaç Oluşturulacak olan ilk yardım ve acil sisteminin 
Elazığ, Bingöl, Tunceli, Arapgir, Kemaliye’de uç 
birimlerinin kurulması ve merkezi koordinasyon 
biriminin oluşturulması 

Çıktılar Bu bölgede meydana gelebilecek acil yardım 
gerekli olaylarda ölüm ve yaralanmalara anında 
müdahale edilebilmesi 

Faaliyetler  
 12.1.1 Sağlık Ocakları, 112 Acil Birimleri ve 

Aile Hekimlerinin web üzerinden 
birleştirilmesi 

 12.1.2 Web ağı için personel eğitimi 
 12.1.3 Web ağı için malzeme temin edilmesi 
 12.1.4 Bölgede bulunan idareciler ve emniyet 

birimleri ile GSM üzerinden 
haberleşme ağının kurulması 

 12.1.5. Ambulans Helikopter sisteminin 
kurulması 

Bütçe1 6 Milyon Avro 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1,1 MÇM ve Excel Tablosu 

NOT 12:       Đlk yardım ve acil hizmetlerinin zamanında ve uygun şekilde 
verilememesi nedeniyle çok fazla sayıda kişi yaşamını yitirmekte 
ya da sakat kalmaktadır. Uygun ve hızlı bir haberleşme sistemi 
kurularak, sağlık personeli ve halk eğitilerek, gerekli vakalar için 
ambulans helikopter sistemi kurularak, kazazedelerin kurtarılması 
mümkün olacaktır. 
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AMAÇ–13  

Öncelik 13,1  

Hedef Olağan üstü durumların en az yıkım ve kayıpla 
atlatılmasını sağlayacak alt yapının 
oluşturulması ve sağlık hizmetlerinin 
organizasyonunun sağlanması  

Amaç Afetlerin en az kayıp ve yıkımla atlatılması için; 
Afetlerde sağlık hizmetlerinin organizasyonu, 
bölgesel afet planının çıkarılması,  standart 
personel-malzeme tespitinin yapılması, 
muhtemel senaryoların hazırlanması 

Çıktılar —Afetlerin en az kayıp ve yıkımla atlatılması,  
—Halkın bilinçlendirilmiş olması,  
—Alt yapının uygun hale gelmesi,  
—Afet dönemine göre uygun sağlık 
hizmetlerinin sunulmuş olması 

Faaliyetler  
 13.1 Afetlerin her dönemi için (1-Sessiz 

Dönem, 2-Alarm Dönemi, 3-Đzolasyon 
Dönemi, 4-Dış Yardım Dönemi ve 5-
Rehabilitasyon dönemi) uygun 
organizasyon ve planlama ve 
koordinasyonun oluşturulması 
—Kaynakların saptanması 
—Gereksinimlerin hesaplanması 
—Đş-eylem planının yapılması 
  

 13.1.2 Alt yapının mevcut durumunun 
saptanması ve dayanıklı hale 
getirilmesi amacıyla mühendislik ve 
şehir planlamacılığı işlemlerinin 
planlanması ve yürütülmesi 

 13.1.3 Çeşitli büyüklükte afet senaryoları 
oluşturarak, bu senaryolar ışığında; 
bireysel ve kurumsal iş-eylem planın 
oluşturulması (Kurtarma işlemleri, 
insan gücü ve makine parkının sevk ve 
idaresi,  Sağlık istasyonları, sağlık 
insan gücü ve yaralıların tahliyesi, Su 
ve gıda dağıtım planı, Çadır, battaniye 
ve giysi dağıtım planı,  Barınma planı 
gibi)  

 

 13.1.4 Bireylerin; kendini kurtarma, temel 
gereksinim kaynaklarından haberdar 
olma, organize olarak görev alacağı 
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yere katılma gibi konularda eğitilmesi 
Bütçe1 5 Milyon Avro (Devlet bütçeleri, Đl Özel Đdaresi, 

Belediye, AB Hibe projeleri) 
Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 4,1 MÇM  ve Excel Tablosu 

NOT 13:  Toplumun olağan yaşam düzenini bozan, yanıt verme ve uyum 
sağlama kapasitesini aşarak, dış yardım gereksinimi doğuran can 
ve mal kaybıyla sonuçlanan afetlere karşı hazırlıklı olmak ve 
gerekli önlemleri önceden almak gerekir. Afetlerde yıkımın ve 
kaybın azaltılması için sessiz dönemde gerekli olan 
organizasyonun, iş-eylem planlarının, haberleşme ağlarının 
kurulması, dış yardım döneminde hangi ilden ya da yerleşim 
yerinden afet bölgesine dış yardımın alınacağı, hangi 
büyüklükteki afetten sonra ne kadar yıkım beklendiği, afet 
sonrası geçici yerleşim yerlerinin nereler olacağı, bireylerin 
kendini ve ailesini nasıl kurtaracağı gibi konular ile ilgili gerekli 
planlama, örgütlenme ve eğitim son derece önemlidir. 
 

AMAÇ–14  

Öncelik 14,1  

Hedef Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve 
Sunumunda Bilişim Tekniklerinin Kullanılması 

Amaç Đnternet ve GSM üzerinden hasta randevu 
hizmetlerinin kurulması ve bu sistemler 
üzerinden hasta bilgilendirme Biriminin 
kurulması 

Çıktılar Đş gücü ve kaynak israfının önlenmesi, sağlık 
kurumlarının kaynaklarının verimli kullanılması 

Faaliyetler  
 14.1.1 Sağlık Bakanlığının yürütmekte 

olduğu bu kapsamdaki çalışmalara 
ulaşılması ve entegrasyonu için plan 
yapılması 

 14.1.2 Bölgede bulunan sağlık 
kuruluşlarındaki iş akım planının 
çıkarılması ve buna uygun bir 
bilgisayar programının hazırlanması  

 14.1.3 Hasta hakları birimleri ile hasta ve 
yakınlarının bilgilendirilmesi ve 
eğitilmesi 

 

 14.1.4. Elazığ’da bulunan Aile Hekimlerinin 
sisteme dahil olmalarının sağlanması 
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ve hasta randevu işlemlerini web 
üzerinden yapılabilmesi  

Bütçe1 500 bin Avro 
Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 5,1 MÇM  ve Excel Tablosu 

 
AMAÇ–15 

 

 

Öncelik 15,1  

Hedef Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Sunumunda 
Bili şim ve ARGE Tekniklerinin Kullanılması 

Amaç Sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve 
denetimine temel oluşturacak bir veri tabanı ile 
AB Projesi üretecek ARGE Merkezinin Kurulması 

Çıktılar Sağlık hizmetlerinin organizasyonuna katkı 
sağlayacak veri tabanının oluşması ve çok sayıda 
AB hibe projesinin sağlık alanında kullanılması 

Faaliyetler  
 15.1.

1 
Mevcut durumun saptanması amacıyla bir 
araştırma ekibinin kurulması 

 15.1.
2 

Yapılacak araştırmalar ile mevcut 
durumun saptanması 

 15.1.
3 

Mevcut durum ışığında; öncelikle 
sunulması gereken sağlık hizmetleri, risk 
faktörleri ve riskli gruplara göre sağlık 
hizmetinin planlanması ve sunulması için 
gerekli alt yapının oluşturulması 

 15.1.
4. 

Öncelikli sağlık sorunlarının çözümüne 
yönelik hizmet sunumunun, sağlık il 
müdürlüğü organizasyonunda ve multi 
disipliner olarak sunulması  

 15.1.
5. 

Önemli sağlık sorunlarının çözümüne 
yönelik sürekli olara AB, Dünya Bankası 
v.s. hibe projeleri hazırlanması ve ilgili 
birimlere sunulması 

Bütçe1 500 bin Avro 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 7,1 MÇM ve Excel Tablosu 
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    Bu müzakere belgesi ile sektördeki ilgili kişilerin zirve öncesi görüşleri 
alınacak ve tüm bu görüşler çerçevesinde taslak bir gelişme planı 
oluşturulacaktır. 
 
    Amaç, sektörle ilgili fikirlerin belli konularda odaklanmasını sağlamak, bu 
konularda bölgesel bilgi birikimi yaratmak, Elazığ’la ilgili sektörel gelişme 
kutupları veya kümeleşmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. 
 
    Böylece;  Elazığ Buluşuyor 2008’ deki zirvede  Sektördeki Konuşmacılar       
Taslak Amaç ve Öncelikler doğrultusunda zirveye görüş sunacaklar ve ilgili 
çalıştaylarda  (workshop) sektöre yapacakları katkıyı ortaya koyacaklardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOT 15:  21. yüzyıl da sağlık hizmetlerinin planlanması ve 
yürütülmesinde bilişim teknolojilerinin kullanılması, çağdaş ve 
kaliteli sağlık hizmeti sunumunda son derece önemlidir. Ayrıca 
sağlık hizmeti sunumunda önemli kaynaklar yaratacak olan 
uluslar arası örgütlerin hibe kaynaklarından yararlanmak ülke 
ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm Avrupa 
ülkelerinde kullanılmak üzere açılan hibe projelerine ne kadar 
çok sayıda proje verilirse alınacak olan maddi katkı da o kadar 
çok olacaktır.  Aksi taktirde ayrılan uluslar arası hibe fonları 
kullanılamadan, geri gidecek ve başka Avrupa ülkeleri 
tarafından kullanılacaktır. Ülkemizin ve ilimizin bu tür 
kaynaklardan yararlanmasını sağlamak son derece önemlidir.  
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     Sektörümüz, Kültür ana başlığı altında kültürün çok az bir kısmını oluşturan 
Elazığ Đli Halk oyunları, Halk Müziği ve El Sanatları konularını kapsamaktadır. 
Bu değerler geleneksel aktarım yoluyla günümüze intikal ettiğinden derlenmesi 
tasnif edilmesi  ve değerlendirilmesi son derece zor ve bir o kadarda önemlidir. 
Halk Müziği, Halk Oyunları ve El sanatları da kendi içerisinde son derece 
çeşitlililik arz etmekte her birisinin araştırılması için bir uzman ya da uzmanlar 
gurubu gerekmektedir. Bu nedenle sektör mensupları olarak bizler verilen 
konuları da sınırlamak suretiyle çalışmamızı dağınıklılıktan kurtarıp somut 
hedeflere doğru yürümeyi planlamaktayız. Bu nedenle bu sahada ilimizde daha 
önce nelerin yapıldığını tespit etmek nelerin, nasıl yapılması gerektiğini de 
rapor halinde çözüm önerileri ve projeler ile birlikte sunmaktır.  
 
 

3.2.Gerekçe: 
 
    Bir Kültür ve sanat şehri olarak tanınan Harput’un devamı olan Elazığ 
eksikliklerine rağmen günümüzde de bu özelliğini bilhassa tarihi mirası ve 
yetiştirdiği efendi çalışkan güvenilir insan tipi ile sürdüren ülkemizdeki nadir 
kültür şehirlerinden birisidir. Đlimizde yaşanan hayatın zenginliklerini geleceğe 
aktarmak ve insanlarla paylaşmak son derece önemlidir. Elazığ halk oyunları, 
halk müziği ve el sanatları alanında ülkemizin kültürüne kattığı ve  katacağı  
gerçekten özgün ve çok önemli unsurlara sahiptir. Bu kültürel unsurlarımız 
kısmen bilinmekte ve tanınmaktadır. 

 
    Đğne oyası ve oyalı yazmalar dünyada en güzel Elazığlı kadınların elinde 
vücut bulur. Elazığ’da yapılan kimi çalışmalarla iğne oyalarımız dünyaya 
tanıtılmakla birlikte tanıtımın sürekliliği ve ekonomik dönüşümü  
sağlanamamıştır.  

 
    Çayda çıra oyunu bütün dünyada Elazığ’a ait olduğu efsaneleri ile mekanı ile 
bilinmekte ve şehrimizin sembolü olmasına rağmen( Đl yıllıklarında kapak 
fotoğrafı olarak, sinema filmlerinde, belgesellerde, hediyelik eşyalarda  sürekli 
kullanılmaktadır.)  yeterince tanıtılamadığı gibi başka illerin de çayda çırayı  
sahiplenmek istedikleri görülmektedir. Burada temel problem olarak çayda 
çıra’nın patentinin alınmamış olmasını da düşünebiliriz 

3.1.Sektör: Halk Müzi ği Halk Oyunları 
ve El Sanatları 
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    Musikimiz makam düzenine sahip adeta T.S.M gibi sistemleşmiş bir yapıya 
ve özelliğe sahip olmasına rağmen popüler olma yönünde sıkıntıları 
bulunmaktadır. Bu kısa örneklerin sebep ve sonuçları konularımızın da sebep ve 
sonuçlarıdır. Bütün bunlara çözüm yolu aramak ve öneriler, projeler üretmek 
gerekçemizin başında gelmektedir.  

 
    Musikimiz makam düzenine sahip adeta T.S.M gibi sistemleşmiş bir 
yapıya ve özelliğe sahip olmasına rağmen popüler olma yönünde 
sıkıntıları bulunmaktadır. Bu kısa örneklerin sebep ve sonuçları 
konularımızın da sebep ve sonuçlarıdır. Bütün bunlara çözüm yolu 
aramak ve öneriler, projeler üretmek gerekçemizin başında gelmektedir.  
 

3.3.Sektör Ekibi:  
 
Adı Soyadı Görevi 
Tahsin  ÖZTÜRK                Başkan 
Mustafa  KARACABEY Başkan Yrd. 
Hıdır  POLAT           Başkan Yrd.  
Bünyamin        EROĞLU Başkan Yrd. 
F.Ahmet  DENĐZ Başkan Yrd. 
Selahattin  YAZAR Yazman 
Seyfettin BAHÇECĐ Yazman 
Zülfü BĐRCAN  
Nihat  KAZAZO ĞLU  
Gönül ÖZEL  
Yrd. Doç. Dr 
Đsmail 

AYTAÇ .F.Ü 
Güz.San.Bl.Bşk. 

   
Harun  TAŞDEMĐR  
Nihat  OĞUZ  
Öznur AKSOY  
   
Yaşar Sabri  
Naci  

ŞANLI 
TANYILDIZI 
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3.4.Yönetim Ekibi: 
 
Sektördeki tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ekip: 
 
Adı Soyadı Görevi e-mail 
Tahsin  ÖZTÜRK                Başkan  
Mustafa  KARACABEY Başkan Yrd.  
Hıdır  POLAT           Başkan Yrd.   
Bünyamin        EROĞLU Başkan Yrd.  
F.Ahmet  DENĐZ Başkan Yrd.  
Not: 

 

3.5.Amaçlardan Sorumlu Ekipler 
 
Ortaya konulacak amaç ve çıktılarından sorumlu olacak ekipler: 
 
 
Sektör Kültür( Musiki, Halk Oyunları, El Sanatları ) 
AMAÇ Amacın Kısa 

Açıklaması 
Sektör Sorumlusu 

Amaç-1 Halk Müziği F.Ahmet  DENĐZ 
Amaç-2 Halk Oyunları Bünyamin EROĞLU 
Amaç-3 El Sanatları Mustafa KARACABEY 
Amaç-4    
 

3.6. Đzleme, Gözlem ve De ğerlendirme Ekibi 
 
    Bu ekip, program çıktılarını ve programın belirlenen amaçlar doğrultusunda 
gidip gitmediğini değerlendirecektir. Bu ekip genelde Elazığ dışında 
yaşayanlardan oluşturulmuştur. 
 
Adı Soyadı Görevi Kurumu 
Türker  EROĞLU Öğrt. Üyesi Sakarya Üniversitesi 
Mustafa  SARIKAYA  Şb. Md. Kült.Trzm.Bak. 
Mustafa TURAN Devlet 

Sanatçısı 
Kült.Trzm.Bak. 
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3.7.T.C. ve DPT’nin Sektördeki Ulusal 
Politikası 
 
 
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın konularımızla ilgili önemli çalışmaları vardır. 
 
. 

3.8.T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Bölgesel Politikası 
 
 
     Devletimizin Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde önemli çalışmalar yaptığı 
bilinmektedir.  
 

3.9.AB’ nin Sektördeki Türkiye ve  
Bölge Politikası 
 
 
    AB’nin ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşların bölgeye bakış açıları ve iş 
birliği fırsatları için bazı kurumlarımız tarafından projeler 
gerçekleştirilmektedir.Đş Birliği fırsatları da vardır. 
 
 

3.10.Vizyon 
 

    Elazığ kültürünün önemli bir kısmını oluşturan halk müziği, halkoyunları ve 
el sanatları alanında problemlerin ortaya konularak çözümlenmesi özellikle halk 
müziği ve halk oyunları dalında eğitim birliğinin sağlanması yaşayan kaynak  
kişilerden bire bir görüşülmek suretiyle bir eğitim kaseti hazırlanması ve 
öncelikle de halk oyunlarının öğretilmesinde eğitim birliği sağlanması amacıyla 
çalışma yapılmalıdır. 
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    El sanatları konusunda ekonomik değeri olan el sanatı unsurlarımızın tespit 
edilerek yaşatılması yönünde projeler üretmek, kurslar düzenlemek, sergiler 
açmak ve yayın yapmak. Dernekleri,  sanatçıları ve ustaları desteklemek. 

 

3.11.Misyon 
 
    Elazığ halk oyunlarının, halk musikisinin, el sanatlarının bu güne kadar el 
atılmamış yönleri ile araştırılması, konularımızla ilgili uygulanabilir projeler 
üretilmesi, Bu kültürel unsurlarımızın ilimize ülkemize ve dünyaya tanıtılması 
yaygınlaştırılması, Elazığ kültürüne ekonomisine ve dolayısı ile Türk kültürüne 
katkıda bulunulması, Elazığ Buluşuyor 2008 faaliyeti kapsamında sektör olarak 
verilen görevin, çerçevesi çizilen alanlarda   yapılması. 
 
 

3.12.Elazığ’ da Sektörün Mevcut 
Durumu 
 

Elazığ’da Halk Oyunları ve Halk Musikisi dalında Eğitim, öğretim, 
kurumlaşma ve yayınlar alanında önemli, hatta diğer illerle kıyaslanmayacak 
kadar güçlü bir potansiyel vardır. Ülkemizde her ilde bulunmayan , Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Fırat Üniversitesi 
Konservatuar Bölümü,  Elazığ Belediye Başkanlığı Toplulukları, Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, Gençlik Spor Đl Müdürlüğü gibi resmi kurumlarla birlikte; 
hiçbir ile nasip olmayan  Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği, Elazığ Folklor 
Turizm Derneği gibi çok köklü ve güçlü dernekler vardır.Đlimizdeki bu özel 
kurumlar, kamu kurumları, ilgili bilim adamları, kaynak kişiler ile eğitim 
öğretim ve yayın konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadırlar.  

 
Gerek Halkoyunlarında, gerekse halk müziğinde çözülmesi gereken en 

büyük sıkıntı eğitimde birliktir.  
 

Oyunun doğrusunu öğretmek, figürlerin kaybolmasını ve yozlaşmasını 
önlemek ve faaliyetlerin uygun mekanlarda sahnelenmesini sağlamak, Müzikte 
özellikle ustaların eğitmenliği ya da eğitim amaçlı hazırlanmış kasetler yolu ile 
eğitimde birliği sağlamaya çalışmak son derece önemlidir.  

 
Özellikle Halkoyunlarında ve Musikisinde arzulanan başarıya ulaşabilmek 

için Đlimizde hizmet veren dernekleri kalıcı mekanlara kavuşturmak, kira 
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derdinden kurtarmak halk müziğine, halkoyunlarına emek verenlere sahip 
çıkmak onlardan istifade etmesini bilmek ve bu konularda sistemli çalışmak 
gerekmektedir.  

 
Halk Oyunları ve Halk Müziği dalında ilimizde profesyonel guruplar 

bulunmamaktadır. Para karşılığında il içinde ve il dışında temsiller yapacak 
profesyonelce hizmet verecek oluşumlar yoktur. Bir an önce bu sağlanmalıdır. 

 
 El sanatları sahasında son derece kısır bir yapı vardır. Özellikle geleneksel 
el sanatların yaşatılması yönünde kimi çalışmalar olmakla birlikte yeterli 
değildir. Örnek olarak dünyanın en güzel iğne oyası Elazığ oyalarıdır. Bu 
oyaları tanıtmak ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Kültür 
Müdürlüğünce 14 yıl sergiler açılmış, yarışmalar yapılmış il dışına taşınmış, 
çalışmalar basına aktarılmıştır. Ancak Đlimizdeki diğer ilgili kurumlarında 
desteğine rağmen bu iğne oyaları ekonomik bir değer olarak bir sektör olarak 
geliştirilememiştir.  
 

Dünyanın ilk mesleklerinden olan çömlekçilik halen Uslu Köyünde 
geleneksel usuller ile yapılmakla birlikte kabuğunu bir türlü kıramamış bir 
ekonomik iş kolu oluşturulamamıştır(Bunda köylülerin konuya bakış açısının da 
önemi vardır).  

 
Elazığ’ın geleneksel dokumacılığı, ipekçiliği, ipekböcekçiliği, akçe 

keseciliği, çit baskıcılığı, terzilik, yorgancılık, yemenicilik, semercilik ve 
türkülere de konu olan geleneksel Harput Bakırcılığı: kazıma ve döğme tekniği, 
ahşap oymacılık sanatı (eskiden çok yaygın ve günümüze ulaşmış örnekleri olan 
ahşap ve bakır işlemeciliği)gümüş işlemeciliği nakkaşlık, ebru  gibi sanat 
dallarında münferit çalışmalar yapılmış  ancak beklenen sonuç alınamamıştır.  

 
 Özetle, geleneksel el sanatı ürünlerinin turistik birer eşya olarak üretilmesi 

son derece önemlidir. Đlimizde resmi kurumların (Fırat Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Bölümü, El sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Kız Enstitüsü, Halıcılık Okulları) dışında üretici anlamında 
yetenekli ustalar ve tasarımcılar vardır. Bu usta ve tasarımcılarla birlikte 
geleneksel konuları işleyerek bakır rölyef dalında çalışma tarzı itibari ile önemli 
sanatçılarımızdan birisi olan Harun TAŞDEMĐR ve diğer  sanatçılarımızın 
özendirilmesi gerekmektedir. 

 
Bütün sanatçıların korunması, teşvik edilmesi tanıtılması il içinde, ülke 

içinde ve yurt dışında sergiler açmalarına imkan verilmesi son derece önemlidir. 
Eski Hükümet Konağının restoresi tamamlandığında sanatçılara sergi imkanı 
sağlaması şarttır. Gerçekten iltifat görmeyen sanat kaçar ya da ölür.  
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Đlimizde el sanatları potansiyel olarak var,  ancak yaygın değildirdir. 
Sanatçılarımız var ancak maddi, manevi olarak yeterince desteklenmemiştir. 
Yeterince bilimsel yayın yoktur. Bu sanatlarda Đş kolu oluşmamıştır. 

 
Halk Müziği ve Halk oyunları sahasında araştırmalar kaynak eserler 

olmakla birlikte Geleneksel Elazığ El Sanatları konusunda yeterince yayın 
yoktur. Bu nedenlere el sanatı araştırmalarına ve yayınlarına önem verilmelidir. 

 

3.13.Sektörün 2023’ de Elazı ğ’daki 
Durumu Ne Olmalı? 
 

 
 
Halk Oyunları ve Halk Musikisinde öneriler gerçekleştirildi ği için, 2023 

yılında Halk oyunlarında geleneksel değerler korunmuş, bu işle uğraşan ustalar; 
oynanan oyunlardan, ve oyuncuların kıyafetlerinden memnundurlar. Oyunların 
sunulduğu mekanlar son derece düzenlidir. Salonun akustiği düşünülmüş sahne 
izleyenlerin ortak görüş açısına göre ayarlanmıştır. Đzleyenler sahneyi görmek 
için özel çaba sarf etmiyorlar. Valiliğimizce Kültür ve sanat evi olarak tanzim 
edilmiş olan Eski Hükümet konağında 15 günde bir sergiler düzenlenmekte, 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimiz  tarafından tüm problemleri 
çözülmüş ve inşaatına yeniden başlanılacak olan Kültür Merkezi tamamlanmış 
ve sanatçılara sergi ve çalışma ortamı sağlamaktadır. 

 
Musiki Konservatuarı Derneği ve Elazığ Folklor Turizm Derneği 

halkımızın ve yerel yönetimlerin desteği ile kavuştukları kendilerine ait 
binalarda daha aktif görev yapmakta ve bu dernekleri örnek alarak yeni 
dernekler kurulmuş, faaliyet alanları tiyatroyu da içine alarak genişlemiştir. 

 
Đlimizde kökeni bir hayli geçmişe dayanan Özel Tiyatrolarımız da 

yetiştirdiği yazar yönetmen ve oyuncuları ile oyunlar sahneye koymaktadırlar. 
 

   Halk Oyunları otantik hali ile ve stilize edilerek sahnelenmektedir. Seyir 
zevki üst düzeye çıkarılmıştır. Halk Müziği ve Halk oyunları okullarda öğretilen 
derslerden birisi olmuştur. 

 
  
       Elazığ Halk Müziği ve oyunları konusunda önemli sayıda ve nitelikte yayın 
ve derlemeler yapılmıştır. Eski sanatçılar itibar görmüş, vefat edenler anılmış 
isimleri sanat kurumlarına verilmiştir.  
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Geleneksel musikimiz doğru düzgün öğretilmiş, bu işle uğraşan kurumlar 

bina sahibi olmuş,çok güçlü orkestralar eşliğinde çok kaliteli cd kayıtları 
hazırlanmış, hatta Türk Dünyasında ve batı dünyasında arayış içerisinde olan 
musiki çevreleri kaynağını Harput musikisinden alan yeni besteler veya formlar 
oluşturmuşlardır.  

 
 Geleneksel el sanatları ürünlerinden bir çoğu Elazığ’ın en çok ihtiyaç 
duyduğu hediyelik eşyaya dönüştürülmüştür. Keban kilimleri, Đlimizin Đğne 
oyaları ve oyalı yazmaları, akçe keseleri, çit baskısı ürünleri, yün çorapları, 
vazoları, Elazığ’ı kompoze eden alçı biblolar, üretilmekte hatta Turizm kentleri 
esnafına bu ürünler toptan satılmaktadır. Bu nedenle küçük bir iş kolu oluşmuş 
özellikle evinde oturan hanımlar aile ekonomilerine katkı sağlamaya 
başlamışlardır.  Ortam ve imkan bulamadığı için büyük şehirlerde yaşamaya 
başlayan sanatçılarımız geri dönmüşlerdir.  
 

Öncelikle Harput’ta, geleneksel el sanatı ürünlerinin satıldığı ve yapıldığı 
geleneksel fiziki dokusu oluşturulmuş çarşılarda sanatkarlar üretim 
yapmaktadırlar. Hem çarşı hem de üretilen ürünler yerli ve yabancı turistlerin 
ilgi odağı olmuş,üreticiler ürünlerini gerçek değerinden satmaya başlamışlardır.  

 
Đlimizde sanat evleri açılmış, uygun sergi ve galeri salonlarında 

sanatçılarımızın eserleri sergilenmekte, sanatkarlar eserlerini ve tablolarını 
satabilmekte bu yolla geçimini sağlamaktadırlar. Ekonomisi gelişmiş Elazığ da 
sanatçılar tablo siparişi almaktadır.  

 
Öncelikle koruma amaçlı imar planı tamamlanmış Harput’ta mevcut zengin 

tarihi doku sivil mimari örneklerle de tamamlanmış ve bu yaşayan tarihi dekor 
içerisinde geleneksel sanatlarımızın ve geleneksel el sanatı ürünlerinin yapıldığı 
ve satıldığı dükkânların bulunduğu çarşılar aynı zamanda geleneksel değerlerin 
aktarılması fonksiyonunu da üstlenmişlerdir. 

 
Elazığ Halkoyunları ve Halk Müziği Toplulukları Türkiye’nin her tarafında 

aranır olmuş ve bu hizmetleri ilimizde gerçekleştiren onbeş yirmi civarında 
guruplar oluşmuştur. 
 
 
     Bu müzakere belgesi ile sektördeki ilgili kişilerin zirve öncesi görüşleri 
alınacak ve tüm bu görüşler çerçevesinde taslak bir gelişme planı 
oluşturulacaktır.  
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Amaç, sektörle ilgili fikirlerin belli konularda odaklanmasını sağlamak, bu 
konularda bölgesel bilgi birikimi yaratmak, Elazığ’la ilgili sektörel gelişme 
kutupları veya kümeleşmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.  

 
Böylece;Elazığ Buluşuyor 2008’ deki zirvede sektördeki konuşmacılar; Taslak 
Amaç ve Öncelikler doğrultusunda zirveye görüş sunacaklar ve ilgili 
çalıştaylarda (workshop) sektöre yapacakları katkıyı ortaya koyacaklardır. 
 
Aşağıda çok genel bir zirve taslağı vardır ve Taslak Zirve Katılımcıları: 
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AMAÇ-1 

 

Öncelik 1.1 El Sanatları 
Hedef El sanatlarını yaşatmak ürünlerinin 

ekonomik bir değer olmasını sağlamak, 
üretimi desteklemek, yayın yapmak 

Amaç Çit Baskıcılığı denilen el sanatının 
Öğretilmesi, Üretilmesi ve Turistik Bir 
Eşya Haline Dönüştürülmesi, 

Çıktılar  
Faaliyetler Đlgili genç kız ve kadınlarımıza ve beylere 

Kurslar düzenlemek, üretime özendirmek, 
ürünlerin pazarlanmasına yönelik 
çalışmalar yapmak 

 1.1.1 Öğretim Amaçlı Kurs 
Düzenlemek 200 Saat 

 1.1.2 Bir Üst Aşama Olarak Tasarım 
Kursu Düzenlemek 200 Saat 

 1.1.3 Ürünlerin Pazarlanması Đçin 
Yapılması gerekenler ve bir 
Profesyonel pazarlamacı ile 
anlaşmak 

 1.1.....  
Bütçe1 3.000.00 YTL Eğitmen Gideri, 6,000.00 

YTL Pazarlama Gideri. Kurs 
Düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan 
eğitmen gideri, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan, kurs süresince mekan 
temini il imkanlarından, Pazarlamacı 
gideri ilk 6 ay için Đl Özel Đdaresi Genel 
Sekreterliğinden sağlanabilecektir. 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.1 MÇM  ve Excel Tablosu 
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AMAÇ-2  

Öncelik 1.1 El Sanatları 
Hedef El sanatlarını yaşatmak ürünlerini 

ekonomik bir değer olmasını sağlamak, 
üretimi desteklemek, yayın yapmak 

Amaç Akçe Kesesi, Yün Çorap Yapımının 
Öğretilmesi, Üretilmesi ve Turistik Bir 
Eşya Haline Dönüştürülmesi, 

Çıktılar  
Faaliyetler Đlgili genç kız ve kadınlarımıza Kurslar 

düzenlemek, üretime özendirmek, 
ürünlerin pazarlanmasına yönelik 
çalışmalar yapmak 

 1.1.1 Öğretim Amaçlı Kurs 
Düzenlemek 200 Saat 

 1.1.2 Bir Üst Aşama Olarak Tasarım 
Kursu Düzenlemek 200 Saat 

 1.1.3 Ürünlerin Pazarlanması Đçin 
Yapılması gerekenler ve bir 
Profesyonel pazarlamacı ile 
anlaşmak 

 1.1.....  
Bütçe1 3.000.00 YTL Eğitmen Gideri, 6,000.00 

YTL Pazarlama Gideri. Kurs 
Düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan 
eğitmen gideri, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan, kurs süresince mekan 
temini il imkanlarından, Pazarlamacı 
gideri ilk 6 ay için Đl Özel Đdaresi Genel 
Sekreterliğinden sağlanabilecektir. 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.1 MÇM  ve Excel Tablosu 
   

 

Bütçe1 Ek 1.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu 
olarak sunulacaktır 



 97 

 
 
 
 

 
 

AMAÇ-3  

Öncelik 1.1 El Sanatları 
Hedef El sanatlarını yaşatmak ürünlerini 

ekonomik bir değer olmasını sağlamak, 
üretimi desteklemek, yayın yapmak 

Amaç Đğne Oyası ve Oyalı Yazmaların 
Yapımının Öğretilmesi, Üretilmesi ve 
Turistik Bir Eşya Haline Dönüştürülmesi, 

Çıktılar  
Faaliyetler Đlgili genç kız ve kadınlarımıza Kurslar 

düzenlemek, üretime özendirmek, 
ürünlerin pazarlanmasına yönelik 
çalışmalar yapmak 

 1.1.1 Öğretim Amaçlı Kurs 
Düzenlemek 200 Saat 

 1.1.2 Bir Üst Aşama Olarak Tasarım 
Kursu Düzenlemek 200 Saat 

 1.1.3 Ürünlerin Pazarlanması Đçin 
Yapılması gerekenler ve bir 
Profesyonel pazarlamacı ile 
anlaşmak 

 1.1.....  
Bütçe1 3.000.00 YTL Eğitmen Gideri, 6,000.00 

YTL Pazarlama Gideri. Kurs 
Düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan 
eğitmen gideri, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan, kurs süresince mekan 
temini il imkanlarından, Pazarlamacı 
gideri ilk 6 ay için Đl Özel Đdaresi Genel 
Sekreterliğinden sağlanabilecektir. 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.1 MÇM  ve Excel Tablosu 
   

Bütçe1 Ek 1.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu 
olarak sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.2 MÇM ve Excel Tablosu 
olarak sunulacaktır. 
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AMAÇ-4  

Öncelik 3.1  

Hedef El sanatlarını yaşatmak ürünlerinin 
ekonomik bir değer olmasını sağlamak, 
üretimi desteklemek, yayın yapmak 
 

Amaç Đlimizde Kültür ve sanat adına eğitim 
veren, el sanatı üretimini gerçekleştiren 
kişilere iş yeri ve sergi imkanı veren 
mekanlar oluşturmak. 

Çıktılar  
Faaliyetler  
 3.1.1  
 3.1.2  
 3.1.3  
 3.1.....  
Bütçe1 Ek 3.1 olarak ve Excel tablosu olarak 

sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3.1 MÇM  ve Excel Tablosu 

AMAÇ-5  
Öncelik 1.1 El Sanatları 

Hedef El sanatlarını yaşatmak, ürünlerinin 
ekonomik bir değer olmasını sağlamak, 
üretimi desteklemek, yayın yapmak 

Amaç Yemeniciliğin öğretilmesi canlandırılması 
ve pazarlanması 

Çıktılar  

 

Faaliyetler Đlgili gençlere yemeniciliği öğretmek üzere  
kurslar düzenlemek, üretime özendirmek, 
ürünlerin pazarlanmasına yönelik 
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çalışmalar yapmak 
 1.1.1 Öğretim Amaçlı Kurs 

Düzenlemek 200 Saat 
 1.1.2 Ürünlerin Pazarlanması Đçin 

Yapılması gerekenler ve bir 
Profesyonel pazarlamacı ile 
anlaşmak 

 1.1.3  
 1.1.....  
Bütçe1 ĐŞ  GEM, El Sanatları Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün 
Đş Birliği ile ve kurum imkanları ile 
gerçekleştirilebilecektir. Pazarlamacı 
gideri ilk 6 ay için Đl Özel Đdaresi Genel 
Sekreterliğinden sağlanabilecektir. 
(Muhtemelen bu pazarlamacı aynı 
zamanda iş sahibi de olabilecektir.Ancak 
öncelikle ilk 6 ay maaş ödenecektir.) 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.1 MÇM  ve Excel Tablosu 
   

AMAÇ-6  

Öncelik 1.1 El Sanatları 
Hedef El sanatlarını yaşatmak, ürünlerinin 

ekonomik bir değer olmasını sağlamak, 
üretimi desteklemek, yayın yapmak 

Amaç Terzicilik ve şapkacılığın öğretilmesi 
canlandırılması ve pazarlanması 

Çıktılar  
Faaliyetler Đlgili gençlere ( Bay ve Bayanlara) 

geleneksel giyim kuşam yapımını turistik 
eşya özelliğini dikkate  alarak 
TERZĐCĐLĐĞĐ ve ŞAPKACILIĞI  
öğretmek üzere  kurslar düzenlemek, 
üretime özendirmek, ürünlerin 
pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapmak 

 

 1.1.1 Geleneksel üretim yapan 
Terzilerin ve Şapkacıların 
eğitmenliğinde Öğretim Amaçlı 
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Kurs Düzenlemek 200 Saat 
 1.1.2 Ürünlerin Pazarlanması için bir 

Profesyonel pazarlamacı ile 
anlaşmak. 

 1.1.3  
 1.1.....  
Bütçe1 ĐŞ  GEM, El Sanatları Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün 
Đş Birliği ile ve kurum imkanları ile 
gerçekleştirilebilecektir. Pazarlamacı 
gideri ilk 6 ay için Đl Özel Đdaresi Genel 
Sekreterliğinden sağlanabilecektir. 
(Muhtemelen bu pazarlamacı aynı 
zamanda iş sahibi de olabilecektir.Ancak 
öncelikle ilk 6 ay maaş ödenecektir.) 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.1 MÇM  ve Excel Tablosu 
   

AMAÇ-7  

Öncelik 1.1 El Sanatları-Bakırcılık 
Hedef Geleneksel El Sanatlarının canlandırılması 
Amaç Büyük bir kültürel mirasa sahip olan 

Elazığ’ın kültürel değerlerinin içinde yer 
alan el sanatlarından “Bakırcılık”ı  
korumak, yeni nesillere tanıtmak, Đlimizin 
kültürel potansiyelini harekete geçirmek. 

Çıktılar El sanatlarından Bakırcılığın tanıtımının 
sağlanması. 

Faaliyetler  
 1.1.1 Elazığ’ın önemli kültür 

değerlerinden olan Bakırcılık ve 
Bakırcılar Çarşısının  yerel ve 
ulusal medyada yazılı ve görsel 
basın araçlarıyla tanıtımına 
çalışılacaktır. 

 

 1.1.2 Bakırcılık ürünlerine ilişkin 
broşür, afiş, film vb. gibi 
materyal çeşitlili ği arttırılarak 
hedef kitleye yönelik tanıtıcı 
faaliyetler düzenlenecektir. 
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3.14.Halk Müzi ği Halkoyunları ve El 
Sanatları Sektörü:  

HALK MÜZ ĐĞĐ RAPORU 
 

 

HARPUT HALK  MÜZ ĐĞĐ KOMĐTESĐ ÇALIŞMALARI 
 

Đl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Tahsin ÖZTÜRK’ ün 
koordinasyonundaki çalışmalar ile tespit edilen hususlara ilişkin öneriler ve 
alınan kararlar: 

 A) HARPUT HALK  MÜZ ĐĞĐNĐN GEÇMĐŞĐ 
  

Harput müziğinin geçmişini irdelemek ve bilinen ilk kaynaklarından 
günümüze kadar incelenerek yeniden belgelenmesini sağlamak ve bu amaca 
yönelik bir alt araştırma komisyonun kurulması gerekmektedir. 

Yapılan toplantılarda alt komisyona aşağıda adları yazılı toplulukla bir 
istişare toplantısı düzenlemek ve gerekli dokümantasyon çalışmalarına 
başlamak gerekmektedir. 
 
ARAŞTIRMA VE F ĐKĐR KOM ĐSYONU 
 
Nihat KAZAZOĞLU 
Mehmet DEMĐRBAĞ 
Lokman TASALI 
Ahmet TASALI 
Mustafa DÖNER 
Ziya ÇARSANCAKLI 
Necati ÖZKAYA 
Yetkin ALIŞ  
Haldun ÖKTEM 
Selman SELMANOĞLU 
Savaş EKĐCĐ 
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B)MAKAM TASNĐFĐ ÇALI ŞMALARI 
 
Ağır Türküler 
Hareketli Türküler 
Hoyratlar (uzun havalar) 
Gazeller  
 

Makam tasnifi çalışmalarının yapılması, Klasik Türk Müziği formatı ve 
karşılıklarını oluşturmak, ulusal platformlarda yer bulmasını sağlamak. 

C) DÖKÜMANTASYON  
 
     Sesli-görüntülü, resim ve yazılı dokümanların toplanarak bir arşiv 
çalışmasının yapılmasını sağlamak. 
 

3.15.Mevcut Durum 
 

Harput Halk müziğimizin içinde bulunduğu durumunun tartışılır halden 
çıkarıp daha fazla değer kazandırmanın yollarını bulmak gerekir. Bu 
münasebetle;  

 
Günümüz yaşayan kaynak kişilerinin birikimlerinden faydalanmak,  
Günümüze aynen taşınan eserler 
Sıklıkla okunan eserler 
Unutulanlar 
Ender okunanlar v.s gibi eserlerin tespitini yapmak 
Eğitim ve öğretim kurumları ile koordinasyon çalışması yaparak 

müziğimizin okullardan da beslenmesini sağlamak. 
Tanıtım organizasyonlarını tespit ederek gerçekleştirmek 
Derleme çalışmalarını sürdürerek yeni eserlerimizi TRT repertuarını 

kazandırmak 
 

3.16.Çözüm Önerileri 
 
Tanıtım kitapçığı hazırlamak. 
Yeni derleme ve beste çalışmalarını sağlamak 
Çocuk toplulukları ve Gençlik topluluklarını oluşturarak kültürü yaymak 
Ödüllü ses yarışmaları düzenlemek 
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3.17.Projeler 
 
1-Komite çalışmalarında yer alan araştırma ve fikir komisyonunun kaynak 
araştırmalarının yapılmasına.  
2-Başka yörelerde okunmakta olan ancak yöremize ait olan eserlerin kaynakları 
ile birlikte tespit edilmek suretiyle tesciline uğraşmak. 
3-CD, VCD ve Kaset çalışmalarının ulusal platformlara taşınmasına  
4-Geçmişte gerek arşiv kayıt ve yayın çalışmalarını gerçekleştiren il içinde ve il 
dışında yaşayan Kültür ve Sanat adamlarının değerli faaliyetleri mevcuttur bu 
faaliyetlere ilaveten eksikliklerin tamamlanmasına ili şkin çalışmaların 
yapılmasına 
5-Arşiv çalışması yapmış olanların eserleri ile birlikte tespitinin  yapılması için 
çalışma guruplarının oluşturulması gerekmektedir. 

 
Bütün bu çalışmaların 2023 Platformuna taşınabilmesi ve kalıcılığının 

korunabilmesi için bir kurum desteğine ihtiyaç vardır. Bu çalışmaların deneyim 
sahibi ve Kamu Yararına Çalışır Statüdeki sivil kurumu olan Musiki 
Konservatuarı Derneği ve EFTUD gibi 10.000 metre kare üzerinde inşa edilmiş 
olan  ikametgâh ve Konser Salonları, Sergi Salonları, Eğitim ve Araştırma 
Salonları, Đdari Hizmet Salonları ve sosyal alanlarının bulunduğu bir kültür 
kompleksinin projelendirilmesi ve kurulması gerekmektedir. Böylece gelecek 
nesillere asırlık kültür politikalarının geliştirilmesi ve taşınmasının acilen 
sağlanması gerçekleştirilmi ş olur. 
 
 
 

3.18.HALKOYUNLARI SEKTÖRÜ 
 

KOM ĐSYON ÜYELERĐ 
 
 
ĐL ĐÇĐ:  BÜNYAM ĐN EROĞLU      
                         Prof. Dr. Edip ÖZER                      
                         Yrd.Doç. Dr. Hüsamettin KAYA 

 F.AHMET DENĐZ      
            ZÜLFÜ BĐRCAN 
   ĐLYAS BULUT 
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   NĐHAT KAZAZOĞLU 
   EŞREF YERLĐKAYA 
   M.TEVFĐK ÖZDEMĐR 
   ADNAN ÇAMLIBEL 
   RECEP HAKAN 
 
 
ĐL DIŞI : GÜÇMEN MEMĐŞOĞLU 
  TEKĐN TATAR 
  GÜLTEKĐN ÖZĐŞ 
  GÜVEN  TANYERĐ 
  MUSTAFA TURAN 
  SABAHATTĐN SĐVRĐKAYA 
  Yrd.Doç.Dr. TÜRKER EROĞLU 
 

 

3.19.RAPOR 
 
 

Dejenere olmuş, değişime uğramış figürlerin, oyun şekillerinin ve 
kaybolmaya yüz tutmuş oyunların daha fazla yozlaşmadan korunabilmesi, 
oyunların aslını tespit edilebilmesi amacını güderek, 2023 yılında Elazığ’a ve 
Elazığlılara doğru ve düzgün Halkoyunlarını nasıl sunarız düşüncesiyle hareket 
edilerek komisyon üyelerince aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 
1.Komisyonumuz kararı ile Halkoyunlarında kriter merhum Fikret 
MEMĐŞOĞLU’nun hazırlayıp sunduğu oyunlar olacaktır. Bu nedenle 
Fikret Memişoğlu’nun yetiştirdiği oyuncularla bir araya gelinerek 
çalışmalar başlatıldı. 
 
2.Yeterli sayıda doküman ve kitap bulunduğundan, mevcutların bir 
araya getirilmesi konusunda ve yeniden bir kitap yazımına gerek 
olmadığı hususunda mutabakat sağlandı. 
 
3.Maddi kaynak bulunarak, oyunların belirlenen kriterlerde usta 
oyuncular tarafından icra edilerek görüntülü kaydının (VCD, DVD gibi) 
yapılması ve bu kayıtların eğitim amaçlı çoğaltılarak özellikle 
halkoyunları eğitmenlerine ve okullarımıza dağıtılması karara bağlandı. 
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4.Đlimizde hangi oyun doğru, hangi oyun yanlış oynanmaktadır, figür 
eksikliği nelerdir gibi konuların tespit edilebilmesi ve gerekli 
düzeltmelerin yapılabilmesi için Valiliğimizden onay alınarak ‘ 
yaptırım gücü’ olan bir ‘DANIŞMA KURULU’ olu şturulması elzem 
olmuştur. Sektörümüz toplanarak aşağıda adları ve soyadları bulunan 
usta oyunculardan danışma kurulu oluşturulmuştur:  
Zülfü BĐRCAN, Đlyas BULUT, M. Tevfik ÖZDEMĐR, Adnan    
ÇAMLIBEL, F.Ahmet DENĐZ, Bünyamin EROĞLU. 
 
5.Unutulmaya yüz tutmuş ve az oynanan oyunları gündeme taşımak için 
çalışmaların başlatılması, mevcut halkoyunları ekiplerine bu oyunların 
öğretilerek oynamalarının sağlanması yönünde karara varılmıştır. 
 
6.Danışma Kurulunun onayı olmadan eğitmenlerin ekip 
çalıştırmalarının önlenmesine, doğru ve düzgün oyunun ancak bu 
şekilde öğretilebileceğine kanaat getirilmiştir. 
 
7.Fırat Üniversitesi’nde öğretimine devam eden  Devlet 
Konservatuarına Halkoyunları Bölümünün açılması için gerekli 
girişimlerin başlatılması kararlaştırılmıştır. 
 
8.Halkoyunları kostümlerinin yine Danışma Kurulu kararıyla belli bir 
standarda oturtulmasına karar verilmiştir. 
 
9.Bu konuda yıllardır hizmet vermeye çalışan EMKD ve EFTUD’a 
çalışma salonu, gösteri salonu olan tam teşekküllü bir mekanın yapılıp 
imkan sağlanması, bu mekanda halkoyunlarını cazip hale getirilerek 
gençlerin yetiştirilmesi uygun görülmüştür. 
 
10.Yapılan bu çalışmaların ülke genelinde ekipleri olan dernek ve 
kurumlara tanıtılıp doğru oyun, doğru figür sloganıyla yola çıkılarak 
kalıplaşmasının sağlanması kararlaştırılmıştır. 
 
11.Halkoyunları Federasyonunun 6 ili bağlayarak Elazığ’ı Bölge 
Koordinatörlüğü yapması bu projeye yardımcı olacaktır. 
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3.20.EL SANATLARI  
 

Tarihçe: 
 
El ve ev sanatları, bireyin günlük hayatını sürdürebilmek için bazı 

ihtiyaçlarını gidermek, kaygı ve düşüncesiyle yaptığı işlerle başlar. Đhtiyaçların 
çeşidi artıkça ve toplumların sosyal seviyeleri değişip geliştikçe halk 
sanatlarının alanı genişlemiş, tekniği yönüyle de gelişme göstermiştir. 
 
 Görülüyor ki, başlangıçta sadece fayda yönüyle ve o anlık ihtiyacı 
giderme amacıyla başlayan bu sanatlar, zamanla sanat değeri ve estetiği 
yönünden önem kazanmıştır.  
 
 Anadolu’muzda değişik bölgesel el sanatları, tarihi gelişimi içinde 
durmadan aşamalar göstererek günümüze kadar ulaşmıştır. Bugün hayranlıkla 
seyredilen bu sanat harikaları Türk kabiliyetinin ve sanat zevkinin en güzel 
örneğini teşkil etmektedir. Görülüyor ki, el sanatları hem ihtiyaçlara dayalı 
olarak ekonomik yönüyle,  hem de sanat yönüyle ele alınmıştır.  
     
 Sanat tarihimizi inceleyecek olursak, Türkiye’nin sanat üstünlüğünün 
18. asra kadar geldiğini görürüz. Bilhassa Lonca ve Gedik Teşkilatı zamanında 
Türk Sanat üstünlüğü bütün dünyaca tanınmıştır. Bu gün Avrupa’nın tanınmış 
müzelerinde dahi yer almış bulunan eserler, Türk Sanatının, iklimin elverişli, 
toprağın verimli ve tabii kaynaklarının zenginliğinin bu önderliğin 
muhafazasında payı büyük olmuştur. Memleketimizin bu sanat üstünlüğü 
batının endüstri devrimine geçişiyle sona erer. 
 
 Dünya üzerin de yeni yerlerin ve deniz yollarının keşfinden önce 
Anadolu’nun bir geçit olması; Avrupa, Asya ve Afrika’yı birbirine bağlayan 
yollar üzerinde bulunuşu, Anadolu’da sanat inkişafını getiren sebepler 
arasındadır. Bu devirde Asya’nın en uzak ve zengin köşeleri ile Afrika’nın 
mallarını taşıyan kervanlar Anadolu’dan geçmekte ve Avrupa’ya gitmekteydi. 
 
 Bütün bu sebeplerle geçit yolları üzerinde büyük kervansaraylar 
kurulmuş ve kervansaraylara yakın köylerde gelip geçenlerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak hatırı sayılan üretici zümre teşekkül etmiştir. Böylece bölge bölge 
bazı sanayi kolları doğmuş ve yerleşmiştir. 
 
 Bölgeler itibariyle bir tasnif yapmak gerekirse el sanatları faaliyeti şöyle 
idi; Kahramanmaraş’ta ve çevresinde demir sanayi gelişmiş, nal, mıh, çivi, 



 107 

zincir, gem, silah ve tepme keçeler, keçe kavuklar, kepenekler, deve yününden 
seccadeler, battaniyeler ve dokumalar imal edilmekteydi.  
 
 Van, Erzurum, Trabzon, Gümüşhane’de çelik mamulat işlemeli, gümüş 
savatlı ve kakmalı silahlar, ağızlıklar, tabaklar, köstekler, enfiye kutuları imal 
edilmiş, Erzurum’da özellikle debbağlık ve her nevi kürk işlemeleri ileri 
gitmiştir.  
 
 Bursa’nın ipek dokumaları, kadifeciliği, havluculuk çalışmaları 
meşhurdur. Bilhassa Bursa ve Bilecik’te altın sırma ile işlenmiş kadifeler bu 
gün müzelerde büyük bir değer taşımaktadır.   
 
 Karadeniz sahillerinde keten dokumalar, emsallerinden üstün sayılıyor 
ve Avrupa piyasalarında, beğenilip aranıyordun. Anadolu, memleketin her çeşit 
ihtiyacını karşıladıktan sonra dış pazarlarda da sözü geçer bir durumda olduğu 
kayıtlardan öğrenilmektedir.  
 

Avrupa Türkiye’nin bu sanat üstünlüğünü tanıyor hatta yararlanma 
çareleri arıyor. Fransa kralı 15. asır ortalarında Jagues Flaçheti Türk 
Endüstrisinin sırlarını öğrenmek üzere memleketimize gönderilmiştir. 
Đstanbul’daki Fransız sefiri Margusede Villenuve, Avrupa dokumacılıkta  Türk  
boyacılığını öğrenmediği taktirde Türk dokumaları ile rekabet edemeyeceğini 
belirttiği tarihte kayıtlıdır. 
 
 Paul Mossan bir eserinde; Đngiltere endüstrisi devriminin Hindistan, 
Fransa’nın ise Türkiye sayesinde vuku bulduğundan bahseder. Vitol Qvinet 
meşhur “Türkiye’nin Đktisadi Coğrafyası” adlı eserinde yurdumuzun 19. asır 
ortalarına kadar Avrupa’ya yün, çorap, ihraç ettiği anlatılır. Tire isminin taşıyan 
ipliğin ilk defa Đzmir’in Tire kazasında imal edildiği bildirilmektedir.Sivas’ın 
Gürün ilçesinde dokunan şalların Avrupa pazarında yarım asırdan fazla büyük 
bir ilgi gördüğü bir gerçektir. Ve halen müzelerimizde fiyat  biçilemeyen 
kıymetli Türk halıları, altın yaldızlı kumaş kadifeleri Türk sanat üstünlüğünün 
birer delilidir. Boyacılıkda da ileri gelen milletimiz Türk kırmızısı ve mavi 
mürekkepleriyle yazılan yazılar asırlardan beri tabiatın bütün tahripkar 
etkilerine karşı duran camiler, kervansaraylar , köprüler ve renkleri bozulmayan 
sırları dökülmeyen çinilerle kaplı  binalar Türk sanat kudretinin birer sembolü 
olarak hala memleketimizin çeşitli köşelerinde ayakta durmaktadır. Halen bu 
eserler dünya milletlerinin hayranlıklarını üzerine çeker durumda olduklarını 
söyleyebiliriz. 
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Gelişimi: 
 
 Batıda endüstri devriminin başlaması bu gün Anadolu’nun çok ileri olan 
bu sanat üstünlüğünü zayıflatmıştır. Gerileyiş sebeplerini iki kısımda incelemek 
mümkündür. 
 
1-Harici Sebepler: 
 
 Ümit Burnunun keşfi Süveyş kanalının açılması nedeniyle, uzak deniz 
nakliyatının hızla gelişmesi batıda hususi teşebbüsün gelişmesi, buharın 
endüstride doğru ilerleme fabrikasyon mamulü ucuza mal etmek, petrolün 
endüstriye getirdiği yenilikler. 
 
2-Dahili Sebepler: 
 
 Türk- Đran savaşları dolayısıyla  Anadolu doğu ile batı arasında köprü 
olma görevini devam ettirememiştir. Özel teşebbüs desteklenmemiş tutuculuğun 
kuvvetlenmesi ve batıda meydana gelen yeniliklerin benimsenmemesi ve hatta 
yeniliklere karşı insafsızca cephe alınması, tutuculuk yüzünden dünya ile 
ili şkilerin kesilmesi ve iktisadi faaliyetin daraltılması, devlet otoritesinin 
zayıflaması, asayişin bozuluşuyla, sosyal dengesizliğin meydana getirdiği 
iktisadi istikrarsızlıktır.   
 
 Netice itibarıyla kervanlar Anadolu’dan geçmez ticaret gemileri Türk 
limanlarını uğramaz olmuştur. Kervan saraylar boşalmış, sanatkarlar ve 
yaptıkları sanatlar pazarsız kalmıştır. Bu yüzden köyler çözülmüş, dağılmış 
sanatkarlar göç etmişlerdir. Savaşlarla yıpranan Türkiye batının kültürel, 
toplumsal, yönetimsel ekonomik ve teknik devrimlerine ayak uyduramamıştır. 
Sanat alanında meydana gelen menfi faktörlere rağmen el sanatları nesilden 
nesle intikal etmiştir. Fakat her an sanat değerinde kaybolma kaydedilmiştir. Ve 
böylece bundan 50 sene önce işlenen yada dokunan el sanatları  bu gün antika 
duruma girmiştir. Hatta bazı sanatlar tamamen yok olmuş, bazıları da elinden 
tutulmadığı taktirde yok olma durumuna girmiştir. 
 
 Kız enstitülerinin, kız sanat okullarının ve el sanatları konusunda 
çalışan müesseselerin  çok güzel çalışmaları vardır. Fakat bunlar cüzi ve 
yetersiz durumdadır. Hiçbir zaman için özel sektörü destekleyici, tüketim 
imkanı olan, örneklerin iç ve dış pazara sürekli bir imalat durumuna 
yöneltilmesiyle ilgili yönde bir gelişim sağlanamamıştır. Bu gün kız 
enstitülerini bitiren ve Türk el işlerini  en mükemmel öğrenen öğrencilerimiz 
dahi öğrendikleri bu işleri özel işletme durumuna geçirememektedirler. Bunun 
da tamamen çalışmalardaki kopukluk ve organizasyon eksikliğinden ileri 
geldiği yapılan araştırmalarla ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
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EL SANATININ ÖZELL ĐKLER Đ VE SINIFLANDIRILMASI 

 
Geleneğe dayanan bir karakter taşır. 
Milli sanat zevkini temsil eder. 
Yaratıcılık fikrini geliştirir.  
Aile içinde bedii zevk ve sanat eğitimini sağlar.  
Toplum hayatında ve düşüncede bir evrim hazırlar. 
Aile masraflarında tutumluluğu sağlar. 
El sanatları ruhu hayatın aynasıdır.  
 
      Bütün bu yedi maddede özetlenen hususları, Türk El Sanatları mamullerinin 
üzerinde görmek ve izlemek mümkündür. 
 
 

 
 Yüzyıllar boyunca, Anadolu köylüsü bir kazanç elde etme endişesinden 
uzak, sadece ailenin bedii zevklerini tatmin etmek amacıyla, çeşitli el sanatlarını 
evinde yapmış ve yaşatmıştır. Ancak, yıllar geçtikçe artan aile ihtiyaçlarının bir 
kısmını karşılamak amacıyla ve sipariş kabul etmek suretiyle, başkalarına  yapıp 
satmaya başlamıştır. Daha sonra bu işin ticaretini yapan insanlar ortaya çıkmış, 
sanat eserlerinin geçerlilik durumlarına göre standartlar meydana getirerek 
ticareti başlamıştır (Bir sanat kolu doğmuştur). Bu andan itibaren, sanatçı kendi 
sanat zevkini değil, kazancını düşünmeye başlamıştır. Örneğin: Anadolu’nun 
evlerindeki halı tezgahları, imalathaneler haline gelerek evlerin dışına taşmıştır. 

 
Bu durumda dikkatten uzak tutulmayacak husus, günün zevkini, 

müşterinin isteğini bilerek, deseni ve rengi tespit edilmiş halılar işlemektir.  
 
Evde dokunan halılar üç bölüme ayrılmaktadır; 

Perakende Halı 
Tüccar halı 
Çeyizlik Halı 
 
Tüccar halılarının renk ve desenleri satışa el verişli olarak hazırlanır. Perakende 
halılarda ise, sanat geleneği uyar, bu gelenek içerisinde serbest çalışır. 
Çeyizlik halılarda, gerek renk  gerek desen sanatçı tarafında tespit olunur. 
Çünkü, sanatçıda kazanç endişesi yoktur. Dokuduğu halı evin malı ve süsüdür.  

3.21. EV  SANATLARI 
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Bu halılar, işleyenin başından işlenmiş bir tutam saç, boncuk veya 
kıymetli bir elbisenin kumaşından kesilmiş ve sanat zevkiyle halıya 
dikilmiş olarak dokunur. Böylece ötekilerden ayırt edilir. 

 
Bu sanatın başlıca özelliği, bir dükkan veya atölyede yapılması ve bu 

amaçla yetiştirilmi ş işçi ve ustaların elleriyle meydana getirilmiş olmalarıdır. 
Bu eşyalar genellikle yapıldığı yerlerde satılır. 

 
EL SANATLARININ ÖNEM Đ 

 
    Ülkemiz nüfusunun %69 köylerde ve bunların büyük çoğunluğu güç geçim 
şartları içinde yaşamaktadır. Bu sebeple, tarımsal üretimin yanında ve onu 
tamamlayan bir geçim kaynağı aramaya ve bulmaya zorunluluk bulunmaktadır. 
 

Bu arayışta uzayıp gelen, aklımıza ilk gelen, tabiatıyla el sanatları 
olmaktadır. El sanatlarının köylü ailelerine iki türlü yararı olmaktadır; 
 

Boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmek, 
 
Tarımsal gelirlere ilaveten bir yan gelir sağlamak. 
 
Bu suretle halkımız, bir çok yerlerde güç geçim şartlarından kurtularak daha 

rahat bir hayat sürme imkanına kavuşabilmektedir. 
 

 
 
 
 
 
AMAÇLARI 

 
a) Köylümüze tarımsal üretimin yanında ek bir gelir sağlamak, 

 
  b)Boş geçen iş gücünün değerlendirilmesi köydeki gizli işsizliği 
azaltmak, 
 

3.22. ÇARŞI SANATLARI 
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c)Kendi hammaddesini değerlendirmek ve bazı ihtiyaçlarını daha ucuza 
mal etmek, 
 

d)Arazisi dar, verimi düşük, gelir kaynakları sınırlı bölge köylerinin 
birer işkoluna girmeleri sağlamak, 
 

e)Ayrıca, tarih, geleneksel mahalli ve turistik değer taşıyan köy el 
sanatlarımızı yaşatmak,geliştirmek gibi, hem milli sanatımız olarak, hem de 
ekonomik bakımdan iki yönlü bir değer taşımaktadır. 

 

 

 
 
 El sanatları genel anlamda, bir ustanın, başlı başına kendi sorumluluğu 
altında, ister evinde veya atölyesinde ister seyyar bir şekilde, ya yalnız veya 
ailesi etrafında olan veya olmayan kalfa ve çıraklıkla birlikte, her hangi bir 
sanatı piyasa için el emeği ve ihtisas kullanarak yapması veya mesleki 
sorumluluk idaresi altında yaptırmasıdır. 
 
 Küçük sanatlar ile ev ve köy sanatlarının el sanatları değimi içinde 
toplandığı kabul edilmektedir. 
 

3.23.1.Gelişmeler ve Sorunlar: 
 
 El sanatlarında belli bir üretim metodu mevcut değildir. Teknoloji ise el 
sanatlarıyla uğraşanlar için tamamen yabancı bir konudur. Üretimin bazı 
hallerde çok basit usullerle yapılması, zaman ve ekmek kaybına neden olmak da 
ise de , üretimin sağlayacağa gelir bir ek gelir yan gelir niteliğini taşıdığından 
üretici bu duruma önem vermektedir. 
 
 Pazar sorunun henüz ele alınmamış olması karşısında talebin darlığı 
nedeniyle sanatkarlar sürekli ve dengeli bir üretim düzenine girememektedir. 
 

Sınai üretimin gelişmesiyle el sanatlarında, özellikle küçük sanatlar 
alanında bulunan üretim konularının yavaş yavaş bu alandan çıktıkları 
görülmektedir. 

3.23. EL SANATLARI 
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 Çalışma ile ilgili rakamların değerlendirilmesinde el sanatlarındaki 
istihdamın genellikle ( tam çalışma) niteliğini taşımadığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
 
 Patron aynı zamanda usta olduğundan ve çok kere usta tek başına veya 
bir çırakla çalıştığından usta sayısının fazlalığı dikkat çekmektedir. 
 
 Usta, kalfa ve çıraklar için belli bir ücret düzeni mevcut  değildir. 
Bunların emeği çok kere ürünün satışından sonra değerlendirilmektedir. 
 
 Mesleki ve teknik eğitimin belli başlı yolu çıraklık sistemine 
dayanmaktadır. Uzun yıllardır uygulanan çıraklık sisteminin ise bazı temel 
prensipleri unutulmuştur.  
 

Üretici Pazar durumu hakkında bilgi sahibi olmadığı için üretimini 
planlayamamakta, çok iyi Pazar şansı bulunan üretimle uğraşanlar bile yeter 
hammaddeyi temin için lüzumlu finansmanı sağlayamamaktadır. 
 
 Geleneksel desen, renk ve şekillerin unutulması sürüm imkanı yüksek el 
sanatları mamullerinin değerini düşürmektedir. 
 

3.23.2.Temel Đlkeler: 
 
 El sanatlarının geliştirilmesi teşvik edilecektir. Ancak seri üretime konu 
olabilecek el sanatları mamullerinin, kademeli bir şekilde küçük ve büyük 
sanayiye geçmesi sağlanırken sanatkarların bu geçiş devrini mümkün olduğu 
kadar sarsıntısız atlatmaları için gerekli tedbirler alınacaktır. Özellikle tarımsal 
nüfusa ek gelir sağlama, tarım ürünleri artıkları değerlendirme konularında 
ortaya koyduğu imkanlar göz önünde bulundurularak el sanatlarının gelişmesi 
teşvik olunacaktır. 
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Eski Harput, şehir ekonomisinin temelini oluşturan geleneksel el sanatları 
çok ileri bir seviyede olup: dokumacılık, debbahlık, baskıcılık, ipekçilik, 
yemenicilik, ahşap-taş ve bakır işlemeciliği, oldukça gelişmiş bir durumdaydı. 

Günümüzde kimi el sanatları tamamen unutulmaya yüz tutmuşken, kimi el 
sanatları da gelişerek devam etmektedir. Bugün hızlı sanayileşme ve bunun 
getirdiği ekonomik ve toplumsal değişiklikler, gelişen yeni değer ölçüleri 
sonucu, gelenekselliği ağır basan kurumlar giderek etkinliğini yitirmektedir. 

 

3.24.1- Dokumacılık 
Harput ve civarında özellikle dağ köylerinde yapılan; kilim, cicim, çarpana, 

çul ve keçe çeşitleri ülke çapında ünlüdür. Kilimler ve cicimler mazman adı 
verilen gezici tezgahlarda dokunur. Kilimlerin enleri 60-120, boyları 210-350 
cm arasında değişir. Türük adı verilen heybeler el tezgahlarında üretilirdi. 
Eskiden yörede çok yaygın olan bez dokumacılığı kuyu adı verilen tezgahlarda 
yapılırdı. Bugün kuyu dokumacılığı tamamen terk edilmiştir.  

Dokumalarda en çok koç boynu, deve boynu, çakmak, sinek, kartal, gonca, 
çengel, kaz ayağı, yayla yolu, öküz gözü, saç bağı, çiçek, göz,keçi, akrep ayağı, 
eli belinde, adı verilen motifler kullanılırdı. 

3.24.2- Halıcılık 
Geleneksel el sanatlarımız içerisinde önemli bir yeri olan halıcılık, ekonomik 

değerini muhafaza ettiğinden günümüzde de gelişerek yaşamaktadır.  

Elazığ’da Đl Özel Đdaresi tarafından 1962 yılında halıcılık okulu açılmış 70 
kişilik bir personelle halı üretimine geçmiştir. Bu okul daha sonra özel sektöre 
devredilmiştir. Đlimizde 1975 yılında ise özel müteşebbisler halı atölyeleri 
kurmuşlardır. 

Yaklaşık 40 tezgahın ve 55 işçinin çalıştığı bu atölyelerde çok güzel halılar 
üretilmektedir. Ayrıca, şehir merkezinde Tarım Bakanlığınca işletilen El 
Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde halıcılık eğitimi verilmektedir. 
Parasız yatılı olan bu kuruluştan bugüne kadar 1.014 öğrenci mezun olmuştur. 
Hereke, Bünyan, Ladik ve Isparta türü halılar öğretilmektedir. 

3.24.ELAZIĞ’DA GELENEKSEL EL 
SANATLARI 
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Halılar el tezgahlarında ilmik ipleri uzun tutularak dokunur. Đlimizde 
dokunan halıların 1 cm2  sinde 36 düğüm bulunmaktadır. Bu halılara 60’lık 
kalitede halı denilmektedir. Tamamıyla el emeği olan ve tezgahlarda dokunan 
halılar da taba (kiremit rengi), lacivert, saman sarısı, portakal rengi, mavi ve 
tonları, şarabi renkler kullanılır. Bu halılarda, daha çok akrep ayağı, kuş, ejder 
ve özellikle Türk ve Selçuklular dönemine ait motifler kullanılmaktadır. 
Tamamıyla el tezgahlarında yapılan halılarımız, ülkemizin en kıymetli 
halılarının başına gelmektedir.  

Elazığ’da Şavak, Goran, Drejan, Yılangeçiren, Meşeli, Hersenk, Aşvan, 
Halköyü, Dişidi halıları oldukça güzel ve ünlüdür. Bu halıların da daha önceden 
yapılmış olanları eksperler tarafından çok beğenilmektedir.  

 

3.24.3- Çit Baskıcılı ğı 
Elazığ çit baskıcılığı sanatı geçmişte yaygın olan bugün ise sınırlı çevrelerde 

etkinliğini sürdüren geleneksel el sanatı koludur. 

Çitin sözlük karşılığı: pamuktan dokunmuş basma başörtüsü, yazma 
anlamlarını kapsamaktadır. 

“Çit sözcüğü Anadolu’nun çeşitli yerlerinde değişik anlamlarda 
kullanılmaktadır.” Kars ve Isparta çevrelerinde Elazığ’da ki  ismiyle 
kullanılmaktadır. 

Uzmanlar, Elazığ çit baskıcılığını, Anadolu yazmacılık sanatının, diğer bir 
deyişle tahta kalıpla kumaş baskısı sanatının bir uzantısı olarak görürler. 

Süslemede nakışın yerini alan baskı tekniği ile desenlenmiş kumaşlara da 
yörede çit denilmektedir. Elazığ’da çit üzerine yapılan tahta kalıpla kumaş baskı 
işlemi “çit basma” ve buna ilişkin dalı da “çitçilik” şeklinde  yerel adlandırma 
ile bilinmekte ve tanınmaktadır. 

“Elazığ’da basılan çitler teknik yönden “kalıp baskı gurubuna girerler. 
Renklendirme yönünden ise, çoğunlukla tek tip “karakalem” çitler 
basılmaktadır. Kalıp baskı tekniği ile basılan çitleri eskiden başörtüsü (yazma), 
yorgan yüzü, sofra örtüsü, yatak örtüsü, bohça, geyme (erkek gömleği), ve 
elbiselik kumaşlar oluşturmaktaydı. Bugün ise sofra örtüsü, sedir örtüsü, bohça, 
peçete, namaz seccadesi gibi örnekler basılmaktadır. Giyim ve ev donanımı 
eşyası olarak kullanılan bu baskılı çitlerin yanı sıra “keklik alacası” ve “maşraf” 
lar (yüklük örtüsü, çarşaf) da basılmaktadır.  

Çit baskıcılığında bir diğer temel unsur da baskı için kalıpların 
hazırlanmasıdır. Başlı başına bir sanat olan oymacılıkta armut ağacı kullanılır. 
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Harput’a has çit baskıcılığı sanatının 200 yıllık bir geçmişi olduğu 
bilinmektedir. Motiflerin büyük bir kısmı doğadan alınmıştır. Çiçek türleri, 
yapraklar, dal motifleri, kuş, horoz, kurt, geyik, aslan, deve gibi hayvan figürleri 
de kullanılır.  

Elazığ Đl Kültür ve Turizm  Müdürlüğünce yok olmaya yüz tutmuş bu sanat 
kolunu canlandırmak amacıyla kurslar açılmış ve yeni ustalar yetiştirilmi ştir. 

3.24.4- Đğne Oyacılı ğı 
Đğne oyacılığının tarihi, yörede oldukça eskidir. Özelikle Türk kadının el 

emeğini, göz nurunu ve estetik anlayışını yansıttığı oyalar, adeta birer küçük 
sanat abidesidir. Sergilendiği yeri gül bahçesine çeviren, örtüldüğü yüze büyülü 
bir güzellik katan oyalarımızın eşine dünyanın hiç bir yerinde 
rastlanılmayacağını hiç çekinmeden söyleyebiliriz. 

Oyacılık, nineden toruna geçen ve eli biraz iğne tutabilen kız çocuğunun 
hemen öğrenmeye başladığı bir sanattır. 

Dün olduğu gibi bugünde çeyiz sandıklarının demirbaş malzemesi olan oyalı 
yazmalar, sanat eserleri olmalarının yanında motifleri ve yapılış tarzının bizlere 
verdiği kültürel mesajlarla da kültür tarihimiz açısından fevkalade önem arz 
eder. 

Elazığ Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 1985 yılından fasılalarla 
gerçekleştirdiği, Elazığ iğne oyaları ve oyalı yazmaları ödüllü yarışma ve 
sergileri sonucunda, oyacılık sanatı yeniden canlanmış, oyalarımıza pazar 
imkanı sağlanmıştır. Đşleyen bir yapıya kavuşturulan iğne oyacılığı, ilin çayda 
çırası kadar meşhur olmuş ve Elazığ’ı tanıtan turistik eşya olma özelliğine de 
kavuşmuştur. 

El emeği-göz nurunun en küçük motifine kadar yansıdığı oyalar, onu 
dokuyan kadınların duygularının ve sanat gücünün terkibinden doğan birer 
sanat abidesi durumundadır. 

Geleneksel kültürümüzde sözsüz konuşma aracı ve 200’e yakın çeşidi olan, 
sadece iğne ile ve ipeğin ağartılarak boyanması ile yapılan yazma oyaları, 
geleneksel motiflerle birlikte günlük olaylardan esinlenerek alınan yeni 
motiflerle de zenginleşerek yaşamaya devam etmektedir.  

3.24.5- Yemenicilik 
Harput’ta, geleneksel yöntem ve tekniklerle yapılan ayakkabılara yemeni adı 

verilir. Yemenicilik (ayakkabı yapımı), Harput’un ve son zamanlara kadar da 
Elazığ’ın en önemli geçim kaynaklarından birini oluştururdu. Eski Harput’ta ve 
günümüz Elazığ’ın da  halen yemeniciler çarşısı adıyla anılan bir çarşı 
bulunmaktadır. 
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Bugün tamamen unutulmaya yüz tutmuş yemenilerin, altı kösele üstü ise 
deriden yapılmıştır. Son derece kullanışlı ayakkabılardı. Bugün özellikle çevre 
köylerden yemeni yaptırmak için istek gelmesine rağmen, yemeni yapacak usta 
bulunmadığından bu talepler karşılanamamaktadır. 

Sadece bir yemeni ustasının kaldığı yemeniciler çarşısında, şimdi 
fabrikasyon ayakkabılar satılmakta; bazı eski ustalar da dükkanlarında ayakkabı 
tamiriyle birlikte, kundura yapmaktadırlar. 

Yemenicilik sanatının unutulmaya başlamasının en büyük sebebi, yemeni 
yapımının zahmetli olması ve bu işe genç kalfa ve ustaların ilgi duymamasıdır.  

Ancak, Elazığ’da yemeniciliğin unutulmasına karşılık kundura yapımı 
oldukça yaygındır. 

3.24.6- Bakırcılık 
El sanatlarımız arasında bulunan bakırcılığın ilde çok köklü bir geçmişi 

vardır. Bakırcılar çarşısı adı altında sadece bakır üzerine çalışan dükkanların  
bulunduğu çarşı, bugün de mevcuttur. Ancak, günümüzde bu dükkanların bir 
çoğunun vitrinini fabrikasyon alüminyum araçlar süslemektedir. 

 

Bakırcıların kullandığı çekiç ve örs ince ve değişiktir.Bakır ile  Kap-kaçak 
ve süs eşyası yapılır. Yapımlarda dövme, çekme ve dökme teknikleri 
uygulanmıştır. Bakır kaplar; kazıma, takma, çakma yöntemleriyle bezenmiştir. 
Bezemelerde yaprak, lale, nar, nar çiçeği, selvi, hurma, palmiye, dallı, çiçekli 
tavşan, panter, aslan, kaplan, yaban keçisi, karaca, balık, kurt, insan figürleriyle 
yazılar ve geometrik desenler kullanılmıştır.  

Kazan, teşt, oturak, güğüm, debbe (kavurma basmak için kullanılan kap), 
ibrik, sitil, üsküre (tas), sefer tası, yemek tabağı, hamam tası, saplı tencere, 
kepçe, guşhane (tencere), tava, kevgir, cezve, kilden (hamam malzemelerini 
taşımak için kullanılan kap), kapı tokmağı vb. eşyalar yapılmaktaydı. Bakır 
mutfak eşyaları yapıldıktan sonra mutlaka kalaylanarak kullanılacağından 
bakırcı dükkanında bir de kalaycı atölyesi bulunmaktaydı. Bir zamanlar, son 
derece canlı olan bu ocaklar bakırcılığın eski canlılığını kaybetmesi ile birlikte 
önemini yitirmiştir. 

Halen mevcut bir kaç kalaycı bulunmaktadır. Türkülere konu olan Harput 
bakırcılığı gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan alüminyuma yenilmiş son 
zamanlarda da  alüminyum eşyaların yerini çelik eşyalar almıştır.  
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3.24.7- Semercilik 
Motorlu taşıtların bulunmadığı yıllarda,  önemli bir geçim kaynağı oluşturan 

semercilik, makineleşme karşısında eski önemini büyük ölçüde kaybetmiştir. 
Ancak, halen ulaşımın motorlu taşıtlarla güç yapıldığı yerlerde kullanılmakta 
olan, katır, eşek ve at için semer ve çul yapılmaktadır. 

Binek hayvanlarının koşum aracı olan semerler, çul, meşin, kamış, saman ve 
ip gibi malzemelerle yapılmaktadır. Çoğunlukla siyah, beyaz ve kiremit 
renginin kullanıldığı semerleri ve çulları usta semerciler çok güzel desenlerle de 
süslemektedir. Günümüzde semerciler çarşısında 5 tane semerci dükkanı 
mevcuttur.  

3.24.8- Çömlekçilik 
Çömlekçilik Đnsanlığın en eski sanatı olarak kabul edilir. Elazığ civarında 

yapılan arkeolojik  kazılarda Paleolotik çağa uzandığı anlaşılan çömlekçilik 
sanatı, yörede binlerce yıldır yaşamaktadır. 

Đlimizin Sivrice ilçesine bağlı Uslu köyünde halen geleneksel usullerle ve 
kadınlar tarafından çok güzel çanak ve çömlek işleri yapılmaktadır. Elazığ şehir 
merkezinde de çömlek atölyesi bulunmaktadır.  

Çömlekçilikte: su testileri, güveç, tandır malzemesi ve küpler başta gelir. 
Küplerde kışlık peynir, turşu, pestil, kavurma gibi erzak bulundurulur. 
Zahirenin korunduğu ve saklandığı depo küpler toprak kaplar, arı kovanları 
olarak kullanılan küpler de yapılmaktaydı. Kimi küplerde kabartma güneş 
kurusu, beş çengel, güneş gölü, beş benek, insan figürleri gibi işaretlerinde 
bulunduğu görülmüştür. 

 

3.24.9- Rölyef 
Rölyef sanatı, resime boyut kazandırma çalışmasıdır. 

Đlimizde bakır üzerine rölyef çalışması yapılmaktadır. Yapılacak olan konu 
veya figür bakır üzerine tersten çizilerek yine tersinden olmak üzere değişik 
uçlu çekiçlerle zift veya kum torbası üzerinde dövülür. Normlarına uygun 
yükseklik elde edilinceye kadar dövme işlemi devam ettirilir. Bu çalışmalar 
tamamlandıktan sonra esenin üzeri okside olmaması için organik bir kaplama 
ile kaplanır.  

Bu sanatın Türkiye’deki en önemli temsilcisi Elazığ’da yaşayan Elazığlı 
sanatkar  Harun TAŞDEMĐR’ dir. 
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3.25. ELAZIĞ’DA GELENEKSEL EL 
SANATLARI KONUSUNDA KAMU VE 
ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN  YAPILAN  
ÇALIŞMALAR   

 

1- Đlimizde El Sanatları Eğitimi ile uğraşan Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı’na 
bağlı olarak çalışmalarını yürüten  El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
bulunmaktadır. Müdürlük 1969 yılında kurulmuştur. Bu güne kadar Elazığ ve 
komşu illerden gelen 1425   kişiye eğitim vermiştir. Ağaç Oymacılığı, Mermer 
Đşlemeciliği ve Halı-Kilim dokumacılığı branşlarında  eğitim vermektedir. 

2-Keban Kaymakamlığınca desteklenen Đlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nce 
Kilim dokumacılığı eğitimi ve üretimi yapılmaktadır. 

3-Fırat Üniversitesine bağlı Kemaliye Halıcılık Meslek Yüksek Okulu’nda 
Halıcılık eğitimi verilmektedir. 

4-Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Halk Eğitim Müdürlüğü El 
sanatlarının hemen her dalında kurslar düzenlemekte usta eğiticiler 
yetiştirmektedir. 

5-Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü daha ziyade unutulmaya yüz tutmuş 
geleneksel el sanatlarının yaşatılması yönünde çalışmalar yapmıştır. Bunlar 
içerisinde en önemlileri  Geleneksel Çit Baskıcılığı, Gergef Đşlemeciliği ve 
Akçe Kesesi Kursu, Đğne Oyaları ve Oyalı Yazmaları Ödüllü Yarışma ve 
Sergisi ile  kurslarını sayabiliriz.   

2005 yılında açılması kesinleşen ve yazma üzerine   sim  işlenmek üzere 
yapılan tel kırma kursudur. 

6-Zaman zaman Kaymakamlıklar tarafından da el sanatları ile ilgili kurslar 
gerçekleştirilmektedir. 

7-Özel Sektör olarak çalışan Dayı Halıcılık Đlimizde 45 çalışanıyla Halı 
üretimi yapmaktadır. Bu firma aynı zamanda Đpek halıcılığı da yapmaktadır. 

Özel Sektör tarafından Đlimizde özellikle halı ve kilim dokumacılığı 
yapılmaktadır. Kimi köylerde insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar 
halı, kilim, heybe dokumaktadırlar. Elazığ’ın Uslu köyünde geleneksel usullerle 
Çömlek üretimi yapılmaktadır. 
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3.26. ELSANATLARININ YAPIMINDA VE 
SANATKAR YET ĐŞTĐRĐLMESĐNDE 
KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Elazığ Elsanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
tarafından Mermer Đşlemeciliği, Ağaç Đşlemeciliği ve Halı-Kilim dokumacılığı 
sanatlarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesi için yapılan çalışmalarda yaşanılan 
problemler Türkiye’de karşılaşılan problemlerle aynı benzerlik göstermektedir. 
  

Mesleki eğitim alan öğrenciler mezun olduktan sonra el sanatları üzerine 
çalışan ciddi bir işletme bulamamaktadır. Elazığ’da mermer sanayi gelişmiş 
durumdadır.Ancak sadece ihracata yönelik düz mermer işleme yapılmaktadır. 
Sanata yönelik hiçbir çalışma yapılmamaktadır. Mermer işlemeciliğinden 
mezun edilen öğrenciler mermer fabrikaları tarafından tercih edilmekte,işe 
yerleştirilen öğrenciler fabrikalar tarafından düz işçi olarak istihdam edildiği 
için öğrencilerimiz kısa süreli çalışmaktadır.Aynı problem ağaç işlemeciliği 
öğrencileri içinde geçerlidir. Ağaç Đşlemeciliği üzerine çalışan birkaç küçük 
işletme bulunmakla birlikte bunlarda maddi imkansızlıklarla uğraşmakta ve 
ayakta durmakta zorlanmaktadır. 
 

Ayrıca bu kişiler atölye kurabilmek için gerekli maddi kaynak ve kredi 
bulamadıkları için işyeri açamamaktadır. Sanata yönelik kredi imkanları 
bulunmadığı için bölgemizde el sanatları gelişmemektedir. 
 

Mermer Đşlemeciliği, Ağaç Đşlemeciliği ve Halı-Kilim Dokumacılığı 
sanatlarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından bölgemizde yürütülmekte olan çiftçi çocuklarının el sanatları 
konusunda eğitimini amaçlayan El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü de aynı 
problemlerle karşılaşmaktadır.Kursiyer öğrenci bulunması aşamasında öğrenci 
ve öğrenci velileri tarafından eğitim aldıktan sonra mesleklerini icra etme 
aşamasında herhangi alternatif sunulamadığı kursiyer öğrenci 
bulanamamaktadır.   
  

Elsanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde el sanatları konusunda çalışan 
ve kursiyer yetiştiren ustalar ek dersle 8 ay çalışmakta ve ekonomik olarak 
büyük zorluk çekmekle birlikte mesleklerini ilerletememektedir. Elsanatları 
konusunda usta kadrosu gelmesi durumunda usta öğreticiler daha faydalı 
olabilecektir. 
.    
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 Halı-Kilim Dokumacılığı mezunlarına kurumumuz tarafından ücretsiz 
olarak bir halılık halı tezgahı, yün ve pamuk ipi ile diğer alet ve edevat 
verilmesine rağmen istihdam sağlanamamıştır. Halı üreticileri satış aşamasında 
ciddi muhatap bulamamaktadır. 
 

  3.27. ÖNERĐLER  
 

 Geleneksel el sanatlarının taşıdıkları kültürel değerler nedeniyle mutlaka 
geleceğe taşınması sağlanmalıdır. Bu kapsamda Türkiye genelinde mahallindeki 
amatör araştırmacıların  ve kimi resmi ve özel kurumların dışında, uzmanlardan 
ekipler oluşturularak  Ülkeyi tam anlamıyla tarayıp bir envanter ve arşiv 
çalışması yapılmalıdır. Farklı kurumların aynı konularda yaptıkları ve 
arşivledikleri çalışmalar planlı bir arşiv çalışmasıyla bir araya getirilmelidir. 
Konu ile ilgili yayınlar yapılmalıdır. Geleneksel el sanatlarının geçmişten bu 
güne kullandıkları üretim araçları ve ürettiklerinin sergilendiği bir merkezi el 
sanatları müzesi kurulmalıdır. 

 Aynı konuda çalışan kurumların Bakanlıklar düzeyinde koordinasyonu 
sağlanmalı ve kaynakların verimli kullanılabilmesi için mükerrer çalışmaların 
önüne geçilmelidir. 

 Halen ilgi gören el sanatları tesbit edilerek, kişi ve kuruluşların üretime 
özendirilmesi gerekmektedir. 

 Üretilecek ürünlerin günlük hayatımızda kullanılır olması, yerli ve yabancı 
turistlerin alabileceği ürünlerin tesbiti yapılmalıdır. Örnek olarak Elazığ iğne 
oyaları ve oyalı yazmalarını verebiliriz. Bu el sanatına halen talep vardır. 
Ustalar da vardır. Kaliteli bir oyalı yazma yoğun bir çalışma ile bir kişi 
tarafından 20 günde bitirilebilmektedir. Bu üreticinin emeğinin karşılığını 
alması halinde üretime özenecek ve bu işte yoğunlaşacaktır. Hemen her evde 
Đğne Oyası yapabilecek bir insan mevcuttur. Ürünlerin pazarlanması ve üretim 
sermayesi sağlanması halinde çok önemli bir iş kolu  ve istihdam da doğmuş 
olacaktır. 

El sanatı ürünlerini pazarlamak amacı ile kurulacak şirketler oluşturulmalı ve 
belli şartlar dahilinde kredi sağlamak suretiyle   özendirilerek  konu ile ilgili 
kooperatifler de desteklenmelidir. 

 El sanatlarının geliştirilmesi için Milletler arası kuruluşların projelerinden ve 
kredilerinden faydalanmak gerekmektedir. Bu proje, kredi ve teknik yardımların 
nasıl sağlanacağı konusunda  aktif bir birim kurulmalıdır. 
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 Küçük sanat erbabının temel problemlerinin çözümünün bir bütün olarak 
ele alınması ve el sanatları, ev sanatları  ve köy sanatlarının geliştirilmesi 
amacıyla  sorumlu kuruluşlarca uzun vadeli projeler hazırlanmalıdır. 

 El sanatları ile uğraşanların sanat birlikleri olarak örgütlenmeleri sağlanmalı 
ve teşvik edilmelidir. 

 Konu ile ilgili merkezi ve alt kuruluşlar kredi, hammadde, teknik yardım 
konusunda bir sistem oluşturmalıdır. 

 

  Geleneksel el sanatları ile birlikte üretilecek diğer el sanatı ürünlerinin 
daha nasıl ilgi göreceği ve desen,renk, motif konusunda araştırma ve geliştirme 
birimi oluşturulmalıdır. 

 El sanatlarında yaygın mesleki ve teknik eğitim verecek bir eğitim düzeni 
sağlanmalı ve özellikle çıraklık müessesesinin bir nizama bağlanması 
gerekmektedir. 

 Ticaret Bakanlığı’nca geleneksel  el sanatları ürünlerinin  iç ve dış Pazar 
imkanlarını araştırarak  Turistik eşya olarak  ilgi görecek  ürünlerin listesini 
yayınlamalıdır.  
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                   Elazığ 
Buluşuyor 2008 

 
 
Bölüm 4 : 

 
 
 
 
 

Sektörün Adı: Tarım-Ormancılık  
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Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı 2023’de, “ Nasıl bir Elazığ?”   

sorusuna, Elazığ ilindeki kurum ve kuruluşların “Elazığ Buluşuyor 2008” 
projesi kapsamında yapacağı çalışmalar, belirleyeceği hedefler, hazırlayacakları 
ve 2023 öncesi ve sonrasını kapsayacak somut eylem planları, bunların 
uygulamaları topluca yanıt olacaktır.  

Projenin amacı, genelde Türkiye’de özelde Elazığ’da bilimsel, sosyal ve 
teknolojik gelişmeleri hızlandırarak, uluslararası yarışta ön sıralarda yer almayı, 
engin kültürümüzü koruyarak toplumun refahını ve yaşam kalitesini 
yükseltmeyi gerçekleştirmektir. Değişik sektörlerde onlarca uzmanın katkısı ile 
hazırlanan alt projelerle, bir eşgüdüm içinde mevcut iç ve dış potansiyel 
harekete geçirilecektir. Böylece 2023 yılına kadar veya 2023’ü izleyen yıllarda, 
Elazığ’da özlenen bir sosyo - ekonomik aşamaya ulaşılmaya çalışılacaktır. Bu 
bağlamda Ormancılık Sektörü olarak da, diğer sektörlerle eşgüdüm içinde 
Elazığ için belirtilen, yüksek hedeflere ulaşabilmek için planlama çalışmaları 
başlatılmıştır.  

 

 
 
“ Elazığ Buluşuyor 2008” projesi kapsamında, Tarım sektörü içinde 

gruplandırılmış olan Ormancılık Sektörü çalışma grubu, 2007 Ocak ayında 
çalışmalarına başlamıştır. Ormancılık kuruluşları ile diğer bazı kurum ve 
kuruluşlardaki temsilcilerin (Kamu kurumları, Üniversite, Araştırma Kurumları, 
STK’ lar, Özel Kuruluşlar) oluşturduğu çekirdek çalışma grubu, katılımcı bir 
anlayışla bir dizi toplantılar yapmıştır. Toplantılar SWOT (GZFT) analizi 

4.1.Giriş: 
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eşliğinde sürdürülmüş; ormancılık sektörünün ilimizdeki misyon ve vizyonu 
oluşturulmuş, temel değerler, amaç, hedef, stratejiler ile bazı faaliyet ve projeler 
belirlenmiştir. Katılımcı anlayışla öncelikler belirlenerek çözüm önerileri 
üretilmiştir. Ayrıca, görev ve sorumlulukların kurum ve kuruluşlar arası 
paylaşımı yapılmıştır (Tablo 1). 

 
2023 yılı, ülkemiz ve ilimiz için tarihi bir fırsattır. Bu fırsatın, 

değerlendirilerek avantaja dönüştürülmesi, sektörlerce hazırlanacak projelerin, 
sektör uygulayıcıları, halk ve politik irade tarafından sahiplenilmesine bağlıdır.    
 
Tablo 1. Sektör Ekibi 

Adı Soyadı Görevi 
Prof.Dr. Melih BOYDAK Đ.Ü. Orman Fak. 

 
Yalçın KARAA ĞAÇLI 

 
Mühendis-(F.Ü.)  

Cafer ORHAN Or. Böl. Müdürü 

Ömer TUNÇ Or.Böl. Müd.Yrd. 

Ali OKUR Ağaç. Şube Müd.  

Hüseyin KARATAY Baş müh. Or. Arş. Müd. 

  

  

Hüseyin ÇELĐK MPA Şube Müdürü 

Mehmet SABUNCU Silvikültür Şube Müd. 

Abdurrahman GENCEL TEMA Vakfı  

Mustafa BALABAN ÇEKÜL Vakfı 

  

M. Cengiz DOĞAN Fidanlık Mühendisi 

 
 
Tablo 2. Yönetim Ekibi 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tablo 3.  

 

Adı Soyadı Görevi 
Cafer ORHAN Or. Böl. Müdürü 

Hüseyin KARATAY Or. Arş. Müdürü 

Yalçın KARAA ĞAÇLI F.Üniversitesi 

Mehmet SABUNCU Silvikültür Şub. Müd. 
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Tablo 3. Amaçların gerçekleştirilmesinde sorumlu Kurum ve Kuruluşlar 
 

 
 
Tablo 4. Đzleme, gözlem ve değerlendirme ekibi 
Adı Soyadı    Kurumu 
Prof. Dr. Melih BOYDAK Đ.Ü. Orman Fakültesi 

Abdurrahman GENCEL       TEMA Vakfı 

Mustafa BALABAN ÇEKÜL Vakfı 

 
Katılımcı bir anlayışla sektörün belirlenmiş olan Misyon, Vizyon ve Temel 
Değerleri (Bakınız S.12.), aşağıda belirtilmiştir.  
 

 
Ormancılık sektörünün ilimiz özelindeki misyonu, ulusal ormancılık 

politikaları çerçevesinde, mevcut ormanları korumak ve geliştirmek, 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını yaygınlaştırarak su üretimini 

Sektör ORMANCILIK 
AMAÇ Amacın Kısa 

Açıklaması 
Sektör Sorumlusu 

Amaç-1 Mevcut Ormanların 
Korunması 

Orman Bölge Müdürlüğü 

Amaç-2 Ormanların 
Geliştirilmesi  

Orman Bölge Müdürlüğü, Đl Çevre Ve 
Orman Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi 

Amaç-3 
Ormanların 
Sürdürülebilir 
Đşletilmesi 

Orman Bölge Müdürlüğü 

Amaç-4 

Ormanların Etüt Ve 
Envanter 
Çalışmalarının 
Yapılması 

Đl Çevre Orman Müdürlüğü, Orman 
Bölge Müdürlüğü,  

Amaç-5 
Orman- Halk 
Đlişkilerinin 
Düzenlenmesi 

Orman Bölge Müdürlüğü, Đl Çevre 
Orman Müdürlüğü, TEMA vakfı, 
ÇEKÜL Vakfı 

Amaç-6 
Tanıtım ve 
Bilinçlendirme 

Orman Bölge Müdürlüğü, Đl Çevre 
Orman Müdürlüğü, TEMA vakfı, 
ÇEKÜL Vakfı. 

4.2.Misyon 
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düzenlemek ve toprak korumayı sağlamak (erozyonu önlemek), halkımızın 
ormancılık hizmetlerinden diğer beklentilerini (orman ürünleri, orman içi 
dinlenme yerleri, sağlık, yaban hayatı, avcılık v.b.) sağlamak, sürdürülebilir 
orman yönetimi ilkelerini gerçekleştirerek, gelecek kuşakların ormancılık mal 
ve hizmetleri bakımından kendi gereksinimlerini sağlamayı güvence altına 
almaktır.  
 
 

 
 
Elazığ ilinde Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarıyla orman 

alanlarını il genel alanının %30 düzeyine ulaştırmak, ormancılık mal ve hizmet 
arzını potansiyel düzeye çıkarmak. 

4.3.1.Temel Değerler 
Katılımcı yaklaşım 

Doğa, çevre ve insana saygı 

Etik değerlere kesin uyum 

Elazığ ilinde yukarıda belirtilen Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 
kapsamında ormancılık hizmetlerinin plan, proje ve uygulamalarında görev 
alacak kurum, kuruluş ve STK ‘ lar aşağıda belirtilmiştir:  

4.3.1.1.Orman Bölge Müdürlüğü (Şube Müdürlükleri, Đşletme 
Müdürlüğü, Orman Kadastro Koordinatörlüğü) 
4.3.1.2.Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü (Ağaçlandırma Şube 
Müdürlüğü, Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü, Orköy 
Şube Müdürlüğü, Etüt Proje Şube Müdürlüğü ve Fidanlık Mühendisliği) 
4.3.1.3.GDA Ormancılık Araştırma Müdürlü ğü 
4.3.1.4.Elazığ Valili ği (Đl özel idaresi, kaymakamlıklar, defterdarlık milli 
eğitim Müdürlüğü) 
4.3.1.5.Fırat Üniversitesi 
4.3.1.6.DSĐ Bölge Müdürlüğü 
4.3.1.7.Elazığ Belediyesi 
4.3.1.8.TEMA Vakfı 
4.3.1.9.ÇEKÜL Vakfı 
4.3.1.10.Orman Mühendisleri Odası, Elazığ şubesi 
4.3.1.11.Diğer Kurum ve Kurulu şlar 

4.3.Vizyon 
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Elazığ ilinin nüfusu: 
  
1940 yılında 190 366, 
1960 yılında 278 332, 
1980 yılında 440 808, 
2000 yılında 569 616 olarak belirlenmiştir. Nüfus artış hızı %13,39’dur. 
 
2000 yılı nüfus sayımına göre, il nüfusunun % 50’ si erkek, % 50’si 

kadından oluşmaktadır. Toplam nüfusun % 64’ü il merkezinde, % 36’ sı ise 
köylerde yaşamaktadır.1970’li yıllardan başlayarak Elazığ’dan göç ve Elazığ’a 
göç hızlanmıştır. Elazığ’a olan göçün 1970’li ve 1990’lı yıllardaki başlıca 
nedenleri sıra ile Keban Barajı inşaatı ve Güneydoğu Anadolu’daki terör 
olaylarıdır. Elazığ’dan göçün başlıca nedenleri arasında ise, 1970’li yıllardaki 
sosyal olaylar ve daha iyi ekonomik olanaklara ulaşmak sayılabilir. Elazığ iline 
göçler genelde komşu illerin kırsal kesimlerinden olmuştur.   
 

2000 yılında işlendirilebilen nüfus (12 yaşından yukarı) 255 613 kişidir. 
Đşlendirilen nüfustan: 
 113 635 kişi Ziraat, ormancılık, Balıkçılık, 
 141 978 kişi ise diğer sektörlerde çalışmaktadır. 
 
 “ Genel bir değerlendirme yapacak olursak, Elazığ nüfusu 1936–
2006 döneminde sürekli bir artış göstermiştir. Nüfus artı ş hızı çok yüksek 
olmayıp, Türkiye ortalamasının altındadır. Nüfus dışarıya verilen göç ile 
dışarıdan alınan göç ortamında şekillenmektedir. Çalışan nüfusun % 44’ü 
tarım-ormancılık sektöründe istihdam edilmiştir .  
 

Elazığ’da nüfusun doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri, 
geçmişte önemli boyutlara ulaşmış, bu olumsuz etkiler günümüzde de hızla 
devam etmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir orman yönetimi büyük bir 
baskı altındadır.  
 
 

4.4.Elazığ Đlinin Nüfusu ve 
Đşlendirme( Đstihdam) 
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Elazığ Đli, Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneybatısında, bölgede Yukarı 
Fırat Bölümü olarak adlandırılan saha içerisinde yer almaktadır. Yüzölçümü: 
9153 km2, il merkezinin denizden yüksekliği ise 1067 m’ dir. Coğrafi konum 
itibariyle Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni batıya 
bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. 
  

Yeryüzü şekilleri  açısından il topraklarını dağlık alanlar, platolar ve 
ovalar oluşturmaktadır. Đlin 2000 m.’ den yüksek dağları; Akdağ,  Hazar, 
Kamışlık, Kargadağı, Bulutlu, Hasandağı, Keban-Piran Dağları ve Gökdere 
Dağlarıdır.  

Başlıca ovaları; Uluova, Kuzova, Baskil Ovası, Hankendi Ovası, 
Yarımca, Kovancılar, Başyurt ve Karakoçan Ovalarıdır.  

Akarsuları; Fırat Irmağı, Murat Irmağı, Periçayı, Karasu, Haringet Çayı, 
Arapkir Çayı, Behraman ve Keydan Dereleri’dir.  

Gölleri ve Barajları; Hazar Gölü, Cip Barajı Gölü, Keban Baraj Gölü, 
Karakaya Barajı Gölü ve Kalecik Barajı Gölüdür. 

 
4.5.1.Anakaya ve toprak: Elazığ ilinde farklı jeolojik zamanlarda 

oluşmuş değişik anakaya ve toprak tipleri bulunmaktadır. Arazinin büyük 
bölümünü (%70) 6,7 ve 8. sınıf araziler oluşturmaktadır. Yeni ağaçlandırma ve 
erozyon kontrolü ağaçlandırmaları yapılacak alanlardaki toprakların genel 
özelliği, bu toprakların erozyon olgusu altında ve genelde sığ oluşudur 

 
 4.5.2.Đklim:  Elazığ ve çevresi genelde karasal bir iklime sahiptir. 
Ancak iklim ekstremiteleri, bölgenin diğer bölümlerine oranla, genelde daha 
yumuşaktır. Yağış bakımından oldukça fakirdir. Ortalama yağış 380 mm olup, 
yarı kurak-kurak iklim kuşağındadır. 
 
 4.5.3.Bitki Örtüsü: Elazığ ili orman bakımından zengin değildir. 
Yöre, genel olarak, Irano - Turanian flora bölgesi içinde kalmaktadır. Đldeki 
başlıca orman ağacı türleri Meşe türleridir. Ayrıca ardıç, karaağaç, alıç, sakız, 
mahalep, dağdağan ve benzeri türler bulunmaktadır.  Bunlara ek olarak 
ağaçlandırmalarla karaçam, sedir, meşe, akasya, cennet ağacı, akçaağaç v.b. 
türleri içeren ormanlar kurulmuştur. Çalı ve otsu bitkilerden; geven, kuşburnu, 
böğürtlen, sığırkuyruğu, kekik ve çok sayıda step bitkisi bulunmaktadır.  
 

4.5.Elazığ Đlinin Do ğal ve Ekolojik 
Koşulları 
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Yukarıdaki bilgileri ormancılık açısından değerlendirirsek; bölgemizde 
yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında iklim ve topraklarla 
ilgili önemli sorunların olduğunu, ağaçlandırmalarda tür seçimi, toprak hazırlığı 
ve fidan kalitesine büyük özen gösterilmesi gerektiğini belirtebiliriz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Şekil 1: Elazığ ilinde Arazilerin sınıflandırılması. 
 

Elazığ ili topraklarının % 24’ünü  I, II, III ve IV. sınıf araziler 
oluşturmaktadır. Arazilerin %6’sı V. Sınıf, geriye kalan %70’i ise VI, VII ve 
VIII. sınıf arazilerdir (Şekil 1). Elazığ ili arazilerinin önemli bir bölümünü 
dağlık alanlar oluşturmaktadır. Halen  915135 hektar olan Elazığ ili 
yüzölçümünün: 
 

264 180 hektarı (%28.9) tarım, 
 450 965 hektarı (%45.5) çayır mera, 

4.6.Elazığ Đli Topraklarının Niteliklerine 
Göre Dağılımı 

Elazığ Đlinde Arazilerinin 
Sınıflandırılması

70% 6%

6%

6%
6%6%

VI-VII-VIII I

V IV
III

II
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 154 551 hektarı (%18.2) orman,  
 69.587 hektarı (%7.6) ise diğer araziler grubundadır (Şekil 2). 
 
Arazi sınıflamasına göre; %76’sı V, VI, VII ve VIII. arazi sınıflarında 

olan toprakların önemli bir bölümü kuru tarım ve mera olarak kullanılmaktadır. 
Oysa bu alanların belirli bir bölümünün daha ağaçlandırmalarla ormanlık 
alanlara dönüştürülmesi gerekir. Esasen Türkiye genelinde çayır ve mera 
alanlarının oranı 26, orman alanlarının %27 olmasına karşın, Elazığ ilinde mera 
alanlarının oranı (%45,5) yüksek, orman alanlarının oranı (%18,2) ise düşüktür.  

  

Elazığ ili arazilerinin kullanım şekilleri

7.6% 18.2%

28.945.5%

 
 Şekil 2: Elazığ ili arazilerinin kullanım şekilleri. 

          
Đldeki mera alanlarının fazlalığı hayvancılık için bir potansiyeldir. 

Ancak niteliği bozuk olan bu alanlarda, sürü hayvancılığı ile yapılan aşırı 
otlatmacılık, meraların daha da bozulmasına ayrıca, alanı yetersiz olan ormanlar 
üzerinde de otlatma baskısı oluşturarak, ormanların tahribine ve en önemlisi 
tüm alanda erozyona neden olmaktadır. Erozyon Elazığ ili topraklarının büyük 
çoğunluğunda çeşitli derecelerde egemendir (Şekil 3). Bu nedenle meraların 
ıslahı, modern hayvancılık işletmelerine geçiş, orman ve hayvancılık sektörleri 
arasında makul bir dengenin kurulması zorunludur.  

 

 Mera-Çayır 
 Tarım Dışı (Diğer) 
 Orman 
 Tarım 
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Şekil 3: Elazığ ili arazileri erozyon haritası. 
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Đlin doğal ve plantasyon orman alanlarının toplamı:154 551 ha.’ dır. 

Ormanlar daha çok Palu-Arıcak-Alacakaya ve Karakoçan’ ın kuzeyinde yer 
almaktadır. Ayrıca Baskil, Çakmak-Kavakpınarı, Keban-Mercandere, Pıncırik, 
Gezin, Kargadağı ve Kömürhan dolaylarında daha çok dikimle kurulmuş 
ormanlar bulunmaktadır (Tablo 5; Şekil 4).  

 
 
Tablo 5. Elazığ ili ormanlarının niteliklerine göre sınıflandırılması. 

 Ormanların sınıfları 
 

Ormanların 
Durumu 

Koru Ormanı 
(Ha) 

Baltalık 
Ormanı (Ha) 

Toplam 
(Ha) 

Normal 16 919 11 794 28 713 
Bozuk 944 124 894 125 838 
Toplam 17 863 136 688 154 551 
  

 
 
 

Şekil 4: Elazığ ili orman sahaları haritası. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.Ormanlar Ve Ormancılık 
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Tablo 5’den görüleceği üzere, Elazığ ilinde 154 551 ha orman 
bulunmaktadır. Bu ormanların 28 713 hektarı normal, 125 828 hektarı ise bozuk 
niteliktedir. Ormanların 17 863 hektarı koru, 136 688 hektarı baltalık sınıfına 
girmektedir.  

 
Elazığ ilindeki ormanların mal ve hizmet olarak; yakacak ve endüstriyel 

odun üretme, toprak koruma ve su rejimini düzenleme, barajların ömrü, yaban 
hayatı, odun dışı ürünler, karbon bağlama, rekreasyonel ve diğer konularda 
önemli işlevleri bulunmaktadır. Ayrıca diğer önemli sektörlere (Tarım-Turizm-
Enerji) alt yapı ve destek oluşturmaktadır. Ormanların Toplum yaşamında 
büyük önem taşıyan bu yaşamsal işlevleri yanında, biyolojik çeşitlili ğin 
korunmasındaki yeri ve rolü son derece önemlidir. Ulusal ve küresel düzeylerde 
önemleri giderek artan “biyolojik çeşitlilik ve korunan alanlar” bakımından da 
ülkemiz ve bölgemiz önemli potansiyel kaynağa sahip bulunmaktadır.  

 
Đlde gerçekleştirilen başlıca ormancılık faaliyetleri ise: mevcut 

ormanların korunması, ormanların rehabilitasyonu, geliştirilmesi, ağaçlandırma, 
erozyon kontrolü çalışmaları, kent ormanı, köy ormanları, mesire, piknik ve 
diğer rekreasyonel hizmetler, avcılık eğitimi ve yönetimi, av-yaban hayatını 
koruma ve geliştirme faaliyetleri, odun üretimi, orman kadastro çalışmaları, etüt 
envanter çalışmaları, toprak analizleri, fidan üretimi, orman köylerine yapılan 
kalkınma destekleri ve bu işlerle sağlanan önemli istihdam, eğitim, tanıtım ve 
yayın çalışmalarıdır. 

 
Đldeki ormanların yetersiz oluşu, ayrıca yarısından fazlasının bozuk 

nitelikte olması, odun üretimi, toprak koruma, su rejimini düzenleme ve diğer 
işlevlerini yerine getirmesinde ciddi sorunlara ve yetersizliklere neden 
olmaktadır. Bozuk nitelikli orman alanlarının ağaçlandırma, erozyon kontrol 
çalışmaları ve diğer yollarla rehabilite edilmesi öncelikli ormancılık çalışmaları 
olacaktır. 

 
Esasen 1972 yılında ilimizde 120 516 hektar olan orman alanı 

(Amenajman Plan verileri), bugün 154 551 hektara (%18.2) ulaşmıştır. Geçen 
30 yıllık süreçte yapılan ağaçlandırmalarla, ilimize 42 000 ha (420000 dönüm) 
orman alanı kazandırılmıştır. Đlimizde ağaçlandırma ve/veya erozyon kontrolü 
yapılabilecek 170 000 hektar  potansiyel alan daha bulunmaktadır. Tüm bu 
alanlar ağaçlandırıldığında, ildeki toplam ormanlık alan oranı  % 35’lere 
ulaşabilecektir. Hedef ormanlık alanların en az il topraklarının %30’u düzeyine 
ulaşmasıdır.  

 
Elazığ ili açısından; mevcut ormanların korunması, geliştirilmesi ve 

biyolojik çeşitlili ğin korunması, sektörün en önemli hedefleri arasında yer 
almaktadır. 
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Ormancılık hizmetlerinin yürütülebilmesinde Elazığ ilinin önemli bir 

avantajı; Ormancılık sektörünün tüm taşra kuruluşlarının ilde bulunmasıdır. 
Bunlar: Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Milli Parklar ve Doğa 
Koruma Genel Müdürlüğü ve Orman Köylerini Kalkındırma Genel 
Müdürlüğü’nün taşra kuruluşları olarak Orman Bölge Müdürlüğü, Đl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü, Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, ayrıca Orman Đşletme 
Müdürlüğü, Fidanlık Mühendisliği, Etüt Proje Şube Müdürlüğü ve diğer 
ormancılık birimleridir. Ayrıca Devlet Su Đşleri (DSĐ) Genel Müdürlüğü de son 
yapılanmada Bakanlık bünyesine katılmış olduğundan, DSĐ’ nin taşra kuruluşu 
olan DSĐ bölge müdürlüğü de Bakanlığın taşra birimi olmuştur. Bunlara ek 
olarak, Fırat Üniversitesi, STK’ lar olarak Orman Mühendisleri Odası Elazığ 
Şubesi, TEMA, ÇEKÜL, işçi ve memur sendikalarının şubeleri ormancılık 
sektörünü sürekli destekleyen kuruluşlardır.  

 
 

4.8.1. ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN M ĐSYON VĐZYON VE 
TEMEL DEĞERLERĐ 

 
Katılımcı bir anlayışla sektörün belirlenmiş olan Misyon, Vizyon ve 

Temel Değerleri (Bakınız S.13.), aşağıda belirtilmiştir.  
 

 

 
 
Ormancılık sektörünün ilimiz özelindeki misyonu, ulusal ormancılık 

politikaları çerçevesinde, mevcut ormanları korumak ve geliştirmek, 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını yaygınlaştırarak su üretimini 
düzenlemek ve toprak korumayı sağlamak (erozyonu önlemek), halkımızın 
ormancılık hizmetlerinden diğer beklentilerini (orman ürünleri, mesire, piknik 
ve diğer rekreasyon hizmetleri, sağlık, yaban hayatı, avcılık v.b.) sağlamak, 
sürdürülebilir orman yönetim ilkelerini gerçekleştirerek, gelecek kuşakların 

4.8. Elazığ Ormancılık Sektörünün 
Stratejik Olarak Planlanması 

4.9.Misyon 
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ormancılık mal ve hizmetleri bakımından kendi gereksinimlerini sağlamayı 
güvence altına almaktır.  
 

 

Elazığ ilinde Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarıyla orman 
alanlarını il genel alanının %30 düzeyine ulaştırmak, orman içi meraları ıslah 
etmek, ormancılık mal ve hizmet arzını potansiyel düzeye çıkarmak. 

4.10.1Temel Değerler 
Katılımcı yaklaşım 

Doğa, çevre ve insana saygı 

Etik değerlere kesin uyum 

4.10.2. SWOT (GZTF) ANAL ĐZĐ (Sektörün tüm yönleriyle 
değerlendirilmesi) 
 

Ormancılık sektörünün Elazığ ilindeki Misyon, Vizyon ve Temel 
Değerleri kapsamında, ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir 
yönetimi için, ormancılık sektörü ve paydaşların, diğer sektörlerle eşgüdüm 
içinde, SWOT (GZFT) analizi sonuçlarını dikkate alarak, önceliklere göre, 
projelerin gerçekleştirilmelerini sağlamaları gerekir.  
 

Katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilen SWOT (GZFT) analizi sonuçları 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.      

             
 

Güçlü Yönler     Zayıf Yönler 
• Güçlü ormancılık teşkilatı 
• Köklü ormancılık geçmişi 
• Özgün, geleneksel ormancılık 

ve meslektaş ili şkilileri 
• Yeterli araç ve gereçler, 

donanım 
• Đşgücü varlığı 
• Döner Sermaye- Yarı Özerk 

bütçe 
• Yangınlara ve diğer usulsüz 

• Mülkiyet ihtilafları 
• Ormancılık birimlerinde 

çok parçalı yönetim 
• Ormanların dağınık ve 

bozukluğu 
• Kırsal fakirlik ve 

ormanlara artan baskı 
• Halkın bilgi eksikliği 
• Sürü hayvancılığı ve 

otlatma baskısı 

4.10.Vizyon 
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müdahalelere karşı yeterli 
organizasyon 

• STK’ ların varlığı (TEMA, 
ÇEKÜL, Orman Mühendisler 
Odası, Sendikalar…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Yetersiz envanter ve etüt 
proje 

• Yetersiz teknik personel 
• Kışların soğuk ve uzun 

sürmesi 
• Aşırı erozyona müsait 

meyilli araziler 
• Diğer sektörlerle olan 

zayıf ilişkiler 
• Kalkınmada ormancılığın 

rolünün belirsizliği 
• Aşırı avlanma 
• Yetersiz mesire alanları 

         Fırsatlar            Tehditler 
• AB Uyum Süreci 
• Barajların Varlığı 
• Önemli Su Havzaları 
• Güçlü Yasaların Varlığı 
• Küresel Isınma ve Ormanların 

Önemi 
• Yeni Tarım ve Hayvancılık 

Politikaları 
• Doğalgazın Yaygınlaşması 
• Đletişim ve Đnternet 
• Güçlenen Sivil Toplum 

Hareketleri  

• Sektördeki Parçalı 
Yönetim 

• Sektörler arası kutuplaşma 
• Kırsal fakirliğin devam 

etmesi 
• Mera-Çayır alanlarının 

fazla olması (% 45) ve 
sürü hayvancılığının 
yüksek olması 

• Yasaların sık sık 
değişmesi 

• Elazığ’a olan göçlerin 
fakir sınıftan olması 

• Çarpık Kentleşme 
• Erozyonun hızla devam 

etmesi 
• Yakacak Odun Tüketimi 
• Yemlik Yaprak 

Faydalanmaları 
• Ormanların Devlet 

Tekelinde Oluşu 
• Özel Ağaçlandırmaya 

olan Đlginin yetersizliği 
• Kuraklık (Yarı kurak 

Đklim) 
• Geleneksel ormancılık 

anlayışındaki direnç 
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AMAÇ-1 Ç-1 Mevcut ormanların korunması 
Öncelik 1.1 Mülkiyet Problemleri ve Đhtilafların Çözümü 
1.1.1 Orman Kadastrosu (5534 sayılı yasa) bitirilecek 

1.1.2 2 B uygulamaları ile problemler çözülecek 

1.1.3 Orman alanlarında verilen izin ve irtifaklarda kamu yararı 
gözetlenecek 

Öncelik 1.2 
Mevcut Ormanlarda ve ağaçlandırma 
sahalarındaki usulsüz faydalanmaların 
önlenmesi 

1.2.1 Otlatma baskısının azaltılması 

1.2.2 Açma ve Yerleşmelerin önüne geçilmesi 

1.2.3 Usulsüz faydalanmalar, ağaç kesme, yaprak kesiminin 
önlenmesi 

1.2.4 Orman yangınlarına karşı her türlü önlemin alınması 

1.2.5 Orman zararlılarına (böcek ve mantar)  karşı biyolojik ve 
kimyasal mücadele yapılması 

1.2.6 Korumada köy tüzel kişili ği, Jandarma işbirliğinin 
geliştirilmesi 

Öncelik 1.3 Av-Yaban Hayatı ve Biyolojik Çeşitlili ğin 
Korunması 

1.3.1 Yaban Hayatı (bitki ve hayvan) envanterinin çıkarılması 

1.3.2 Yasa dışı, usulsüz avcılığın önlenmesi 

1.3.3 Özel avlakların kurulmasının desteklenmesi 

1.3.4 Doğaya canlı hayvan salınımı 

1.3.5 Doğaya yem bırakarak yaban hayatına destek verilmesi 

1.3.6 Avcıların eğitimi ve bilinçlendirilmesi 
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AMAÇ-2 ORMANLARIN GEL ĐŞTĐRĐLMESĐ 
Öncelik 2.1 Bozuk Ormanların Rehabilitasyonu 
2.1.1 Bozuk meşe ormanların rehabilitasyonu 

2.1.2 Bozuk ardıç ormanlarının rehabilitasyonu  

2.1.3 Başarısız ağaçlandırma sahalarının revizyonu 

Öncelik 2.2 Verimli Ormanların Geli ştirilmesi 

2.2.1 Verimli meşe baltalıklarının koruya tahvili 

2.2.2 Verimli baltalık ve koru ormanlarındaki her türlü bakım 
ve gençleştirme çalışmaları 

Öncelik 2.3 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 

2.3.1 Potansiyel ağaçlandırma sahalarının ağaçlandırılması 

2.3.2 Keban, Karakaya Barajları ve Hazar gölü havzalarında 
erozyon kontrol çalışmalarının yapılması 

2.3.3 Elazığ Đlinin ve Đlçelerinin yakın çevrelerine yeşil kuşak 
ağaçlandırmaları yapmak 

2.3.4 Özellikleri olan Harput, Hazar gölü ve Keban Barajı 
yakın çevrelerinin ağaçlandırılmalarının yapılması 

2.3.5 Hatıra ormanlarının kurulması 

2.3.6 Özel ağaçlandırmaların teşvik edilmesi 

2.3.7 Gelir getirici türlerle (Ceviz, badem, Fıstık ağaçları)  
yapılan ağaçlandırmaların yaygınlaştırılması 

2.3.8 Her köye bir orman kurulması (köy ormanı) 

2.3.9. Đlimizde bir botanik bahçesi (arberetum) kurulması 

2.3.10 Fidan Üretim kapasitesinin artırılması 
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AMAÇ-3 ORMANLARIN SÜRDÜRÜLEB ĐLĐR 
ĐŞLET ĐLMESĐ 

Öncelik 3.1 Odun Üretimi 

3.1.1 

Ormanların rehabilitasyonu, bakımı ve gençleştirilmesi 
sonucunda elde edilen odunların (yakacak odunu, tomruk, 
maden direği, sırık, odun kömürü v.s) piyasada 
değerlendirilmesi 

Öncelik 3.2 Odun Dışı Ürün ve Hizmetler                                              

3.2.1 Ormanlardan elde edilen her türlü bitkisel ve hayvansal 
kökenli ürünlerin üretimi ve pazarlanması 

3.2.2 Mesire, piknik, kent ormanı, köy ormanı ve diğer 
rekreasyonel hizmetlerin sunumu 

3.2.3 Avcılık ve avlanma hizmetleri  

3.2.4 Eko turizm faaliyetleri 

AMAÇ-4 ORMANLARIN ETÜT ve ENVANTER 
ÇALI ŞMALARININ YAPILMASI  

Öncelik 4.1 Ormanların fonksiyonlarına göre 
amenajman planlarının yapılması 

Öncelik 4.2 Ağaçlandırma ve erozyon kontrol 
sahalarında arazi etütlerinin yapılması 

 
4.2.1 

Arazi Sınıflaması ve Toprak tahlillerinin yapılması 

4.2.2 Ekilecek ve dikilecek türlerin tespit edilmesi 

4.2.3 Tüm envanterlerin Coğrafi Bilgi Sistemine göre veri tabanı 
oluşturulması ve haritalarının yapılması 

Öncelik 4.3 Biyolojik Çeşitlilik Envanterinin 
çıkarılması 

4.3.1 Bitki çeşitlili ğinin belirlenmesi 

4.3.2 Hayvan Çeşitlili ğinin belirlenmesi 
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AMAÇ-5 ORMAN-HALK ĐLĐŞKĐLERĐNĐN 
DÜZENLENMES Đ 

Öncelik 5.1 Sektördeki tüm faaliyetlerde halkın desteğinin 
sağlanması   (Katılımcılık ve şeffaf yönetim) 

Öncelik5.2 Sektördeki ilgili kesimlere (Köylülere, özel ve 
tüzel kişi ve kurumlara) destek verilmesi  

5.2.1 Gelir getirici alternatifler sunmak  (süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, 
arıcılık, halıcılık, meyvecilik ve seracılığın geliştirilmesi 

5.2.2 Güneş enerjisi, kömür dağıtımı, havuz ve su kanaletlerinin yapılması 
gibi ayni yardımların yapılması 

5.2.3 Ormancılık faaliyetlerindeki işlerde istihdam oluşturulması 

5.2.4 Odun üretimi ve diğer faaliyetlerde sağlanan yasal destekler ( KPS) 

5.2.5 Mesire, kent ormanı, köy ormanı, hatıra ormanlarıyla sağlanan 
istihdamlar, 

5.2.6 Avcılık ve Yaban hayatı ile yapılan destekler 

5.2.7 Özel ormancılık sektörünün geliştirilmesine her türlü kurumsal 
desteğin sağlanması 

5.2.8 Ormanların korunmasında KTK. lerine verilen parasal  ödemeler 

AMAÇ-6 TANITIM VE B ĐLĐNÇLENDĐRME 

Öncelik 6.1 Ormancılık çalışmalarının tanıtımı ve yayımı 
6.1.1  Basın-Yayın yolu ile yapılacak programlar 

6.1.2 Okullarda ve köylerde eğitimler vermek 

Öncelik 6.2 Sivil Toplum Örgütleri Tarafından yapılan 
tanıtım ve bilinçlendirme etkinlikleri 

6.2.1 
Ağaç bayramları, doğa yürüyüşleri, kuş gözlem ve yaban 
hayatı gözlem günleri, belirli gün ve haftalarda çeşitli 
kampanyalar düzenlenmesi 

Öncelik 6.3 Avcılık Eğitiminin devamı 
6.3.1 Bilinçli avcılık yapılmasının sağlanması 

Öncelik 6.4 Ormancılık sektöründe çalışanların sürekli 
eğitime tabi tutulması 

Öncelik 6.5 Diğer sektörlerle ilişkilerin geli ştirilmesi 
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4.10.3. SWOT ANAL ĐZĐ (GZFT) SONUÇLARINA GÖRE 
SEKTÖRÜN ELAZIĞ ĐÇĐN 2023 VE SONRASI ÖNCEL ĐKL Đ 
HEDEFLER 

 
• Đlimizdeki orman varlığımız % 30 Olmalı, 
• Topraklarımızdaki erozyon büyük ölçüde azaltılmış olmalı, 
• Bozuk ormanların rehabilitasyonu yapılarak verimli hale 

dönüştürülmeli, 
• Orman Kadastrosu ve mülkiyet problemleri büyük ölçüde 

çözümlenmeli, 
• Her Đlçeye bir mesire (orman içi dinlenme yeri) yapılmalı, 
• Her köye bir orman (koruluk) kazandırılmalı, 
• Av-Yaban Hayatı zenginleştirilmeli, avcılık planlı ve düzenli bir şekilde 

sürdürülmeli, 
• Öngörülen faaliyetlerde; kırsalda yaşayan insanlara iş olanakları 

sağlanmalı, ayrıca odun dışı ürünlerin kültürü yapılarak kırsal fakirlik 
azaltılmalıdır. 

• Öncelikle, önemli özellikleri olan Harput, Hazar gölü ve Keban Barajı 
yakın çevreleri ağaçlandırılarak yeşile kavuşturulmalı. Harput 
yamaçlarındaki yapraklı ağaçlandırmalara, yamaçların kışın da yeşil 
görünümünü sağlayacak, başta Toros sediri olmak üzere iğne yapraklı 
ağaçlar katılmalıdır.  

• Korunan alanlar ağı kurulmalıdır. 
• Daha önceki ağaçlandırmaların tamamlama işlemleri 

gerçekleştirilmelidir. 
 

4.10.4.SWOT (GZFT) ANAL ĐZĐ SONUÇLARINA DAYANAN 
ÖNCELĐKL Đ HEDEFLERE GÖRE ELAZIĞ ĐLĐ ĐÇĐN 2023 VE 
SONRASI YILLARDA UYGULANACAK  PROJELER 

 

 
 

PROJELER 

YILLIK VE 
PERĐYODĐK 
HEDEFLER  

 

YAKLA ŞIK 
TUTARI 

(YTL) 

KAPSADIĞ
I YILLAR 

 

YER 
 

1Ağaçlandırma 
ve erozyon 
kontrol 
çalışmaları 

2000 ha/yıl 
 
 

 10 000 000 
 

 
(2008-….) 

 

 
Tüm 

ilçelerde 
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2-Eski 
ağaçlandırma 
sahalarının 
revizyonu (Teras 
tamiri ve 
tamamlama) 

1000 ha/yıl 5 000 000  
(2008-….) 

 

Merkez, 
Keban, 
Sivrice, 
Baskil, 
Maden 

3- Yeşil kuşak , 
rekreasyonel ve 
kurum 
ağaçlandırmaları 

500 ha/yıl 2 500 000  
(2008-2015) 

 

Harput, 
Meryemda

ğı, 
Hazargölü 

çevresi 
4- Fidan üretimi 
(çeşitli türler)  

5000000 Adet/yıl 1 000 000  
(2008-….) 

 

Elazığ, 
Gezin 

Fidanlıkları 
5- Meşe ve ardıç 
rehabilitasyonu 
çalışmaları  

2000 ha/yıl 700 000  
(2008-….) 

 

Palu, 
Arıcak, 

Karakoçan, 
Gözeli 

6-Köy ormanları 
tesisi  

20 adet köy (yıl) 300 000 (2008-2023) Sırayla 
Köylerde 

7-Yakacak odun 
üretimi 

15000 ster/yıl 300 000 (2008-….) 
 

Palu, 
Arıcak, 

Karakoçan 
8- C tipi mesire 
yeri kurulması 
    “   “       “         
“       “ 
    “   “       “         
“       “ 
    “   “       “         
“       “ 

50 ha. 
150 ha. 
150 ha. 
80 ha. 

250 000 
250 000 
250 000 
250 000 

(2008-2009) 
(2009-2010) 
(2010-2011) 
(2012-2013) 

Baskil 
Sivrice 

Karakoçan 
Keban 

9-Av yerleştirme 
çalışmaları 

2000 adet/yıl 20 000 (2008-2023) Tüm 
ilçelerdeki 
ormanlık 
alanlarda 

10- Orman 
köylülerini 
destekleme 
çalışmaları 

5 adet proje 500 000 (2008-….) Çalışma 
yapılan 
orman 

köylerinde 

 
 
Yukarıdaki projeler il yatırım programları kapsamında yapılacaktır. Cari 

yatırım faaliyetleri ve diğer çalışmalar da eş zamanlı devam edecektir. Elazığ 
ilindeki ormancılık faaliyetleri sonucu yıllık ortalama 20 000 000 YTL harcama 
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yapılacaktır. Bu harcamalar ile yıllık 1666 kişilik i şgücü (istihdam) 
sağlanacaktır.  

 
 

 
Đnsan yaşamı üzerinde etkili olan başlıca öğelerden birisi orman 

kaynaklarıdır. Ormanların, mal ve hizmet olarak; endüstriyel ve yakacak odun 
üretme, toprak koruma ve su rejimini düzenleme, barajların ömrü, yaban hayatı, 
odun dışı ürünler, karbon bağlama, rekreasyonel ve diğer konularda önemli ve 
olumlu işlevleri bulunmaktadır. Ormanların toplum yaşamında büyük önem 
taşıyan bu yaşamsal işlevleri yanında, biyolojik çeşitlili ğin korunmasındaki yeri 
ve rolü de son derece önemlidir. 
 

Ulusal ve küresel düzeylerde önemleri giderek artan “biyolojik çeşitlilik 
ve korunan alanlar” bakımında, ülkemiz önemli potansiyel kaynağa sahip 
bulunmaktadır. Irano-Turanian flora bölgesi içinde kalan Doğu Anadolu 
Bölgesi de bitki çeşitlili ği yönünden zengindir. Bölgenin Yukarı Fırat bölümü 
içerisinde kalan Elazığ ilinde, orman alanlarının oranı %18,2 olup, Türkiye 
ortalamasının (%27) altındadır. Đlin doğal ve plantasyon orman alanlarının 
toplamı 154 551 ha’dır.  
 

Elazığ ili ormanları daha çok Palu-ArıcakAlacakaya ve Karakocan’ın 
kuzeyinde yer almaktadır. Ayrıca Baskil, Çakmak-Kavakpınarı, Keban-
Mercandere, Pıncırik, Gezin, Kargadağı ve Kömürhan dolaylarında daha çok 
dikimle kurulmuş ormanlar bulunmaktadır. Đldeki başlıca orman ağacı türleri 
Meşe türleridir. Ayrıca ardıç, karaağaç, alıç, menengiç, mahlep, kavak, çitlenbik 
ve benzeri türler bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, ağaçlandırmalarla karaçam, 
sedir, meşe, akasya, kokarağaç, akçaağaç v.b. türleri içeren ormanlar 
kurulmuştur. Çalı ve otsu bitkilerden; geven, kuşburnu, böğürtlen, sığırkuyruğu, 
kekik ve çok sayıda step bitkisi bulunmaktadır.  
 

Đldeki ormanların yetersiz oluşu, ayrıca yarısından fazlasının bozuk 
nitelikte olması, odun üretimi, toprak koruma, su rejimini düzenleme ve diğer 
işlevlerini yerine getirmesinde, ciddi sorunlara ve yetersizliklere neden 
olmaktadır.  
 

Elazığ ilinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları 
yapılabilecek 170 000 hektar potansiyel alan bulunmaktadır. Tüm bu alanlar 
ağaçlandırıldığında, ildeki toplam ormanlık alan oranı %35’lere ulaşabilecektir. 
Hedef ormanlık alanların en az il topraklarının %30’u düzeyine ulaşmasıdır.    

4.11.Yönetici Özeti 
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Ormancılık sektörünün ilimiz özelindeki amacı, ulusal ormancılık 

politikaları çerçevesinde, mevcut ormanları korumak ve geliştirmek, 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını yaygınlaştırarak su 
üretimini düzenlemek ve toprak korumayı sağlamak (erozyonu önlemek), 
halkımızın ormancılık hizmetlerinden diğer beklentilerini (orman ürünleri, 
mesire, piknik ve diğer rekreasyon hizmetleri, sağlık, yaban hayatı, avcılık 
v.b.) sağlamak, sürdürülebilir orman yönetim ilkelerini gerç ekleştirerek, 
gelecek kuşakların ormancılık mal ve hizmetleri bakımından kendi 
gereksinimlerini sağlamayı güvence altına almaktır.  
 

Ormancılık sektörünün vizyonu; Elazığ ilinde ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü çalışmalarıyla orman alanlarını Türkiye ortalamasının (%27) üzerine 
çıkarmak, orman içi meraları ıslah etmek, ormancılık mal ve hizmet arzını 
potansiyel düzeye çıkarmaktır.  
 

SWOT (GZFT) analizi sonuçlarına göre; ormancılık sektörünün, Elazığ 
ilindeki Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri kapsamında, ormanların 
korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi için, diğer sektörlerle 
eşgüdüm içinde, öncelikli amaçlarını aşağıdaki konular oluşturmaktadır: 

• Elazığ ilindeki orman alanlarının %30 düzeyine çıkarılması, 
• Toprak erozyonunun büyük ölçüde azaltılması, 
• Bozuk ormanların rehabilitasyon çalışmalarıyla verimli hale 

dönüştürülmesi, 
• Orman kadastro ve mülkiyet problemlerinin büyük ölçüde 

çözümlenmesi, 
• Her ilçeye bir mesire (orman içi dinlenme yeri) yapılması, 
• Her köye bir orman (koruluk) kazandırılması, 
• Av-Yaban hayatının zenginleştirilmesi, avcılığın planlı ve düzenli bir 

şekilde sürdürülmesi, 
• Öngörülen faaliyetlerde; kırsalda yaşayan insanlara iş olanakları 

sağlanması, ayrıca odun dışı ürünlerin kültürü yapılarak kırsal fakirliğin 
azaltılası, 

• Elazığ ilinde, özellikli yöreler olan Harput, Hazar gölü, ve Keban Barajı 
yakın çevrelerinin öncelikle ağaçlandırılarak yeşile kavuşturulması, 

• Korunan alanlar ağı kurulması, 
• Daha önceki ağaçlandırmaların tamamlama işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi.  
 

Belirtilen amaçların belirli bir kısmının, 2023 yılına kadar 
gerçekleştirilmesi için, aşağıdaki hedefleri içeren somut projeler hayata 
geçirilecektir: 
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1) Ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları (Tüm ilçelerde; 2000 
ha/yıl),  

2) Eski ağaçlandırma sahalarının revizyonu (Teras tamiri ve tamamlama) 
(Merkez, Keban, Sivrice, Baskil, Maden içlerinde; 1000 ha/yıl), 

3) Yeşilkuşak ve rekreasyonel ağaçlandırmalar (Harput, Meryemdağı, 
Hazargölü çevresi; 500 ha/yıl), 

4) Fidan üretimi (çeşitli türler) (Elazığ ve Gezin fidanlıkları; 5000000 adet 
/yıl), 

5) Meşe ve ardıç rehabilitasyonu çalışmaları (Palu, Arıcak, Karakoçan, 
Gözeli; 2000 ha/yıl), 

6) Köy ormanları tesisi (20 adet köy/yıl), 
7) Yakacak odun üretimi (Palu, Arıcak, Karakoçan; 15000 ster/yıl), 
8) C tipi mesire yeri kurulması (Yer, yıl ve alan olarak; Baskil: 2008-2009 

yılları arası 50 ha, Sivrice: 2009-2010 yılları arası 150 ha, Karakoçan: 
2010-2011 yılları arası 150 ha ve Keban: 2012-2013 yılları arası 80 ha). 

 
Bu projeler il yatırım programları kapsamında gerçekleştirilecektir. Cari 

yatırım faaliyetleri ve diğer çalışmalar da eş zamanlı devam edecektir. Elazığ 
ilindeki ormancılık faaliyetleri sonucu, yukarıda açıklanan projeler için gerekli 
yıllık bütçe 20 000 000 YTL olup, bu miktar ormancılık sektörü tarafından her 
yıl karşılanabilecektir. Proje harcamaları kapsamında her yıl 1666 kişilik i şgücü 
(istihdam) sağlayacaktır. 
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  Elazığ ilinin sanayi sektörü olarak tanımlanmaktadır. Bu sektör 
aslında finans, ticaret ve hizmet sektörleri ile çok iç içe durumdadır. Ancak 
bu durumda çalışmanın boyutu değişeceği için ağırlıklı olarak sanayi 
odaklı bazı analizler yapılmıştır. Kobi temelli olarak ele alınan sektörün 
temel sorunları ve gelecekte olması gerekenler değerlendirilmiştir. 
 

5.2. Gerekçe: 
 

Elazığ buluşuyor adı altında 2023 yılında Elazığ’ın olması gereken yeri 
tahmin etmek ve bu amaçla yatırımları yönlendirmek. 
 

5.3. Sektör Ekibi:  
 
Mahir C ĐHANGĐROĞLU                            ETSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Selahattin PAMUKÇU ETSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Suat ÖZTÜRK ETSO Başkanı 
Prof. Dr. Erhan AKIN Fırat Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZ Fırat Üniversitesi 
 
Sektördeki tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ekip: 
 
Adı Soyadı Görevi 

Selahattin  PAMUKÇU Yürütme Kurulu Ba şkanı 

Prof. Dr. 
Erhan 

AKIN Sekreter                           

Türker  GÜLER Başkan Yrd.                   

 
 
 

5.1. Sektör: Sanayi 
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5.4. T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Ulusal Politikası: 

 

5.4.1. TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ 
 
2007 yılı, Türkiye ekonomisi açısından sıkıntılı bir yıl olmuştur. Ancak 

2007 sadece Türkiye için sıkıntılı bir yıldır demek yanlış olur çünkü Amerika 
Birleşik Devletleri ipotekli konut finansmanı piyasalarında yaşanan 
problemlerin küresel likidite koşulları ve finansal istikrar üzerindeki etkilerine 
ili şkin kaygılar ön plana çıkmıştır. Bu problemlerin olumsuz etkilerini azaltmak 
merkez bankalarının önceliği haline gelmiştir. Öte yandan, yaşanan 
dalgalanmanın etkisi, ülkemizin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan 
ülkelerde yerleşmiş bir ipotekli konut finansmanı piyasalarının bulunmayışı ve 
son yıllarda ekonomik temellerde sağlanan iyileşmeye bağlı olarak sınırlı 
kalmıştır. Buna rağmen, Gayri Safi Yurtiçi büyüme hızı ve sektörsel büyüme 
hızları dikkat çekecek ölçüde yavaşlamıştır.  

 
Büyüme hızları: 
 

Ortalama Büyüme Hızları, 1997–2006 (%) 
DÖNEMLER 

SEKTÖR 1997–2001 
2001–
2006 1997–2006 

Tarım 0.1 2.6 1.0 
Sanayi 0.9 8.1 3.9 

Hizmetler 0.0 8.0 4.0 
GSYĐH 0.3 7.3 3.6 
GSMH -1.3 7.6 3.2 

Kaynak: TÜĐK Milli Gelir Đstatistikleri’nden, trend değerleri göz 
önünde bulundurularak hesaplanmıştır. 
 

2007 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 oranındaki GSYH 
büyümesine, sanayi sektörünün katkısı yüzde 1 puan ve hizmetler sektörünün 
katkısı da yüzde 3,2 puan olurken, tarım sektörünün katkısı negatif yüzde 0,7 
puan olmuştur. Yılın tamamında gerçekleşen yüzde 4,5 oranındaki GSYH 
büyümesine sanayi sektörünün katkısı 1,5 puan ve hizmetler sektörünün katkısı 
3,7 puan olurken tarım sektörünün katkısı negatif yüzde 0,7 puan olmuştur. 
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2007’nin ilk yarısında özel tüketimde ciddi bir yavaşlama var iken, 
ikinci yarısındaki toparlanma ile bir önceki yıldaki değişim oranını yakalarken, 
özel sektörün sabit sermaye yatırımlarında neredeyse tüm dönemlerde ve yıl 
bazında ciddi bir yavaşlama söz konusudur. Özel kesim sabit sermaye 
yatırımlarının bileşenleri incelendiğinde; 2007 yılının dördüncü üç aylık 
döneminde, makine teçhizat yatırımlarının yüzde 11,9 oranında, inşaat 
yatırımlarının da yüzde 2,2 oranında arttığı gözlenmiştir. Sözü edilen dönemde; 
makine teçhizat yatırımlarının önemli bir fonksiyonu olan yatırım malları 
ithalatının, yüzde 30 oranında arttığı gözlenmiştir. Ayrıca, Yapı Ruhsatı ve Yapı 
Kullanma Đzin Belgesine göre, toplam bina inşaatları, yüzölçümü olarak, 2007 
yılının dördüncü üç aylık döneminde, sırasıyla, yüzde 4,1 ve yüzde 10,7 
oranlarında artmıştır.  

 
Yılın ilk yarısında, Türkiye ekonomisi, tüketim ve yatırım 

harcamalarındaki yavaşlamaya rağmen dış talebin gücünü koruması sayesinde 
artan net ihracata bağlı olarak büyümeye devam etmiştir. Son yıllarda sağlanan 
makroekonomik istikrar ile yakalanan yüksek büyüme oranlarının temelde 
tasarruflara oranla yüksek seyreden yatırım eğiliminden kaynaklanması 
nedeniyle, ihracattaki güçlü artışlara rağmen, cari açık yüksek seyretmektedir. 
Bu açık, geçen yıl olduğu gibi, 2007 yılında da, daha çok uzun vadeli 
yatırımlarla finanse edilmekle birlikte, yaşanan küresel dalgalanmanın 
önümüzdeki dönemde özellikle gelişmiş ülke ekonomileri üzerinde ne boyutta 
bir etki yapacağı ve küresel likidite koşullarını nasıl etkileyeceği tam olarak 
belli olmadığından, finansal istikrar açısından en önemli risk unsurlarından 
birini oluşturmaktadır. 
 

2007 yılında tüm yıl için ihracat (fob) 107,184 milyar dolar, toplam mal 
ithalatı (cif) ise 170,073 milyar dolar olmuştur. Böylece, ödemeler dengesinde 
gösterildiği şekliyle, dış ticaret açığı bir önceki yıla oranla %16,3 artarak, 
62,889 milyar dolar olmuştur. 

 

5.4.2. Sanayi Üretim Endeksi    
2007 yılının 12 aylık ortalaması yine bir önceki yılın 12 aylık 

ortalaması ile karşılaştırıldığında toplam sanayi sektörü endeksi %5,4  artarak 
137,6’dan 145,0’a madencilik sektörü endeksi %9,6 artarak  98,1’den  107,5’e, 
imalat sanayi sektörü endeksi  %4,8  artarak 136,8’den 143,3’e, elektrik, gaz ve 
su sektörü endeksi ise   % 8,7 artarak 170,5’ten 185,3’e ulaşmıştır. 
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Yıllara ve aylara göre sanayi üretim endeksi   1997=100 

 

  Toplam Sanayi Madencilik 
sektörü 

Đmalat Sanayi 
Sektörü 
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2006 
2007 
 

 
137,6 
145,0 

 
5,8 
5,4 

 
98,1 
107,5 

 
4,3 
9,6 

 
136,8 
143,3 

 
5,5 
4,8 

 
170,5 
185,4 

 
9,1 
8,7 

 
Kaynak: TÜĐK 

Ortalamanın düşük olmasının sebebi, sektör ağırlığıdır. Aşağıdaki tabloda 
görüldüğü gibi imalat sanayi sektörünün, toplam sanayi içindeki payı yüzde 
86,92’dir ve bu sektördeki yaşanan büyümenin düşük olması, toplam sanayi 
endeksindeki artışın düşük olması sonucunu doğurmaktadır. 

 

Sanayi üretim endeksi, Aralık ayı ve 12 aylık ortalamasına göre üretim 
artışı (%) 

 

Aralık ayı Oniki aylık ortalama 
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ĐKT ĐSADĐ 

FAAL ĐYET 
KOLLARI 

2007 2006 2007 2006 

TOPLAM 
SANAYĐ 

140,3 -1,4 142,3 3,0 145,0 5,4 137,6 5,8 

MADENC Đ
LĐK 

93,6 -8,4 102,2 1,6 107,5 9,6 98,1 4,3 

ĐMALAT 
SANAYĐ 

137,8 -1,6 140,1 2,3 143,3 4,8 136,8 5,5 

ELEKTR ĐK, 
GAZ VE SU 

194,2 2,6 189,2 9,2 185,3 8,7 170,5 9,1 

Kaynak: TÜĐK 
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Đmalat sanayinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,5 
puan azalmış ve %81,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

Aylık Đmalat Sanayi Eğilim Anketi'ne cevap veren 4640 işyerinden derlenen 
verilerin  geçici analiz sonuçlarına göre, 2006 yılı Aralık  ayında %81,7 olan 
üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanım oranı, 2007 yılı  Aralık ayında   % 81,2  
seviyesinde gerçekleşmiştir.  

 

Kapasite kullanım oranı 

Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20
06

 

75,4 77,2 80,7 82,3 82,6 83,1 81,8 79,4 82,7 82,4 82,8 81,7 

20
07

 

78,3 80,1 82,0 81,7 83,3 83,5 81,9 80,3 83,2 83,1 82,6 81,2 

Kaynak: TÜĐK 
 

Đç pazarda talep yetersizliği, işyerlerinin tam kapasite ile çalışmamasının en 
önemli nedenidir. 2007 Aralık ayında, işyerlerinin, tam kapasite ile 
çalışmamasının nedenleri arasında talep yetersizliği ilk sıradadır. Hammadde 
yetersizliği, mali imkânsızlıklar, işçilerle ilgili meseleler ve enerji yetersizliği 
diğer nedenlerdir. Đç pazarda talep yetersizliği %48,3 ve dış pazarda talep 
yetersizliği %18,2 oranında etkili olmuştur. Mali imkânsızlıklar %3,8, 
hammadde yetersizliği; yerli mallarda hammadde yetersizliği %4,1 ve Đthal 
mallarda hammadde yetersizliği %2,5, işçilerle ilgili meseleler %1,9 oranında 
etkili olmuştur.  

 

5.5.Vizyon: 
 
Đlimiz sanayi kuruluşlarının, marka olma, araştırma-teknoloji geliştirme, 

teknoloji yönetimi ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya 
ulaşmalarına katkı sağlamak ve bu alanda dünya çapında bilinen ve 
uygulamaları örnek alınan bir marka Đl olmak. 
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5.6. Misyon: 
 

Đlimizin ekonomik ve sosyal refahını artırmak için, sanayi kuruluşlarının 
araştırma -teknoloji geliştirmeğe yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü 
yükseltmek ve ülkemizde girişimcilik kültürünün oluşmasına katkıda 
bulunmaktır. Đlgili kesimlerle işbirliği yaparak; 

Proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek, 
risk paylaşımlı destek mekanizmaları uygular ve geliştirir. 

Sanayi kuruluşlarının kendi aralarında, üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla 
işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına katkıda bulunur. 

Ölçme-değerlendirme-izleme sistemleri oluşturarak, uygulama araçlarının 
etkinliğini ölçer, destek programlarının sosyo-ekonomik etkilerini analiz eder. 

 

5.7. Elazığ’ da Sektörün Mevcut 
Durumu: 
 

5.7.1. ELAZIĞ’DA SANAY ĐNĐN TARĐHÇESĐ 
 

5.7.1.1.Cumhuriyetten Önceki Sanayinin Durumu 
 

Elazığ’ın Cumhuriyetten önceki döneme ait sanayisini incelerken 
ilin geçmişini teşkil eden Harput’un sanayi durumuna bakmak 
gerekmektedir. Harput, XIX.uncu yüzyıl sonlarına kadar hatta XX. Yüzyıl 
başlarında önemli bir ticaret merkezi olma yanında imalatta, her sınıftan 
faaliyet gösteren çeşitli meslek kuruluşları şeklinde teşkilatlanmış bir 
yapıya sahiptir. Ticaret hanları, 850’ye yakın ticarethane, faal ticaret 
kervanları ve iyi ahlak sahibi esnafıyla tanınmış bulunmaktadır. 
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Bu dönemde, dokuma ve giyim sanayi ile el sanatları sanayi 
malları imalı ile ilgili faaliyetler göze çarpmaktadır. Hemen hemen her 
evde pamuk ipliği yapmaya elverişli çıkrıklar ve yine her evde dokuma 
kuyuları denilen ev tezgâhları mevcuttur. Özellikle ev tezgâhlarından 
giyimde kullanılan çuha (has yünden yapılan maruf kumaş) bezleri 
dokunduğu gibi kullanılır veya çok rastlanan şekliyle bu bezlerin üzerine 
basmacılık ve desencilik uygulamaları da yapılmak suretiyle civar illere de 
satılırdı. 
 

Öte yandan, debbağcılık (derileri sepileyi meşin, sahtiyan, kösele 
vs.) yapan esnaf ile uğraşan 30 -35 imalathane mevcut olup bunların tetir, 
mazı ve nar kabuğu kullanılmak suretiyle meşin ve sahtiyan (tabaklanmış 
olan cilalı deri, bilhassa keçi derisi) işler yapılır, bilhassa kırmızı olanları 
da Rusya’ya ihraç edilirdi. Gön debbağhanelerinde küçük ve büyükbaş 
hayvan derileri işlenir, yemeni imalinde kullanılırdı. 
 

Küçük çaplı bu imalat devam ederken ilk sanayi kuruluşu ipek 
imalı ile faaliyette bulunan Hüsrevin Đpek Fabrikası’dır. 60-70 işçiyi 
istihdam eden bu iş yerinde ipek mevsiminde işçi sayısı 300-400 kişiye 
kadar çıkardı. Ayrıca fabrikaya bağlı bir boyahanede bulunmakta ve 
dokunan Çıtara (bir ipekle üç pamuktan mürekkep karışımından meydana 
gelen bir nevi kumaş) ve kutu içi çarşaflar iç piyasaya arz edilirdi. 
Dokuma sanayinde 1900 yıllarındaki küçük çaplı tezgahlarda ipekten 
çarşaf ve kumaş, pamuk ipliğinden bezler dokunmakta iken bu imalat 1911 
yılında Amerika’dan getirilen demirden mamül ile el ile çalıştırılan 
tezgahlarla büyük ölçekli hale gelmiş, böylece o günün şartlarına göre bu 
yeni imalat sistemi ile çalışan Beş Kardeşler Đpek ve Đplik Fabrikası adı ile 
anılan fabrika kurulmuştur. 
 

Fabrika, ipekli ve pamuklu kumaşları imal eden iki kısımdan 
meydana gelmekte idi. Birinci kısımda sekiz adet demir tezgahta ipekli 
kumaşlar, ikinci kısımda ise 130 adet tahta tezgahta pamuklu kumaşlar 
imal edilmekteydi. Ayrıca fabrikada bir adet boyahane ile 3 adet elektrik 
motoru mevcut olup, 200 işçi çalışmakta ve burada dokunan ipekli ve 
pamuklu kumaşlar kalitesinin iyiliği ile aranıp rağbet görmekteydi.  
 

Devletçe, ordu ihtiyacını karşılamak için 1914-1923 yılları 
arasında çalıştırılan Beş Kardeşler Đpek ve Đplik Fabrikası savaştan sonra 
bir müddet Hususi Muhasebenin elinde kalmıştır. 12.05.1929 tarihinde de 
vali Cemal Bey’in öncülüğünde ve Vilayet Hususi Đdaresi’nin iştiraki ile 
anonim şirket haline getirilmek istenmiştir. Ancak  01.12.1931 tarihinde 
100.000 TL. sermaye ile  ELAZĐZ ĐPEK VE ĐPLĐK T.A.Ş. kurularak bir 
süre ipek kısmı çalıştırılmış bilahare tasviyesine gidilmiştir. 
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5.7.1.2.Cumhuriyet Dönemi Sanayisi  
 

Bu dönem, 1923’den 1950 yılına kadar geçen zaman içerisindeki 
sanayinin durumunu kapsamaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra, 
ekonomik kalkınma sorununa yeni çareler aramak ve savaş yetimlerini 
barındırmak gayesi ile Devletin Elazığ’da kurduğu “Dar’ül Đtamı San’at 
Mektebinde demircilik, kunduracılık tesviyecilik, dokumacılık, trikotaj, 
marangozluk, mobilyacılık bölümleriyle yedi şubeye açılmıştır. Burada 
yetim çocuklara kabiliyetlerine göre san’at öğretildiği gibi halk siparişleri 
de kabul edilmek suretiyle üretilen malların satışı yapılmakta ve özel 
teşebbüs himaye görerek özendirilmekteydi. 
 

Cumhuriyet öncesinde ilde kurulan Hüsrevin Đpek Fabrikası ile 
Beşkardeşler Đpek ve Đplik Fabrikası ilin bu sekterlerde deneyim sahibi 
olmasına vesile olmuştur. Bu doğrultuda,  tek bir şahsa ait olan ŞAYAK 
KUMAŞ ĐMALATHANES Đ 1929-1930 yılları arasında özellikle orduya 
dokuduğu Şayak Kumaşları ile başarıya ulaşmıştır. Küçük çapta ve 
motorlu bu imalathane olan bu tesis, işletme sahibinin motor kayışı altında 
kalıp ölmesi ile kapanmıştır. 
Dokuma ve ipekçilik deneyimi bu kez kamu - özel teşebbüs, birlikte 
ELAZĐZ ĐPEK VE ĐPLĐK T.A.Ş fabrikasını kurmak suretiyle kendini 
göstermiştir.  
 

Sektör deneyimi bu kez 09.01.1942 tarihinde 21 kurucu ortak ile 
Elazığ’ın ilk kooperatif şirketi olan ELAZĐZ ĐPLĐK VE DOKUMA 
KÜÇÜK SAN’AT KOOPERATĐFĐ’nin kurulması ile kurumsallaşmıştır. 
 

Kooperatif 200’e yakın tezgahta faaliyet göstermekte ve günde 
ortalama 6000 metre bez ve tril dokumak suretiyle piyasadaki itibarını 
20.12.1948 tarihine kadar sürdürmüş ve bu tarihte faaliyetine son 
verilmiştir. 
 

Diğer taraftan Elazığ’ın yeraltı servetlerinden gümüş madeni 
Keban ilçesinde devletçe 1927 yılına kadar işletilmiş, bu tarihte ara verilen 
faaliyetlere sonradan 1935 yılında kurulan Etibank, Keban Simli Kurşun 
Đşletmesi olarak faaliyetine devam etmiştir. 
 



 155 

Yine 1936 yılında Maden ilçesine bağlı Guleman köyü yakınındaki 
bölgede bulunan krom cevherlerinin işletilmesi ve krom cevheri olarak yurt 
dışına satılması amacıyla ŞARK- KROMLARI T.A.Ş. kurularak 
faaliyetlerine başlamıştır. 1939 yılında ise MAHDUT MESULĐYETLĐ 
ŞARKKROMLARI ĐŞLETMESĐ MÜESSESESĐ adı altında Etibank Genel 
Müdürlüğüne bağlanarak krom cevheri üretimi ve zenginleştirme 
faaliyetlerine devam etmiştir. Bu tesis 1977 yılında faaliyete geçen 
Ferrokrom Đşletmesi ile 1984 yılında birleştirilerek ETĐBANK ŞARK 
KROMLARI-FERRO-KROM ĐŞLETMESĐ MÜESSESESĐ adı altında 
faaliyetini halen sürdürmektedir. Kuruluş 1998 yılında ETĐKROM A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olarak isim değiştirmiştir. 
 

Elazığ’da bağcılığın yaygın olması ve kaliteli şarap imaline 
elverişli üzüm üretiminin yapılması nedeniyle Tekel Đdaresi tarafından 
1944 yılında ELAZIĞ ŞARAP FABRĐKASI kurulmuştur. 
 

Sonraki yıllarda, yine Devlet eliyle, 1956 yılında kurulan 
TÜRKĐYE ŞEKER FABRĐKALARI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
bağlı ELAZIĞ ŞEKER FABRĐKASI’NI, 1959 yılında işletmeye açılan 
ELAZIĞ ALTINOVA Ç ĐMENTO SANAYĐĐ T.A.Ş FABRĐKASI, 1968 
yılında işletmeye açılan ELAZIĞ ET KOMBĐNASI ve 1970 yılında 
işletmeye açılan AZOT SANAYĐ T.A.Ş.ye bağlı ELAZIĞ (SĐVRĐCE) 
SÜPERFOSFAT FABRĐKASI kurulmuştur. 
 

Yukarıda sıralanan sanayi kuruluşlarından ayrı olarak Elazığ’da o 
dönemde çeşitli sanayi kollarında faaliyet gösteren işletmelerden bazıları 
da şunlardır. 10 Adet oto tamir atölyesi, 12 adet kereste atölyesi, 15 torna 
atölyesi, 3 adet dökümhane, 20 adet muhtelif tamirhane, 5 adet radyatör 
tamircisi, 3 adet akü tamircisi ve imalathanesi, 8 adet mozaik ve karo, büz 
imalathanesi, testi, su kabı, saksı, küp, çömlek imalathaneleri, 2 adet 
buzhane ve soğuk hava deposu, 1 adet fabrikasyon standartlarında imalatta 
bulunan kundura imalathanesidir. 
 

Dünyanın sayılı krom yataklarından birinin Elazığ sınırları 
içerisinde bulunması ve burada çıkarılan krom cevherlerinin işlenmeden 
ihracı hem ülke ekonomisi, hem de bölge ve Elazığ için büyük ekonomik 
kayıptı. Bu kaybı gidermek üzere 1977 yılında inşa edilen Etibank 
Ferrokrom Fabrikası işletmeye açılarak yüksek karbonlu Ferrokrom  
üretimine başlanmıştır. 
 

Keban Barajı nedeniyle çok sayıda vatandaşın aldığı istimlâk 
paralarıyla KEBAN HOLDĐNG A.Ş. 1969 yılı içinde üç iştirak olarak 
kurmuştur. Bunlar “ KEBAN HOLDĐNG VE ORTAKLARI PLASTĐK 
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SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ”,”KEBAN HOLD ĐNG VE ORTAKLARI 
BETON SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ” ve “ELAZIĞ BAKIRLARI 
LĐMĐTED ŞĐRKETĐ” dir. Bu şirketlerden ilk ikisinin yatırımı 
gerçekleştirilmi ş, üçüncüsünün ise bakır ve prit rezervlerinin tespiti ile 
kalınmıştır. 
 

Daha sonra kurulan şirketler ise ; “KEBAN HOLDĐNG VE 
ORTAKLARI AĞIN DERĐCĐLĐK SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ”, 
“KEBAN HOLD ĐNG VE ORTAKLARI DEMĐR-ÇELĐK SANAYĐ 
ANONĐM ŞĐRKETĐ”, “KEBAN HOLD ĐNG VE ORTAKLARI KÖMÜR 
SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ”, “KEBAN HOLD ĐNG VE ORTAKLARI 
EROK KĐMYA SANAY Đ ANONĐM ŞĐRKETĐ” dir. 
 

Elazığ’da bu dönemde, Keban Holding dışında çeşitli sanayi 
tesislerinin de kurulduğu görülmektedir. 
Esasen Keban barajının Elazığ’ın sanayileşmesine olan katkılarından biri de 
yeni sanayi dallarını ortaya çıkarması hususudur.  
 

5.7.1.3. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
 
Harput’taki ticaretin canlılığı ve el sanatları ile dericilik ve 

ipekçilikteki imalat sanayinin gelişmesi neticesinde 19 Eylül 1920 yılında 
Elazığ’da Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuş ve 1926 tarihine kadar Oda 
Başkanlığı’nı Şedele Fehmi Efendi’nin yaptığı Oda kayıtlarında 
bulunmaktadır. Kuruluş tarihi itibarı ile Ülkemizdeki en eski Odalardan biri 
olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın mevcudiyeti ilin cumhuriyet öncesinde 
de önemli bir ticaret ve sanayi şehri olduğunu göstermektedir. 
 

5.7.1.4. Elazığ Sanayinde Mevcut Durum 
 

Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak, Elazığ’da gerçek 
anlamda büyük sanayi tesislerinin kurulması birkaç istisna dışında son 30 yıl 
içinde olmuştur. Ayrıca Keban barajının ekonomik etkisi ile Elazığ merkezinde 
sanayileşme hız kazanmışsa da bunun yeterli düzeyde olmadığı da gerçektir. 
1967 yılında Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı özel ve tüzel kişili ğe sahip üye 
sayısı 1.110  iken, bu sayı 1987’de  3.650’ye çıkmıştır. 
 

1980'lerin ikinci yarısında devlet teşvikleri ile başlayan yeni atılımlar 
sonucunda 1987 yılında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş ve sanayi 
yatırımlarının önünün açılmıştır. 
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 3 kısımdan oluşan Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde toplam  92 ve 
OSB dışında 396 olmak üzere toplam 488 işletme faaliyetlerini devam 
ettirmektedir. Bu işletmelerin tamamı KOBĐ niteliğindedir ve yaklaşık 17 bin 
kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. Ayrıca, Elazığ’da Türkiye de konusu 
ile ilgili ilk ihtisas bölge olan  “Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi” 
kurulmuş olup, 2 tesis üretime geçmiştir. 
 
 Yine Elazığ’da, “Besi Organize Sanayi Bölgesi” adı ile besicileri bir 
araya toplamak amacıyla bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yer seçimi 
yapılmıştır. 
 
 Sanayi üretiminde ağırlıklı olarak; gıda sanayi, maden-taş ve toprağa 
dayalı sanayi, demir ve demir dışı metal sanayi, mobilya ve orman ürünleri 
sanayi, plastik sanayi ile genel imalat sanayine yönelik üretimler ağırlıklı 
olarak yapılmaktadır. 
 
 Đl’de halen üç kısımdan oluşan ve 1967 yılında yapılan Elazığ Merkez 
Küçük Sanayi Sitesinde 1077 işyeri faaliyette olup, 250 işyeri kapasiteli yeni 
küçük sanayi sitesi ile birlikte Kovancılar, Karakoçan ve Keban küçük sanayi 
siteleri bulunmaktadır. 
 
 TÜĐK tarafından 2002 yılında yapılan Genel Sanayi ve Đşyeri 
Sayımında 12.474 işyerinin tespit edildiği Elazığ’da coğrafi konumu nedeniyle 
çok sayıda firmanın bölge müdürlükleri de bulunmaktadır. 
 
 Ekonomide tarım gelirlerinin önemli yer tuttuğu Elazığ’da, 2007 itibarı 
ile yapılan doğrudan ihracat tutarı ise 58 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
 
 5084 Sayılı yasa kapsamına 2005 yılında dâhil olan Elazığ’da 709 
işletme istihdam desteğinden, 92 işletme enerji desteğinden yararlanmış olup, 
teşviklerin direk olarak sağlamış olduğu istihdam sayısı ise yaklaşık 7 bin 
civarındadır. 
 
 Đl’de halen ekonomi ve sanayiyi organize eden, Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası, Esnaf Odaları Birliği başta olmak üzere 
çok sayıda mesleki Oda ve dernek yer almaktadır. 
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5.7.2.5. ELAZI Ğ ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 
 

5.7.2.5.1. Kuruluş 
 

• Büro çalışması mahiyetinde olan 1960 lı yılların sonundaki faaliyetler 
ancak, 1972 yılında bir ön proje hazırlık safhasına gelmiştir. 

• Türkiye Odalar Birliğince 28-30 Haziran 1972 de mahallinde yapılan 
incelemelerle çalışmalar fiilen başlamıştır. 

• 3. beş yıllık kalkınma planında (1973-1977) yer alan OSB kurulma 
çalışmaları o yılların siyasi ve sosyal çalkantıları nedeniyle bir anlamda 
rafa kaldırılmış ancak, 5. beş yıllık kalkınma planı (1985-1989) 
döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda DPT 
müsteşarlığınca 1985 yılı yatırım programına alınmıştır. 

• 26.06.1974 tarih ve 7/8505 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 
22.05.1984 tarihinde Müteşebbis Teşekkül oluşturulmuş, OSB 
çalışmaları bu tarihten sonra hız kazanmıştır. 

• Elazığ  OSB alt yapı tesislerinin temeli 22 Şubat 1987 tarihinde 
atılmıştır.  

• OSB nin alt yapı temeli atılan ilk kısmı bugünkü OSB’nin yer aldığı 
alan olup, rezerv ve inkişaf alanları hariç 110 hektardır. 

• OSB alanı 1998 yılında Bakanlığa müracaat sonrasında 400 hektara 
çıkartılmıştır. 

• 3. bölge ile 2.ve 1. bölge arasında bulunan demiryolu OSB’mizin 
önemini bir kat daha artırmaktadır. 

•  

5.7.2.5.2. Đmalat Organize Sanayi Bölgesi 
 

• Elazığ OSB revize alanları ile birlikte 475 Hektardır. 
• I, II , III OSB Bölgesinde toplam 154 sanayi parseli mevcuttur. 
• Sosyal tesisler , cami kamu tesis alanı ve hizmet parseli ile toplam 158 

parsel vardır. 
• 80 Firma üretimde olup, 17 firma inşaat aşamasında ve 23 firmada proje 

safhasındadır. 
• Sosyal tesislerimiz PTT, Karakol, Çıraklık Eğitim Merkezi, Sağlık 

Merkezi, Banka, Kafeterya ve Konferans Salonudur. 
• Kafeterya ve konferans salonu kiraya verilmiş olup, Sağlık Merkezi ve 

Banka atıl vaziyettedir. 
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• 07.02.2004 tarih 5084 sayılı yasa gereği müteşebbis teşekkül 
başkanlığımızın da aldığı karar doğrultusunda bedelsiz arsa tahsisi 
başlamıştır. 

• 4 sanayicimize bedelsiz arsa tahsis edilmiş, I. ve II. Bölgede borcu 
bulunan 21 firmanın, kanun yayın tarihinden sonraki borçları muaf 
tutulmuştur. 

 

5.7.2.5.3. OSB 1. Bölge 
 

• 1. Bölgedeki çalışmalara 1986 yılında arazi alımı ile başlanmıştır. 
• 1. Bölge 110 Hektar olup alt yapı ve üst yapı tesisleri tamamlanmıştır. 
• 5000 ile 100.000 metrekare arasında değişen 58 sanayi parseli vardır. 
• Parsellerden biri sosyal tesis 
• Cami 
• Benzinlik ve  
• Diğer 2 parsel de Devlet Malzeme Ofisine ayrılmıştır. 
• Toplam 63 parsel bulunmaktadır. 
• 58 sanayi parselinin tamamı müteşebbislere tahsisi edilmiş olup, bu 

parsellerde 51 firma kurulmuştur. 
• 2 parselde inşaat faaliyetleri sürmektedir. 
• Faaliyet göstermeyen işletme sayısı 4’tür. 

 

5.7.2.5.4. OSB 2. Bölge 
 

• 1990 yılında çalışmalar başlatılmıştır. 
• Toplam alan 55.5 hektardır. 
• AG-OG (Alçak ve Orta gerilim) ve altyapı inşaat işlemleri 1997 yılında 

ihale edilmiş, enerji nakil hattı 2002 yılında bitirilmiştir.  
• Üst yapı yol kaplama işlemine 2004 yılında başlanmış ve 2006 yılı 

sonunda tamamlanmıştır.  
• II. OSB’deki tüm işletmeler faal durumdadır. Đşletme sayısı 29’dır. 
• Đnşaatı devam eden işletme sayımız 2  
• Proje aşamasındaki işletme sayısı ise 1’dir. 

 

5.7.2.5.5. OSB 3. Bölge 
 

• Đmar planı çalışmaları 2006 yılında sonuçlandırılmış ve 60 sanayi 
parselinin tahsisine başlanılmıştır. 
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• Toplam 34 Firmaya 49 adet sanayi parsel tahsisi bedelsiz olarak 
yapılmıştır. 

• Arsa tahsisi yapılan firmalardan  12 adedi üretime geçmiş, 7 firma 
inşaat ruhsatı almış ve 23 firma proje aşamasındadır. 

 

5.7.2.5.6. Hayvan Ürünleri OSB 
 

1997 yılında kurulan Elazığ Hayvan Ürünleri Organize Sanayi 
Bölgesi kendi alanında Ülkemizdeki tek ihtisas OSB özelliği taşımaktadır. 
Halen iki tesisin faaliyette bulunduğu alanda Elazığ Ticaret Borsası’na ait, 
padoklar ve hayvan borsası bulunmaktadır. Elazığ Hayvan Ürünleri OSB 
10 sanayi parseli olarak belirlenmiştir. 
 

SANAYĐ TESĐSLERĐNĐN BULUNDUĞU KONUMA GÖRE 
DAĞILIMI 
 
 

Sanayi Tesisinin 
Bulunduğu Yer 

Tesis 
Sayısı TOPLAM  

Đmalat OSB Đçinde 90 90 

OSB Dışı Muhtelif Yerler  396 396 

Hayvan Ürünleri OSB 2 2 

TOPLAM   488 
 

Kaynak: Elazığ TSO (2008) 
 

ELAZI Ğ TĐCARET VE SANAY Đ ODASI ÜYE DAĞILIMI 

Kurulu ş Türü  Kapalı Açık 

Anonim Şirketi 44 334 

Kollektif Şirketler 8 35 

Komandit Şirketler 1 - 

Limited Şirketler 138 2.581 

Şahıs Firmaları 901 2.606 
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Kooperatif 119 381 

TOPLAM  1.227 5.937 
Kaynak: Elazığ TSO (2008)  

 
 
 

ELAZI Ğ ĐLĐ SANAYĐ TESĐSLERĐNĐN DAĞILIMI 
 

SEKTÖRÜ 

OSB 
Đçindeki 

Tesis 
Sayısı 

OSB 
Dışındaki 

Tesis Sayısı 
(Đlçeler 
Dahil) 

TOPLAM 

* Gıda Maddeleri Đmalatı 14 95 109 

Mermer ve Maden Üretim Sanayi 15 44 59 

Çimento-Prefabrik ve Beton Yapı 
Elemanları Đm. 

8 42 50 

Demir ve Demir Dışı Metaller Đm. 12 38 50 

Mobilya ve Ahşap Ür.Đm. 13 27 40 

Plastik ve PVC Üretim Sanayi 7 24 31 

Kimya ve Gaz Üretim San. 3 22 25 

Tarım Aletleri-Damper-Dingil-
Asansör-Makine Đm. 

2 23 25 

Kağıt ve Kartona Yönelik Đm. 2 16 18 

Dokuma ve Tekstil Đm. 4 12 16 

Yem Üretim Sanayi 1 8 9 

Soğuk Hava Tesisleri 4 4 8 

Su Ürünleri ve Kanatlı Hayvan 
Üretim San. 

- 8 8 

Tuğla Üretim Sanayi - 7 7 

Döküm Sanayi 4 2 6 

Cam Đşleme. Sanayi 2 4 6 

Otomasyon ve Yazılım San. - 6 6 
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Tıbbi Malzemeler Ürt.San. 1 4 5 

Deri ve Deri Đşleme Sanayi - 3 3 

Fidan ve Çiçek Üretim San. - 4 4 

Diğer Đmalat Sanayi - 3 3 

TOPLAM 92 396 488 

* Gıda üretimi yapan 2 tesis Hayvan Ürünleri OSB’de yer almaktadır 
Kaynak: Elazığ TSO 
 

5.7.2.5.7. Elazığ’ın Dış Ticaret Verileri 
 
 Elazığ’da ihracat özellikle son yıllarda mermer ocakları ve mermer 
işleme tesis sayısının artması ile birlikte önemli bir yükseliş göstermeye 
başlamıştır. 2006-2007 yıllarında başta Krom ve mermer olmak üzere, Plastik, 
Mobilya, Çimento, Şarap, Tekstil, Orman Ürünleri, Çelik Eşya, Döküm ve Deri 
gibi sektörlerde dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştirilmi ştir. Elazığ’dan 
yapılan ihracatın 2007 yılı miktarı 58 milyon $  dır. Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(DTM)nin açıklamış olduğu bu rakam Elazığ’dan yapılan direk ihracatı 
kapsamakla birlikte Şirket merkezleri Elazığ dışında bulunan ve büyük bir 
ihracat potansiyeline sahip olan Ferrokrom tesisleri, Elazığ Çimento ve Elazığ 
Şarap fabrikasının ihracat rakamları ile birlikte Elazığ’dan yapılan toplan 
ihracatın 150 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.  
 
 Elazığ’dan ihracat dünyanın dört bir yanına gerçekleşirken, Elazığ 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlatmış olduğu çalışma sonrasında Elazığ’da 
Gümrük Müdürlüğü ve Đhracatçılar Birliği Şubesi açılması ile birlikte bu oranın 
katlanacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte kargo uçaklarının iniş ve 
kalkışına müsait hale getirilen ve bölgede tek sivil havaalanı olan Elazığ 
havaalanının 2008 yılı temmuz ayında açılması ile birlikte ilin ihracatı önemli 
ölçüde aratacaktır. 
 
 

5.7.2.5.8. Elazığ’dan Đhracatın Yapıldığı Ülkeler ve Sektörler 
 

Sektör Đhracatın Yapıldığı Ülke 
Maden  
Mermer 

Çin, ABD, Ukrayna, Arnavutluk, Avusturya, Hong Kong, 
Hindistan,   Ürdün, Endonezya, Đran, Japonya, 
Kazakistan, Kenya, Madagaskar, Pakistan,  Filipinler, 
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Rusya, G.Afrika, Hollanda, Sudan, Đsviçre, Tacikistan, 
Tayvan, Vietnam, Zimbabwe, Đtalya, Yunanistan, Lübnan, 
Dubai, Türk Cumhuriyetleri, Kore, Sudan, Đsrail, Amman, 
Tayland, Bağımsız Devletler Topluluğu. 
 
 

Döküm Lübnan, Suriye, Sudan, Azerbaycan, Bulgaristan, Almanya, 
Fransa, Kıbrıs, 
 

Makine Libya, Kıbrıs, Suriye, Amman, 
Azerbaycan,Özbekistan,Kazakistan, Ukrayna, 
Kırgızistan, Rusya. 
 

Mobilya Kazakistan, Đran, Macaristan, Đran, KKTC, Ermenistan, Suriye, 
Cezayir, Mısır, Dubai, S.Arabistan. 
 

PVC  
(PVC Boru 
–Tek 
Kullanımlık 
Mutfak 
Mlz. PVC 
Kapı ve 
Pencere-
PVC 
Dokuma) 

Azerbaycan, Ukrayna, Irak, Đsrail, Rusya Federasyonu, 
Romanya.  

Gıda Kore, Tunus, Japonya, Portekiz, Güney Afrika, 
Almanya,Bomako, Hong-Kong, Libya, Uganda, Đngiltere, 
Fransa. 

Çimento Đran, Irak 
Tekstil Đtalya, Bulgaristan, Romanya, Almanya, Yunanistan. 

 
 

 

5.7.2.5.9.  Đhracatçı Firma Sayıları  
                
ĐL        2006    2007    
ELAZIĞ       54      49                             
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Yıllar Đtibarı ile ihracat miktarları (ABD $)    
2002: 34 milyon   2003: 13 milyon  2004: 48 milyon  2005: 46 milyon    2006: 
68 milyon  2007: 58 Milyon  
 
2007 Yılı Đtahalat Toplamı: 21.176 ABD Doları    
Kaynak: DTM/2007 
Kaynak: www.dtm.gov.tr 
(T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı) 
 
------------------------------------------------------------- 

5.7.2. ELAZIĞ ĐLĐNĐN SWOT(GZFT) ANALĐZĐ 

 
Đl sanayisinin gelişmesi ve yatırımların artması mevcut ildeki fırsatlar ve 

güçlü yönlerin sunduğu avantajlar ile doğru orantılıdır. Bu doğrultuda Elazığ 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanmış olan Elazığ SWOT Analizinde 
ilin Güçlü ve Zayıf yönleri ile, Fırsatlar ve Tehditleri birlikte 
değerlendirilmiştir. 
 

GÜÇLÜ YÖNLER  
 

1. Đlin 5084 Sayılı Teşvik Yasası kapsamında olması 
2. Kalkınma alternatifleri; Maden-Mermer, Tarım-Bağcılık, 

Hayvancılık, Su Ürünleri, Turizm ve Hizmetler sektörlerinde 
avantajlarının olması 

3. Şaraplık üzüm cinsleri Boğazkere ve Öküzgözü üzüm cinslerinin 
Elazığ’da oluşu ve son yıllarda bağcılık sektörünün önemli bir 
canlılık göstermesi 

4. Merkezi coğrafi konumu (Elazığ ili coğrafi konumu itibarı ile 
TRB1 Bölgesi içerisindeki illerin merkezinde yer almaktadır) 

5. Đklim ve doğal yapı zenginliği 
6. Đşgücü varlığı 
7. Organize Sanayi Bölgeleri 
8. Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret 

ve Sanayi Odası öncülüğünde, diğer sivil toplum kuruluşlarının da 
desteği ile ĐŞGEM’in kurulmuş olması ve TEKNOPARK kurulma 
kararının Resmi Gazete’de yayınlanmış olması. 

9. Ulaştırma ve Haberleşme altyapısı 
10. Ücret düzeyi 
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11. Bölgesel gelişme isteği 
12. Eğitim olanakları ve düzeyi 
13. Enerji maliyeti  (5084 sayılı yasa gereği yeni yatırımlara sağlanan 

enerji desteği) 
14. Yerel kuruluşlar arasındaki güçlü işbirliği 
15. Konut kira maliyeti 
16. Üniversite-Sanayi Đşbirliği -FÜSĐM (Fırat Üniversitesi Sanayici 

Đşbirliği Merkezi) 
17. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası güçlü alt yapısı ve Đlin kalkınması 

için ETSO bünyesinde kurulan birimlerin oluşu (KOSGEB TĐP 2 
Sinerji Odağı, TSE Mahalli Temsilciliği, AB Proje Araştırma ve 
Danışmanlık Ofisi) 

 

ZAYIF YÖNLER  

1. Sermaye Yetersizliği 

2. Elazığ Dışından Gelen Yatırımcı Yetersizliği 

3. Yabancı Sermaye Yetersizliği 

4. Kredi Maliyetleri 

5. Sektörel Sanayi Sitelerinin Yokluğu 

6. Sulanabilir tarım arazilerinin değerlendirilememesi 

7. Kurumlar Vergisi Yükü 

8. Yayla havancılığının meraların kapalı oluşu nedeniyle olumsuz 

etkilenmesi 

9. Risk Sermayesi Yokluğu 

10. Đlin her yönü ile Ülke genelinde ve yurtdışındaki tanıtım 

yetersizlikleri  

11. Kültürel Sosyal Đmkanlar 

12. Makine ve Teknolojideki Yenileme Zorlukları 

13. Yatırım ve Danışmanlık Hizmeti Verecek Büro Yetersizliği 

FIRSATLAR  
 

1. Đlin 5084 sayılı teşvik yasasından yararlanması, 

2. Mermer, Krom, Bakır (Diğer ihraç ürünleri) gibi yeraltı kaynakları, 

Su Ürünleri, Turizm, Tarım ve Hizmetler Sektörlerinde ilin öncü 

sektörlerinin oluşu, 
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3. Şaraplık üzüm yetiştiricili ğinde yöreye özgü ve dünyaca ünlü üzüm 

cinsinin oluşu, 

4. Bölgedeki tek sivil havaalanının  kargo uçaklarının iniş ve kalkışını 

imkan veren yeni pisti ile birlikte 2008’de Elazığ’da hizmete 

girecek  olması, 

5. Türkiye’de Đlk Hayvan Ürünleri OSB’nin Elazığ’da oluşu, 

6. Sulanabilir tarım arazi miktarı (Đlin sulanabilir arazi varlığı toplamı 

245 bin dönümdür.) 

7. Đmalat Organize Sanayi Bölgesinin varlığı, 

8. Sahip olunan su kaynakları varlığı (Su yüzeyi toplamı 50.000 Ha.) 

9. Doğalgaz kullanımına 2008’de OSB’de başlanmıştır, 

10. Elazığ’da uluslararası niteliklere sahip bir Fuar Alanı kurulma 

çalışmaları, 

11. Đşgücü imkânlarının var oluşu, 

12. Meraların yeni bir düzenleme ile hayvancılığa açılması, 

13. Makine servis düzeyinde iyileşmenin oluşu (Sanayicinin makine alt 

yapısının iyileştirme çalışmaları) 

14. Üretim miktar ve düzeyinde değişimin oluşu (Kapasite artımı) 

15. Avrupa Birliği Hibe Programları çerçevesinde hibe 

programlarından yararlanacak iller arasında Elazığ’ında yer alıyor 

oluşu, 

16. Elazığ’ın ülkemizde DPT tarafında ilan edilen 12 Cazibe kentten 

biri olması. 

17. ĐŞGEM’in kurulmuş olması ve TEKNOPARK kurulum 

çalışmalarının devam etmesi. 

 

TEHDĐTLER  

 

1. Teşviklerin bölgesel ve sektörel olmayışı (Bu konuda yeni bir 

düzenleme yapılıyor) 

2. Beyin ve Sermaye Göçü (Özellikle 2000’li yıllardan sonra bu göç 

en az seviyelere inmiştir) 

3. Yabancı sermaye ilgisi yok  
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4. Sulama projeleri inşaatlarının gecikmesi 

5. Meraların kapalı olması hayvancılığın katma değer yaratmasını 

önlüyor 

6. Yatırımcı sermaye stoku yetersizliği 

7. Nitelikli i şgücü göçü  

8. Tarihi süreç içerisinde ilde kurulan çok sayıda kamu kurumu 

nedeniyle halkın Girişimciden çok devlet memuru olma arzusu  

9. Đl ekonomisi için önem taşıyan kurumların oluşmaması (Gümrük 

Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı, Đhracatçılar Birliği Şubesi) Ancak bu 

konuda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2004 yılından itibaren 

yoğun bir çalışması ve ilgili makamlara sunduğu raporları 

bulunmakta ve değerlendirme safhasındadır. 

SONUÇ 
 

Elazığ ili Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde kalkınma ve gelişmeye en 
müsait illerin başında gelmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı 1970’li yıllarda 
hazırlamış olduğu ve Türkiyenin 7 metropolitan ilini belirlediği raporunda 
Elazığ bu 7 ilden biri olmuştur. Đlimizin zengin tarihi birikimi, doğal 
güzellikleri, yer altı kaynakları, Fırat  Üniversitesi, bölge müdürlükleri, yetişmiş 
insan gücü, gelişmiş sanayi siteleri, verimli su varlıkları ve toprak yapısı, 
coğrafi konumu itibarı ile geçiş merkezi üzerinde bulunması ve bölgenin en 
önemli besi alanı olması, Ülkemizin en eski havaalanlarından birinin ilimizde 
bulunması, Elazığ’ı kalkınma ve gelişmişlikte öne çıkaran unsurlar olmuştur. 
 

Hazırlıkları yaklaşık dört yıl süren Doğu Anadolu Projesi (DAP) 
kapsamında bölgemizde bulunan 5 üniversite, Valilikler, Belediyeler, Kamu 
Kurumları ve Sivil Toplum Örgütlerinin ortak çalışması ile sonuçlandırılan 
çalışmada Elazığ ilinin potansiyel kaynaklarının, Maden-Mermer, Tarım, 
Hayvancılık, Su Ürünleri, Turizm-Hizmetler sektörleri olduğu tespit edilmiştir. 
 
 18 Mayıs 2005 tarih ve  25819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 13 ilin daha Teşvik Yasası kapsamına dahil olması kanunu 
kapsamında Elazığ’da bu tarih itibarı ile  Teşvikli iller arasında yer almış ve bu 
tarihten sonra ilimizde 25 yeni tesisin temeli atılmıştır. 
 



 168 

 Dolayısı ile Elazığ’da yatırımların önündeki en büyük engellerden biri 
olan devlet desteklerinden mahrum olan yatırımcılarımız artık Teşvik Yasasının 
sağlamış olduğu bütün imkanlardan yararlanma şansına sahip olmuştur. 
 
 Sanayi geçmişi 1930’larda açılan Ergani Bakır işletmelerine kadar 
dayanan Elazığ’da çimento fabrikası, şeker fabrikası, plastik fabrikası, deri 
fabrikası, iplik fabrikası gibi kamu ve özel sektör yatırımları devam ederek 
bugünlere gelinmiştir. Sanayideki bu köklü geçmiş ile birlikte Elazığ’da kurulu 
bulunan Teknik Eğitim Fakültesi ve 5 ayrı Teknik okul önemli bir nitelikli 
işgücünün Elazığ’da oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu vesile ile Elazığ bölgede 
en köklü sanayi kültürüne sahip olan illerin başında gelmektedir.  
 

Ülke kalkınmasında bölgesel potansiyellerin en iyi şekilde 
değerlendirilmesinde, mevcut kaynakların verimli ve gerçekçi kullanımı ve 
bunlara dayalı olarak küçük ve orta ölçekli sanayinin yurt sathında 
yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bunun için de, mevcut sanayi yapısı profilinin ortaya konulması, gelişme 
imkanı ve kabiliyetinin belirlenmesi, geleceğe yönelik yeni yatırım hedef ve 
stratejilerin tasarlanması ve uygulanması da üzerinde ciddiyetle durulması 
gereken hususların başında gelmektedir. Ancak, bu şekilde verileri ortaya 
koyarak, yatırımcılarımızın doğru teşviki, sağlıklı yatırım kararlarının alınması 
ve eldeki kaynakların rasyonel bir şekilde değerlendirilmesini sağlamakla 
mümkündür. 

Elazığ ilinin (SWOT) GZFT analizinde konular ana başlıkları ile 
belirtilmiş olup, her bir konu başlığı aslında bir sayfa açıklama gerektiren 
konuları ihtiva etmektedir. TRBI illeri, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri 
genel manada değerlendirildiğinde Elazığ, diğer üç ilin merkezinde yer almakta 
ve diğer üç ile eşit mesafede bulunmaktadır.  

Elazığ TSO bünyesinde kurulu bulunan KOSGEB TĐP 2 Sinerji Odağı 
ve TSE Mahalli Temsilciliğimiz halen Tunceli ve Bingöl illerine de hizmet 
götürmektedir. Bununla birlikte Fırat Üniversitesinin Tunceli ve Bingöl’de 
bulunan Meslek Yüksekokulları vasıtasıyla Elazığ’ın Tunceli ve Bingöl ile 
yakın ilişkileri bulunmaktadır. 

Özetle, Elazığ gerek ulaşım imkanları, gerekse sahip olduğu bütün alt 
yapı imkanları bakımından başta Tunceli ve Bingöl olmak üzere kısmen de 
bölgedeki diğer illere hizmet götüren bir il konumundadır. 

Türkiye’ye özgü bir kalkınma modeli için, milli gelir hesaplarından çok, 
ayrıntılı yerel ve bölgesel parametrelerin dikkate alınması zorunludur. Aksi 
halde, sektörel kayıplara ve dışa bağımlılıklara yol açmaktadır. Bu olumsuz 
ekonomik tabloda etik sorunları beraberinde getirmektedir. 
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Dolayısı ile illerin güçlü ve zayıf yönlerinin iyi belirlenip, hem ulusal 
hem uluslararası kaynak kullanımının rasyonel yapılması ülkemiz kalkınması 
açısından önem taşımaktadır. 

Bu analizde de görüldüğü gibi Elazığ ilinin güçlü yönleri oldukça fazla, 
fırsatları bölgemizdeki diğer illerden daha çok, tehditlerinin büyük 
çoğunluğunun ortadan kaldırılma imkanı bulunmaktadır. 

Bu veriler ışığında, Elazığ ilinin güçlü yönleri ve fırsatları gelecekte, 
çevre illeri de kalkındıracak bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. 

 
5.7.3- UYGUN YATIRIM ALANLARI ÖNER ĐLERĐ 
 

Bildiğiniz üzere Elazığ ilinde sanayi yatırımları için önemli bir alt 
yapı mevcuttur. Küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgesi, coğrafi 
konumu itibari ile ulaşım, sağlık ve sosyal alt yapısı, bünyesinde değerli 
bilim adamlarını barındıran ve bölgeye hitap eden Fırat Üniversitesi, 
Üniversite- Sanayi işbirliği Merkezi gibi alt yapıya sahip olan Elazığ 
ilindeki çeşitli meslek örgütlerince yapılan görüşmeler ve Elazığ ilinin ham 
madde kaynakları, hayvancılık ve tarımsal üretimini dikkate alan 
komitemiz, diğer çalışma gruplarının raporlarını da dikkate alarak 
desteklenmesini istediği ve cazip olan yatırım alanlarını aşağıdaki gibi 
belirlemiştir. 

5.7.3.1. Yatırım Yapılabilecek Alanlar 
 
Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Elazığ Kümelenme çalışması kapsamında 
yapılan araştırmalar neticesinde Elazığ ilinde Sanayi , Hizmet ve Tarım 
sektörlerine yönelik yatırımların cazip olduğu belirlenmiştir. 
Yatırım Konuları ise, 
 
SANAYĐ:  

• Mermer Sektörü 
• Demir ve Demirdışı Metaller Sektörü 
• Makine Sektörü 
• Mobilya ve Ahşap Sektörü 
• Plastik ve PVC Sektörü 

 
HĐZMET: 

• Sağlık Sektörü 
• Turizm Sektörü 
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TARIM: 
• Su Ürünleri Sektörü 
• Kanatlı Hayvan Sektörü 
• Bağcılık Sektörü 
• Et Ürünleri Sektörü 
• Süt Ürünleri Sektörü 
• Arıcılık Ürünleri Sektörü, şeklinde belirlenmiştir. 

 
 

5.8.Sektörün 2023’ de Elazı ğ’daki 
Durumu Ne Olmalı? 

 

5.8.1.SANAY ĐNĐN GELĐŞMESĐ VE YATIRIMLARIN 
ARTMASI ĐÇĐN ÖN GÖRÜLEN EKS ĐKL ĐKLER: 

5.8.1.1.ÜNĐVERSĐTE-SANAYĐ ĐŞBĐRLĐĞĐ MERKEZ Đ: 
Üniversite bünyesinde kurulmuş olan bu merkez özellikle son yıllarda (AB 
Projeleri Hazırlama, Teknopark Projesini geliştirme, ĐŞGEM Kuruluşu) il 
sanayisinin gelişmesine önemli katkı vermiştir. Ancak bu merkezin sanayi ile 
tam entegrasyonunu sağlayacak şekilde sanayicinin de merkezde yer alarak 
sahiplenmesi hususunda yeniden bir yapılanma ihtiyacı görülmektedir. 

5.8.1.2.ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGELER Đ:  
Elazığ Đmalat Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdan oluşmasına karşın 
önümüzdeki süreç içerisinde özellikle büyük yatırımlar hususunda arsa 
sorunları yaşanabilecektir. Bu nedenle Yerel yönetimlerin şehir imar 
planına yeni sanayi bölgeleri işlemeleri önem taşımaktadır. Bununla 
birlikte Hayvan Ürünleri OSB ile Đmalat 3. kısmın devam eden alt yapı 
projesinin süratle tamamlanması ve yatırımlara hazır hale getirilmesi 
gerekmektedir.  

5.8.1.2.1.HAVA LĐMANI: 
 Elazığ havaalanı yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunlukta ve 45 metre 
genişlikteki yeni pistle birlikte her türlü uçağın iniş ve kalkışına müsait 
hale getirilmiştir. Elazığ’dan doğrudan Avrupa ülkelerine uçuş imkanı 
veren yeni pistle birlikte özellikle taze sebze ve meyve ihracatı için de 
imkan doğmuştur. Bu konuda Elazığ havaalanının hava limanına 
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dönüştürülerek Gümrükleme biriminin kurulması önemli bir ihtiyaç olarak 
görülmektedir. 

5.8.1.2.2.KALKINMA AJANSI:  
8 Şubat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren 5449 sayılı Bölgesel Kalkınma Ajansı Kanunu’nun 
Yönetmeliği 25 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmıştır. Đstatistiki Bölge 
Sınıflandırmasında oluşturulan 12 bölgeden biri olan TRB1 içerisinde  
Bingöl, Malatya, Tunceli ileri arasında yer alan Elazığ, coğrafi konumu, alt 
yapı imkanları ve adı geçen illere uzaklığı bakımından Kalkınma Ajansı 
Merkezinin kurulması gereken illerin başında gelmektedir. Đlin bu konuda 
hazır olduğu SWOT Analizinde de görülmektedir. Bu nedenle, Bakanlar 
Kurulu inisiyatifinde olan Kalkınma Ajansı kurulması hususunda etkili bir 
kamuoyu oluşturulması gerekmektedir. 
 
5.8.1.2.3.KOSGEB: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulu 
bulunan KOSGEB Tip 2 Sinerji Odağı il sanayisinin gelişmesine son 
derece önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye genelinde en başarılı Sinerji 
Odaklarının başında gelen ve çalışmaları ile göz dolduran bu birimin 
Müdürlüğe dönüştürülmesi hususunda girişimler başlatılmalıdır. 
 
5.8.1.2.4.TEŞVĐKLER : 5084 sayılı Teşvik Yasası kapsamında bir yıl 
gecikmeli olarak giren Elazığ bölgemizde yasadan en fazla istifade eden illerin 
başında gelmiştir.  

Bu dönemde;  
• Teşviklerden yararlanan işletme sayısı 709’dur. (Bu sayının içinde 2005 

yılından önce kurulan işletmeler de bulunmakta olup, SSK ve enerji 
desteğinden istifade etmektedirler.) 

• Teşviklerin direk olarak yaratmış olduğu istihdam 16.901 kişidir. 
• 2005-2008 döneminde OSB’de arsa tahsisi yapılan işletme sayısı 

40’dır. 
• Teşvik Yasası sonrasında faaliyete geçen işletme sayısı 14’tür. 
• Halen 16 yatırım, proje aşamasında ve 10 tesis inşaat safhasındadır. 
• 2005-2008 döneminde OSB’de arsa talebinde bulunan işletme sayısı 

(tahsislerle birlikte) 58’dir. 
Ancak teşviklerin bölgesel ve sektörel bazda uygulanması halinde ilimiz 

daha fazla yatırım çekebilecek ve özellikle yabancı sermaye girişi de hız 
kazanmış olacaktır. Bu hususta Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası yoğun bir 
kampanya yürütmüş olup, halen taslak çalışmaları devam eden yeni teşvik 
yasasının bölgesel ve sektörel olarak hazırlandığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından dile getirilmiştir. 
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5.8.1.2.4.ĐŞGEM: Đş Geliştirme Merkezleri (ĐŞGEM) küçük girişimcilerin iş 
kurmasını ve geliştirmesini destekleyen ve kolaylaştıran, dolayısıyla da 
işletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarını arttıran Türkiye için yeni bir 
model olan ancak ABD ve Avrupa’da yıllardır başarıyla uygulanan bir istihdam 
yaratma ve iş kurma modelidir.  
 

“ Đşletme Kuluçkaları” veya “KOBĐ Fidanlığı” olarak 
adlandırabileceğimiz ĐŞGEM’ler, bünyelerinde barındırdıkları yeni  işletmelere, 
yönetim danışmanlığı desteği, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun 
koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunarak adeta 
onları beslemekte ve en zayıf oldukları iş kurma aşamasını sağlıklı bir şekilde 
aşmalarını ve büyümelerini sağlamaktadır.  

 
Günümüzde tüm dünyada faaliyette olan 4000 civarında işletme 

kuluçkası bulunmaktadır. 2000 yılı verilerine göre bunların yaklaşık 1000 tanesi 
Kuzey Amerika'da, 900 tanesi Batı Avrupa ülkelerinde, 600 tanesi Uzak Doğu 
ülkelerinde, 200 tanesi Güney Amerika'da 150 tanesi Doğu Avrupa ülkelerinde, 
100 tanesi Hindistan'da, 50 tanesi Avustralya'da, geri kalanı da diğer ülkelerde   
bulunmaktadır. 

 
Dünyadaki uygulamalar  göstermektedir ki, son 20 yılda işletme kuruluş 

sayıları hızla artmakla beraber işletmelerin, kuruluşlarını takip eden bir kaç yıl 
içinde kapanma oranları artmaktadır. Đşletmelerin başarısız olmalarındaki en 
önemli etkenlerin başında iyi yönetilemedikleri  gelmektedir. Đstatistiklere göre, 
küçük işletmelerin kuruluş yıllarındaki başarısızlık oranı % 60–80 iken 
ĐŞGEM'de yer alan girişimci firmalarda bu  oran %10'lara düşebildiği 
gözlemlenmektedir. 

 
Đş Geliştirme Merkezleri hizmet verdiği sektörlere, kuruluş amaçlarına 

ve yöresel ekonomik önceliklere göre farklılık göstermektedirler. Bir ĐŞGEM’in 
başarılı olabilmesi için, işleticilerinin sosyal faydayı ön planda tutarak, yerel 
katkı ve katılımı sağlayabilmesi, bu katkıyı yönetime yansıtabilmesi ve finansal, 
kurumsal sürdürülebilirliği sağlayabilecek işletme yönetimi kapasitesine sahip 
olması gerekmektedir. 

ĐŞGEM hizmetleri, yerel  ve bölgesel gelişmeyi sağlamak, yerel 
kaynakları yeni ve/veya değişik girişimlere yönlendirmek ve toplumun da 
katılımı ile yerel ve bölgesel girişimleri teşvik edip geliştirmek için yeni 
işletmelerin kurulmasını amaçlamaktadır.   
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5.8.2.Projenin Amacı 
 
 Elazığ Đş Geliştirme Merkezi’nin kuruluş amacı; ilde, gerek mesleki bir 

beceriye sahip olmadığı için iş bulamayan kişilere piyasanın talep ettiği 
becerileri kazandırarak onların nitelikli birer işçi haline getirmek 
gerekse işletmelerde istihdam edilmekte olan personelin iş verimini 
yükselterek onların yeni teknolojilere uyumunu ve mesleklerinde 
gelişmelerini sağlamaktır. 

5.8.3.Đşgem’in Faaliyet Konuları 
 

ĐŞGEM’in faaliyet konuları şunlardır: 
 

1. Đlde, mesleki bir beceriye sahip olmadığı için iş bulamayan kişilere 
piyasanın talep ettiği becerileri kazandırmak. 

2. Đşletmelerde istihdam edilmekte olan personelin iş veriminin 
yükseltilmesi, onların yeni teknolojilere uyumunun ve mesleklerinde 
gelişmelerinin sağlanması konusundaki faaliyetleri yürütmek. 

3. Yukarıda sıralanan amaçlara ulaşılabilmesi için piyasanın talepleri 
doğrultusunda çeşitli kurslar düzenlemek, gerektiğinde bu kurslarda 
eğitici olarak görev yapacak eğitmenlerin eğitilmesini sağlamak. 

4. Kursiyerlerin yetiştirilmesi sırasında kullanılacak her türlü eğitim 
materyalini ve ihtiyaç duyulacak diğer malzemeleri temin etmek. 

5. Amaçların gerçekleştirilmesi için tüm kamu ve özel sektör 
kuruluşlarıyla her türlü işbirliğini yapmak, bu amaçla işbirliği 
protokolleri hazırlamak ve imzalamak. 

6. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin bir işe yerleştirilmesi veya 
kendi işini kurmak isteyenlerin bunu başarabilmesi için gerekli her türlü 
desteği sağlamak. 

7. Đlde istihdamın arttırılması ve işsizliğin önlenmesi konusunda yayınlar 
yapmak, panel, sempozyum, konferans gibi organizasyonları 
gerçekleştirmek, ilin bu yönden tanıtımı konusunda her türlü faaliyeti 
yürütmek. 

 

5.8.4.Đşgem’in Yeri  
 
Elazığ ĐŞGEM, faaliyetlerini Malatya yolu üzerindeki  modern 

tesislerde  yürütür. 
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5.8.4. Đşgem’in Güçlü-Zayıf Yönleri Đle Fırsat–Tehditleri (Swot Analizi) 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

� Coğrafi konum 

� Ulaşım imkanları 

� Hızla gelişen sanayi sektörü 

� Üniversite 

� Sanayileşme kültürünün 
eksikliği 

� Birlikte iş yapma kültürünün 
eksikliği 

� Girişimcilik ruhunun zayıflığı 
FIRSATLAR TEHDĐTLER 

� Đlin, Yatırımların ve 
Đstihdamın Teşviki Yasası 
kapsamında yer alması 

� Đlin Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler kapsamında olması 

� Kalifiye eleman  

� Đlin dışarıya yoğun göç 
vermesi 

� Komşu illerin de Teşvik 
Yasasına girmesi 

� Sermaye yetersizliği 

 

5.8.5.FIRAT TEKNOKENT:  Teknokent, kurulduğu yöre, bölge ve genel 
olarak ülkedeki bilgiye dayalı kurumlarının ve işletmelerinin teknoloji 
alanındaki rekabet edebilirliğini ve yenilikçi niteliğini geliştirmek 
amacıyla; bilgi ve teknolojinin üniversiteler, araştırma merkezleri, 
şirketler ve pazarlar arasında dolaşmasını teşvik eden ve kolaylaştıran, 
innovasyona (buluşçuluk) dayalı şirketlerin kurulmasını ve gelişimini 
destekleyen, paydaşlarına ARGE çalışmalarında kullanılacak yüksek 
nitelikli ofis alanları ve destek hizmetler sunan, profesyonel anlayışla 
yönetilen organizasyonlardır.Üniversiteler, Araştırma Kurum ve 
Kuruluşları ile Üretim Sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin 
uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması 
maksadıyla;  

26 Haziran 2001’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası TBMM’de kabul 
edilmiştir. Bu kanunla: 

� Teknolojik bilgi üretmek,              
� Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini 

veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini 
düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek 

� Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak 
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� Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak 
teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak 

� Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine 
yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı 
sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı 
sağlamaktır.  

� Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine 
katkı sağlamak 

� Üniversite-sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak 

� Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik 
değere dönüşmesine katkı sağlamak  

� Teşvik Girişimciliği ve yenilikçiliği yapmak ve desteklemek  

� Seçilmiş sektörlerde küresel ölçekte rekabet edebilir nitelikteki 
firmalara öncelik vermek 

� Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini 
desteklemek 

� Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası işbirliğini 
güçlendirmek 

� Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi  olmak                                                                       

5.8.5.1. Fırat Teknokent’ in Sanayicilere Sağlayacağı 
Faydalar  
Kurulacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Türk sanayisinin teknolojik 
sorunlarının çözümüne yönelik bir başvurma merkezi olacaktır. Burada 
sanayiciye daha önce elde edilen bilginin aktarılması, araştırma-geliştirme 
sonuçlarının kendisine iletilmesi ve bunların uygulamaya aktarılması en önemli 
hedeftir. 

Sanayi kuruluşları ile bazı sözleşmeli projeler yürütülebilecektir. Uluslararası 
araştırma projelerine birlikte katılım mümkün olabilecektir. Bölge sanayi 
kuruluşlarına böylece katma değer sağlanabilecektir. Sadece bölgede değil, 
ülkedeki tüm sanayi kuruluşlarına teknik destek verilebilecektir. Araştırma 
sonuçları ile bilginin üretime dönüştürülmesi için adım atılacak, prototip olarak 
üretim yapılacaktır.  

Böylece kurulacak bölge ile AR-GE yatırımları sadece harcamayı gerektiren 
değil, artı değer üreten bir konuma geçmiş olacaktır. Ayrıca AR-GE 
birimlerinin bir arada bulunması, birbirleri arasındaki etkileşimi arttıracak, 
sinerji yaratacak ve böylece bir yerde disiplinler arası bir takım araştırma 
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çalışmaları olacaktır. Kaynakların birleştirilmesi ve verimli kullanımı yolu ile, 
AR-GE çalışmaları ivme kazanacaktır 

 

5.8.5.2. Öğretim Elemanlarına Yönelik Faydaları 
Öğretim elemanları, Teknokent içinde kendi şirketlerini kurabilir, faaliyet 
gösteren şirketlerde yönetici ve ortak olabilirler. 

Öğretim elamanlarının Teknokent bünyesindeki ARGE çalışmalarından elde 
ettiği gelirler Üniversite Döner Sermayesine ödenmez, doğrudan öğretim 
üyesine gelir vergisi kesintisi yapılmadan ödenir. 

Öğretim üyeleri Sebatical (Her altı yılda bir kez bir yıllık 7. yıl ücretli izni) 
teknokentte geçirilebilir,  

 Teknokent teki ARGE şirketlerinde 2547 sayılı yasanın 38, 39. maddelerine 
göre part-time ve full-time görev alabilir. 

 Sürekli olarak istihdam edilecek kamu personeline kurumlarınca aylıksız izin 
verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik 
hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla 
saklı kalır. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu 
maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. 

5.8.5.3. Fırat Teknokent’in Elazığ ve Doğu Anadolu Bölgesine 
Katkıları  
Elazığ’ın ekonomik yapısına en uygun şekilde, bölge sanayine, bilgi faktörünün 
azami şekilde eklenmesini sağlayacaktır. Türkiye’nin kişi başına düşen üretim 
miktarının en düşük olduğu bölge olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde, ileri 
teknolojinin üretimdeki payının artırılması farklı bir teknoloji kültürü ortaya 
çıkaracaktır. 
Girişimci ve akademisyenler arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi ve AR-GE 
faaliyetlerinin desteklenmesiyle, genç beyinlerin yarattığı projelere, tecrübeli 
girişimcilerin ve akademisyenlerin fizibilite ve danışmanlık destekleri 
eklenince, Fırat Teknokent bir start-up, yani ileri teknoloji kullanan küçük ve 
orta ölçekli şirket cenneti haline gelecektir. 
 

5.8.5.4. Yetmiş beş Teknokent firması hedefleniyor 
 
Bili şim sektörü 
Biyoteknoloji 
Mermer ve madencilik sektörü 
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Sağlık sektörü 
Su ürünleri ve hayvancılık 
 
 Ortalama 5 AR-GE personeli olacağı düşünülürse, bu kuruluşun Elazığ’a 
hem yatırım hem insan kaynakları bakımından katacağı değer açıktır. 
 
Bu bağlamda  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı aracılığı ile AB Mali işbirliği 
programı çerçevesinde hazırlanan bri proje ile yaklaşık 4.000.000 Euro 
kaynak temininde son aşamaya gelinmiştir. 

 
5.8.6. RĐSK SERMAYESĐ : 
 

Risk sermayesi şirketleri kurumsallaşma konusunda sorunlar yaşayan 
Elazığ ilinin bu sorunları konusunda çözüm için aday kurumlardır. Aynı 
zamanda yenilikçi ve teknolojik alanlara yatırım yapıyor olmaları onları son 
derece cazip kılmaktadır.   
 
Risk sermayesi şirketlerini, di ğer finans kurumlarından ayıran 11 

özellik  
 
1.Yeni ve hızla büyüyen şirketleri finanse ederler. 
 
2. Finansman sağladıkları şirketlerden hisse alırlar. 
 
3. Finansman sağladıkları şirketlere, yeni ürün ve hizmet geliştirme 
konusunda yardım ederler. 
 
4. Ortak oldukları şirketlerin yönetimlerinde söz sahibi olarak, şirket 
stratejisini belirlemeyi amaçlarlar. 
 
5. Yatırım yaptıkları şirketlerdeki hisse payları, genellikle yüzde 50'nin 
altındadır. 
 
6. Yüksek getiri beklentisiyle yüksek risk alırlar. 
 
7. Finansman sağladıkları şirketlere ilişkin beklentileri uzun dönemlidir. 
 
8. Yatırımlarının taşıdığı riski, aynı anda pek çok şirkete, finansman 
karşılığında ortak olarak aşmayı amaçlarlar. 
 
9. Diğer risk sermayesi şirketleriyle ortak yatırımlar yaparlar. 
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10.Yüksek teknoloji üreten şirketlere yatırım yapmanın yanısıra, hemen hemen 
bütün sektörler ilgi alanları kapsamındadır.  

11. Yatırımlarından çıkışları genellikle, ya ortak oldukları şirketi borsada halka 
arz etme yöntemiyle ya da, şirketle ilgilenen büyük bir şirkete hisselerini 
satma yöntemiyle gerçekleşir.  

 
Elazığ girişimcisinin en çok gereksinim duyduğu yapısal finansman sorununun 

çözümün sağlayabilir.  
 
 Mevcut Risk Sermaye Şirketleri:  
 

� Vakıf Risk 
� Đş Risk 
� Garanti yatırım 
� Ata invest 
� Đlab 

 
5.8.7- KÜMELEME 
 
Kümeleme ile ilgili temel tanımlar 
 
Küme belirli bir sektörde ve coğrafyada yer alan, birbirine benzer veya 
tamamlayıcı ürünler/hizmetler üreten ve satan ve bu nedenle de ortak zorluklar 
ve fırsatlar ile karşılaşan firma grupları olarak tanımlanmaktadır. 
 
Ağ ortak bir gelişme projesi, ortak bir problemin çözülmesine yönelik işbirliği 
ve dayanışma, tek başına başarılması mümkün olmayan konularda ortak verimli 
çalışma amacıyla birlikte çalışma yapan firma gruplarıdır. 
 
Değer zinciri ise bir ürün veya hizmetin, tasarım aşamasından başlayarak 
değişik safhalarda üretilmesi ve tüketiciye sunulması ve kullanım sonrası geri 
dönüşünü de içeren aktivitelerdir. 
 
 
 
 
Elazığ için Kümeleme çalışmaları 
 
Elazığ ili gelişme potansiyeli yüksek 12 öncelikli il arasında gösterilmiş olup 
TRB1 bölgesindedir. Elazığ Valiliği tarafından yaptırılan analizler sonucu il 
bazında bazı sektörlerin öne çıktığı ve kümeleme çalışmaları yapıldığı zaman 
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rekabetçi sektör olma özelliği kazanacakları sonucu elde edilmiştir. Bu amaçla 
yaptırılan çalışmada su ürünleri ve mermercilik sektörlerinin kümeleme 
analizleri yapılarak önemli tespitler yapılmıştır. Bu sektörlerin dışında Elazığ 
şarap kümelemesi, kümes hayvanları sektörü kümesi, sağlık ve turizm kümeleri 
potansiyeldir. Bu sektörlerin dışında teknokent yapılanması ile birlikte bilişim 
sektörü kümelemesi potansiyeli de dikkate alınmalıdır. Aşağıda verilen örnekler 
ile şarap ve mermer sektörü kümelerinin şematik kümeleme yapılanması 
sunulmaktadır. Bu konuda AB  bölgesel rekabet edebilirlik programları 
çerçevesinde projeler hazırlanarak kümeleme çalışmalarının tamamlanması 
önerilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mermer Sektörünün MPM Tarafından Yapılan SWOT Anali zi Özet 
Sonuçları: 

� Sektörle ilgili bilgilenme sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların 
koordine bir biçimde çalışıyor olması 

� ORTKA adı altında ortak kullanım makine teçhizat işletmesinin 
faaliyete geçiyor olması 

Đş Destekleme Acenteleri 
 

Uzmanlaşmış 
Jeoloji 

Çalışmaları 

Kara Taşımacılığı 

Tabii Kaynaklar 
Yetkisi 

Taş Ocakları 
Makineleri 

Yetkilendirilmiş 
Laboratuarlar 

Kara ve Deniz 
Taşımacılığı 

Makine 
Teçhizatın 

Bölgesel Tedariki 

Yedek parça ve 
Cilalama taşı 
Tedarikçileri 

Paketleme 
Şirketleri 

 
Taş Ocakları 

Mermer 
Đşleme 

Tesisleri 

Eğitim ve Öğretim 
Acenteleri 

Bakım  
Servisleri 

Arazi ve Đnceleme 
Bölümü 

 

Mermer Sektörü Kümelemesi 
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� Teknolojik alt yapının iyi olması 
� Sektörel dış ticaret şirketinin kurulmuş olması 
� Yurtiçi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanması 
� Müşteriye ürün çeşitlili ğinin sunulabilmesi 

 
Zayıf yönler 

 
� Tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması 
� Đşletmelerde fonksiyonel birimlerin olmaması 
� Rekabetten kaynaklı günü birlik fiyat politikaları izlenmesi 
� Sektördeki firmalar arasında işbirliğinin olmaması 
� Sektörel eğitimin yapılmaması 
� Kurumsallaşmalarda eksiklikler olması 
� AR-GE faaliyetlerinde yetersiz olunması 
� Kalifiye ve ara elaman bulunmada sorunlar yaşanıyor olması 
� Katma değerli ürünler üretilmemesi 

 
Fırsatlar 
 

� Đlin doğu ve batı arasında kavşak olması 
� Demiryolunun OSB’den geçip Mersin limanına kadar uzaması 
� Türkiye’deki mermer rezervlerinin  %8’inin Elazığ’da olması 

(Dünya’daki mermer rezervlerinin % 40’ı Türkiye’de) 
� Yerli makine üretiminin Elazığ’da olması 
� Mermercilerin OSB’de yoğunlukta olması 
� Ticaret odasının mermercilikle ilgili bir çok faaliyetlerinin olması 
� Đlde mermercilikle ilgili meslek yüksek okulu ve meslek lisesinin 

olması 
� Đlin teşvik kapsamına alınması 
� Hammaddeye yakın olması 
� Mermerciliğin Elazığ’da kalkınmada öncü sektör olması  
� Ortadoğu pazarına yakın olması 
� Firmaların proje yapmada yetkin olmaları 
� KOSGEB sinerji odağının ilde olması 
 

 
 
Tehditler 
 

� Đlin deprem kuşağında olması 
� Sermaye yetersizliği ve risk sermeye yönetim biriminin olmaması 
� Üniversitede maden mühendisliği bölümünün bulunmaması 
� Gümrük biriminin ilde mevcut olmaması 
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� Mermer rezervleri ile ilgili çalışmaların yıllardır yenilenmemiş olması 
� Karayollarında tonaj kısıtlamasının olması 
� Raylı sistemin çalıştırılamaması 
� Limanda zamanında yükleme olmaması sebebiyle ek depo maliyetinin 

ortaya çıkması 
� OSB’de sanayi alt yapı eksikliklerinin olması 
� Blok ihracatın yapılıyor olması 
� Türkiye’de granit kullanımının mermere tercih edilmesi ve granitin 

Çin’den ucuza gelmesi 
� Çin piyasasına göre işçilik maliyetinin yüksek olması 
� Çin’in moloz ve takozu plaka haline getiriyor olması 
� Fiyat birliğinin sağlanmaması 
�  

 Elazığ Şarap Kümesi Haritası 

Devlet Kurumları 

Üzüm Depolama 

Eğitim, AR-GE ve Ticaret Organizasyonları 

Gübre, Đlaç 

Üzüm Hasat 
Ekipmanları 

Sulama 
Teknolojileri 

Şarap Üretim 
Ekipmanları 

Kapak ve Mantar 

Fıçılar 

Şişeler 

Özel Yayınlar 

Halkla Đli şkiler ve 
Reklam 

Turizm Kümesi 

Yiyecek ve 
Restoran 
Kümesi 

Üzüm Üreticileri 
ve 

Bağlar 

Elazığ Tarım 
Kümesi 

Şarap Üreticileri 
ve 

Tesisleri 
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5.8.8.  YENĐLĐKÇĐLĐK VE REKABET EDEB ĐLĐRLĐK 
 

Yenilikçilik ve pazarlama Elazığ ekonomisinin gelecekte en çok ihtiyaç 
duyacağı iki unsurdur. 
Marka ve patent oluşturma konusunda gerekli bilgilendirme ortamlarının 
sağlanması ve rekabet edebilmek için bu kavramların öneminin yaygın bir 
şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.  

Hepimizin bildiği gibi günümüzde “Yenilik” ve “Rekabet” kavramları 
bir arada kullanılır ve birbirini takip eden süreçler olarak değerlendirilir.  

O yüzden “Yenilik”: “Bir fikri, pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, 
yeni ya da geliştirilmi ş bir imalâta/ dağıtım yöntemine veya yeni bir kamu 
hizmet yöntemine dönüştürmeyi” ifade eder. 

5.8.9. SONUÇ 
 

Elazığ ili sahip olduğu konumun yanı sıra AB müzakereleri aşamasında 
mali yardımlardan destek alma potansiyeli en yüksek illerden biri 
durumundadır. Bu mali desteklerin proje temelli olduğu düşünüldüğü zaman 
sektör liderlerinin ve sektörel  sivil toplum kuruluşlarının ciddi bir inisiyatif 
alması gerekmektedir.  

Doğu Anadolu bölgesinde güven veren bir sosyal ortamının olması, 
Teşvik kanunu çerçevesinde oluşu nedeniyle özellikle yeni yatırımlar açısından 
cazip bir konumdadır. Bu durum Coca Cola’nın yatırımı gibi iyi hesaplamış 
yatırımları bölgeye çekebilmektedir. 

Havaalanının tamamlanması ve gümrüklü bir liman haline gelme 
ihtimali özellikle ilin cazibesini artıracaktır. Ancak bu avantajlı durumun Elazığ 
ilinin sahip olduğu sektörlerin gerektirdiği  lojistik destek uyumunu tam 
anlamıyla karşılamayacaktır. Bunun nedeni doğal taş, tarımsal ürünler gibi 
katma değeri düşük ürünlerde özellikle demiryolu taşımacılığının kritik bir 
önemi olmasıdır. Dolayısıyla bu konunun da çözümü için bir takım girişimler 
yapılması gerekmektedir. Bu raporun hazırlanması sırasında finans sorunları ve 
potansiyelinin değerlendirilebilmesi için bazı hazırlıklar yapılmış olmasına 
rağmen yapılan toplantıların  sonuçları alınamamıştır. Đlin sanayi yatırımı için 
girişimcilerin ayırdığı sermayenin ölçek ekonomisi bakımından yetersiz kaldığı 
gözlenmektedir.  



 183 

Diğer yönüyle bakıldığında yeni girişimcilere sermaye temini 
bakımından risk sermayesi yaklaşımıyla sermaye temini mümkün olmadığından 
yeni girişimcilerin yenilikçi ürün üretmeleri konusunda sıkıntılar oluşmaktadır. 
ĐŞGEM örneğinde olduğu gibi girişimcilere sunulan sistematik çözümlerin  çok 
çabuk karşılık  bulması, özellikle risk sermayesi yapılandırmasının Elazığ ilinde 
önemli çözümler sağlayabileceğini göstermektedir. Sermaye büyüklüğünün 
rekabet edebilme bakımından önemi tartışılamaz. Bunun çözüm yollarından biri 
de katılımcı ortaklığa dayalı yapılanmalardır. Keban Holding deneyimi akıllı 
kurgulanan ancak sürdürülebilirliği sağlanamayan önemli bir kilometre taşıdır. 
Birçok olayda bu deneyimin olumsuz yanları söz konusu edilse bile seçilen 
sektörler ve başlangıç yapılanması bakımından çok olumlu bir yapılanma olarak 
değerlendirilmelidir. Ortaklığa dayalı sermaye  ve işbirliği konusunda böyle bir 
deneyimin üzerine yine çok ortaklı Mis Holding yapılanması olduğunu 
izlemekteyiz. Mis Land yatırımı  Elazığ’ı diğer bölge illerinde farklı bir konuma 
getirebilir. Ancak daha önemli olan yanı ortaklığa dayalı sermaye yapısının 
başarılı olmasının sağlanmasıdır. Bu bakımdan Elazığ kamuoyunun bu örnek 
üzerinde çok yoğun mesai harcayarak desteklemesi gerekmektedir. Ayrıca bu 
tür yatırımların yabancı ortak bulma şanslarının çok yük olacağı da 
değerlendirilmektedir. Böylece elde edilecek kaynaklar yeni yatırımları 
destekleme imkanı doğuracaktır. 
 

Sanayi kültürü aynı zamanda bir insan kaynakları sorunu ve uzun vadeli 
düşünme alt yapısı ortaya çıkartmaktadır. Elazığ gibi şehirlerde kurumsal şirket 
yönetimi ve yatırım planlaması işleri genellikle aile bazında yapılmaktadır. Bu 
gibi durumlarda duygusallık ön planda olup risk hesaplamaları yeterince 
gerçekçi yapılamamaktadır. Çözüm olarak profesyonel yöneticiler ile çalışma 
kurumsal yönetim aşamasına geçiş mutlaka değerlendirilmelidir. 
 

Bir diğer sorun olarak markalaşma ve patentli ürün sayısının çok az 
olması gözlenmektedir. Bu konunun iyi planlanmış projeler ile inovasyona 
dayalı olarak sanayici ve iş dünyasının gündemine getirilmesi gerekmektedir. 
Bazen bu süreçlerin gözde büyütülmesi de etkili olabilmektedir. Seçilmiş iyi  
örnekler üzerinden mekanizmalar ve kazanımlar anlatılmalıdır. Bu konuda Fırat 
üniversitesine kurulu bulunan bilgilendirme ofisinin etkin kullanılması yararlı 
olacaktır. 
 

Kurulacak teknokentin sahiplenilmesiyle nitelikli arge personelinin 
Elazığ da istihdamı mümkün olacaktır. Aynı zamanda bu firmaların ihracat 
odaklı olarak çalışmalarından dolayı farklı alanlarda yeni işbirlikleri ortaya 
çıkacaktır. Đleri teknoloji ürünleri için havalimanı çok önemli bir destek 
oluşturacaktır. Aynı zamanda bu mekanizma ile akademisyenler ile sanayici 
arasında yeni işbirlikleri ortaya çıkacaktır. Teknokentin beyin göçünü önleme 
konusunda katkısı olacağı da beklenmelidir. 
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Elazığ ilinin bir diğer önemli sorunu geçmişten beri yaşanan sermaye 

göçüdür. Son zamanlarda kurulması planlanan ve kamyon fabrikası yatırımında 
olduğu gibi bu sermayenin geri kazanılması çok önemli olacaktır. Bu amaçla 
OSB potansiyelinin daha da geliştirilmesi ve il yöneticilerinin konudaki 
duyarlılıklarının devam ettirilmesi gerekmektedir.  
 
Elazığ ilinin iş potansiyelinin analizi için Özel idare Genel sekreterliği 
tarafından yaptırılan çalışmalar ve bunun sonucunda ortaya çıkması 
muhtemel kümelemeler mutlaka değerlendirilmelidir. Ancak bu 
analizlerin kesikli ve uzaktan yapılmasının ortaya koyduğu eksiklikler 
olacağı da ortadadır. 
 
 

5.9.Sektör Đçin Bazı Ön Fizibilite 
Örnekleri 

 
 
 
AMAÇ-1        Mermer Üretim Tesisi 
Öncelik 

1.1  
Hedef Elazığ’ın Mermer Şehri olmasına katkı 
Amaç Đlimizde üretilen mermeri işlemek ve işlenmiş olarak 

dünya 
 piyasasına sunmak.  

Çıktılar Đşsizliğin azalmasına ve ticaretin gelişmesi katkı 
Faaliyetler Yatırım yapılmak istendiği takdirde detaylı fizibilite 

raporu yapılmıştır. 
Bütçe1 Ek 1.1 olarak ve Excel tablosu olarak sunulacaktır. 

Yıllık 162.00 m2 işlenmiş mermer  
Maliyet 6.335.616 YTL 

 

Mantıksal 
Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.1 MÇM  ve Excel Tablosu 

AMAÇ 2 Küresel Grafitli Dökme Demir (Sifero Döküm) 
Hedef Elazığ’da döküm sanayinin gelişmesi  Amaç Elazığ’da gelişmekte olan döküm sanayine katkıda 

bulunmak 
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Çıktılar Döküm sanayi gelişecek ve işsizliğin azalmasına 
katkıda bulunulacak 

Faaliyetler Yatırım yapılmak istendiği takdirde detaylı 
fizibilite raporu yapılmıştır. 
 
  

 2.1.1  
 2.1.2  
Bütçe1 Ek 2.1 olarak ve Excel tablosu olarak sunulacaktır 

630 Ton/yıl    Maliyet 1.667.216 YTL 
Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2.1 MÇM  ve Excel Tablosu 

 
Öncelik 

2.2 

 
Alaşımlı ve Alaşımsız Paslanmaz Çelik Fabrikası 

Hedef Çelik üretim tesisi kurmak 
Amaç Bölgemizde bulunan krom cevherinin ilimizde 

işlenmesi 
Çıktılar  
Faaliyetler Yatırım yapılmak istendiği takdirde detaylı fizibilite 

raporu yapılmıştır. 
Bütçe1 Ek 2.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 

sunulacaktır 
250020 Ton/yıl    maliyet 3176763 YTL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2.2 MÇM ve Excel Tablosu olarak 
sunulacaktır. 

AMAÇ 3 4.5 milyon litre/yıl şarap kapasiteli fabrika 
 
Hedef Bölgede yetişen üzüm ve meyvelerin 

değerlendirilmesi 
Amaç Bölgede meyveciliğin gelişmesini sağlamak 
Çıktılar  
Faaliyetler Yatırım yapılmak istendiği takdirde detaylı fizibilite 

raporu yapılmıştır. 
 3.1.1  
 3.1.2  
Bütçe1 Ek 3.1 olarak ve Excel tablosu olarak sunulacaktır 

5.515.000 Dolar 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3.1 MÇM  ve Excel Tablosu 
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Buluşuyor 2008 

 
 
 
 
 
 
 

Bölüm 6 : 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sektörün Adı: Yeraltı Kaynakları  
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6.1.1.Yeraltı Kaynakları 
 
1) Metalik Madenler 

 
� Krom  
� Bakır  
� Kurşun 
� Çinko 
� Demir  
� Mangan  
� Altın 
� Gümüş 
� Flüorit  
� Platin Grubu Elementleri (PGE) 

 
2) Endüstriyel Hammaddeler 
  

Bu bölümde çeşitli endüstriyel hammaddeler ve olası potansiyelleri 
incelenecektir. Bunlar; 

 
� Mermer 
� Taş ocakları 
� Çimento Hammaddeleri 
� Kiremit ve Tuğla Hammaddeleri 
� Seramik Hammaddeleri (feldispat, kaolen) 
� Kum ve Çakıl Ocakları 
� Diğer Endüstriyel Mineraller 

 
3) Enerji Hammaddeleri 
 

� Linyit 
� Turba 

 
 

6.1.Sektör:  Yeraltı Kaynakları 
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4) Su Kaynakları 

 
� Yeraltı Suları 
� Sıcak Su Kaynakları (Jeotermal kaynaklar) 
� Yüzey Suları 

 
 
Đzlenecek yol;  
 
1- Yukarıda belirtilen yeraltı kaynaklarının mevcut durumlarının belirlenmesi  
2- Mevcut durum analizi verileri ışığında “Yeraltı Kaynakları Sektörü’ndeki 
önemli sorun ve ihtiyaçların neler olduğunun ortaya çıkarılması 
3- Bu sorun ve ihtiyaçların çözüm yollarının irdelenmesi ve çözüm yollarının 
bulunması 
4- Yeraltı Kaynakları sektöründe mevcut olan önemli ve avantajlı yönlerimizin 
belirlenmesi 
5- Mevcut kaynak ve avantajlar kullanılarak sorun ve ihtiyaçların giderilmesine 
katkı sağlayacak önerilerin belirlenmesidir. 
 
Amaç;  
 
Đlimizin Yeraltı Kaynakları açısından mevcut durumundan hareket edilerek, 
hem mevcut potansiyeli geliştirmek, hem de kaynak çeşitlili ğini artırmak, bu 
kaynakları hammadde olarak değil mamul veya işlenmiş halde 
değerlendirilmesi ve piyasa sunulması için 2023 yılına kadar plan, vizyon ve 
yol haritası oluşturmaktır.  

 
 

6.2.Gerekçe: 
 
Mevcut yasalar, AB uyum yasaları ve yürürlükteki Maden Kanunu  
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6.3.Sektör Ekibi:  
 
 

Bitkisel üretim alt sektör 
üyeleri 

Kurumu/Görevi Unvanı 

Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ           
                                

 
F.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Bl. / Öğr. Üyesi 
 

 
Başkan 
 
 

Prof. Dr. Ahmet 
SAĞIROĞLU     
                                

F.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Bl./ Öğr. Üyesi 
Danışman 
 

Tülay KURTOĞLU  
                                                                                

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası/ 
Jeoloji Müh. 

Yazman 

Oğuzhan ASLAN EMMAD Başkanı Üye 

Nusret ÇOBAN Özel Sektör/Maden Mühendisi Üye 

Cebrail POLAT   
 

DSĐ Sondaj Şube Müdürü Üye 

Orçun ÇOŞKUN  
 

Özel Đdare/Đmar ve Kentsel  
Đyileştirme Şube Müdürü 

Üye 

Semih Đlker SANAÇ     
                                            

Enerji Bakanlığı -Maden Dairesi  
Ankara 

Üye 
 

Engür Esen AKARSU F.Ü. Maden M.Y.O. Üye 

 
 
 

6.4.Amaçlardan Sorumlu Ekipler 
 

Bitkisel üretim 
alt sektör üyeleri 

Kurumu/Görevi Görevi 

Prof. Dr. Ahmet 
ŞAŞMAZ            
                                

 
F.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Bl. 
/ Öğr. Üyesi 
 

 
(Başkan) 
 
 

Prof. Dr. 
Ahmet 
SAĞIROĞLU     

F.Ü. Müh. Fak. Jeoloji 
Bl./ Öğr. Üyesi 

(Danışman) 
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Tülay 
KURTOĞLU  
                                   

Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası/Jeoloji Müh. 

(Yazman) 

Oğuzhan 
ASLAN 

EMMAD Başkanı Üye 

Nusret ÇOBAN 
Özel Sektör/Maden 
Mühendisi 

Üye 

Cebrail POLAT   
 

DSĐ Sondaj Şube Müdürü  Üye 

Orçun ÇOŞKUN  
 

Özel Đdare/Đmar ve Kentsel  
Đyileştirme Şube Müdürü 

Üye 

Semih Đlker 
SANAÇ     
                                           

Maden Dairesi  
Enerji Bakanlığı-Ankara 

Üye 
 

 
Ortaya konulacak amaç ve çıktılarından sorumlu olacak ekipler: 
 
 
AMAÇ Amacın Kısa Açıklaması Sektör Sorumlusu 

 
Amaç–1 

 
Mevcut madenlerin 
rezerv geliştirme 
çalışmalarının yapılması,  
 
Yeni maden alanlarının 
saptanması, aranması,  
bulunması ve ekonomiye 
kazandırılması 
 

 
 
Prof. Dr. Ahmet 
ŞAŞMAZ 
Tülay KURTOĞLU 
Semih. Đ. SANAÇ 
 

 

 
Amaç–2 

 
Endüstriyel Hammadde 
üretim çeşitlerinin 
artırılması 

 
Prof. Dr. Ahmet 
ŞAŞMAZ 
Tülay KURTOĞLU 
Semih. Đ. SANAÇ 
 

 

Amaç–3 Kum ve çakıl ocakları  
Sıcak sular 

Orçun ÇOŞKUN 
Prof. Dr. Ahmet 
ŞAŞMAZ 
 

 

Amaç–4 Cvghi, 
3w/5uytfrtg9b n 
-+ 

Cebrail POLAT 
Prof. Dr. Ahmet 
ŞAŞMAZ 
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6.5.Đzleme, Gözlem ve De ğerlendirme Ekibi 
 
Bu ekip, program çıktılarını ve programın belirlenen amaçlar doğrultusunda 
gidip gitmediğini değerlendirecektir. Bu ekip genelde Elazığ dışında 
yaşayanlardan oluşturulmuştur. 
 
Adı Soyadı Görevi Kurumu e-posta 
Prof. Dr. Ahmet  
 
 
Prof. Dr. Đsmet  
 
 
 
Dr. Tandoğan 
 
 
 
Metin 

SAĞIROĞLU  
 
 
ÖZGENÇ 
 
 
 
ENGĐN 
 
 
 
BALIBEY  

Öğretim 
üyesi 
 
Öğretim 
Üyesi 
 
 
Jeoloji 
Müh. 
 
 
Y. Maden 
Müh 

Fırat Üniversitesi 
 
Dokuz Eylül Üniv.-  
Đzmir 
 
MTA Genel Müd.-
Ankara 
 
 
TÜMMER 

  

 

6.6.Vizyon: 
 
1- Elazığ’ı 2023 yılında Yeraltı Kaynakları ve buna bağlı sektörlerin yoğun 
olarak çıkarıldığı, bu ürünlerin mamul hale getirildiği, ihraç edildiği mutlu ve 

müreffeh bir mega kent haline getirmektir.   
2- Mevcut şirket yapıları, profesyonelce yönetilen şirket yapılarına dönüştürmek 
3- Bize ait olan ürünlerimizin patentlerini almak ve bunların marka haline 
gelmesini sağlamak.  
4- Yerli firmaların birleşmelerini sağlayarak, büyük şirketler oluşturmak ve 
bunların ĐMKB/Yurtdışı borsalarda işlem görmesini sağlamak 
 

6.7.Misyon: 
 
1- Geleneksel yolları terk edip, yeraltı kaynaklarının aranmasından tüketimine 
kadar tüm süreçleri içine alan profesyonel işletme ruhunu geliştirmek, 
yaygınlaştırmak. 
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2- Kazanılan sermayeyi, tüm çalışanları ve çevresindeki toplumla paylaşan, 
kazandıklarını tekrar Elazığ’da yatırama dönüştüren, bir anlayış ve kültürü 
yaygınlaştırmak ve geliştirmek.  
 
 

6.8.Sektörün Mevcut Durumu: 
 

BAZI MADENLER ĐN 2007 YILI ĐHRACAT DEĞERLERĐ
(milyon $)

KROM ;
 51,02; 7%

BAR ĐT;
 2,23; 0%

MERMER; 1.028,35; 46%

ÇĐNKO; 169,77; 8%

BAKIR ; 267,85; 12%

FELDSPAT; 
41,63; 6%

PERLĐT; 
3,28; 0%

DĐĞER END. HAM. MAD.; 36,65; 
2%

FERRO KROM;
 21,07; 3%

DĐĞER MADENLER; 
18,69; 3%

TAB ĐĐ BORAT VE KONS.; 
113,20; 5%

DĐĞER METAL ĐK CEVHERLER; 
14,78; 2%

KUVARS; 18,81; 1%

ALÇI TAŞI,; 55,13; 2%

MANYEZĐT; 39,83; 2%

BENTONĐT; 13,32; 1%

POMZA; 6,54; 0%

 
Kasım-2007 tarihli verilere göre hazırlanmıştır.  
2007 Ocak-Ekim Dönemi, Doğal taşların % 72’ i işlenmiş ürün, % 17’ sı ise 
ham ürün, % 11’ i de yarı işlenmiş ürün olarak satılmaktadır 
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2006 Yılı Doğal Taş Artı ş Oranları; 

 
� Traverten % 21’  
� Đşlenmiş mermer % 23’  
� Ham blok mermer ihracatımız % 53’ oranında artış gözlenmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elazığ’da; 
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2006 yılı ihracatının 55 milyon $ fazlası  (?) yeraltı kaynaklarından elde 
edilmiştir. Ülkemizin maden ve mermer ihracatının % 4’ü Elazığ ilinden 
gerçekleştirilmektedir. 

 
 
 
 
 

 
Tablo: Merkezi Elazığ ilinde bulunan firmaların ihracat rakamları 
 
Elazığ Ferrokrom ve kromit (yurt içi satı şlar hariç) satış değerleri 
aşağıda verilmiştir. 
 
 
2005 YILI ĐHRACATI  
 
Cevher  :  133.760 ton    19.562.520 $ 
Ferrokrom :  6.418 ton                4.929.265 $ 
TOPLAM        :  24.491.785 $  
 
 
2006 YILI ĐHRACAT  
Cevher  :  360.701 ton    40.470.391 $ 
Ferrokrom :  36.386 ton    19.954.042 $ 
TOPLAM :       60.424.433 $ 
 

 
 
 

 Yıl Đhracat Değeri   ($)                            
2001 7,428,739 
2002 24,328,238 
2003 34,253,794 
2004 13,362,340 
2005 48,208,340 
2006 67,930,420 
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6.9.ELAZIĞ ĐLĐ MERMER MADEN 
SEKTÖRÜNDE SWOT ANAL ĐZi 
 
GÜÇLÜ YÖNLER  
 
� Sektörle ilgili bilgilenme sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların koordine 

bir biçimde çalışıyor olması 
� ORTKA adı altında, ortak kullanım makine teçhizat işletmesinin faaliyete 

geçiyor olması 
� Teknolojik alt yapının iyi olması 
� Sektörel dış ticaret şirketinin kurulmuş olması 
� Yurtiçi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanması 
� Müşteriye ürün çeşitlili ğinin sunulabilmesi 

 
ZAYIF YÖNLER Đ 
 
� Tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması 
� Đşletmelerde fonksiyonel birimlerin olmaması 
� Rekabetten kaynaklı günü birlik fiyat politikaları izlenmesi 
� Sektördeki firmalar arasında işbirliğinin olmaması 
� Sektörel eğitimin yapılmaması 
� Kurumsallaşmalarda eksiklikler olması 
� AR-GE faaliyetlerinde yetersiz olunması 
� Kalifiye ve ara elaman bulunmada sorunlar yaşanıyor olması 
� Katma değerli ürünler üretilmemesi 

 
FIRSATLAR  
 
� Đlin doğu ve batı arasında kavşak olması 
� Demiryolunun OSB’den geçip Mersin limanına kadar uzaması 
� Türkiye’deki mermer rezervlerinin % 8’inin Elazığ’da olması  
� Yerli makine üretiminin Elazığ’da olması 
� Mermercilerin OSB’de yoğunlukta olması 
� Ticaret odasının mermercilikle ilgili birçok faaliyetlerinin olması 
� Đlde mermercilikle ilgili meslek yüksek okulu ve meslek lisesinin olması 
� Đlin teşvik kapsamına alınması 
� Hammaddeye yakın olması 
� Mermerciliğin Elazığ’da kalkınmada öncü sektör olması  
� Ortadoğu pazarına yakın olması 
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� Firmaların proje yapmada yetkin olmaları 
� KOSGEB sinerji odağının ilde olması 

 
TEHDĐTLER  
 
� Đlin deprem kuşağında olması 
� Sermaye yetersizliği ve risk sermeye yönetim biriminin olmaması 
� Üniversitede maden mühendisliği bölümünün bulunmaması 
� Gümrük biriminin ilde mevcut olmaması 
� Mermer rezervleri ile ilgili çalışmaların yıllardır yenilenmemiş olması 
� Karayollarında tonaj kısıtlamasının olması 
� Raylı sistemin çalıştırılamaması 
� Limanda zamanında yükleme olmaması sebebiyle ek depo maliyetinin 

ortaya çıkması 
� OSB’de sanayi alt yapı eksikliklerinin olması 
� Blok ihracatın yapılıyor olması 
� Türkiye’de granit kullanımının mermere tercih edilmesi ve granitin 

Çin’den ucuza gelmesi 
� Çin piyasasına göre işçilik maliyetinin yüksek olması 
� Çin’in moloz ve takozu plaka haline getiriyor olması 
� Fiyat birliğinin sağlanmaması 

 

6.10.Sektörün 2023’ de Elazı ğ’daki 
Durumu Ne Olmalı? 
 
Dünya doğal taşının geleceği ile ili şkili projeksiyonu (DTM’ e göre). 
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AMAÇ-1  
Hedef Metalik madenler açısından Elazığ’ı 1970–

1985 yılları arasındaki gibi yeniden cazip 
hale getirecek madencilik çalışmalarına 
başlanması  

Amaç Yüzyıllardan beri işletilen Maden Cu, Keban 
Pb-Zn ve Guleman krom yataklarının 
yeniden eski günlerine dönmesi için 
çalışmalar yapmak 

Çıktılar Yeraltında atıl olarak bekleyen yeraltı 
zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmak, 
—Yukarıdaki ilçe halkının geçmişteki tek 
geçim kaynağı madencilik ve ona bağlı 
işletmelerdi. Ancak günümüzde madencilik 
faaliyetlerine son verilmiş olması, özellikle 
Maden ve Keban ilçelerinde yaşayan 
insanları zor durumda bırakmıştır.  

Faaliyetler  
 1.1.1 Özellikle bu iki bölgemizde 

mevcut yatakların geliştirilmesi 
veya yeni yatakların bulunması 
için ön ve fizibilite 
çalışmalarına başlanmalı. 

 1.1.2 Potansiyel alanlar saptanmalı ve 
gün geçmeden madencilik 
çalışmalarına başlanmalıdır 

 1.1.3 Mostra madenciliği terk 
edilmeli, yerine modern 
yöntemlerle yeni madenler 
aranması yolu seçilmelidir 

 1.1.4 Geleneksel maden türlerimizin 
(metalik madenler)  dışında, 
kıymetli metaller  (PGE) ve 
başka madenlerin aranması 
çalışmalarına da başlanmalıdır 

Bütçe1 Ek 1.1 olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır. 

 
 
 

 
Metalik  
Madenler 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.1 MÇM   ve Excel Tablosu 
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AMAÇ 2 
Öncelik 2.1. 

 

Hedef Bölgemizdeki farklı mermer çeşitlerinin 
potansiyelini ortaya koymak ve üretilmesini 
sağlamak 

Amaç Đlimiz mermer potansiyelini ve olası 
rezervini hesaplamak, ne kadar mermer 
hammaddemiz var onu tespit etmek? 

Çıktılar Bir sektör ancak hammadde miktarını 
bilmeden büyüyemez, hammaddeye dayalı 
yatırım yapamaz. Önceliğimiz hangi tür 
mermer çeşidi olursa olsun mevcut 
potansiyeli ve olası sahaları belirlemek 

Faaliyetler  
 2.1.1 Elazığ vişnesi ve diğer tür 

mermerlerimizin mevcut 
rezervlerini saptamak 

 2.1.2 Elazığ vişnesi için olası hedef 
alanları belirlemek ve bu alanlarda 
fizibilite çalışmalarına başlamak  

 2.1.3 Elazığ vişnesi, ilimiz veya 
ülkemizde benzer oluşum 
alanlarını saptamak.  

 2.1.4 Farklı renk ve dokuya sahip, aynı 
zamanda  mermer olabilecek 
kayaçların değerlendirilmesi 
çalışmalarına başlamak 

Bütçe1 Ek 2.1 olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

 
 
Endüstriyel 
Hammaddeler 
 
(Mermer)  

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2.1 MÇM   ve Excel Tablosu 

Öncelik 2.2  

Hedef Diğer endüstriyel hammadde (Kireçtaşı, 
Feldispat, Kuvars, Olivin vd..) potansiyelini 
ortaya koymak 

Amaç Bunları ekonomiye kazandırmak ve buna 
bağlı işletmeleri faaliyete geçirmek 

Çıktılar Bu hammaddelere bağlı çimento, seramik, 
fayans ve cam fabrikalarının kurulması 
gündeme gelecektir  

 
 
 
Kireçtaşı, 
Feldispat,  
Kuvars, 
Olivin 
 
 

Faaliyetler  
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 2.2.1 Uygun hammaddenin aranacağı 
potansiyel alanlar belirlenecek, 
örnekler alınacak mineralojik ve 
kimyasal analizler yapılacak 

 2.2.2 Daha sonra bu hammaddenin 
hangi sektörde kullanılıp 
kullanılamayacağı ve kalite 
testleri yapılarak, uygun 
standartlarda olup olmadığına 
karar verilecek, değilse uygun 
olması için gerekli çalışmalar 
yapılacak 

 2.2.3 Eğer hammadde standartlara 
uygun olduğu takdirde bu 
hammaddeye bağlı işletmeler 
kurulacak 

Bütçe1 Ek 2.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

Mantıksal Çerçeve Matrix’ 
i2 

Ek 2.2 MÇM  ve Excel Tablosu 
olarak sunulacaktır. 

Öncelik 2.3  

Hedef Potansiyel kil yataklarını ortaya çıkarmak 

Amaç Kil yataklarının oluşabileceği potansiyel 
alanları belirlemek ve bu killerin 
kullanılabileceği uygun alanları saptamak 

Çıktılar Seramik sanayi, tuğla-kiremit hammaddesi 
olarak değerlendirilebilirliğinin araştırmak 

Faaliyetler  

 2.2.1 Bu amaçla yörede jeolojik 
devirlerde oluşabilecek kil 
havzaları belirlenecek, mineralojik 
ve XRD analizleri yapılarak, 
killerin türü ve bileşenleri 
belirlenecektir. Daha sonra ise bu 
killerin hangi sektörde 
kullanılabileceği konusunda 
teknolojik deney ve testler 
yapılacaktır 

 
 
 
Kil mineralleri, 
 
 

 2.2.2 Güncel olarak oluşan akarsu veya 
baraj gölündeki siltlenme 
alanlarında her yıl yoğun bir killi-
siltli malzeme birikmektedir. Bu 
killerin özellikle teknolojik deney 
ve testlerinin yapılarak özellikle 
kiremit ve tuğla hammaddesi 
olarak kullanılması için gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. Bu şekilde 
baraj gölünde ciltlenmenin süresi 
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uzatılacak ve her yıl baraj gölünde 
seviye düşümü zamanlarında bu 
killer toplanacak uygun yerlerde 
biriktirilecek daha sonra da uygun 
sektörlere satılacaktır. Bu sayede 
Elazığ, tuğla-kiremit üreten önemli 
bir merkez haline gelecek ve 
önemli bir istihdam alanı 
sağlayacaktır 

Bütçe1 Ek 2.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2.2 MÇM  ve Excel Tablosu 
olarak sunulacaktır. 

Öncelik 2....  

   

AMAÇ-3  

Öncelik 3.1  

Hedef Sürekli büyüyen bir şehrin kum-çakıl gibi 
hammaddeye sürekli ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyacı 
karşılamak için potansiyel alanlar belirlenmelidir 

Amaç Yeni kum-çakıl ocaklarının aranması  
Çıktılar Đnşaat sektörü için uygun standartlarda kum, çakıl 

ve kil içeriğine sahip ocakların bulunması. Eleme 
ve yıkama tesislerinin kurulması 

Faaliyetler  
 3.1.1 Güncel dere yatakları araştırılarak, 

kum ve çakıl birikebilecek 
potansiyel alanlar belirlenecek 

 3.1.2 Setler yapılarak yıl boyu kum ve 
çakıl birikmesi sağlanacak veya 
birikmiş alanlarda işletmeler 
açılacak 

Bütçe1 Ek 3.1 olarak ve Excel tablosu olarak sunulacaktır 

 
 
Kum-çakıl ocakları 

Mantıksal Çerçeve Matrix’ i2 Ek 3.1 MÇM  ve Excel Tablosu 

Öncelik 3.2  

Hedef Mevcut sıcak su alanlarını geliştirmek, sondajlar 
yaparak debisini ve sıcaklığını artırmak,  bunlara 
bağlı termal tesisler ve seralar  yapmak 

Amaç Sağlık turizmi ve seracılığı geliştirmek, uygun 
sıcaklıktaki sulardan jeotermal enerji elde edilmesi 
için çalışmalar yapmak 

Çıktılar  

Faaliyetler  

 
 
 
Sıcak sular 

 3.2.1 Elazığ il sınırlı içerisinde veya yakın 
illerdeki sıcak su kaynakları debisini 
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ve sıcaklığını artırmak için sondaj 
çalışmaları yapılacak 

 3.2.2 Bu sular uygun alanlarda kaptaj 
edilecek, termal tesislerde ve 
seracılıkta kullanılması sağlanacak 

Bütçe1 Ek 3.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

Mantıksal Çerçeve Matrix’ 
i2 

Ek 3.2 MÇM ve Excel Tablosu 
olarak sunulacaktır. 

AMAÇ-4  

Öncelik 4.1  
Hedef Önümüzdeki dönemde Elazığ’ın içme ve 

sulama amaçlı temiz su ihtiyacının, alternatif 
kaynaklardan karşılanması veya taşınması 

Amaç Elazığ’ın içme ve sulama amaçlı temiz su 
ihtiyacının karşılanması 

Çıktılar Uzun dönemi kapsayacak Elazığ’ın içilebilir 
ve sulanabilir su kaynaklarına kavuşması 

Faaliyetler  
 3.1.1 Elazığ’ ın belli bölgelerindeki 

yüzey sularını değerlendirmek 
için küçük gölet ve barajlar 
yapmak  

 3.1.2 Keban baraj gölünden belli 
havzalara sulama amaçlı su 
taşımak ve bunu 
yaygınlaştırmak (Kuzova projesi 
gibi) 

 3.1.3 Elazığ Belediyesi içme ve 
kullanma su ihtiyacını yer altı 
sularından sağlamaktan 
vazgeçmelidir. Bunun yerine 
kendi cazibesi ile akan, büyük 
kaynakların Elazığ’a taşınması 
için gerekli projelendirme 
çalışmalarına başlanmalıdır. 
Çünkü söz konusu akifer 
alanları, ileride zor durumda 
kaldığımızda bizim yedek 
akçelerimiz olarak bekletilmeli, 
gerektiği zaman kullanılmalıdır. 
Elazığ Belediyesi veya DSĐ, 
belli havzalarda sondaj 
açılmasını yasaklamalı buraları 
doğal akışına bırakmalıdır. 

 3.1.....  
Bütçe1 Ek 3.1 olarak ve Excel tablosu olarak sunulacaktır 

 
 
Yüzey ve yer altı 
suları 

Mantıksal Çerçeve Matrix’ 
i2 

Ek 3.1 MÇM  ve Excel Tablosu 
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Bu müzakere belgesi ile sektördeki ilgili kişilerin zirve öncesi görüşleri 

alınacak ve tüm bu görüşler çerçevesinde taslak bir gelişme planı 
oluşturulacaktır.  
 

Amaç, sektörle ilgili fikirlerin belli konularda odaklanmasını sağlamak, bu 
konularda bölgesel bilgi birikimi yaratmak, Elazığ’la ilgili sektörel gelişme 
kutupları veya kümeleşmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.  
 
Böylece; 
Elazığ Buluşuyor 2008’ deki zirvede sektördeki konuşmacılar, Taslak, Amaç ve 
Öncelikler doğrultusunda zirveye görüş sunacaklar ve ilgili çalış taylarda 
(workshop) sektöre yapacakları katkıyı ortaya koyacaklardır. 
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Elazığ 
Buluşuyor 2008 

 
 

Bölüm 7 : 

 
 
 

Sektörün Adı: Haberle şme 
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Sektörün Kapsamı: 
 

1: Elazığ merkez ve ilçelerini il içi, yurt içi ve yurtdışı haberleşme 
ihtiyaçlarını karşılamak. 

2: Đlimiz bünyesinde Data haberleşmesi için altyapı sağlamak ve 
süreliliğini temin etmek. 

3: Elazığ da internet bağlantıları için altyapıyı temin etmek. 
4: Sabit telefonla beraber katma değerli hizmetleri sunmak. 
5: Geleceğe dönük teknolojik gelişmeleri takip ederek sunulacak 

hizmetleri gerçekleştirmek. 
6: Đlimiz bünyesindeki hizmetler konusunda müşterileri bilgilendirmek.  

 

1.1. Gerekçe: 
 

Mevcut Anayasa ve Avrupa Birliği uyum yasaları doğrultusunda 4046 
sayılı yasa Telekom yasası. 
 

1.2. Sektör Ekibi:  
 
Adı Soyadı Görevi 
Ahmet GÜL Başkan 
Ali ÖZTÜRK Yazman 

Necati SALMAN Üye 

Serdar MURATOĞLU Üye 

Murat KAYA Üye 

Şemsettin KAYA Üye 

 

Sektör: Haberleşme 
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1.3. Yönetim Ekibi 
 
Sektördeki tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ekip: 
 

Adı Soyadı Görevi 
Ahmet GÜL Başkan 
Ali ÖZTÜRK Yazman 
Necati SALMAN Üye 

 
 

1.3.1. Amaçlardan Sorumlu Ekipler 
 

 
Ortaya konulacak amaç ve çıktılarından sorumlu olacak ekipler: 
 

Sektör Haberleşme 
 

AMAÇ Amacın Kısa 
Açıklaması 

Sektör Sorumlusu 

Amaç–1 Đlimizin Transmisyon 
Đhtiyaçları 

Murat KAYA  

Amaç–2 Data Alt yapı 
Đhtiyaçları Đnternet 
Altyapısı 

Necati 
SALMAN 

 

Amaç–3 Sabit Telefon ihtiyacı Serdar 
MURATOĞLU 

Şemsettin 
KAYA 

Amaç–4 Yeni hizmet 
geliştirme 

Ali ÖZTÜRK  

Amaç–4    
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1.3.2. Đzleme, Gözlem ve De ğerlendirme Ekibi 
 
Bu ekip, program çıktılarını ve programın belirlenen amaçlar doğrultusunda 
gidip gitmediğini değerlendirecektir. Bu ekip genelde Elazığ dışında 
yaşayanlardan oluşturulmuştur. 

 
Adı Soyadı Görevi Kurumu 
Zafer  ORHAN Süreç 

Yönetim Md. 
TT Genel Md. 

Hakan AYDIN Đp şebekeleri 
Md. 

TT Genel Md. 

    

 
 

1.4. T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Ulusal Politikası 
 

GSM mobil haberleşme piyasasında, daha önce faaliyetlerini Türk 
Telekom A.Ş. ile gelir paylaşımı esasıyla ve 1998 yılından itibaren lisans 
altında yürüten işletmeciler, 2002 yılında Telekomünikasyon Kurumu ile 
imtiyaz sözleşmesi imzalamışlardır. Bunun da etkisiyle mobil telefon 
penetrasyon oranlarında hızlı bir büyüme kaydedilmiştir. 

 
Ülkemizde 2000 yılı itibarıyla yüzde 27,9 olan sabit telefon abone 

yoğunluğu 2005 yılı sonunda yüzde 26,3 seviyesine düşmüş, aynı dönemde 
mobil telefon abone yoğunluğu yüzde 20,5 seviyesinden yüzde 60,5’e 
yükselmiştir. Mobil telefon piyasasında hâlihazırda 3 işletmeci faaliyet 
göstermektedir. Sayısal yayıncılığa geçişle ilgili RTÜK koordinatörlüğünde 
yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, gerekli hukuki ve teknik 
altyapı çalışmaları Ulaştırma Bakanlığının koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 
 

E-Dönüşüm Türkiye Projesinin başlatılması ile birlikte kamu hizmetleri 
sunumunda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı giderek yaygınlaşmış, 
vatandaş ve işletmelerin bu teknolojiler konusunda farkındalığı ve hizmet 
taleplerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, Đnternete erişim 
talebini ve bunun sonucunda genişbant altyapısı yatırımlarını önemli ölçüde 
artırmıştır. 
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1.5. AB’nin Sektördeki Türkiye ve  
Bölge Politikası 
 

Bilgi ve Đletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması 
Elektronik haberleşme sektörünün serbestleşmesi yönündeki faaliyetler 

2000 yılında Telekomünikasyon Kurumunun kurulmasıyla hız kazanmış ve 
2004 yılı başı itibarıyla sektör rekabete açılmıştır. Telekomünikasyon Kurumu, 
ilgili AB düzenlemeleri ile uyumlu şekilde, serbestleşen piyasanın ihtiyaç 
duyduğu ikincil düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlamıştır. Ayrıca, halihazırda 
dağınık yapıda olan mevzuatın bir kanun altında derlenmesi amacıyla 
hazırlanan Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı TBMM’ye sevk edilmiştir. 
Elektronik haberleşme sektöründe evrensel hizmetin sağlanmasına ilişkin kanun 
2005 yılında yürürlüğe girmiştir. 

 
 Elektronik haberleşme sektörünün serbestleşmesinin ardından, daha 

önce Türk Telekom A.Ş. tekelinde yürütülen uzak mesafe telefon hizmetleri ve 
altyapı işletmeciliği hizmetlerini sunmak üzere yeni işletmeciler 
yetkilendirilmiştir. Ayrıca, kablo platform hizmetlerinin sunumuna ili şkin 
yetkilendirmeler yapılmış olup, yeni hizmetlerin lisanslanmasına ilişkin 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

1.6. Vizyon 
 

Đletişimde Elazığ’ı geleceğe taşıyan en doğru adres olmak. 
 

1.7. Misyon 
 

Müşteri odaklı entegre iletişim çözümleri sağlayarak her zaman her 
yerde Elazığ halkına hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler sunmak. 
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1.8. Elazığ’ da Sektörün Mevcut 
Durumu 
 

Đl Telekom Müdürlüğü 2005 yılında ISO 9001 KYS belgesi alarak 
Türkiye’de 6 ilden birisi olmuştur. Bu belge ile müşterilere sunulan  hizmetlerin 
kalite kontrolleri gerçekleştirilmekte, müşteri istek ve beklentileri takip 
edilmekte ve zamanında yerine getirilmektedir. 

Müşteri odaklı çalışmaların ürünü olarak 2008 yılında tüm kırsal 
santraller sayısallaştırılarak, ev ve iş yeri telefon kullanıcılara sağlanan 
servislerin tümünden faydalanabilmektedirler. 

 
Đlimizde 118 santralimizin 89 adetinde ADSL aktif olarak 

verilmektedir. 
 
Kurumsal projelere yönelik sunulan ürünlerimizin tamamı (Metro 

Ethernet,ATM,G.SHDSL,Frame Relay……) ilimizde hizmete verilmekte olup 
bu konuda kurumlara çözümler de üretilmektedir. 

 
Şirket tarafından diğer telekomünikasyon şirketlerine de altyapı hizmeti 

sunmakta olup bu şirketlerden talep edilen geniş bantlar eksiksiz olarak 
karşılanabilmektedir. 

 

1.9. Sektörün 2023’ de Elazı ğ’daki 
Durumu Ne Olmalı? 
 

Müşterilerimizin geniş bant üzerinden ses ve data iletişimi ile beraber 
kaliteli görüntü alışverişini sağlamak, 

 
Tüm isteklerini ofislerimize gelmeden web üzerinden almak, 

 
Şirketimize olan güvenlerini ve sadakatlerini artırmak,  
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AMAÇ–1  
Öncelik 1,1  

Hedef Đlimiz geniş bant ihtiyaçlarını istenen hızlarda 
kesintisiz transmisyon altyapısı sunmak. 

Amaç Đhtiyaç duyulan transmisyon altyapısı sağlayan 
(DWDM, Metro DWDM, SDH R/L, 

Çıktılar Transmisyon alt yapısının 6.2 Tbite hızına ulaşması 
Faaliyetler  
 1.1.1 Öncelikle DWDM altyapısının 

kurulması 
 1.1.2 Metro DWDM ‘e geçilmesi 
 1.1.3 Kesintisiz Transmisyon için Ring’li 

çalıştırmanın sağlanması 
 1.1.3 Kesintisiz Transmisyon için SDH R/L 

ring’lerinin kurulması 
Bütçe1 Ek 1.1 olarak ve Excel tablosu olarak sunulacaktır. 

 

Mantıksal Çerçeve Matrix’ 
i2 

Ek 1.1 MÇM   ve Excel Tablosu 

Öncelik 1.2  
Hedef  
Amaç  
Çıktılar  
Faaliyetler  
 1.2.1  
 1.2.2  
 1.2.3  
 1.2.....  
Bütçe1 Ek 1.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 

sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve Matrix’ 
i2 

Ek 1.2 MÇM  ve Excel Tablosu olarak 
sunulacaktır. 

Öncelik 1....  
   

AMAÇ-2  

Öncelik 2.1  
Hedef Đlimiz genelinde  data/Đnternet erişim sistemlerinin 

temini. 
Amaç Gelecekte talep edilebilecek hız ve protokolleri 

desteklemek ve yeni geliştirilecek ürünlere altyapı 
sağlamak. 

Çıktılar Đlimizin Geniş bant erişim kapasitesi. 
Faaliyetler  

 

 2.1.1 10 Gbp/s Đnternet çıkışımızın Đhtiyaca 
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göre Terabp/s seviyelerindeki ant 
genişliğine çıkartılması 

 2.1.2 Diyarbakır ve Erzurum illerinden 
internete çıkış yapan kullanıcıların 
Elazığ da sonlandırılması.  

 2.1.3 Metro Ethernet üzerinden erişimin 
Kobilere ve büyük işletmelere yönelik 
desteklenmesi ve kullanımın 
yaygınlaşması  

 2.1.4 Haberleşmenin yaşanılan her yerde 
sağlanması ve Đnternetsiz ev 
bırakılmaması 

Bütçe1 Ek 2.1 olarak ve Excel tablosu olarak sunulacaktır 
Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2.1 MÇM   ve Excel Tablosu 

Öncelik 2.2  
Hedef  
Amaç  
Çıktılar  
Faaliyetler  
 2.2.1  
 2.2.2  
 2.2.3  
 2.2.....  
Bütçe1 Ek 2.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 

sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve Matrix’ 
i2 

Ek 2.2 MÇM  ve Excel Tablosu olarak 
sunulacaktır. 

 
AMAÇ-3 

 

Öncelik 3.1  
Hedef Đlimiz genelinde ev ve işyeri telefon hizmetinin 

sorunsuz  bir şekilde sunumu 
Amaç Đl bünyesinde en ücra yerleşim birimine kadar bu 

hizmetin götürülebilmesi ve bu hizmetin sağlanma 
ile arıza giderme sürelerinin minimum düzeyde 
tutulması 

Çıktılar Müşteri talep ve şikâyetleri, Aylık takibi yapılan 
Arıza yönetim ile teçhizat planlama ve kurulum 
süreç sonuçları 

Faaliyetler  
 3.1.1 Eskimiş ve yıpranmış olan şebekelerin 

yenilenmesi ile ilave şebekelerin 
yapılması 

 3.1.2 Yeni yerleşim bölgelerinde alt yapının 
yerleşim öncesi yapılması 

 

 3.1.3 Santral Uz denetim sistemleri 
sayesinde her türlü harici alarm ile 
sistem arızlarının merkezden 24 saat 
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kesintisiz takibi  
 3.1.4 Alt yapı sorunu olan merkezlerde Fiber 

Optik kablo yatırımlarının artırılması 
Bütçe1 Ek 3.1 olarak ve Excel tablosu olarak 

sunulacaktır 
Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3.1 MÇM   ve Excel Tablosu 

Öncelik 3.2  
Hedef Yeni nesil erişim ağlarının kurulması ile daha 

kaliteli telefon hizmetinin yanında telefon ile 
birlikte birçok katma değerli hizmetin de 
sunumu 

Amaç Tüm kırsal alan santrallerinin daha üst 
teknolojiye sahip ve gelişime esnek yapıda 
olanlar ile değiştirilerek, Đlimizin en ücra 
köşesinde bile aynı teknolojik alt yapının 
kurulması  

Çıktılar Müşteri memnuniyeti, Đnternet ve bilgisayar 
kullanıcı sayısı. 

Faaliyetler  
 3.2.1 Sadece ses iletimi sağlayabilen 

mevcut 109 kırsal alan santralinin 
değiştirilmesi 

 3.2.2 Bu değişime bağlı olarak yeni 
santralin VoIP, Kiralık hat 
Đnternet, IPTV v.b. hizmetlerin de 
sunulduğu çoklu erişim noktalarına 
dönüştürülmesi 

 3.2.3 Ayrıca CLIP/CLIR, ayrıntılı 
faturalama, SMS gönderimi ve 
alımı gibi hizmetlerin tüm 
noktalarda sunulması 

 3.2.4 Öncelikle saha dolaplarına sonrada 
evlere kadar götürülecek olan 
Fiber Optik kablolama sayesinde 
IPTV ve daha yüksek hızlarda 
internet hizmetinin verilmesiyle 
birlikte Đl çapında internet ve 
bilgisayar kullanımının artırılması 

Bütçe1 Ek 3.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3.2 MÇM  ve Excel Tablosu 
olarak sunulacaktır. 
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AMAÇ-4  
Öncelik 4.1  

Hedef Tüm müşterilerimize tek bir geniş bant üzerinden 
tüm ürünlerimizi sunmak 

Amaç Müşterilerimizin iletişim ihtiyacını kaliteli ve 
ekonomik olarak sunarak onları geleceğe taşıyan en 
doğru adres olmak 

Çıktılar Müşteriye ait tüm ürünlerin tek bir müşteri 
numarası altında toplanması 

Faaliyetler  
 4.1.1 Müşterinin ev ve iş yerine kadar Fiber 

Kablo tesisi 
 4.1.2 Đl genelinde Wmax ile iletişimlerinin 

sağlanması 
 4.1.3 Müşterilerimizi tanıyarak gereksinim 

ve beklentilerinin tespiti 
 4.1.4 Gerekli yazılım ve database’ lerin 

tamamlanması 
Bütçe1 Ek 3.1 olarak ve Excel tablosu olarak sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3.1 MÇM   ve Excel Tablosu 

Öncelik 3.2  
Hedef Müşteri odaklı çalışarak Tüm müşterilerin 

haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması. 
Amaç Đhtiyaç duyulduğu anda tüm hizmetler ve ürünlere 

sahip olmak, istek ve şikâyetlerde bulunmak, 
Hizmet değişikli ği yapmak amacıyla her zaman her 
yerde bu bilgilere ulaşmak  

Çıktılar Müşteri memnuniyeti,  Telekom Ofis sayısı Đnternet 
ve bilgisayar kullanıcı sayısı. 

Faaliyetler  
 4.2.1 Merkezi yerlerde Telekom Ofisleri ve 

Bayilik sisteminin aktif edilmesi. 
 4.2.2 Açılan bayi ve ofislerde Hizmetlere 

ili şkin tüm aktivitelerin 
gerçekleştirilmesini sağlamak. 

 4.2.3 Bütün hizmet ve ürün aktivitelerinin 
Online gerçekleştirilmesini sağlamak 

 4.2.4  
Bütçe1 Ek 3.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 

sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3.2 MÇM  ve Excel Tablosu olarak 
sunulacaktır. 
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Bu müzakere belgesi ile sektördeki ilgili kişilerin zirve öncesi görüşleri 
alınacak ve tüm bu görüşler çerçevesinde taslak bir gelişme planı 
oluşturulacaktır.  

 
Amaç, sektörle ilgili fikirlerin belli konularda odaklanmasını sağlamak, bu 

konularda bölgesel bilgi birikimi yaratmak, Elazığ’la ilgili sektörel gelişme 
kutupları veya kümeleşmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.  

 
Böylece;Elazığ Buluşuyor 2008’ deki zirvede, Sektördeki Konuşmacılar, Taslak 
Amaç ve Öncelikler doğrultusunda zirveye görüş sunacaklar ve ilgili 
çalıştaylarda (workshop) sektöre yapacakları katkıyı ortaya koyacaklardır. 
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Amaç; Elazığ’a yeni bir medya vizyonu açmak, gazete, radyo, 

internet yayıncılığı ve televizyon yönünden Elazığ’da yapılabilecek 
yatırımlar için bir yol haritası çalışmalarına başlamak, stratejiler belirlemek, 
planlar yapmak ve ileri nesillere yazılı ve görsel dokümanlar aktarmak, bu 
projenin amacıdır. 

 

Kapsam; Đletişim ve medya sektörü, Fırat Havzası Gazeteciler 
Cemiyeti, Đlimizde geçmişten günümüze medya hayatının altyapı ve yaptıkları 
yayınlar, mevcut gazeteler, radyolar ve televizyonlar, Cumhuriyetin 100. 
kuruluş yılı olan 2023 yılında medya ve altyapı açısından Elazığ ’da iletişim ve 
medya sektörünün nerede olduğu, ileriye yönelik stratejik planlamaları ve bu 
planların hayata geçirilmesini kapsayacaktır. 

 

Đzlenecek yol; Konu kapsamında alt çalışma grupları oluşturularak Đletişim 
ve medya sektörü meslek gruplarının görüşlerinin alınması amacıyla;  

� Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, 
� Fırat Üniversitesi Đletişim Fakültesi 
� Yerel yayın yapan gazete, televizyon ve radyolar 
� Ulusal medyanın Elazığ’daki temsilcileri ile toplantılar yapılmış ve 

sektörünün stratejik planlamasının merkezinde bulunan meslek 
gruplarının görüşleri alınarak rapor haline getirilmiştir. 

 

8.1. Gerekçe ve Dayanak: 
 

Elazığ Buluşuyor 2008 Zirvesi sonrasında sektöre ait oluşturulacak 
raporlardan elde edilecek bilgiler ışığında Cumhuriyetimizin 100. kuruluş 
yıldönümü olan 2023 yılı esas alınarak, Elazığ’ın Đletişim ve Medya 
sektörünün (gazete, dergi, radyo, televizyon, internet vb.) sosyal ve 
ekonomik açılardan bulunması arzu edilen konuma ulaşılabilmesi için 
gelişme stratejilerinin neler olabileceği ve bu bağlamda ne tür fizibilite 
çalışmaların yapılabileceği belirlenecektir. 

T.C. Anayasası, Basın Kanunu, RTÜK Kanunu hükümleri, mevcut 
yasalar ve AB uyum yasaları bu sektördeki çalışmaların dayanaklarını 
oluşturacaktır. 

Sektör:  Đletişim ve Medya 
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8.2. Sektör Ekibi:  
 

Adı Soyadı Görevi 
Mehmet  TOPAL Sektör Başkanı 
Đrfan  ASLAN Üye 
Şükrü  KAÇAR Üye 
Özcan  YALÇIN  
Gıyasettin  DAĞ Üye 
Đzzet  TÜMAY Üye 
Etem  YALIN Üye 
Öğr.Gör.Memduh  YAĞMUR Üye 
Öğr.Gör.Recep  BAĞCI Üye 
Arif ÇAKMAK Üye 
Zeki  AKBIYIK Üye 
Murat   KUŞÇUBAŞI Üye 

 

8.2.1 Yönetim ekibi 
 
Adı Soyadı Görevi 
Mehmet  TOPAL Sektör Başkanı 

Đrfan  ASLAN Üye 
   
 
 

8.2.1.izleme, gözlem ve de ğerlendirme ekibi 
 

Bu ekip, program çıktılarını ve programın belirlenen amaçlar 
doğrultusunda gidip gitmediğini değerlendirecektir. Bu ekip genelde Elazığ 
dışında yaşayanlardan oluşturulmuştur. 
 
Adı Soyadı Kurumu 
Dr.Mehmet SOYSAL TGRT Genel Yayın Müdürü 
Rahim  ER Türkiye Gazetesi Yazarı 
Servet  KABAKLI  Tercüman Gazetesi Yazarı 
Ufuk  GÜLDEM ĐR  Habertürk Yön.Kur. Başk. 
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8.3. Vizyon 
 

Đletişim ve medya sektöründe Elazığ’ı geleceğe taşıyabilecek yerde 
olmak. 

 

8.4. Misyon 
 

Elazığ insanına medya ve iletişim konusunda en modern tekniklerle, 
hızlı ve kaliteli hizmetler sunmak. 

8.5. T.C. ve DPT'nin Sektördeki 
Ulusal Politikası 
 
Bu alanda yapılan yeni yasal düzenlemeler AB’ye uyumlu bir düzeye 
getirilmektedir. Ancak ülkemizin şartlarına göre gerçek uyarlama ve 
düzenlemenin olabilmesi için önümüzdeki yıllar içindeki uygulamalar 
sonucu netleştirebilecektir. 
 

8.6. T.C. ve DPT'nin Sektördeki 
Bölgesel Politikası 
 
Yapılan yeni yasal düzenlemeler ile Anadolu Basını’nın yaşaması, bölge 
halkının sorunlarını daha cesur bir şekilde gündeme getirmesine özen 
gösterilmiştir. Ancak bu düzenleme kapsamında yerel gazetelerin 
kadrolarını oluşturmasında ilk defa getirilen zorunluluklar, yerel basın 
kuruluşlarını ekonomik sıkıntı içerisine sokmuştur.   
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8.7. AB'nin Sektördeki Politikası 
 
Avrupa Birliği’nin politikaları gereği daha özgür bir medyanın yaşama 
kazandırılması amaçlanmakta gözükmektedir. Ancak AB ülkeleri bu 
düzeyi kendi ülkelerinde bile tam manasıyla temin etmiş değillerdir. 
Basın mensupları dünyanın her yerinde büyük risk altında meslek 
yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu alanda uluslar arası basın 
kuruluşlarının seslerini yükseltmeleri gerekmektedir. 

 

8.8. AB'nin Sektördeki Türkiye ve 
Bölge Politikası 
 
AB’nin sektördeki Türkiye ve Bölge Politikaları bu ülkelerin kendi 
menfaatleri doğrultusunda bir değişim ve gelişim süreci takip etmektedir. 
Türkiye ve bölgenin gerçekleri bu egemen güçler tarafından göz ardı 
edilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin diğer sektörlerde olduğu gibi 
medya sektöründeki politikalarını yeni baştan gözden geçirmelerinde 
yarar vardır. Daha güçlü ve daha özgür bir basın isteniyor ve 
bekleniyorsa bu kaçınılmazdır. 

 

8.9. Elazığ’ da Sektörün Mevcut 
Durumu 
 
            Elazığ'da basın yayın kurumlarının durumlarına baktığımızda karşımıza 
çıkan tabloyu şu şekilde görmekteyiz: 
 
             Yerel Gazetelerimizden Turan, Uluova, Nurhak, Fırat ve Yeni Çağ 
gazeteleri, 2002 yılında ülkemizde yaşanan ekonomik krizden etkilenmemek 
amacıyla bir araya gelerek Birlik Medya'yı kurmuş ve bu çatı altında günlük 
olarak gazetelerinin yayınına başlamışlardır. Birlik Haber Gazetesini de 
portföylerine eklemişlerdir. Birlik Medya gazetelerini kendisine ait bir 
matbaada basmaktadır. Günışığı ve Günebakış adlı gazetelerimizde kendi 
tesislerinde gazetelerini basmaktadırlar. Baskı makineleri ile siyah beyaz olarak 
gazeteler basılmakta ise de gerektiğinde renkli olarakta gazetelerin 
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yayınlanması mümkündür. Ancak renkli baskı sistemi yerel gazetelerimize 
maliyet artıcı bulunmaktadır. 
 
             Yerel Gazetelerimizin ayakta durmasını sağlayan en önemli gelir 
kaynakları devlet yatırım ve hizmetlerine dayalı resmi ilanlardır. Resmi 
ilanların sütun santim fiyat bedeli Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon 
Başkanlığı tarafından her yıl, yılın ilk üç ayı içinde belirlenmektedir. Bunun 
haricinde yerel gazetelerimizin abone sistemi ile özel ilanlardan gelirleri 
mevcuttur.  
 
             Maalesef ilimizde yerel gazetelerimiz halkımız tarafından perakende 
olarak satın alınmamaktadır. Buna karşılık ülkemizin değişik bölgelerinde 
yayınlanan yerel gazeteler mahallindeki insanlar tarafından satın alınmaktadır. 
Đlimizde yerel gazetelerin alınmamasının en başında ki sebep, ilimizde 
yayınlanan gazetelerin duvar gazeteciliği sisteminde olduğu gibi matbaalarının 
veya işyerlerinin camlarına asılmasından kaynaklanmaktadır. Buralara asılan 
gazeteler vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak okunduğu için alınma 
ihtiyacına gerek duyulmamaktadır. 
 
               Yerel Televizyonlarımız gazetelere göre daha iyi durumdadırlar. 
Elazığ’da ilk özel televizyon ve radyoyu Gazeteci Mehmet Topal ile Elektrik 
Mühendisi Yadigâr Çortay 1992 yılında birlikte kurmuşlardır. Maddi 
imkânsızlıklar nedeniyle altı ay yayın yaptıktan sonra yayına son vermek 
zorunda kalmışlardır. Yine Fırat TV’de 1992 de Fırat Üniversitesi tarafından 
eğitim ve kültür amaçlı kurulan bir televizyonumuzdur. Đlimizde 1994 yılından 
itibaren kurulan ve yayınlarına başlayan Kanal 23 ve Kanal E televizyonları, 
Elazığlılar tarafından sahiplenilmiş durumdadır. Televizyonların 
sahiplenilmesinde önemli iki etken vardır. Bunlardan birincisi, televizyon 
yayınlarının anında izleyiciye ulaşması, ikincisi ise halkın kısa sürede bilgi 
sahibi olmasıdır. Çünkü televizyonlar gazetelere göre bir adım öndedir. Bu da 
yayıncılık sisteminden kaynaklanmaktadır. Đlimizdeki her iki televizyon 
tamamen kendi çabaları ile ayakta durmaktadırlar. Gelirleri tamamen reklâm ve 
özel programlardandır. Televizyonlarımız bu alanda gelişen teknolojiyi 
yaşadıkları sıkıntılara rağmen bünyelerine kazandırmayı başarmışlardır.  
 
                Fırat Televizyonu, Fırat Üniversitesi Đletişim Fakültesi bünyesinde 
eğitim amaçlı olarak yer alması nedeniyle diğer iki televizyonumuza göre bu 
alanda daha şanslıdır. Öğrenciler için eğitim ve uygulama alanı da olan ve bu 
televizyonumuzun giderleri üniversite bütçesinden karşılanabilmektedir. 
 
               Televizyonlarımızın kaliteli program yapımcıları, teknik eleman ve 
kameraman sıkıntıları vardır. Bu alanda görev yapan personel tamamen kendi 
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becerileri ile kendilerini geliştirmiş ve bu alanda sıkıntının önlenmesine özen 
göstermektedirler. 
 
                Đlimizde yayın hayatını sürdüren radyolarımız, genellikle müzik 
çalarak dinleyicine ulaşmakta, bilgi edinme noktasında birkaç radyomuzun 
dışında programlar çok az miktarda yayın çizelgesinde yer almaktadır. 
 
 
Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti: 
 
              Merkezi Elazığ’da bulunan, Elazığ başta olmak üzere Malatya, 
Tunceli, Bingöl ve Muş illerinde görev yapan gazetecileri bir çatı altında 
toplayan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Gazeteci 1988 yılında kuruldu. 
 
               20.yılına giren cemiyetin Elazığ’ın kalkınmasında ve sorunlarının 
çözümünde katkısı büyük olmaktadır. Üyelerinin başarılı çalışmalarını her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği yarışmalarla ödüllendiren cemiyet, üyelerinin 
eğitimleri noktasında da önemli görevler üstlenmiş bulunmaktadır. 
 
Medya Kurulu şlarının Gelişmesi Đçin ; 
 
                 Önümüzdeki süreç içinde kurumların verdiği hizmetlerin kalitesinin 
artırılması yönünde girişimlerde bulunulmalı, kurumlarda görev yapan 
personelin bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları 
yapılmalıdır. Tabi ki bütün bunların yapılabilmesi için ekonomik yönden 
kurumların güçlendirilmesi gerekiyor. 
               Anadolu Yerel Medyası'nın üzerinde Demoklesin kılıcı gibi sallanan 
4734 ve 4735 sayılı yasa'nın çıkması durumunda Anadolu’da yayın yapan bine 
yakın gazetenin büyük bir bölümü yayın hayatına son vermek zorunda 
kalacaktır. Bu yasanın yeniden gözden geçirilerek ülkemizin şartlarına uygun 
bir şablona oturtulması gerekmektedir. 
 
Đnternet Gazeteciliği: 
 
              Günümüzde artık Đnternet gazeteciliği ön planı çıkıyor. Yüzyıllık 
gelenek Đnternet Gazeteciliğinin de tehdidi altındadır. Bu konuda gerekli 
önlemlerin alınması gerekir. Yerel Basın Yayın organlarının ekonomik yönden 
rahatlaması yönünde özellikle Vergi konusunda yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 
Örneğin reklam vergisi. Bu konuda bir gazetenin reklam alması, yayınlaması 
durumunda % 38 oranında vergi kesilmektedir. Sigorta primlerinde indirime 
gidilmesi gerekir. Ekonomik yönden rahatlatılacak olan yerel basın gücünü 
artıracak, bunun sonucunda da elindeki imkânlarını artıracağı için yatırımlarını 
fazlalaştıracak, günün şartlarına uygun yayın yapma imkanına ulaşacaktır.  
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              Bugün, siyah beyaz ofset baskı ile yayınlanan gazetelerimiz renkli 
ofset olarak çıkma imkânı bulabilecek, televizyon ve radyolarımız ise uydudan 
yayın yapma imkânına ulaşabileceklerdir. 
 
              Bunların yanında Yerel Basın kuruluşlarının KOBĐ statüsüne alınması 
ile kurumlar önemli ölçüde rahatlayacaklardır. Bunun içinde Türkiye 
Gazeteciler Federasyonu bir çalışma başlatmış bulunmaktadır. 
 
Yerel basın arşivi : 
 
             Yerel basın kurumlarının özellikle gazetelerimizin 78 yıllık geçmişleri 
bulunmaktadır. Bu gazetelerimizin özellikle arşivlerinin durumu bugün içler 
acısıdır. Bu nedenle gazete arşivlerinin günümüzdeki teknolojik imkânların 
kullanılarak CD ortamına aktarılması çalışması biran önce, gerektiğinde Valilik, 
Belediye ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteği temin edilerek başlatılmalıdır. 
Çünkü bu gazete arşivlerimizde ilimiz ve bölgemizle ilgili çok önemli veriler ve 
tarihi gelişmeler yer almaktadır. 
 
Ar şiv Sıkıntısı: 
 
1.Eski gazete ve dergilerin Elazığ’da toplu bir arşivi yoktur ve bulunup bir 
araya getirilmeli ki, bilimsel ve sosyal içerikli çalışmalar sırasında kullanımı 
kolay olsun. 
 
2.Elazığ Gazetesinin 51 yıllık arşiv koleksiyonu sahipleri tarafından Fırat 
Üniversitesi Rektörlüğüne bağışlandı. Fakat bu arşiv gazetelerin dağınık 
durmasından dolayı aranan sayıları bulmak mümkün olmuyor. 
 
3.Turan Gazetesi bir bodrum kat kiralayarak arşivini orada tutmakta, fakat. 
olumsuz şartlarda bulunmasından dolayı her an kullanıma hazır halde değildir. 
 
4.Uluova, Nurhak ve Fırat Gazeteleri de aynı şekilde arşivini kiraladığı bir 
yerde olumsuz şartlarda  tutmaktadır. 
 
5. Son iki gazetemiz olan Günışığı ve Yeni Çağ gazetelerimiz ise iyi bir arşiv 
sistemi getirirlerse gelecek nesillerin faydalanması açısından iyi olacaktır.   
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Basın Müzesi Đçin Çözüm Önerisi: 
 
1. Elazığ Basın Sergisi adı altında bir serginin açılması gereklidir. 
 
2. Elazığ Basın Müzesi adı altında bir yer açılmalıdır. 
 
3. Elazığ Valisinin başkanlığında bir komite oluşturulmalıdır. 
 
4.Elazığ Basın Müzesine bir yer tahsisi yapılmalıdır. 
 
5. Bu müzeye geçici görevle bir memur ile müstahdem atanmalıdır. 
 
6. Elazığ Basın Müzesi bilahare MÜDÜRLÜK haline dönüştürülmelidir. 
 
7. Basın Müzesi, kendini koruyabilmesi için belli başlı bir gelir kaynağına 
kavuşturulmalıdır. 
 
8. Gazetelerin Arşivleri, bakımlı ve kullanıma hazır bir hale getirilmelidir. 
 
9. Gazetelerin sahiplerinden kullanılmayan ve depolarda tutulan varsa eski 
makinelerin temin edilmelidir. 
 
10. Çevre illerimizin ve ilçelerimizin basın arşivleri içinde müzede bir bölüm 
bulundurulması mümkündür. 
 
11. Elazığ Basın Müzesi ileri aşamada çevresinin de tanzim edilebileceği özel 
bir binaya kavuşturulmalıdır. 
 
 

 
              Elazığ'da ki yerel basın kurumlarının yaptığı çalışmaların Ulusal ve 
Bölgesel boyutuna baktığımız zaman, kurumlarımız özellikle Ulusal basının 
Anadolu’daki temsilcileri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
              Đlimizdeki olayların ulusal yayınlara aktırılması noktasında birçok 
çalışanımız görev yapmaktadırlar. Ancak bugün tabloyu geliştirmemiz ve daha 
iyi noktalara çıkarmamız mümkün olabilir. Bunun içinde özellikle yaygın basın 
ile diyalogların artırılması yönünde girişimlerin olması gerekir. Bölgesel bazda 

8.10. Projenin Ulusal Ve Bölgesel 
Boyutu 
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yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, kurumlarımızın ekonomik olarak şartlarının 
güçlendirilmesi durumunda bölgede bu sektörün öncülüğünü yapabiliriz. Bingöl 
ve Tunceli gibi illerde Basın Yayın sektörünün durumu oldukça geridedir.                               
Elazığ'ın bu alanda kendisini geliştirmesi durumunda buradaki kurumların 
bünyesinde yetiştirilecek elemanlarımız bu illerde gerekli altyapıyı oluşturup, 
bu illerde basın yayın sektörünün geliştirilmesini temin edebilecekler ve bu 
sektörün içinde yer alan çalışanlarımıza yeni iş imkânları yaratılmış olunacaktır. 
 
 

8.11. Sektörün 2023’ de Elazı ğ’daki 
Durumu Ne Olmalı? 
 
              Basın Sektörünün bölgede lider olması hedeflenmelidir. Bugün 
bölgemizdeki illerde yayın yapan gazete ve televizyon ile radyolar arasında 
ilimiz, yukarıda belirttiğimiz sıkıntılarına rağmen gerçekten çok iyi bir 
konumda sayılabilir. Ancak bugün bulunduğumuz yerden çok daha iyi bir 
konuma gelebilmemiz söz konusu olabilir. 
 
AB Entegrasyonunda Neler Yapılabilir? 
 
                 Đlimizdeki Basın Yayın kurumlarının Avrupa Birliği ile Entegrasyon 
kapsamında, öncelikli olarak Avrupa'nın değişik ülkelerindeki şehirler ile 
temasa geçilip, bu şehirlerde yapılan yerel basın yayın yayınları incelenmeli, 
elde ki imkânlar kapsamında heyet oluşturularak bu şehirlere gidilerek yerinde 
incelemeler yapılmalı, burada yapılacak olan incelemeler sonucunda ilimizdeki 
Basın Yayın organların bünyesine uygun sistem belirlenmeli ve uyum 
sağlanmalıdır. Tabi ki bu çalışma AB Hibe fonları marifeti ile temin edilebilir. 
Bunun içinde ilimizdeki kurumların gerekli ön incelemeleri yapıp proje 
hazırlaması gerekir. 
 
Đnternet yayın Organları: 
 
                Elazığ’da internet ortamında yayın yapan medya kuruluşları da vardır. 
Belli başlı haber siteleri arasında Günışığı Gazetesi, Başkan Dergisi, Artı Eksi 
Haber Gazetesi, Elaziz Gazetesi, Haber Ayrıntı, Kanal e Televizyonu, Kanal 23 
Televizyonu, Elaziz.net adlı web sitelerini sayabiliriz. 2023 yılında bu sitelerin 
alan, sayfa ve içeriklerinin daha da zenginleştirilmesi gerekmektedir.  
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Amaç; Elazığ’a yeni bir spor vizyonu açmak, spor tesis ve 

ekipmanları yönünden Elazığ’da yapılabilecek yatırımlar için bir yol haritası 
çalışmalarına başlamak, stratejiler belirlemek, planlar yapmak ve ileri 
nesillere yazılı ve görsel dokümanlar aktarmak, bu projenin öncelikli 
amacını oluşturmaktadır.  

 

Kapsam; Spor sektörü, Đlimizde geçmişten günümüze sporun kültürel,   
tesis, eğitim ve bu çerçevede kurulan spor kulüpleri ve yapılan sportif 
etkinlikler, mevcut saha ve tesisler, Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023 
yılında spor,  sporcu ve tesis yönünden Elazığ ’da spor sektörünün nerede 
olduğu, ileriye yönelik stratejik planlamaları ve bu planların hayata 
geçirilmesini kapsayacaktır. 

Đzlenecek yol; Konu kapsamında alt çalışma grupları oluşturularak spor 
sektörü meslek gruplarının görüşlerinin alınması amacıyla;  

� Lig Heyeti Kurulu ve Beden Eğitimi Öğretmenleri, 
� Antrenörler (Tüm spor dalları), 
� Hakem ve Gözlemciler (Tüm spor Dalları), 
� Resmi ve Özel Spor Tesisleri Đşletme ve Planlamacıları (Đl ve Đlçe 

tesisleri, Belediye ve Đmar Müdürlüğü temsilcileri) ile toplantılar 
yapılmış ve spor sektörünün stratejik planlamasının merkezinde 
bulunan meslek gruplarının görüşleri alınarak rapor haline getirilecektir. 

 

9.1. Gerekçe ve Dayanak: 
 

Elazığ Buluşuyor 2008 Zirvesi sonrasında sektöre ait oluşturulacak 
raporlardan elde edilecek bilgiler ışığında Cumhuriyetimizin 100. kuruluş 
yıldönümü olan 2023 yılı esas alınarak, Elazığ’ın spor sektörünün (spor 
kültürü, spor tesisi, spor eğitimi vb.) sosyal ve ekonomik açılardan 
bulunması arzu edilen konuma ulaşılabilmesi için gelişme stratejilerinin 
neler olabileceği ve bu bağlamda ne tür fizibilite çalışmaların yapılabileceği 
belirlenecektir. 

 

Sektör: Amaç-Kapsam ve Đzlenecek Yol 
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T.C. Anayasası, Yerel Yönetim ve Đl Özel Đdarelerinin spor ile ilgili 
hükümleri, mevcut yasalar ve AB uyum yasaları bu sektördeki çalışmaların 
dayanaklarını oluşturacaktır. 

9.2. Sektör Ekibi:  
 

Adı Soyadı Görevi 

Cengiz ARSLAN Sektör Başkanı 
Sedat ACAR Üye 
Sabahattin  DEVECĐOĞLU Üye 
Bilal  ÇOBAN Üye 
Erhan YILMAZ Üye 
Yüksel  SAVUCU Üye 
Alper KARADA Ğ Üye 
Engin YILMAZ Üye 
Mehmet TAN Üye 
Vehbi  ÇOŞKUN Üye 
Kayhan TOPAL Üye 
Oğuzhan ZĐREK Üye 

Not: 

 

9.2.1. Yönetim Ekibi 
 
Adı Soyadı Görevi 
Cengiz ARSLAN Sektör Başkanı 
Sedat ACAR Üye 
Bilal  ÇOBAN Üye 
Yüksel  SAVUCU Üye 
Erhan YILMAZ Üye 
Oğuzhan ZĐREK Üye 
Engin YILMAZ Üye 
Mehmet TAN Üye 
Vehbi  ÇOŞKUN Üye 
Kayhan TOPAL Üye 
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9.2.2. Amaçlardan Sorumlu Ekipler 
 
Sektör Spor 
AMAÇ Elazığ’da Geçmişten Günümüze Spor  Cengiz 

ARSLAN 
Amaç-1 Elazığ’da spor kültürü ve tarihsel gelişimi Ali Serdar 

YÜCEL 
Amaç-2 Geçmişten günümüze spor tesisleri ve mevcut 

durum 
 

Amaç-3 Geçmişten günümüze spor kulüpleri ve mevcut 
durum 

 

Amaç-4 Geçmişten günümüze sporcular, Hakemler, 
 Yöneticiler, Milli sporcular 

 

Not: 

 
Sektör Spor 
AMAÇ Spor Tesisleri ve Planlama 
Amaç-1 Semt Sahaları ve Spor kompleksi planlaması 
Amaç-2 Sağlıklı Yaşam ve Spor Alanları planlaması 
Amaç-3 Özürlüler için spor alanları planlaması 

Sabahattin 
DEVECĐOĞLU 
Sedat ACAR 
Erhan YILMAZ 
Yüksel  SAVUCU 

Not: 
 
Sektör Spor 
AMAÇ Spor Eğitimi  
Amaç-1 Beden Eğitimi Öğretmeni 

Eğitimi 
Cengiz ARSLAN  
Oğuzhan ZĐREK  
Engin YILMAZ 

Amaç-2 Antrenör ve Hakem 
Eğitimi 

Alper Karadağ,  

Amaç-3 Spor Yöneticisi Eğitimi Sabahattin DEVECĐOĞLU 
  Bilal ÇOBAN 
Amaç-4 Sporcu Sağlığı ve 

Hizmetleri 
Erhan YILMAZ  
Cengiz ARSLAN 
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9.2.3. Đzleme, Gözlem ve De ğerlendirme Ekibi 
 

Bu ekip, program çıktılarını ve programın belirlenen amaçlar 
doğrultusunda gidip gitmediğini değerlendirecektir. Bu ekip genelde Elazığ 
dışında yaşayanlardan oluşturulmuştur.  
 
Adı Soyadı Kurumu 
Prof.Dr. Eyüp 
Günay 

ĐSPĐR 
Gazi Ü.  Đkt.  Đdari Bilimler Fak. / Ankara 

Haluk  ÇETĐN GSGM Teftiş Kurulu Başkanı/Ankara 
Bekir Yunus UÇAR Spor Toto Teşkilat Müdürü 
Halit  AKGÜL Kanal 7 Spor Genel Merkezi 

 
 

9.3. T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Ulusal Politikası 
 

Gelişen dünya ekonomisinde sporun önemli bir yer edindiği 
gerçeğinden hareketle, Türkiye’de spor ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, 
özel sektör ve sivil toplum örgütleri, artık spor sektörünün sunmuş olduğu 
fırsatları göz ardı etmeden, planlanan yatırımları, bölgesel kalkınma alanlarında 
sporun bu özelliğinden yararlanarak gerçekleştirmelidirler. 

 

Ülkelerin sosyo-ekonomik yapısının gerekleri doğrultusunda ve 
gelişmişlik seviyesine uygun olarak kaynakların el verdiği oranda, sporun 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını mümkün kılacak özelliğe sahiptir. Sporun 
sosyal kalkınmaya etki edebilmesi, bu yolla verimli neticelere gidebilmesi, o 
toplumun meydana getiren fert, aile ya da grupların eğitim, kültür, spor alt 
yapısı ve bunlardan faydalanma ölçüsüne bağlıdır.  Sporun, sosyo-ekonomik ve 
kültürel kalkınmanın ana unsuru olan insan gücünün sağlıklı bir şekilde 
geliştirilip güçlendirilmesi için etkili bir araç olarak kullanılması gerekir.  

 

Spor ve serbest zaman değerlendirme imkânlarının hızlı bir şekilde 
artması kuşkusuz bu konudaki talepte benzer bir artıştan kaynaklanmaktadır. 
Talepteki artışlar birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 
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Teknolojinin her geçen gün artması ve bireylerin çalışma zamanlarının yıllar 
içerisinde gittikçe azaltılması gibi faktörler spor ya da serbest zaman için 
kullanılabilecek sürenin artmasını sağlamıştır. Bunun doğal sonucu olarak da 
bireylerin spora yönelik serbest zamanları artmış ve bu durum spor 
endüstrisinin gelişimini hızlandıran bir yapı oluşturmuştur. 

 

DPT’nin hazırlamış olduğu sekizinci beş yıllık Beden Eğitim ve Spor 
Özel Đhtisas Komisyon Raporunda konuyla ilgili olarak ; “spor hizmetleri 
gönüllük esasına bağlı sivil toplum örgütlerine, merkezi idareden bağımsız 
olarak oluşturulmuş spor federasyonlarına ve onları oluşturan spor kulüplerine, 
özel ve tüzel kişilere terk edilmelidir. Böylece hem hizmet konusundaki arz–
talep dengelenebilecek hem de hizmet açısından ihtiyaca dönük yapılanma 
sağlanacaktır. Dünyada spor örgütlenmesi ve spor hizmetleri çok çeşitlilik 
göstermelerine karşılık genelde ortak yanları bulunmaktadır. Spor yatırımları ve 
hizmetlerin yürütülmesi, ağırlıklı olarak yerel yönetimlere, özel ve tüzel 
kuruluşlara ve gönüllü kuruluşlara bırakmalıdır. 
 
 

9.4. T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Bölgesel Politikası 
 

Bölgesel gelişmeyi beşeri sermaye yatırımları olarak tanımlanan eğitim, 
sağlık ve mesleki göç harcamaları dolaysız ve dolaylı yollarla gelir dağılımını 
etkilemektedir. Bu etkinin yönü ve şiddeti, içinde bulunulan şartlara bağlı 
olarak gelişmektedir. Ülkenin gelişmişlik düzeyi, piyasa ekonomisinin 
egemenliği, genel eğitim seviyesi ve eğitim düzeylerinin dağılımı gibi birçok 
faktör beşeri sermaye yatırımlarının gelir dağılımını olumlu veya olumsuz 
etkilemesine neden olmaktadır. 

 

  Genç bir nüfus yoğunluğuna sahip olan ülkemizde, kamu kuruluşlarınca 
yürütülen ücretsiz spor hizmetlerine yönelik taleplerin yüksek olmasına karşılık, 
spora ayrılan kaynakların oldukça sınırlı olması, diğer taraftan özel sektör 
kuruluşlarınca yürütülen spor hizmetlerine ekonomik sebeplerden dolayı yeterli 
talebin oluşmaması, spor hizmetlerinde arz-talep dengesinin kurulmasına engel 
olmaktadır. Bu nedenle kamu kuruluşlarınca yürütülen spor hizmetlerinden 
daha fazla kişinin faydalanabilmesi için, hizmet verimliliğinin geliştirilmesi ve 
kaynakların etkin bir şekilde kullanılması zorunluluk arz etmektedir. 
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Türkiye nüfusunun % 27’sini 12–24 yaş grubu oluşturmaktadır. Geriye 
kalan orta yaş ve yaşlı nüfusu oluşturan grupla birlikte genç nüfusun spora olan 
ihtiyacı oldukça fazladır. Şöyle ki; günümüzde gerek bilim ve teknolojideki 
gelişmeler, gerekse tıp alanındaki gelişmeler ortalama yaşam sınırını 
yükseltmiştir. Böylece spor yapmaya olan ihtiyaç artmaktadır. Spora ihtiyaç 
gösteren grupların spor yapabilmesi ise formel olarak öncelikle spor kulüpleri 
ile okullarda olabilmektedir. Ancak Türkiye’de spor kulübü sayısı, 1999 
verilerine göre 5988’dir. Bunun 4828’i futbol branşında, 1160’ı ise diğer spor 
branşlarında faaliyet göstermektedir. Öte yandan 62 milyon insanımıza düşen 
spor kulübü oranı 10.455’dir.Yani, ülkemizde her 10.455 kişiye bir spor kulübü 
düşmekte, futbol branşı temel alındığında ise ülkemizde her 12.967 kişiye bir 
futbol spor kulübü düşmektedir. 

 

Ülkemizde nüfusa göre spor kulübü başına düşen en fazla insan sayısı 
ise Kilis ilimizde bulunmaktadır (36.681). Yine özellikle Güneydoğu Anadolu 
bölgesi illerimizden Kahramanmaraş, Mardin, Şırnak, Van, Şanlıurfa ve 
Diyarbakır illerimizde de kulüp başına düşen insan sayısı oranları açısından iyi 
durumda değillerdir. Oysa bugün birçok ülkenin spor politikasında olduğu gibi, 
ülkemizin spor politikasında da sporun topluma yaygınlaştırılması ilk sırayı 
teşkil ederken, spor alanında gelişmiş ülkeler bu politikalarını büyük ölçüde 
gerçekleştirebilmişlerdir. Örneğin, Almanya’da her dört kişiden biri spor 
kulüplerine üye iken (21 milyon kişi) 12 milyon kişi de spor kulüpleri dışında 
spor yapmaktadır ve bu ülkede spor örgütlerinin başarı kriteri sporu tüm nüfusa 
yaygınlaştırmaktır. Bu ülkelerde spor yapan insanların oranı genel nüfusun 
yarısına kadar ulaşırken, ülkemizde bu oran % 1–2 kadardır. 

 

9.5. AB’nin Sektördeki Politikası 
 

Avrupa konseyi üye ülkeleri içerisinde, 1983 yılı itibariyle % 0.1 oranla 
genel bütçesinden spora en az para ayıran ülke olduğumuz görülmektedir. 
Avrupa konseyi ülkeler içerisinde, bütçesinden %5.01 gibi büyük bir oranla 
Belçika başta gelmektedir. Belçika'da ülke nüfusunun %70 i düzenli olarak spor 
yapmaktadır. Buna karşılık ülkemizde aktif olarak spor yapanların sayısı %2.23 
dir. Ve bu oranla, Avrupa da en az sporla ilgilenen ülke durumunda olduğumuz 
görülmektedir. Uluslararası başarının giderek daha önemli bir amaca dönüştüğü 
günümüzde, spor uzmanları ve spor yöneticileri arasında belirgin görüş ve 
çalışma ayrılıkları ortaya çıkmaktadır. Başarılı olma kriterleri de; görevde 
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oldukları süre içerisinde alınan madalya sayısı ile değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle çalışmaların çoğunluğu, kısa süreli plan ve programlarda 
yoğunlaşmaktadır. Oysa spor uzmanları daha çok uzun vadeli projelerle spor 
yatırımlarını gerçekleştirmeyi, sporda başarıyı madalya sayısı yerine başka 
kriterlerle ölçmeyi planlamak istemektedirler. Türk sporunun başarılı olma 
kriterleri herkese göre değişebilir. Ancak, çoğu kişinin birleştiği ortak görüşler 
arasında en önemlileri çok sayıda gencin spora katılımını sağlamak, uluslararası 
standartlarda başarılı olmak ve iyi spor adamları yetiştirmek olabilir. 

 

Demokratik sisteme tabi ülkelerdeki spor teşkilatlarının ve işleyişinin 
sosyal kaynaşmanın gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için model olarak 
bu günkü haliyle kabul edilmesi mümkün değildir. Dünyanın bütün ülkelerinde 
sporun çok yönlü olarak geliştirilmesi gereği kabul edilmektedir. Uygulamanın 
gelmiş bulunduğu bu nokta dışında Türkiye’nin de dâhil olduğu Batı bloğu 
ülkelerinde sporun temel özelliği ülkelerin toplum yapısına, geleneklerine, 
ekonomik zenginliklerine, kaynak ihtiyaçlarının dengesinin dağılma ve 
teşkilatlanma imkânı ve kabiliyetine göre değişiklik göstermesidir. Bir ülkenin 
sosyo-ekonomik yapısının gerekleri doğrultusunda ve gelişmişlik seviyesine 
uygun olarak kaynaklarının el verdiği oranda sporun geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasını mümkün kılacak özelliğe sahiptir. 

 

Sporu geniş kitlelere yayabilen ülkelerin, sporda başarılı olan ülkeler 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çeşitli yaş ve statüde bulunan kişilerin 
spor yapabilme imkânlarına kavuşturulması ideal olan bir hedeftir. Ancak 
gelişmekte olan ülkeler kaynaklarını en verimli tarzda değerlendirmek 
durumundadırlar. 

 

Andreff tarafından Avrupa konseyinin sponsorluğuyla 1984 den 90’lı 
yılların ortalarına kadar sürdürülen ve sporun Avrupa’daki etkisinin ve 
öneminin ortaya çıkartılmasını hedefleyen “Avrupa’da Sporun Finansmanı” 
isimli araştırma, sporda bilgi paylaşımı ve demokratikleşme gibi amaçlar 
taşıyan “Play The Game” organizasyonunun, 2000 yılında Đsveç de yapılan 
toplantısında bilimsel bir rapor halinde sunulan çalışmaya, AB ülkelerinin 
tamamında karşılaştırılabilir verilerin derlenmesi ile gerçekleştirilmi ştir. Bu 
çalışmadaki veriler merkezi hükümet bütçelerinden spora ayrılan kaynak 
Đsviçre’de 38.4, Đsveç’te 47, Đtalya da, 1006, Fransa da, 133 Milyon Dolar, 
toplam spor finansmanında merkezi yönetim bütçesinin payı Đsviçre de 0.4, 
Almanya da 0.6, Fransa da 8.9, Portekiz de ise yüzde 9.9 olarak bulunmuştur. 
Sporun finansmanı kadar, spora ilişkin tüketim, üretim, iş olanakları ve 
gönüllülük çalışmalarına da yer verilen bir araştırmada ise; merkezi hükümet 
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bütçelerinden spora ayrılan kaynak Đsviçre’de 38.4, Đsveç’te 47, Đtalya da, 1006, 
Fransa da, 133 Milyon Dolar, toplam spor finansmanında merkezi yönetim 
bütçesinin payı Đsviçre de 0.4, Almanya da 0.6, Fransa da 8.9, Portekiz de ise 
yüzde 9.9 olarak bulunmuştur. Avrupa’nın spor malzemeleri açısından en 
büyük spor pazarını oluşturan Đngiltere 6575, Almanya 2284, Đtalya 2012 ve 
191 milyon Dolar’la Fransa olarak sıralandığı toplam 37537 milyon Dolar’lık 
bir pazarın 1989 rakamlarıyla olduğu tespit edilmiştir. Tüketici harcamalarının 
toplam spor finansmanında ki payı Portekiz’de yüzde 36.5, Danimarka’da 55.6, 
Đngiltere’de 79.1 ve Đsviçre’de yüzde 91.6 olarak, Avrupa’nın spor malzemeleri 
açısından en büyük spor pazarını oluşturan Đngiltere 6575, Almanya 2284, 
Đtalya 2012 ve 191 milyon Dolar’la Fransa olarak sıralandığı toplam 37537 
milyon Dolar’lık bir pazarın 1989 rakamlarıyla olduğu tespit etmiştir. 

 

Son yıllarda Avrupa’da spor hızla gelişmiştir ve sporun artan ekonomik 
ve ticari eğilimi gerçek bir değişim yaratmıştır. Avrupa Birliği işsizliği 
azaltmak için mücadele yürütürken, spor sektörü, yeni işlerin yaratılabileceği 
ve AB’nin alt yapı yatırımları, yeni teknoloji, eğitim ve karşılıklı değişim 
programlarının olumlu etkileri için destekleneceği alanlardan biridir. Spor 
hemen her Avrupa ülkesinde her yaş gurubunda ve toplumun her kesiminde 
etkili bir sosyal olgu olduğu ifade edilmektedir. Giyim sektörü, ekipman 
oyuncak vb sektörler gibi spor ürünleri sektörü de, artık AB ile sanayi 
arasındaki yakın ilişkinin yeni örnekleridir. Spor ürünleri sektörü, 15 üye 
ülkede 40.000 civarında kişiyi istihdam etmektedir ve üreticiler, standartlara 
uyum sağlamak, kişisel mülkiyet haklarını korumak ve rekabet politikasını 
güçlendirmek için AB’ nin hareketlerini yakından takip etmek zorundadırlar. 
Aynı zamanda, üreticilerin faaliyetleri, Birliğin gelişmekte olan ülkelerden 
yapacağı ithalatın hacminin belirlenmesinden, tasarım imalat formlarından, 
yanlış yönlendirilen reklâmlar ve kullanım talimatları konularındaki 
düzenlemelerden etkilenecekleri ifade edilmektedir.  

 

Dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye'de spor politikasının esas amacı 
öncelikle sporun bütün ülkede yaygınlaştırılmasıdır. Daha sonra oluşan bu spor 
seviyesinin kalite yükselmesini gerçekleştirmektir. 
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9.6. AB’nin Sektördeki Türkiye ve 
Bölge Politikası 
 

Sporun ekonomik etkilerini özellikle iki açıdan değerlendirmek doğru 
olacaktır. Đlki endüstrinin gelişmesi ve büyümesiyle üretilen mal ve hizmet 
sayısının artması ve ikinci olarak üretimdeki artışa bağlı olarak makro politika 
hedeflerinden biri olan ve istihdamda artışı sağlamak olan hedefin artan üretime 
bağlı olarak yükselmesidir. Ancak spor endüstrisindeki gelişmenin bu durumu 
oluşturabilmesi için spor endüstrisinin mevcut bölgeye yeni kaynaklar getirmesi 
gerekmektedir. Herhangi bir yerde kurulacak olan herhangi bir tesis o bölgeye 
ya da yöreye nihai amacından önce önemli ardıl etkiler oluşturacak şekilde bir 
durum yaratmaktadır. Örneğin öncelikli olarak o bölgede bir istihdam yaratacak 
olması ve harcama akımı meydana getirmesi dolaylı olarak ekonomik etkiler 
olarak ifade edilmektedir. Spor endüstrisine konu olan faaliyetlerin kısa 
dönemli etkileri direkt, dolaylı ve teşvik etkisi olarak sınıflanabilir. Örneğin 
spor karşılaşmasını izlemeye farklı şehirlerden gelen bireylerin harcama 
akımlarını faaliyetin olduğu bölgede gerçekleştirmeleri direkt etki olarak ifade 
edilebilmektedir. Dolaylı etki ise o bölgenin içinde bulunduğu diğer endüstri 
sektörlerinin o aktiviteye bağlı harcamaları kanalıyla istihdam, kazanç ve üretim 
miktarlarını değiştirmeleri şeklinde ifade edilebilmektedir. 

 

Spor finansmanının bir yol ayrımına geldiğini merkezi ve yerel 
yönetimleri kamuoyu ilgisi ve kamu yararı yönünde kaynak sağlama mantığının 
artık yeni bir mantıkla yer değiştirme eğilimi gösterdiğini ekonomik ve sosyal 
yararlarına rağmen, Finansal maliyetlerin yerel yönetimlerde spor aktivitelerinin 
ve organizasyonların desteklenmesinde dikkatle değerlendirilmeye başlandığını 
katılımcılar daha  az oranda gönüllü emek verecek, daha çok tüketici aktör 
olarak ortaya çıkacak, daha çok tüketim doğrultusunda kamusal finansman 
azalacak spor uygulamaları federasyonlar, kulüpler ve organizasyonların dışına 
kayacak” şeklindeki tespitler spor alanındaki ekonomik gelişmelerin önemli 
ölçüde değer kazanacağı ifade edilmektedir. 

 

Bölgesel kalkınmaya yönelik planlanan hedefler arasına sporun 
ekonomik ve sektörel özelliğinden yaralanılarak spora ilişkin kaynaklar 
rasyonel bir şekilde ele alınıp bölge ekonomisine kazandırıldığı takdirde Doğu 
Anadolu bölgesinin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayacağı 
kaçınılmazdır. 
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Avrupa Birliği’ni hedef alan Türkiye bütün kurumlarda olduğu gibi 
sporda da bu Birliğin kriterlerine uymayı kendine ilke edinmiştir. AB de ticari 
sınırların kalkacağı göz önünde bulundurularak, spor sektöründeki 
planlamaların dünya ölçeğinde düşünülüp geliştirilmesi zorunluluğu 
kaçınılmazdır. Genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin spor sektörüne yapacağı 
yatırımlar sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmeye önemli katkılar sağlayarak,  
gelişmişlik düzeyini bu anlamda üst seviyelere çekebileceği ifade edilebilir. 

 
 

9.7. Vizyon 
 

Sporun varlığı ve devamlılığı için gerekli unsurlardan oluşan spor 
ortamının, nitelik ve nicelik itibarıyla süratle yaygınlaştırılması, geliştirilmesi 
ve kitleye mal edilmesi hizmetlerine ihtiyaç duyulan, disiplin ve otoriteyi 
sağlayabilecek bağımsız, karakterli spor yönetiminin kurulması ile mümkündür 

 
Bölgesel kalkınmaya yönelik planlanan hedefler arasına sporun ekonomik ve 
sektörel özelliğinden yaralanılarak spora ilişkin kaynaklar rasyonel bir şekilde 
ele alınıp Elazığ ilinin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına katkı 
sağlamaya çalışmaktır. Ayrıca; 

 

Elazığ’ı doğunun spor sektörünün tüm ekipmanları ile bir spor merkezi 
haline getirmek 

 

Spor Sektörünü “spor eğitimi, hizmet içi eğitim, kamp, ARGE vb.” 
alanlarda  bir koordinasyon merkezi konumuna yükseltmek. 

 

 

9.8. Misyon 
 

T.C.Anayasasının ön görmüş olduğu 

“Devlet, Đstiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin 
ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere 
karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. 



 235 

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, 
kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli 
tedbirleri alır. 

Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek 
tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

Devlet başarılı sporcuyu korur.” 

 

Đlkelerinden hareketle sporun bölgede tüm yönleri ile geliştirilip 
yaygınlaştırılması temel esastır. 

 

9.9. Elazığ’ da Sektörün Mevcut 
Durumu 
 

 Doğu Anadolu bölgesinde  (Elazığ, Bingöl, Tunceli, Muş) illerinde 
yapılan araştırma sonuçlarına göre 2000 genel nüfus sayımına göre bu dört ilin 
toplam nüfusunun (5–25) yaş grubunun 641.449 (25–44) yaş grubu 268.866 
(45+) yukarı yaş grubunun 181.789 olmak üzere 1.258.877 kişi olduğu. Bu 
nüfusun (5–25) yaş grubunun % 100’ünü oluşturan 641.449 kişi (25–44) yaş 
grubunun % 60’ını oluşturan 161.319 kişi (45+) yukarı yaş grubunun % 15’ini 
oluşturan 27.268 kişi olmak üzere toplam 830.036 kişinin bu yörede spor 
yapması gerekmektedir.  

 

Spor yapması gereken nüfusun illere göre dağılımı ise 325.128 kişi, 
Bingöl ilinde 167.367 kişi Tunceli ilinde 87.071 kişi Muş ilinde ise 250.468 kişi 
şeklindedir. Bu illerde ulaşılan faal sporcu sayısı 33.487 kişi olduğu kabul 
edilecek olursa bu rakam yörede spor yapması gereken nüfusun sadece % 
4’ünün faal spor yaptığını göstermektedir. Yöredeki kulüp sayısı % 1.8 ile ülke 
ortalamasının altına düşmektedir. Spor tesisleri, antrenör, hakem ve eğitici 
sayılarının oranı da bu paralellikte olmaktadır.  
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Tablo 1: Elazığ Đli Spor Branşlarına Göre Sporcu Sayıları 

 
SPOR BRANŞLARI KIZ  ERKEK TOPLAM  
ATICILIK VE AVCILIK        14 68  82  
ATLET ĐZM                281 692  973 
BADM ĐNTON               99  138  237  
BASKETBOL               127  778  905  
BEDENSEL ENG.            2  2  
BEYZBOL VE SOFTBOL            
BĐLARDO                  146  146  
BĐNĐCĐLĐK                     
BĐSĐKLET                 1  1  
BOKS                     149 149  
BRĐÇ                          
BUZ SPORLARI                  
CĐMNASTĐK               67  35  102  
DAĞCILIK                28  96  124  
ESKRĐM                        
GELENEKSEL   SPORLAR          
GOLF                          
GÖRME ENGELL ĐLER          16  16  
GÜREŞ                    188  188  
HALTER                        
HENTBOL                 158  448  606  
HERKES ĐÇĐN SPOR              
ÇĐM HOKEY Đ              1  0  1  
ĐŞĐTME ENG.             0  72  72  
ĐZCĐL ĐK                       
JUDO, KURASH, AĐKĐDO, 
WUS-HU  

41  138 179 

KANO VE RAFT ĐNG             1  1  
KARATE                     47  83  130  
KAYAK VE KIZAK             18  59  77  
KÜREK                         
MASA TEN ĐSĐ             86  193  279  
MODERN PENTATLON              
OKÇULUK                 7  24  31  
OTOMOB ĐL SPORLARI             
SATRANÇ                 74  441  515  
SUALTI, CAN KUR, SU KAY, 
PALETL Đ YÜZ.  

      

TAEKWON-DO       264  2066  2330  



 237 

TENĐS                   20  35  55  
TRĐATLON                      
ÜNĐVERSĐTE                    
VOLEYBOL                409  589  998  
VÜCUT GEL Ş. FĐTNESS  11  11  
YELKEN                        
YÜZME, ATLAMA, SU TOPU 10  20  30  
ZĐHĐNSEL ENGELL ĐLER 7 35  42  
HALK OYUNLARI              92  146  238  
MOTOSIKLET                       
Kıck Boks 6 421 427 

T O P L A M  1856  7091   8947   
Kaynak: Elazığ Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü (2008) 

 

Elazığ’da spor dallarına göre sporcu sayıları Tablo 1’de yer almaktadır. 
2006 verilerine göre 7216 lisanslı sporcu mevcut iken bu sayı 2008 yılında 
8.947 sporcuya yükselmiştir (Tablo 2). 2000 yılında Elazığ valiliğinin yapmış 
olduğu bir araştırmaya göre; Elazığ il merkezinde bulunan Gençlik ve Spor Đl 
Müdürlüğüne kayıtlı 36 spor tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 5'i GSĐM' de, 
10'nu ortaöğretim kurumlarında. 9'u kamu kurum ve kuruluşlarda ve 6 
Teakwando Salonu, 5 Halı saha, I Kondisyon Salonu da özel sektörde yer 
almaktadır. Đl merkezinde 2 çim saha varken diğer sahalar toprak zeminlidir. 
Araştırma sonucu: Spor tesislerinin % 58.3'ünün sağlıklı kullanılabilir durumda 
olmadığı; sıhhatli yapılmamış olmasının yanında ihtiyaçlara cevap verecek 
nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Toplam 36 spor tesisi, günde 418 saat; ortalama X = 11.6 saat hizmete 
açıktır. Tüm spor tesislerinden 19.954 kişi faydalanmaktadır. Bunlardan 700 
kişi G.S.Đ.M.' lüğü spor tesislerinden, 14.004 kişi ortaöğretim kurumlan spor 
tesislerinden, 1.900 kişi kamu kurum ve kuruluşlardaki spor tesislerinden ve 5 
350 kişi ise özel sektöre ait spor tesislerinden faydalanmaktadır. Kapasite/nüfus 
oranına göre, tesislerden faydalanan nüfus oranı: % 34.1’dir. 

 

Spor tesislerinden faydalanan kişilerin nüfusa oranı bakımından Türkiye 
ortalamasının üzerinde olan illerin sayısı 24'dür. Gaziantep % 8,7 ile Türkiye 
ortalamasına eşit bir imkâna sahiptir. Elazığ'da ise araştırmanın yapıldığı spor 
tesislerinden faydalanan kişilerin nüfusa oranı % 9,7'dir. Bu oranın Türkiye 
ortalamasına eşit olduğu görülmektedir. Fakat ortaöğretimdeki spor tesislerini 
diğer kurumlardaki tesislerden ayrı tuttuğumuzda faydalanabildi nüfus oranı % 
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2,9'a düşmektedir. Neticede; Elazığ'da spor tesislerinden faydalanma oranındaki 
bu dengeyi ortaöğretimdeki spor tesislerinin sağladığı söylenebilir. 

 

Kurumlara ve özel sektöre ait spor tesislerinin % 63,8'inin halka açık 
oluğu, % 36,1'nin halka açık olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre spor 
tesislerinin % 100'ünün halka açık olmasıyla G.S.Đ.M. ve özel sektöre ait spor 
tesisleri ilk sırayı almaktadır. 

 

 

Tablo 2. Elazığ Đli Yıllara Göre Lisanslı Sporcu Sayıları 

SPORCULAR 2004 2005 2006 2007 2008 

KIZ 748 1.163 1.428 1.618 1.856 

ERKEK 4.001 5.288 5.788 6.307 7.091 

TOPLAM 4.749 6.451 7.216 7.925 8.947 

Kaynak: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (2008) 

 

Tablo 2’e bakıldığında 2004 yılında toplam lisanslı sporcu sayısı 4.749 olduğu, 
bunun 748’nin bayan, 4001’inin erkek olduğu görülmektedir. 2008 yılında ise 
1.856 bayan, 7.091 erkek olmak üzere toplam 8.947 lisanslı sporcu sayısı 
olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3. Branşlara Göre Elazığ Đlindeki Antrenör Sayısı 

SPOR DALI KADROLU SÖZLE ŞMEL Đ FAHRĐ TOPLAM 

ATLET ĐZM 1 1  2 

BASKETBOL 1   1 

BOKS 1 1 2 4 

BADM ĐNTON 2   2 

HENTBOL   2 2 

JUDO  1  1 

M.TEN ĐSĐ 1   1 

GÜREŞ   1 1 

VOLEYBOL   2 2 
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OKÇULUK   1 1 

TAEKWONDO 1  1 2 

TENĐS   1 1 

HALKOYUNLARI   1 1 

TOPLAM 7 3 11 21 

 
Kaynak: Elazığ Gençlik Spor Đl Müdürlüğü (2008) 

Elazığ Đlinde kadrolu olarak çalışan antrenör sayısı toplamda 7’dir. Sözleşmeli 
antrenör sayısı 3, fahri antrenör sayısı 11 olduğu, genel toplamda da ilimizde 21 
antrenörün görev yaptığı görülmektedir (Tablo 3).  

 

Tablo 4. Elazığ Đlindeki Bran şlarına Göre Hakem Sayıları 

 
SPOR DALI 

 
U.ARASI 

 
M ĐLL Đ 

 
BÖLGE  

 
ADAY 

 
TOPLAM 

ATLET ĐZM 5 7 109  121 

BASKETBOL  7 17 84 101 

BOKS      

BADM ĐNTON   2 8 10 

GÜREŞ   1 20 21 

HENTBOL   2 57 53 

KARETE      

SANTRANÇ   4 16 20 

TAEKWONDO  4 8 12 24 

TENĐS      

M.TEN ĐSĐ   6 30 35 

VOLEYBOL  4 37  41 

TOPLAM  

  

5 22 188 227 426 

 
Kaynak: Elazığ Gençlik Spor Đl Müdürlüğü 

 

Elazığ ilindeki branşlara göre en fazla hakem atletizm branşında toplam 121 
hakem bulunmakta, basketbol da 101, hentbol da 53, voleybolda 41 hakem 
olduğu görülmektedir. Toplamda bütün branşlardaki hakem sayısına 
bakıldığında Elazığ ilinde 426 hakem olduğu görülmektedir (Tablo 4). 
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9.10. SPOR SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ 
VE ZAYIF YÖNLER Đ 
 

Güçlü Yönleri Güçsüz Yönleri 
� Fırat Üniversitesi, beden eğitimi ve 

spor alanında bölge illeri arasında en 
iyi durumda olması, 

� Bölge illeri arasında beden eğitimi ve 
spor alanında “Doktora” eğitimi 
veren tek il olması; 
o Spora akademik yönden destek 

olması, 
o Bölge illerini beden eğitimi spor 

alanında akademik başkent 
yapması, 

o Sporun yaygınlaşması ve 
bilimsel metotlarla yapılmasına 
destek olması, 

� Alan ve branş yönü ile beden eğitimi 
öğretmeni açığının fazla olmaması,  

� Alana yönelik Đlimizde “Spor Lisesi” 
nin bulunması; 
o Đlimizin sporuna temel destek 

olması,  
o Đlimizin sporda teşkilatlanması 

ve örgütlenmesine destek olması, 
o Sporda nitelikli eğitimin lise 

düzeyinde başlamış olması, 
� Đlimizde “Özel Eğitime Muhtaç” 

öğrenciler için özel eğitim 
kurumlarının olması ve buralarda 
beden eğitimi ve spor destekli eğitim 
verilebilmesi, 

� Sporcuları sağlık yönünden destek 
sağlayacak yeterli sağlık 
kuruluşlarının (Eğitim-Araştırma 
Hastanesi) olması, 

� Đlimiz yeterli düzeyde sanayide 
gelişmemiş olması nedeniyle, spor 
alanına verilecek desteğin az 
azaltması, 

� Đlimiz insanında takım ruhu ile 
çalışmanın önemini kavrayamamış 
olması veya bu konunun yeteri 
kadar anlaşılmamış olması, 

� Sporda kolektif davranışlar önemli 
yer tutmasına rağmen Đlimizde 
“kolektif-birlikte çalışma” 
kültürünün tam olarak kabul 
görmemiş olması, 

� Đlimizde birçok spor branşına 
hizmet verecek çok amaçlı bir spor 
kompleksinin olmaması, 

� Özel sektörün modern ve çok 
amaçlı spor tesislerini yapma 
konusunda çabasının olmaması, 

� Okul öncesi ve orta öğretim 
kurumlarında tam olarak beden 
eğitimi derslerinin amacına uygun 
yapılamaması, 

� Sporcular sağlık ve tedavi 
sürecinde hastanelerden yeterli 
düzeyde yararlanamaması, 

�  Đlimiz spor turizmi konusunda 
zengin mekânlara sahip olmasına 
rağmen, bu alanların yeterli 
düzeyde kullanılmaması ve 
tanıtılmaması, 

� Bazı Đlçe ve kırsal kesimdeki 
okulların merkez uzaklığı ve 
kırsalın spor tesisi ve alanları 
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� Đlimizde spor basını ve özel 
televizyon kanallarının olması, 

� Đlimiz spor turizmi konusunda da 
zengin bir konuma sahip olması, spor 
turizmi amaçlı faaliyetlerinin (kayak, 
su sporları, dağcılık, dağ yürüyüşü 
(trekking) vb.) yapılmasına müsait 
olması, 

� Đlimizde okuma kültürüne önem 
veren yeteri kadar insanın olması  

� Đlimizde spor alanında proje 
hazırlama kültürü için yeterli 
akademik personelin olması, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

problemleri; 
o Kırsalda spor tesisi yetersizliği 

nedeniyle, sportif yarışma 
organizasyonlar daha çok 
merkezde yapılmasının 
zorunlu olması, 

o Đlimiz merkezinde ve kırsalda 
yeteri düzeyde spor tesisi ve 
semt sahalarının olamayışı,  

o Kırsalda spora ayrılan parasal 
kaynakları çözmek için yeteri 
kadar özel sektör desteğine 
sahip olunmaması 

� Spor basını ve tv programlarının 
daha çok futbol sporuna 
yönelmesi, diğer sporların yeterli 
şekilde yer verilmemesi 

� Spor basını ve tv programlarında 
yeterli düzeyde akademik katılımın 
sağlanmamamsı, 

� Đlçe ve merkez okullarımız ile 
kırsalda okul çağındaki 
öğrencilerin yararlanabileceği spor 
tesis ve alanların yetersizliği, 

� Đlimizde sağlığı korumak amacıyla 
yapılabilecek yeterli düzeyde 
yürüyüş ve koşu alanlarının 
olmamamsı, 

� Yerleşim bölgelerindeki oyun ve 
spor alanlarının yersiz olması okul 
çağındaki çocukları bilinçsiz 
bilgisayar kullanımına itmesi ve 
hareketsizliğe neden olması 

 

9.11. Sporun Bölgesel Kalkınmaya 
Katkısı 

Bir spor tesisi kurulduğunda o bölgeye ya da yöreye nihai amacından 
önce önemli ardıl etkiler oluşturacak şekilde bir durum yaratmaktadır. Örneğin 
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öncelikli olarak o bölgede bir istihdam yaratacak olması ve harcama akımı 
meydana getirmesi dolaylı olarak ekonomik etkiler olarak ifade edilmektedir. 
Spor endüstrisine konu olan faaliyetlerin kısa dönemli etkileri direkt, dolaylı ve 
teşvik etkisi olarak sınıflanabilir. Örneğin spor karşılaşmasını izlemeye farklı 
şehirlerden gelen bireylerin harcama akımlarını faaliyetin olduğu bölgede 
gerçekleştirmeleri direkt etki olarak ifade edilebilmektedir. Dolaylı etki ise o 
bölgenin içinde bulunduğu diğer endüstri sektörlerinin o aktiviteye bağlı 
harcamaları kanalıyla istihdam, kazanç ve üretim miktarlarını değiştirmeleri 
şeklinde ifade edilebilmektedir. 

 

Spor endüstrisinin yapısı diğer endüstri alanlarına göre farklılık 
göstermektedir. Bu anlamda bir karşılaştırma yapıldığında özellikle talebi 
oluşturacak kitlenin yaş, cinsiyet, mesleki durum, gelir yapısı, kültür ve 
yaşanan çevre kriterleri, ırk, yaşanan bölgenin büyüklüğü, çalışma saatleri, 
serbest zaman gibi kriterler oldukça belirleyicidir.  

Tablo 5: Doğu Anadolu Bölgesi Đllerine Göre Kulüp Sayıları 

Sıra ĐL ADI ASKER Đ ĐHTĐSAS MÜES. OKUL S. KULUBÜ  TOP. 
1 MALATYA         12 22 19 55 108 
2 ERZURUM   27   6 45 78 
3 IĞDIR     1 32 19 52 
4 AĞRI     8 27 9 44 
5 ERZĐNCAN 1 3 22 3 14 43 
6 ELAZI Ğ   4 19 1 18 42 
7 BĐNGÖL     9 4 18 31 
8 KARS   3 10 1 16 30 
9 MUŞ     5 4 21 30 
10 VAN   3 9 5 13 30 
11 GÜMÜŞHAN

E     9 5 14 28 
12 HAKKÂR Đ     5 8 14 27 
13 ARDAHAN         23 23 
14 BĐTL ĐS     6 3 14 23 
15 TUNCELĐ   1 7 3 5 16 
 TOPLAM 1 53 132 121 298 605 

 
Kaynak; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Mayıs 2008) 

 

Günümüzde spor, kişisel ve toplumsal sağlığı koruyucu ve geliştirici 
nitelikleriyle önemli bir hizmet sektörü olarak kabul görmektedir. Ayrıca, 
günümüzün kitle iletişim araçları ve özellikle medyanın etkisiyle karlı bir 
reklâm ve tanıtım aracı haline gelen spor, bir taraftan geniş kitlelerin yoğun 
ilgisini çeken bir gösteri ve eğlence faaliyeti olarak tüketim sektörüne 
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dönüşürken, diğer taraftan müteşebbisler için önemli miktarlarda finans 
hareketlerinin yaşandığı cazip bir ekonomik faaliyet alanı haline gelmektedir. 
Doğu Anadolu da bulunan illerin spor kulübü dağılımı Tablo.5’de 
gösterilmiştir. 

Mevcut spor federasyonlarının lisanslı sporcu sayısı 122.939’dur. 
Nüfusa göre sporcu oranı 509 iken bu oran futbol branşında 148’dir. G.S.G.M. 
ve Futbol Federasyonuna kayıtlı toplam lisanslı sporcu sayısı 544.572’dir. 
Türkiye nüfusuna göre oranı ise 115’dir. Bu orana göre ülkemizde her 115 
kişiden biri spor yapmaktadır. Nüfus başına düşen sporcu oranı en iyi 
durumdaki ilimiz Yalova’dır (37). Đkinci olarak Kırklareli gelmektedir (55). 
Sayısal açıdan en kötü durumda olan illerimiz ise Diyarbakır (375) ve Şırnak 
(383) gözükmektedir. Doğu Anadolu’daki illerde toplam sporcu dağılımlarına 
göre Elazığ 5. sırada yer almaktadır (Tablo 6). 

Tablo 6. Doğu Anadolu Bölgesi Đllerine Göre Sporcu Sayıları 

Sıra ĐL ADI L ĐSANSLI SPORCU FAAL SPORCU TOPLAM 

1 ERZURUM 18.777 10.592 29.369 

2 MALATYA 18.680 2.999 21.679 

3 VAN 10.797 1.484 12.281 

4 AĞRI 8.592 440 9.032 

5 ELAZI Ğ 7.925 1.055 8.980 

6 ERZĐNCAN 6.843 1.408 8.251 

7 BĐNGÖL 6.155 1.473 7.628 

8 HAKKÂR Đ 6.501 1.070 7.571 

9 BĐTL ĐS 4.978 957 5.935 

10 KARS 4.656 833 5.489 

11 MUŞ 4.836 447 5.283 

12 TUNCEL Đ 3.809 515 4.324 

13 GÜMÜŞHANE 3.118 302 3.420 

14 IĞDIR 2.211 348 2.211 

15 ARDAHAN 1.594 709 1.594 

  TOPLAM 109.472 23.575 133.047 
 

Kaynak; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Mayıs 2008) 

1999 verilerine göre ülkemizde toplam 37 spor branşında 13.976 
antrenör görev yapmaktadır. Bu sayı, ülkemizde toplam sporcu sayısına göre 
oranlandığında her 9 sporcuya bir antrenör, toplam nüfusa oranlandığında ise 
4436 vatandaşımıza bir antrenör düşerken, G.S.G.M. tarafından her ilde açılan 
çocuk ve gençlerimize yönelik spor okullarında ise 40 öğrenciye bir spor 
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eğiticisi düşmektedir. Bu oran özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
bölgelerimizde yer alan illerimizde daha da yükselmektedir. Örneğin; 
Batman’da 105 spor okulu öğrencisine bir spor eğitimcisi düşerken, Bitlis’te 66, 
Adıyaman’da 65 spor okulu öğrencisine bir eğitici düşmektedir. 

 1997 verilerine göre ülkemizde toplam 7972 spor tesisi 64 adette il 
hizmet binası bulunmaktadır. Spor tesislerinin illere göre dağılımları ile 
illerdeki sporcu sayılarına göre oranlarına bakıldığında, Đstanbul toplam 
nüfusunun (9.061.096) 56 tesise göre oranı 161.800, lisanslı sporcu sayısına 
(85.025) göre oranı 1518 olarak belirlenmiştir. Adıyaman ilimizde ise toplam 
nüfus (684.339), 30 tesise göre oranı 22.811, lisanslı sporcu sayısına göre 
(2114) 71 olarak belirlenmiştir. Bu oranlara bakıldığında Türkiye’de spor 
yapılan yerler olan spor tesislerinin dağılımlarının oldukça yetersiz ve dengesiz 
olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki, bu oranlara göre Đstanbul’da toplam nüfusun 
ancak % 9’u, spor yapma olanağı bulurken, Ankara nüfusunun % 6’sı, 
Adıyaman nüfusunun % 3’ü, spor yapma olanağı bulabilmektedir. 

Tablo 7. Đllere Göre Sporcu ve Kulüp Karşılaştırmaları 

FAAL VE L ĐSANSLI  
SPORCU 

SPORCU KARTLI 
SPORCU 

Sıra 
 

ĐL ADI B E   T T KULÜP 

1 ERZURUM 31 227 258 13 3 

2 MALATYA 25 140 165 10 1 

3 IĞDIR 29 122 151 0 15 

4 ARDAHAN 5 116 121 0 0 

5 ELAZI Ğ 37 69 106 15 2 

6 ERZĐNCAN 17 49 66 0 —1 

7 TUNCEL Đ 32 28 60 0 1 

8 BĐNGÖL 19 33 52 10 1 

9 VAN 6 43 49 0 2 

10 KARS 6 26 32 6 0 

11 GÜMÜŞHANE 14 15 29 0 0 

12 MUŞ 1 25 26 0 0 

13 HAKKÂR Đ 0 7 7 22 0 

14 BĐTL ĐS 0 6 6 0 0 

15 AĞRI 0 5 5 6 —3 
TOPLAM 222 911 1133 82 21 

Kaynak; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Nisan 2008) 
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Tablo 7’de Doğu Anadolu Bölge Đllerinde Nisan 2008 verilerine göre 
Elazığ faal ve lisanlı sporcu sayısı bakımından 5. sırada yer almaktadır (Tablo 
7).  Batı ve gelişmiş ülkelerde (5–25) yaş grubunun % 100’ü, (25–44) yaş 
grubunun % 60’ı, (45+) yaş grubunun % 15’inin spor yapması gereken nüfus 
olarak kabul edilmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde  (Elazığ, Bingöl, Tunceli, 
Muş) illerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre 1990 genel nüfus sayımına 
göre bu dört ilin toplam nüfusunun (5–25) yaş grubunun 641.449 (25–44) yaş 
grubu 268.866 (45+) yukarı yaş grubunun 181.789 olmak üzere 1.258.877 kişi 
olduğu. Bu nüfusun (5–25) yaş grubunun % 100’ünü oluşturan 641.449 kişi 
(25–44) yaş grubunun % 60’ını oluşturan 161.319 kişi (45+) yukarı yaş 
grubunun % 15’ini oluşturan 27.268 kişi olmak üzere toplam 830.036 kişinin bu 
yörede spor yapması gerekmektedir.  

 

Spor yapması gereken nüfusun illere göre dağılımı ise 325.128 kişi, 
Bingöl ilinde 167.367 kişi Tunceli ilinde 87.071 kişi Muş ilinde ise 250.468 kişi 
şeklindedir. Bu illerde ulaşılan faal sporcu sayısı 33.487 kişi olduğu kabul 
edilecek olursa bu rakam yörede spor yapması gereken nüfusun sadece 
%4’ünün faal spor yaptığını göstermektedir. Yöredeki kulüp sayısı % 1,8 ile 
ülke ortalamasının altına düşmektedir. Spor tesisleri, antrenör, hakem ve eğitici 
sayılarının oranı da bu paralellikte olmaktadır. 

Tablo 8. Doğu Anadolu Đllerinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik ve Sporcu -Kulüp  
Sayıları Sıralaması 

 

 
ĐLLER 

Sos-
Eko 

Gelişmi
şlik 

Sıralam
ası 

Sos-Eko 
Gelişmişli
k Endeksi

Sporcu Sayısı 
Toplam 

Kulüp Sayısı 
Toplam 

1 ELAZI Ğ 36 -0.10131 1.ERZURUM 29.369 1.MALATYA 108 
2 MALATYA 41 -0,22627 2.MALATYA 21.679 2.ERZURUM 78 
3 TUNCELĐ 52 -0,40003 3VAN 12.281 3.IĞDIR 52 
4 ERZĐNCAN  58 -0,49288 4.AĞRI 9.032 4.AĞRI 44 
 
5 ERZURUM 

60 -0,53286 5.ELAZI Ğ 
 8.980 5.ERZĐNCAN 

 43 
6 KARS 67 -0,81944 6.ERZĐNCAN 8.251 6.ELAZI Ğ 42 
 
7 IĞDIR  

69 -0,89089 
7.BĐNGÖL 7.628 

7.BĐNGÖL 31 
8 HAKKÂR Đ 70 -1,13956 8.HAKKÂR Đ 7.571 8.KARS 30 
9 GÜMÜŞHANE 71  -0,92501 9.BĐTL ĐS 5.935 9.MUŞ 30 
10 ARDAHAN 74 -

.1.12469 10.KARS 5.489 
10.VAN 30 

11 VAN 75 -1,09297 11.MUŞ 5.283 11.GÜMÜŞHANE 28 
12 BĐNGÖL 76 - 12.TUNCELĐ 4.324 123.HAKKÂR Đ 27 
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Kaynak; DPT Đllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 2003 ve Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü (Nisan 2008) 
 

  Doğu Anadolu bölgesindeki 2003 yılı verilerine göre illerin sosyo-
ekonomik gelişmişlik sıralaması bakıldığında ilk üç sırayı Elazığ, Malatya ve 
Tunceli illeri almakta, son üç sırada ise Bitlis, Ağrı, Muş illeri bulunmaktadır. 
Mayıs 2008 verilerine göre bu illerin sporcu sayısına göre sırlaması, ilk üç sıra 
olarak Malatya, Erzurum, Van, Ağrı ve Elazığ illeri teşkil etmekte, son üç 
sırada ise Gümüşhane, Iğdır ve Ardahan illeri sıralanmaktadır. Kulüp sayısı 
sıralamasında ise, Malatya, Erzurum, Iğdır illeri ilk üç sırayı oluştururken, son 
üç sırayı Ardahan, Bitlis ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Bu durum illerin 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri ile illerin sporda gelişmişlik düzeyleri 
arasında bir paralelliğin olduğunu ifade etmektedir.  

 
 

9.12. Sektörün 2023’ de Elazı ğ’daki 
Durumu Ne Olmalı? 
 

Yasal düzenlemeler çerçevesinde Doğu Anadolu bölgesinde, sporun 
yaygınlaştırılmasında, şu andaki ve ileriye yönelik, eğitim, altyapı ve 
organizasyon çalışmaları, yapmış oldukları faaliyetler ve karşılaştıkları 
problemler ile yörede spor yatırımı olarak planlanmış hizmetlerin ve 
gerçekleştirme durumu ile spor bünyesinde yer alan mevcut, sporcu eğitimci, 
antrenör, hakem, yönetici ve tesislerin çağ nüfusuna oranı, yörede yaygınlaşma 
düzeyi ile kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü birliklerin koordinasyonu ve 
yöre halkının katılımları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 
Sporun toplumda yaygınlaştırılması, yönetim, personel ve tesisler, 

malzeme, araç-gereç ve kitle iletişim araçlarının, işleyişine faaliyetlerin, 
yeterliliğine, dengeli dağılımına, tüm sorumlulukların yerine getirilmesine 
bağlıdır. 

 
Doğu Anadolu Bölgesinin, Ekonomik-Sosyal-Kültürel ve Eğitim 

alanında olduğu gibi spor alanında da problemleri ve ihtiyaçları vardır bu 
problem ve ihtiyaçları gidermek için; Sporun insanlar ve ülkeler arasında barış, 

.1.12469 
13 BĐTL ĐS 79 -1.15736 13.GÜMÜŞHANE 3.420 13.ARDAHAN 23 
14 AĞRI 80 -1.28116 14.IĞDIR 2.211 14.BĐTL ĐS 23 
15 MUŞ 81 -1,43956 15.ARDAHAN 1.594 15.TUNCELĐ 16 
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dostluk ve kardeşliği geliştiren niteliklerinin her geçen gün önemini daha da 
artırması karşısında yörede spor imkânları geliştirilmelidir. Ülke genelinde 
sporla ilgili kuruluşlar yeniden yapılandırılmalı. Sporla ilgili mevzuat 
eksikliklerinin, sporcuların, sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim sorunlarının 
tespiti, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve önlemlerin alınmasında yapılacak olan 
çalışmalarda öncelik bu yörelerde olmalıdır.  

 
Sporun merkezi idareye bağlı olarak geliştirilmeye çalışılması 

günümüzün ihtiyaçlarını ne yazık ki karşılayamamaktadır. Bu noktada mevcut 
yapıların demokratikleşmesinin yanında, Merkezden yönetim sistemi, Yerinde 
yönetim şekline dönüştürülmelidir. Mevcut potansiyelin değerlendirilmesi ve 
arttırılması için bölgede gençlik ve spor teşkilatlanması yeniden düzenlemeli, 
spor kulüplerinin yeniden yapılanması gibi adımlar atılmalıdır.  
  

Bu bölgede spor teşkilatları, yöre insanlarının bedensel yapısı, yöresel 
gelenekler alışkanlıklar ve toplumun sosyo-ekonomik yapısı göz önünde 
bulundurularak çalışmalar bu doğrultuda yapılmalıdır. Yöresel ve geleneksel 
spor dallarının geliştirilmesi konusunda özel programlar uygulanmalıdır. 
Coğrafi şartlar, iklim şartları, ulaşım durumu, mevcut tesisler, sporcu ve okul 
sayısı ile halkın spora yatkınlık ve eğilimleri göz önünde bulundurularak 
bölgesel spor merkezleri kurulmalıdır.  

 
Sporun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için yörede yetersiz olarak 

görülen spor tesisleri yapımına önem verilmelidir. Bu amaçla belediyelerin ve 
üniversitenin spor tesislerine katkıları artırılmalıdır. Kamu ve özel sektör 
kuruluşları ile fabrikaların yapmakla mükellef oldukları spor tesisleri 
uygulanmasına başlayarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara spor 
tesisleri kazandırılmalıdır. Mevcutlarının tam kapasiteye kullanılması için 
gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.  
 

Bölgedeki Kamu kurum ve kuruluşları tasarrufunda bulunan ancak spor 
tesis veya sahası yapımına uygun olmayan atıl durumdaki alanların yap-işlet-
devret anlayışı içinde ve gelir getirecek başka seçeneklerle değerlendirilerek, 
buralardan elde edilen gelirin yine yörenin gençlik ve spor hizmetlerinde 
kullanılması için çalışmalar yapılmalıdır.  
 

Türkiye’de sporun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için kulüpleşme, 
kulüplerde eğitim ve kulüpler arası yarışmalar temel faktörlerdir. Bu amaçla 
güçlü kulüplerin kurulması ve yaygınlaşması özendirilmelidir.  
Bölgede kulüpleşme oranı yükseltilerek mevcut spor kulüplerinin ise ilmi 
esaslara göre sporcu yetiştirmeleri teşvik edilmeli yöre halkının mahallindeki 
spor kulüplerine üye olmaları sağlanmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetler ve Emniyet 
Teşkilatı yörede kulüpler kurarak halkın bu birimlerle kaynaşmalarını 
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sağlamalıdır. Kulüplerin mahalli imkânlarla gelişmelerini artırıcı arayışlarına 
destek olunmalı yol göstermelidir.  
 

Kamu kurum ve kuruluşları, özel ve mahalli idarelerde bu konuda 
işbirliği yapılmalıdır.  Bölgedeki spor kulüpleri sporcu yetiştiren belli 
standartlara ulaşmış kulüpler haline getirilmesi için “spor kulüpleri yardım 
yönetmeliği” bu yöreye yönelik şekilde düzenlenmelidir. 

 
Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde mevcut spor düzeyi oldukça 

düşüktür. Bu oran araştırmaya konu olan yörede de önemli ölçüde 
görülmektedir.  

 
Bölgede işsizlik oranı yüksek olduğundan çalışma imkânı bulmayan 

gençliğin, toplumumuzca ihtiyaç duyulan alanlar da bilgi ve beceri 
kazanabilmeleri için, spor alanında eğitim programları düzenlenerek onların 
üretken hale gelmelerini ve istihdam edilmelerini sağlamalıdır. Bu konu ile ilgili 
kurum ve kuruluşlar işbirliğine gitmelidir.  
 

Avrupa Birliği sürecindeki ülkemizde, Avrupa örneğindeki gençlik ve 
spor yapılanmalarına ihtiyaç artmaktadır. Ülke genelinde hazırlanan spor 
kurumları ve faaliyetleri ile ilgili master plan çalışmaları, programlar ve projeler 
yöreye özgü yapılmalıdır. Ayrıca bu Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınması ve 
gelişmesi için uygulanacak tedbirler (GAP-DAP) projelerinde, özelleştirme vb., 
çalışmalar, spor kurumlarına ve birimlerine yansıyacak şekilde geniş yer 
ayrılmalıdır. 
 

ÖNERĐLER 
� Đlimiz şehir planlarında da yer alan ve Elazığ Spor tesislerinin de içinde 

bulunduğu 150 dönümlük alanda “Elazığ Spor Kompleksinin” hayata 
geçirilmesi için çalışmaların başlatılması, 

� Fırat Üniversitesi binaları ve Kredi Yurt Binalarının üstünde bulunan 350 
dönümlük alanda Elazığ’da sporun temellerinin atılacağı “Spor Eğitim 
Merkezleri ve Eğitim Alanlarının” hizmete girmesi amacıyla bu alana 
atletizm, güreş, jimnastik, badminton, futbol vb. spor dallarına ve engelli 
insanlarımıza (tekerlekli sandalye basketbolu, goalball, dans vb.) yönelik 
eğitim merkezleri ve hizmet alanlarının planlama çalışmalarının 
başlatılması, 

� Đlimizde kapalı spor salonu olmayan ilçelere spor salonu yaptırılması, 
� Đlimiz merkezinde semt saha ve spor salonu planlaması yeniden gözden 

geçirilerek, yerleşim birimi ve okulların müşterek kullanımına açılacak 
şekilde planlanmalı ve yeni spor salonu ve tesisler yapılması, 

� Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan 
“Antrenörlük” bölümünün eğitime başlayabilmesi için gerekli alt yapı ve 
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akademik yapılanma çalışmalarına başlanması, 
� Đlimiz turizm ve rekreasyonel alanlar yönünden zengin bir kültüre sahiptir. 

Bu amaçla Elazığ’da spor turizmini canlandırmak amacıyla bu konunun 
eğitiminin verileceği ve gerekli personelin yetiştirilebileceği “ Rekreasyon” 
bölümünün Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
bünyesinde gerekli alt yapı ve akademik yapılanma çalışmalarına 
başlanması, 

� Đlimizde yüzme sporunun gelişmesi için Kapalı Yüzme Havuzunun 
bitirilmesi ve Elazığ’ın spor kompleksi içinde olimpik ölçülerde “Açık 
Yüzme Havuzu” projesinin hayata geçirilmesi 

� Elazığ’da spor sektörünün tüm ihtiyaçlarına hizmet verecek ve gerekli 
akademik çalışmaların yapılarak bilimsel destek sağlamak amacıyla, Fırat 
Üniversitesi bünyesinde “Spor Araştırmaları ve Uygulama Merkezi” 
kurulması, 

� Đlimiz ve ülkemiz sporuna bilimsel destek sağlayacak bilimsel bir “Spor E-
dergi” çıkarılması için gerekli çalışmaların başlatılması, 

� Đlimiz amatör sporcularının kahve ve sigara ortamlarından uzaklaştıracak bir 
“Amatör Sporcu Evi” projesi hayata geçirilerek sporcuların yararlanacağı 
bir spor kütüphanesi, spor branşlarının aralarında kaynaşarak bilgi alışverişi 
yapacağı, gazete, dergilerin okunacağı, seminer veya güncel bilimsel 
bilgilerin aktarılacağı bir yer açılması, 

�  Amatör spor kulüplerini bir merkezde toplayacak ve kahve, iş yeri gibi 
yerlerden kurtaracak iki odalı (bir oda kulüp irtibat bürosu, bir oda malzeme 
odası) bir “Amatör Kulüpler Merkezi” projesi hayata geçirilmesi, 

� Yerel tv ve gazetelerde futbol dışında kalan amatör sporlara yönelik 
yayınların yeterli düzeye ulaşması ve sadece amatör sporlara ayrılacak 
program ve yayınların olması, 

� GAP veya DAP bölge illerini kapsayan sportif organizasyon veya 
şenliklerin Đlimizde de düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması, 

� Đlimiz ve bölge sporcularına hizmet verecek “Sporcu Sağlık Merkezi” 
kurulması için çalışmaların başlatılması, 

� Đlkimizdeki beden eğitimi öğretmenlerinin hizmet içi kurstan geçirilmesi ve 
kalıcı bir “Hizmet Đçi Eğitim Merkezi” kurulması, 

� Elazığ’ın sporda temelini oluşturacak eğitim kademelerinden olan “Spor 
Lisesi” çok amaçlı spor tesislerinin bir arada bulunacağı bir ortamda eğitim 
binalarının yapılması, 

� Đlçelerde ve kırsal kesimde sporun yaygınlaştırılması ve iyi yetişmesi 
amacıyla özel kurslar açılması, 

� Okul sporlarına katılımda oluşan güçlükleri aşmak ve sporu tanıtmak 
amacıyla ailelere, anne ve babalara yönelik eğitim verilmesi, 

� Özel ve kamu sektörün spora destek noktasında çalışmaların arttırılması, 
� Günümüzde sağlığı korumak gelişen teknoloji sayesinde güçleşmektedir. 

Elazığ halkının sağlığını korumak amacıyla “Sağlıklı Yaşam Merkezleri” 
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kurulması ve özel teşebbüsler sayesinde açılan sağlığı korumak amaçlı 
açılan tesis veya yerlerin denetlenerek bu iş için uygunluğu saptanmalı, 
uygun olanlara ruhsat verilme çalışmaları yapılmalı, 

�  Okullarda sporda şiddetin önlenmesi için çalışmaların sürekli yapılması, 
taraftarlık eğitimi verilmeli ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak 
tutulması için sportif etkinliklere önem verilmesi, 

� Đlimizde spor tesisi ve alanlarında engelli insanlarımıza da hizmet verecek 
şekilde dizayn edilmesi ve yarışmaların düzenlenmesi için çalışmaların 
başlatılması, 

 
 

 
 
 
 
 
 

AMAÇ-1  
Öncelik 1.1  

Hedef Elazığ’da Geçmişten Günümüz Spor ve Mevcut 
Durum 

Amaç Elazığ’ın geçmişten günümüze spor kültürü, spor 
kulübü, başarılı sporcuları, spor tesisleri ve mevcut 
durumun tespit edilmesi 

Çıktılar Derlenen bilgiler tasnif edilerek “Elazığ’da Geçmişten 
Günümüze Spor” adıyla bir kitap formatında 
yayınlanması 

Faaliyetler  

 1.1.1 Elazığ’da spor kültürü ve tarihsel 
gelişimi 

 1.1.2 Geçmişten günümüze spor tesisleri ve 
mevcut durum 

 1.1.3 Geçmişten günümüze spor kulüpleri ve 
mevcut durum 

 1.1.4 Geçmişten günümüze sporcular, 
Hakemler, Yöneticiler, Milli Sporcular 

Bütçe1 10.000 YTL 

 

Mantıksal Çerçeve Matrix’  
i2 

Ek 1.1 MÇM  ve Excel Tablosu 

NOT 1 : Elazığ’ın kısa bir spor tarihi çıkarılarak, geçmişten günümüze gelişme 
süreçleri ve mevcut durum kaydedilerek, gelecek nesillere bir kaynak 
eser bırakılacaktır. 
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AMAÇ-2  
Öncelik 2.1  

Hedef Spor Tesisleri ve Planlaması 

Amaç Spor tesisleri, spor kompleksi, sağlıklı yaşam ve 
spor alanlarının planlanması 

Çıktılar Spor tesisleri plan ve projeleri 

Faaliyetler  

 2.1.1 Elazığ Đli ve Đlçelerini spor tesisleri 
planlaması 

 2.1.2 Elazığ Đli Sağlıklı Yaşam ve Spor 
Alanları 

 2.1.3 Özürlüler için spor alanları 

Bütçe1 Ek 2.1 olarak ve Excel tablosu olarak sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2.1 MÇM  ve Excel Tablosu 

NOT 2 : Đlimizin spor tesisleri ve spor kompleksi yapılacak alanlarının planları 
yapılarak, Đlimizin spor tesislerinin yeterli düzeye gelmesi 
sağlanacaktır. 

AMAÇ-3  
Öncelik 3.1  

Hedef Elazığ’da Spor Eğitimin Yeterli Düzeye 
Ulaşması 

Amaç Spor eğitimi spor sektörünün gelişim sağlaması ve 
ileriye gidebilmesi için öncelikli yatırımdır. Bu 
nedenle Đlimizde Spor Eğitiminin Planlaması 
yapılacaktır. 

Çıktılar Spor Eğitim Planları 
Faaliyetler  
 3.1.1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 

Eğitimi 
 3.1.2 Antrenör ve Hakem Eğitimi 
 3.1.3 Spor Yöneticisi Eğitimi 
 3.1.4 Sporcu Sağlığı ve Hizmetleri 
Bütçe1 Ek 3.1 olarak ve Excel tablosu olarak sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve Matrix’ 
i2 

Ek 3.1 MÇM  ve Excel Tablosu 

NOT 3 : Elazığ’da verilecek her düzeydeki spor eğitiminin planlaması 
yapılacak ve bölge illeri arasında spor eğitiminin başkenti olması için 
çalışmalar yürütülecektir. 
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Aşağıda çok genel bir zirve taslağı vardır 

Taslak Zirve Katılımcıları 
 

Öncelik 
1.1 

Yrd. Doç. Dr. Cengiz 
ARSLAN 

Elazığ’da 
Geçmişten 

Günümüze Spor 

Yrd. Doç. Dr. 
Cengiz 

ARSLAN 

    

AMAÇ 2 Konuşmacılar Konu Başlığı Sorumlu ve 
metodoloji 

Öncelik 
2.1 

Sedat ACAR  Elazığ’da Spor 
Tesisleri 

Planlaması 

Yrd. Doç. Dr. 
Sabahattin 

DEVECĐOĞLU 

Öncelik 
2.2 

Sedat ACAR  Spor Kompleksi Yrd. Doç. Dr. 
Sabahattin 

DEVECĐOĞLU 

    

AMAÇ 3 Konuşmacılar Konu Başlığı Sorumlu ve 
metodoloji 

Öncelik 
3.1 

Yrd. Doç. Dr. Cengiz 
ARSLAN 

Spor Eğitimi Yrd. Doç. Dr.  
Cengiz 

ARSLAN 

Öncelik 
3.2 

Yrd. Doç. Dr. Cengiz 
ARSLAN 

Antrenör Eğitimi “ 

Öncelik 
3.3 

Yrd. Doç. Dr. Sabahattin 
DEVECĐOĞLU 

Spor Yöneticisi 
Eğitimi 

“ 

Öncelik 
3.4 

Doç.  Dr.  Erhan YILMAZ Sporcu Sağlığı ve 
Hizmetleri 

“ 
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Elazığ 
Buluşuyor 2008 

 
 

Bölüm 10 : 

 
 
 
Sektörün Adı: Su Ürünleri  
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Su ürünleri sektörü havuzlarda ve kafeslerde balık yetiştiricili ğini, 
yavru balık üretimini, diğer alternatif bazı su ürünleri türlerinin ve süs balığı 
yetiştiricili ğini, bu üretime bağlı olarak gelişebilecek balık hastalıklarının teşhis, 
tedavi ve aşılamasını, yetiştiricilik ve üretim faaliyetlerinde işletmelerin en 
önemli giderini oluşturan balık yemi üretimini ve geliştirilmesini, su ürünleri 
avcılığını, gelişen balıkçılık sektörüne bağlı olarak balık avcılığı ve 
yetiştiricili ğine yönelik araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve üretimini, elde edilen 
ürünün işlenerek değerlendirilmesini, balıkçılık sektöründe çalışan ve çalışmayı 
düşünenlerin mesleki eğitimlerini, AB kaynaklarından sektöre yönelik fonların 
kullanılması için gerekli yapılanmayı, bölgesel su kaynaklarının taşıma 
kapasiteleri ve göl yönetimini, alt yapı ve organizasyonu ve belirlenen hedeflere 
ulaşılabilmesi için referans laboratuarların oluşturulmasını kapsamaktadır. 

 
 

10.2.Gerekçe: 
 

Elazığ, sınırları içerisinde bulunan baraj gölleri, doğal göller ve 
akarsularla ülkemizin en zengin su potansiyeline sahip illerden biridir.  

 

Yetiştiricilik için toplam 28.319 ha. ve avcılık için 105.616 ha.’lık su 
ürünleri üretim alanı bulunmaktadır. Yetiştiricilik için yukarıda belirtilen alanın 
%3’lük kısmında 919.700 ton/yıl balık üretimi ülkenin kalkınma hızı ortalama 5 
olduğunda 20 yıl sonra gerçekleşebilecektir. 2008 yılı Elazığ Tarım Đl 
müdürlüğü kayıtlarına göre 5.000 ton/yıl olan üretim 20 yıl sonra 919.700 
ton/yıla ulaşabilecek ve yavru üretimiyle beraber iktisadi katkısı 
3.965.501.000,00 YTL olacaktır. Yine bu alanda oluşacak 8.500 kafes işletmesi 
ve 1.140 yavru işletmesiyle en az 57.840 kişi istihdam edilebilecektir. 

10.1.Sektör: Su Ürünleri 
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Yukarıda belirtilen üretim miktarına ulaşılabildiğinde toplam olarak 
1.379.550 ton balık yemine ihtiyaç bulunmaktadır. Yemden gelen katma değer 
ise 2.345.235 YTL olacaktır. Belirtilen üretim seviyesine ulaşıldığında ise yem 
üretimindeki toplam istihdam 370 kişi olarak öngörülmektedir.   

 

Elazığ yüzey sularında 919.700 ton/yıl balık üretim miktarına 
ulaşıldığında bu ürünün %70’lik kısmının işlenmesi gerekmektedir. Bu balığın 
işlenebilmesi için 6.000 ton/yıl kapasiteli toplam 108 balık işleme tesisine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Đşleme tesislerinin ilimize katma değeri 5.794.110,00 
YTL olarak hesaplanmıştır. Đşleme tesislerindeki toplam istihdam 1.1728 kişi 
olarak öngörülmektedir.   

 

Đlimizin etrafını çevreleyen toplam 105.616 ha’ lık yüzey suyunun 
Elazığ sınırları içinde kalan toplam alandan 1.381 ton/yıl balık elde 
edilmektedir. Geleceğe yönelik göl yönetim kurallarına uyulduğu takdirde 
istihsal edilebilecek miktar 10.946,4 ton/yıla ulaşabilecektir. Avcılık yoluyla 
sağlanabilecek olan bu üretimin ilimize sağlayacağı iktisadi katkı 23.662.800,00 
YTL olabilecektir.  

 

10.3.Sektör Ekibi:  
 
 
Adı Soyadı Görevi 

Prof. Dr. Mustafa SARIEYYÜPOĞLU Başkan 
Doç. Dr. Naim SAĞLAM Üye 

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZDEM ĐR Üye 

Prof. Dr. Erdal DUMAN Üye 
Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜREL ĐNANLI Üye 

Cevat YILMAZ Üye 

M. Ali  KOÇER Üye 
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10.4.Sektör Ekibi 
  
Sektördeki tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ekip: 
 
 
Adı  Soyadı Görevi 
Prof. Dr. Mustafa SARIEYYÜPOĞLU Öğretim üyesi 
Doç. Dr. Naim SAĞLAM Öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZDEM ĐR Öğretim üyesi 
Prof. Dr. Erdal DUMAN Öğretim üyesi 
Prof. Dr. Metin ÇALTA Öğretim üyesi 
Prof. Dr. Bülent ŞEN Öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜREL ĐNANLI Öğretim üyesi 
Doç. Dr. Kenan KÖPRÜCÜ Öğretim üyesi 
Dr. Şule AKSOY Yüksek Müh. 
Cevat YILMAZ Mühendis 
Aygül YILMAZ Mühendis 
Erkan DENĐZ Mühendis 
Kamil SANAÇ Mühendis 
M. Ali KOÇER Yüksek Müh. 
Dr. Mesut URAL Yüksek Müh. 
Ahmet SESLĐ Mühendis 
Erdem MEM ĐŞOĞLU Mühendis 
Nevin BĐRĐCĐ Mühendis 
Dr. Fahrettin YÜKSEL Yüksek Müh. 
M. Kartal AKKAYA Mühendis 
Đhsan DEM ĐR Koop. Bşk 
Not: 
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10.5.T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Ulusal Politikası 
 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2008 – 2013 dönemini kapsayan) içinde;  

1. Rekabet Gücünün Artırılması, 

2. Đstihdamın Artırılması, 

3. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, 

4. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması, 

5. Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması. 

gibi ana hedefler belirlenmiştir. Bu ana hedefler içerisinde ise 
“makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesi, çevrenin korunması, ar-
ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, tarımsal yapının etkinleştirilmesi, sanayi 
ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması, 
işgücü piyasasının geliştirilmesi, eğitimin i şgücü talebine duyarlılığının 
arttırılması, aktif i şgücü politikalarının geliştirilmesi, gelir dağılımının 
iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele” gibi konular yer 
almaktadır. Bu çalışmanın hazırlanarak ülkenin kalkınma hızına paralel olarak 
uygulamaya konulması sonucu yukarıdaki başlıklarda belirtilmiş olan hedeflerin 
ilimizde gerçekleştirilmesine büyük katkılar sağlayacaktır. 

 

Dokuzuncu kalkınma planında “kıyı balıkçılığına dayalı avcılık 
üretimi ile iç su balıkçılığında kaynak yönetiminin doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımına odaklı olarak yapılması gerekmektedir, 
yetiştiricilik faaliyetlerinde ise çevre açısından sürdürülebilir sorunlar 
yaşanmaktadır” denilmektedir. Bu çalışma düzenli ve planlı bir şekilde 
yürütülmesi sonucu ilimiz su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma odaklı 
planlanmasına ve çevre açısından sorunların en aza indirilebilmesine ve 
yatırımları gerçekleşmesine büyük katkısı olacaktır. Yine aynı kalkınma 
planında “istihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde, 
rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli 
insan kaynaklarının yetiştirilmesi, istihdam imkânlarının geli ştirilmesi, 
işsizliğin azaltılması ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi sağlanacaktır” 
denilmektedir. Hedeflenen amaçların gerçekleşmesi sonucunda ilimizde şu anda 
atıl olarak bulunan, yetiştiricilik için toplam 28319 ha. ve avcılık için 105616 
ha.’lık su ürünleri üretim potansiyeli üretim alanına dönüşecektir. Araştırmalar 
sonucunda elde edilecek bilgi birikimi ile bilgi ve teknolojiye dayalı üretim ve 



 258 

yetiştiricilik gerçekleşeceği gibi, üretime dayalı ortaya çıkabilecek problemlerin 
de anında çözümlenmesi sağlanacaktır. Bu veriler Dokuzuncu kalkınma 
planında su ürünleri ile ilgili verilmiş olan hedeflerle tamamen örtüşmektedir. 

 

Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisinde (2003–2023) öncelikli alanlar 
arasında “su ürünleri üretiminde ve gıda sanayinde üretim araç ve 
sistemleri geliştirilmesi gerektiği” konusu yer almaktadır. Bu çalışmanın da 
temel hedefleri arasında ilimizin su ürünleri üretim alt yapısının ve istihdamın 
geliştirilmesi ve buna bağlı olarak balık işleme ve değerlendirme 
teknolojilerinin oluşturulması ve ilimiz su ürünleri üretim sektörüne alt 
seviyeden en üst düzeye kadar elaman yetiştirilmesi yer almaktadır. 

 

10.6.T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Bölgesel Politikası 

 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2008–2013) içinde bölgesel politikalar 
arasında;  

1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde 
Etkinleştirilmesi 

2. Yerel Dinamiklere ve Đçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin 
Sağlanması 

3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması 

4. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması 

gibi genel politikalar yer almaktadır. Bu politikalar çerçevesinde Elazığ ilinin de 
içinde yer aldığı AB kaynaklı TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 
Bölgeleri Kalkınma Programı uygulamalarına 2006 yılında başlanmıştır. Bu 
kalkınma programı ilimiz için su ürünleri yatırımlarının desteklenmesini de 
içine almaktadır. Yine DPT Bölgemizde, Doğu Anadolu Projesini (DAP) 
hazırlatarak hayata geçirmiş ve bu projede özellikle bölgenin su ve su ürünleri 
potansiyeline vurgular yapılarak üretim ve yetiştiricili ğe dayalı yatırımların 
yapılabilmesi için fizibilite raporları da eklenmiştir. 
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10.7.AB’nin Sektördeki Politikası 
 

AB’nin sektördeki genel durum ve politikalarını aşağıdaki ana başlıklar 
altında sunmak mümkündür 

10.7.1. Avlanma Faaliyetlerinin Sınırlaması 
Kural olarak, her bir balık stokundan sadece o stoktan “güvenli” olarak 

(stokun varlığını, dengesini ve devamını tehlikeye atmayacak ölçüde) 
alınabilecek miktar kadar avlanmaktır. Bu nedenle, “güvenli” miktarın ne 
olduğunun saptanması yönetim politikalarının ilk amaçlarından biri olmuştur. 
Ancak, birçok tür aynı avlanma alanında bir arada bulunduğundan ve stoklar 
genellikle çok geniş bir yelpazede yaş ve boyut içeren balıklardan 
oluştuğundan, uygulamada karışık bir avlanma ortaya çıkmaktadır. Đzin verilen 
avlanma miktarının saptanmasına ek olarak, olgunlaşmamış balıkların 
yakalanmasını sınırlayacak teknik önlemler alınması da gerekmektedir. 

10.7.2. Yetki Devri 
Her üye ülke kota seviyesini sürekli olarak izlemek ve kota seviyesi 

dolunca avlanmayı durdurmakla yükümlüdür. Yetki devri ilkesinin (subsidiarity 
– her görevin en uygun idari seviyede ele alınması) balıkçılık alanındaki 
uygulaması su şekilde çalışmaktadır: Üye ülkeler izlemenin Birlik düzeyinde de 
yapılabilmesi için kota kullanımlarını düzenli biçimde Komisyon’a bildirmekle 
yükümlüdürler. Kota yönetimine ilişkin teknikler ülkeden ülkeye değişiklik 
göstermektedir. Kotalar milli bir havuzda tutulabildiği gibi üretici 
organizasyonlarına, birliklere ve hatta kişisel olarak gemi sahiplerine tahsis 
edilebilmektedir. Seyrek de olsa, kotaların kiralandığı, satıldığı veya değiş tokuş 
edildiği de görülmektedir. Bireysel transfer edilebilir kotalar (Individualy 
Transferable Qutoas – ITQs) olarak adlandırılan bu sistem AB’de çok kısıtlı 
şekilde kullanılmaktadır.  

10.7.3. Kaynaklarla Avlanma Kapasitesinin 
Dengelenmesi: Filo Politikası 

AB, 1992 yılında Ortak Balıkçılık Politikası’nın ilk on yılını 
değerlendirirken, kendisini eleştirmekten de kaçınmamıştır. Özellikle, mevcut 
balık kaynaklarına karşılık çok fazla gemi bulunduğu anlaşılmıştır. 
Komisyon’un analizlerine göre, bu durum, tesis kurmaya elverişli yerlerin ve 
fiyatların uygun olduğu yıllarda gerçekleştirilen aşırı yatırımların bir sonucudur. 
Avlanmayı sınırlandırmak veya özel teçhizat kullanarak küçük balıkların 
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avlanmasını önlemek için getirilen kota ve teknik engeller gibi önlemlerin tek 
başına yeterli olmadığı açıkça anlaşılmıştır.  

 

Avlanma için ilk koşul yeterli miktarda balığın olmasıdır. Ancak, fazla 
sayıda gemi, aşırı avlanma ve balık stoklarında bir azalma yaratmaktadır. Bu 
nedenle, AB’nin avlanma filosunu uygun ölçüye getirmek ve o noktada 
kalmasını sağlamak Ortak Balıkçılık Politikası’nın ana hedeflerinden biri 
olmuştur. 

10.7.4. Ortak Piyasa Düzeni 
Topluluk’ ta, balıkçılık ve yetiştiricilik ürünlerindeki piyasa ortak düzeni, 

Ortak Tarım Politikası’nın bir parçası olarak, 30 yıl önce başlamıştır. Amaç, 
balık ürünlerinde Topluluk iç piyasasında üretici ve tüketicilerin yararı için, 
üretim ile talebi denkleştirecek şekilde bir ortak pazar yaratmaktır. Bu amacı 
gerçekleştirebilmek için iki alanda faaliyetler yapılması gerekmiştir: 

• Balık ürünlerinin bir üye ülkeden diğerine geçişini önleyen gümrük 
vergileri veya benzeri diğer uygulamaların tamamen kaldırılması ve 

• Balık piyasası için ortak kuralların koyulması. 

Tek pazarın tamamlanmasından bu yana, Topluluk’ ta tüm ürünler için malların 
serbest dolaşımı sağlanmıştır. Buna ek olarak, uluslararası ticaretin 
serbestleştirilmesi çalışmaları, şu anda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) içinde yer 
alan Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT- General Agreement on 
Tariffs and Trade) altındaki anlaşmaların tamamlanması yoluyla 
sürdürülmektedir. 

10.7.5. Piyasanın Organizasyonu 
Avrupa Birliğindeki ortak balıkçılık düzenlemesinin dört temel kuralı 

bulunmaktadır: 

• AB’de bulunan ve ithal edilen taze balıkçılık ürünlerinin kalite, cins, 
ambalajlama ve etiketlenmelerinde ortak standartlar. 

• Üretici kuruluşları: Piyasanın istikrarını korumaya yardımcı olmak 
amacıyla balıkçılar tarafından gönüllü olarak kurulmuş birliklerdir. Bu 
birliğin görevi, talep piyasasındaki ani değişikliklerden balıkçıları 
korumaktır. 

• Balık ürünleri için minimum fiyatları belirleyen bir fiyat destek sistemi 
(ürünler bu fiyatın altına satılamayacaklardır). 

• Üçüncü ülkelerle ticaret için kurallar. 
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Ortak düzenlemede amaç, AB piyasasının ihtiyaçları ile Birlik 
balıkçılarının çıkarlarını dengelemek ve adil rekabet kurallarına saygı 
gösterilmesini sağlamaktır. 

10.7.6. Birlik Yardımı 
Komisyon tarafından, 1997 yılının sonuna doğru, Avrupa Birliği’nde balık 

ürünleri piyasasının geleceğine ilişkin Konsey ve Parlamento’ya bir Tebliğ 
sunulmuştur. Bu Tebliğle, Topluluk pazarının geleceği üzerinde geniş bir 
tartışma yaratmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede Tebliğ’de Topluluk pazarının 
performansının en elverişli duruma getirilebilmesi için aşağıdaki amaçlar 
tanımlanmıştır: 

• Balık ürünlerinden optimum faydayı sağlamak ve sürdürülebilir 
avlanmayı teşvik için pazarın ortak düzenlenmesinden yararlanma, 

• Üreticilerin piyasanın yönetimine katılımlarının artırılması, 

• Özellikle taze su ürünlerinin hâkim olduğu bölgeleri içerecek şekilde, 
Topluluk içerisinde daha fazla rekabetin desteklenmesi, 

• Taraflar arasında işbirliği sağlamak ve avlanma bölgeleri ile kaliteye 
ili şkin daha iyi bilgilendirme yapmak yoluyla pazarın şeffaflığının ve 
bütünleşmesinin teşvik edilmesi, 

• Balık ürünlerinin kalitesinin artırılması için yeni yöntemlerin 
bulunması, 

• Ürün güvenliği ve kaynağa ilişkin kurallar göz ardı edilmeksizin, 
işleyicilerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde Topluluk 
pazarını açık tutmak suretiyle rekabetin sürdürülmesi. 

Bu danışma sürecinin sonucunda, yeni yüzyılın ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde tasarlanmış bir balıkçılık politikası ve piyasa düzeni yaratılması 
hedeflenmektedir. 

10.7.7. Müdahale Önlemleri 
Balıkçılığın, avlanma üzerindeki kontrolü sınırlayan değişken doğası 

nedeniyle arz ve talep arasında belirli bir dengesizlik olması kaçınılmazdır. 
Topluluk, bu dalgalanmaların kötü etkilerini en aza indirgemek için bir dizi 
mekanizma geliştirmiştir. Bakanlar Konseyi, AB sanayi için önemli olan 
türlerde yönlendirme fiyatları saptamıştır. Bu fiyatlar, Komisyon tarafından geri 
alım fiyatlarının tespitinde referans olarak kullanılabilmektedir. Balıkçılar için 
minimum gelirin garanti edilmesi amacıyla, üretici kuruluşları, fiyatlar düştüğü 
zaman, balık ve kabuklu deniz ürünlerini piyasadan çekmek suretiyle bu 
fiyatları zorlayabilmektedirler. Ürüne bağlı olarak, üyeler, kendi üretici 
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kuruluşlarından bir muafiyet almakta, bunun karşılığında da Topluluğa telafi 
için başvurmaktadırlar. Mali telafi katkısını hak etmek için, piyasadan çekilen 
ürünlerin resmi kalite kriterine uyması ve üretimdeki geçici artışlar ile ilgili 
olması gerekmektedir. Telafi yardımının miktarı piyasadan çekilen balığın 
miktarı ile doğrudan bağlantılıdır. Çekilen miktar arttıkça, birim başı telafi 
miktarı düşmektedir. Piyasadan çekilen ürünler genellikle imha edilirler. Üretici 
kuruluşları, balıkların heba edilmemesini garanti edecek başka adımlar da 
atabilirler. Örneğin, hayvan yemi üretiminde kullanılmak üzere satabilirler. 
Diğer bir yöntem de, bunların stoklarda bekletilip, talebin yükseldiği 
zamanlarda pazara tekrar sunulmasıdır. Diğer önlemler, bazı türlerin belirli 
şartlar altında işlenmesini ve saklanmasını öngören nakletme operasyonlarını da 
içermektedir. 

10.7.8. Yetiştiricilik 
Avrupa Birliğinde su ürünleri yetiştiricili ği balık sanayine benzer bir rol 

oynamaktadır. Piyasaya, balık ve kabuklu deniz ürünleri tedarik etmek 
suretiyle, Topluluğun balık ürünleri ithalatı ve ihracatı arasındaki dengesizliğin 
azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Yetiştiricilik son on yılda bütün dünyada 
hızla gelişmiş ve dünya gıda üretimi içinde en hızlı büyüyen sektör olmuştur. 
Topluluk yetiştiricili ği de önemli ölçüde büyümüştür. Bazı Avrupa ülkelerinde, 
balık ve kabuklu deniz ürünleri tesisleri zamanla, zanaatsal bir iş olmaktan, 
sanayi ölçekli çok uluslu bir yapıya dönüşmüştür. 

Avrupa Birliğinin su ürünleri yetiştiricili ği üç temel faaliyeti içermektedir: 

• Deniz balığı tesis ve işletmeleri, 

• Kabuklu deniz ürünleri tesis ve işletmeleri ve 

• Tatlı su balığı tesisleri, 

Topluluğun yetiştiricilik üretiminde, dört tür su ürünü önemli yer 
tutmaktadır. Bunlar; alabalık, somon, midye ve istiridyedir. Balıkların üretim ve 
yetiştiricili ği daha fazla uzmanlık ve ileri teknoloji gerektirmesi sonucunda, 
balık yetiştiricileri ilgilerini, levrek, karagöz ve kalkan gibi türlere 
çevirmişlerdir. Yetiştiricilik 1971 yılından beri Topluluk mali desteğinden 
yararlanmaktadır. Bu projeler şu alanları kapsamaktadır: 

• Mevcut binaların modernizasyonu veya yenilerinin inşası, 

• Đlgili bölgede su dağıtım sisteminin kurulması veya geliştirilmesi, 

• Yeni teçhizat yerleştirilmesi, 

• Topluluğun gereksinmelerine uygun hijyen standartlarının getirilmesi, 

• Çevre üzerindeki etkinin azaltılması 
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10.8. AB’ nin Sektördeki Türkiye ve 
Bölge Politikası 

Balıkçılık sektörü Türkiye’nin AB üyeliğine uyum süreci içinde 
yapacağı yolculuğun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Konunun Türkiye 
için en zorlayıcı yönü senelerce tarım sektöründe olduğu gibi balıkçılıkta da 
makro düzeyde bir Türk Balıkçılık Politikası çerçevesi bulunmamasıdır. 
Politika olarak örneğin kişi başına balıkçılık ürünleri tüketiminin x miktarda 
dünya ortalamasına ulaştırılması ya da balıkçılıkla uğraşan kesimlerin 
gelirlerinin y düzeyine yükseltilmesi gibi hedeflerin belirlenmesi gerekmekte, 
fakat bu tür makro hedefler bulunmamaktadır.  

 

Türkiye’nin AB’nin Ortak Balıkçılık Politikası’na uyum sürecince AB 
yardımına ihtiyaç duyacağı hususu ilk olarak 1997 Lüksemburg zirvesinde 
kabul edilmiştir. AB balıkçılık mevzuatına uyumla ilgili Nisan 2003’de 
açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) önemli önerilerde bulunmuştur. Bu 
belgeye göre AB’nin balıkçılık politikasına uyum konusundaki yükümlülükleri 
şu şekildedir:  

Kısa Vade:  

• Balıkçılık idaresi, denetimi, pazarlaması ve yapısal politikalara ilişkin 
mevzuatın AB müktesebatına uyumunun sağlanması, 

Orta Vade  

• Balıkçılık idaresinin kurumsal kapasitesinin yeniden organize edilmesi 
ve artırılması;  

• Balıkçılık işletiminin, kontrol, pazarlama ve yapısal uyum 
uygulamalarının müktesebatla uyumlaştırılması;  

• Bilgisayar destekli balıkçılık gemi kayıt ve istatistikî bilgi sisteminin, 
müktesebata uygun şekilde geliştirilmesi ve uygulanması.  

Ulusal Programın balıkçılık mevzuatında öngördüğü öncelikler listesi 
şöyledir;  

• Ortak Balıkçılık Politikası’na Uyum Đçin Yasal Çerçevenin 
Oluşturulması 

• Yapısal Politikalar 
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• Koruma ve Kontrol Politikaları 

• Pazarlama Politikası 

• Balıkçı Tekneleri Kayıt Sistemi 

• Bilgi Sistemleri ve Đstatistikler 

• Su Ürünlerinde Gıda Hijyeni 

• Yetiştiricilik 

Avrupa Komisyonu tarafından 9 Kasım 2005 tarihinde açıklanan Türkiye 
hakkındaki Đlerleme Raporu’nda Türk balıkçılık sektörünün uyum durumu 
şu şekilde ifade edilmiştir: 

• Türkiye, balıkçılık alanında mevzuatının müktesebat ile 
uyumlaştırılması konusunda önemli bir ilerleme sağlamamıştır. Kaynak 
ve filo idaresi, denetim ve kontrolü, yapısal eylemler, fiyat destek rejimi 
ve devlet yardımı konularında müktesebatın uygulanması 
başlamamıştır.  

• Türkiye’de balıkçılık sektörünün idari yapıları, balıkçılık yetkilerinin 
değişik bakanlıklar arasında dağılmış olmasından kaynaklanan 
güçlükler nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Bunun yanında yapının 
dağınık olması ve sorumlulukların dağılımı etkili bir yönetim için katkı 
sağlamamaktadır.  

• Türkiye, kaynak idaresi ve gerekli denetim ve kontrol kapasitelerini 
yükseltme çabalarını artırmalıdır. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiricili ği 
faaliyetlerinin belgelendirme ve kayıt işlemleri daha da 
iyileştirilmelidir. Av, karaya çıkarma ve balıkçılık faaliyetlerinin 
izlenmesi ve rapor edilmesi kapsamlı iyileştirmeye ihtiyaç duymaktadır.  

• Pazar politikaları alanında, devletin arz, fiyatlar ve pazardan geri çekme 
konularının kontrolüne ilişkin olarak sınırlı devlet müdahalesi 
bulunmaktadır. Türkiye’nin balık ve balıkçılık ürünleri için genel 
pazarlama sistemini geliştirmesi gerekmektedir. 

AB’nin Türkiye konusundaki su ürünleri politikası bölgemiz için de 
aynı kararları içermektedir. Ancak AB balıkçılık konusunda bölgesel balıkçılık 
birliklerin kalkınmasına daha da önem vermektedir. AB bölgesel balıkçılık ve 
balıkçılık kuruluşlarının geliştirilmesiyle sorumlu avcılık ve yetiştiricilik 
yapılabileceğini ve balıkçılıkla ilgili araştırma işbirliğinin yapılmasında önemli 
katkılarının olabileceğini savunmaktadır. 

AB, geçen on yıl içinde sorumlu avlanma ve balık ürünlerinin güvenilir 
ticareti için ortak amaçların oluşturulmasında ilerleme kaydedildiğini ve 
Bölgesel Balıkçılık Kuruluşları bu amaçları yerine getirmek için oluşturulan 
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tedbirlerin uygulanmasını garanti altına almada hayati bir rol oynadığını 
belirterek bölgesel balıkçılık organizasyonlarını desteklemektedir. 

 

10.9.Vizyon 
 
Mevcut su kaynaklarından istenilen boyutlarda üretim sağlayan, 

bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta balıkçılık alanında rekabet gücüne sahip, 
üst düzey gelir sağlayabilen ve Avrupa Birliği ve dünya standartlarında balık 
üretip pazarlayabilen bir Elazığ ortaya çıkarabilmek. 
 

10.10.Misyon 
Elazığ ilinde dengeli ve istikrarlı bir şekilde balıkçılığın geliştirilmesi 

için bu çalışmada belirtilmiş olan alt yapı ve organizasyonun kurulması, 
balıkçılara teknik bilgi aktarılması, balıkçılık konusunda mesleki eğitimin 
sağlanması, yıllar itibariyle gelişen balıkçılıkla ilgili ortaya çıkacak 
problemlerin çözümüne yönelik araştırma birimlerinin kurulması ve 
araştırmaların yürütülmesi, AB kapsamında yer alan balıkçılık fonlarından 
ilimizin yeterince yararlanmasına katkı sağlanması, sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri doğrultusunda su ürünlerinin iktisadi katkısının arttırılması misyon 
olarak benimsenmiştir. 

10.11.Elazığ’ da Sektörün Mevcut 
Durumu 

10.11.1. GĐRĐŞ 
Elazığ, il sınırları içerisinde bulunan baraj gölleri, doğal göller ve 

akarsularla ülkemizin en zengin su potansiyeline sahip illerinden biridir (Tablo 
1).  

Yetiştiricilik için toplam 28319 ha. ve avcılık için 105616 ha.’lık su 
ürünleri üretim alanı bulunmaktadır. Elazığ Tarım Đl müdürlüğü 2008 yılı 
kayıtlarına göre yetiştiricilik yoluyla toplam balık üretimi 5000 ton/yıl’dır. 
Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından ilimizin 1995–2006 yılları arasında 
gerçekleştirmiş olduğu yetiştiricilik yoluyla balık üretim miktarları Tablo 2’de 
verilmiştir. Elazığ ili sınırları içinde kalan toplam 105.616 ha’ lık sulak alandan 
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avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin toplam miktarı Tablo 3’de verilmiştir. 
Türkiye Đstatistik Kurumunun (TÜĐK) verilerine göre Elazığ ilinin 2006 yılında 
avcılık yoluyla elde ettiği toplam su ürünleri miktarı 1381 ton/yıl’dır (Tablo 3). 

10.11.2. YETĐŞTĐRĐCĐLĐK  
Ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de su ürünleri yetiştiricili ği 

kafes ve havuzlarda olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır.  

Elazığ Tarım Đl Müdürlüğü kayıtlarına göre il sınırları içerisinde sadece 
alabalık (Oncorhynchus mykiss) türünün kafeslerde ve havuzlarda yetiştiricili ği 
yapılmaktadır. Đlin 2008 yılı kayıtlarına göre mevcut durumu, kafeslerde 4800 
ton/yıl, havuzlarda ise 200 ton/yıl olmak üzere toplam 5000 ton/yıldır (Tablo 2). 
Đlimizde alabalık yetiştiricili ği yapan 51 işletme mevcut olup, bunlardan biri 
hem kafes hem havuz hem de yavru üretim işletmeciliği, ikisi sadece havuz 
işletmeciliği, bir tanesi ise hem kafes hem de yavru üretim işletmeciliği 
yapmaktadır. 

10.11.3. AVCILIK  
Elazığ ili sahip olduğu tatlı su kaynakları bakımından oldukça zengin 

bir il durumundadır. Bu zenginlik,  doğal göl durumunda olan Hazar Gölü, Fırat 
Nehri üzerinde 1975 yılında enerji üretimine geçirilen ve Keban Hidroelektrik 
Santrali ve arkasındaki Keban Baraj Gölü, bu barajın mansabında inşa edilen 
Karakaya Hidroelektrik Santrali ve Baraj Gölü’yle bu göllere akan irili ufaklı 
pek çok akarsudan meydana gelmektedir. Bu tatlı suların kapladıkları alanlar 
yüzey olarak Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

 

Elazığ Đlinin bu tatlı su zenginliği, başta doğal güzellik ve çeşitlilik, 
sonra elektrik enerjisi, sulama, balık avcılığı,  turizm, kültür balıkçılığı gibi 
sosyal ve ekonomik kazançlar sağlamıştır. Đlerde de içme suyu ihtiyacını 
karşılaması söz konusu olabilir. 

 

Elazığ ilinde su ürünleri avcılığı, Hazar Gölü, Murat ve Karasu 
Nehirleri ile bunların birleşiminden oluşan Fırat Nehri dolayısıyla çok eski bir 
geçmişe sahiptir. Fakat Su ürünleri avcılığı beklenilen gelişmeyi 
sağlayamamıştır. 

10.11.3.1. Hazar Gölü’nde Balık Avcılığı 

Elazığ Đli Sivrice Đlçesi sınırlarında yer alan Hazar Gölü tektonik 
oluşuma sahip ve ülkemizin en derin göllerinden biridir. Toplam 8200 hektarlık 
bir alanı kapsamaktadır. Hazar Gölü’nde doğal olarak 4 balık türü  (Capoeta 



 267 

capoeta umbla, Alburnus heckeli, Aphanius asquamatus, Orthrias angorae 
eregliensis) ve sonradan göle bırakılan bir balık türü (Cyprinus carpio) olmak 
üzere toplam beş balık türü yaşamaktadır.  

Bu balıklardan sadece Capoeta capoeta umbla (gölbalığı) ekonomik 
değere sahiptir ve avcılığı yapılmaktadır.  

Hazar Gölü Dünya balık faunasına ayrıca bir zenginlik de 
kazandırmaktadır. Bu da Dünya’da sadece Hazar Gölü’ nde yaşayan yani 
endemik tür özelliği taşıyan Kosswigichthys asquamatus adlı balıktır. Bu balıkta 
Hazar Gölü’ nün, Dünya’ya sunduğu bir zenginliktir. 

Hazar Gölü’nde 8200 hektarlık alanda,  balıkçılık faaliyetleri 
günümüzde de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda son 
yıllarda göl balığı olarak adlandırılan Capoeta capoeta umbla’ nın aşırı ve 
bilinçsiz avlanmadan ötürü populasyon yoğunluğu bakımından oldukça 
zayıfladığı tespit edilmiştir. Bunu her geçen gün küçültülen ağ göze 
genişliklerinden rahatça görmek mümkündür. Avlanılan Capoeta capoeta 
umbla’ nın 500 g’ dan büyüklerine rastlamak mümkün değildir.  

Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde Hazar Gölü’nde kayıtlı 
olarak balıkçılık yapanların sayısının 20 kişi, kullanılan tekne sayılarının da 10 
adet olduğu tespit edilmiştir.  Bu balıkçıların Capoeta capoeta umbla avlamak 
için kullandıkları ağların göze genişliklerinin 40 mm olması gerekirken 
uygulamada kullanılan ağ göze genişliklerinin 25–38 mm olduğu saptanmıştır. 
Bu 20 balıkçı ile Hazar Gölü etrafındaki balıkçı lokantalarının ve dinlenme 
tesislerinin kullandıkları toplam ağ miktarı 6000 m fanyalı, 2000 metre de sade 
ağ olmak üzere 8000 metredir. Hazar Gölü’nde son yıllarda balıkçılar balık 
azlığından dolayı avlama sezonu içerisinde 2–3 günde bir ağ çekmektedirler ve 
bu ağlardan takriben 10–15 kg balık çıkmaktadır. 

Hazar Gölü’ nden 2002 yılında yaklaşık olarak 25 ton/yıl balık 
avlandığı (Capoeta capoeta umbla) belirlenmiştir. Bu miktar 8200 hektarlık göl 
alnına oranlandığında, 3,05 kg/h balık verimliliğini işaret etmektedir.  

Hazar Gölü hektara düşen verimi ile abartılı olarak çöl durumundadır. 
Bunun en büyük, nedeni bilinçsiz avlanma, avlanma yasaklarına uymama ve göl 
işletmeciliği anlayışının hiç olmamasıdır. Đyi bir göl yönetimi uygulandığı 
takdir de 4–5 yıl içerisinde öncelikle ekonomik bir balık türü olan Capoeta 
capoeta umbla populasyonu avlanabilir bir stok yapısına ulaştırılarak daha fazla 
istihsal edilebilir. Göl yönetimi uygulamaları titizlikle sürdürülürse Hazar Gölü 
balık populasyonlar önümüzdeki yıllar içerisinde gelişerek ve artarak bölge 
balıkçısına aşağıda ifade edildiği şekliyle büyük kazanımlar oluşturacaktır. 

 



 268 

Hazar Gölü her geçen gün oligotrofik yapıdan ötrofik yapıya doğru 
yönelen bir göl konumundadır. Bu da geçen yıllara paralel olarak balıkçılık 
bakımından katkısının artacağı anlamına gelmektedir. Fakat bugün bunun tam 
tersi bir durum mevcuttur. 

10.11.3.2. Keban Baraj Gölü’nde Balık Avcılığı 

Keban Baraj Gölü 1975 yılında enerji üretmeye başladıktan sonra ilk 
defa 1976–1977 yıllarında 16 parsele ayrılarak su ürünleri kooperatiflerine 
kiraya verilmiştir. Ortalama su kodunda 56000 hektarlık alanın 27500 hektarlık 
kısmı Elazığ sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu alanda, 10 adet balıkçı 
kooperatifi avcılık faaliyetlerini yürütmektedir.  

Su ürünleri kooperatiflerinde kayıtlı,  111 adet balıkçı teknesi, 200’ den 
fazla balıkçı ve bu balıkçıların balık avlamada kullandıkları 300.000 m sade ve 
fanyalı ağ bulunmaktadır. Bölgede yaklaşık 2000 kişi geçimini balıkçılık 
yaparak sağlamaktadır.  

Keban Baraj Gölü’nde 6 familyaya ait 23 tür balık bulunmaktadır. Bu 23 tür 
balıktan ekonomik değeri olan 8 tür balığın avcılığı yapılmaktadır. Bu türler 
şunlardır; 

• Sazan ( Cyprinus carpio ) 

• Karabalık ( Capoeta trutta ) 

• Küpeli ( Barbus rajanorum mystaceus ) 

• Bıyıklı Balık ( Barbus esocinus ) 

• Tatlı Su Kefali ( Leuciscus cephalus orientalis ) 

• Tahta Balığı ( Acanthobrama marmid ) 

• Gümüş Balığı ( Chalcalburnus mossulensis ) 

• Kababurun ( Chondrostoma regium )  

Su Ürünleri Fakültesi elemanlarınca 1990’lı yıllardan günümüze kadar 
yapılan çalışmaların sonuçlarına göre Keban Baraj Gölünden avcılık yoluyla 
yapılan balık istihsali 45 kg/ha iken son yıllarda Elazığ sınırları içerisinde kalan 
bölgelerde yapılan istihsal miktarı 13,5 kg/ha olarak tespit edilmiştir. 

 

Bu miktarlar baraj göllerinin verimliliğinin daha fazla olması gerçeğini 
dikkate aldığımızda, oldukça azdır. Keban Baraj Gölünün, Fırat Nehri üzerinde 
inşa edilen ilk baraj gölü olmasından dolayı verimsizliği daha da dikkat 
çekicidir.  Yapılan kimyasal analizler ve birincil üretim çalışmaları, Keban 
Baraj Gölü’nün verimli olduğunu göstermiştir. Đyi bir göl yönetimi uygulaması 
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baraj gölünde yapılabilirse 3–4 yıl içerisinde öncelikle 6 ekonomik balık 
türünün var olan popülâsyonları avlanabilir bir stok büyüklüğüne ulaştırılarak 
daha fazla istihsal elde edilebilecektir. Göl yönetimi uygulamaları titizlikle 
sürdürülürse Keban Baraj Gölü balık populasyonları da yıllar içerisinde 
gelişerek ve artarak bölge balıkçısına büyük kazançlar oluşturacaktır. 

Keban Baraj Gölü 30 yıllık bir baraj gölüdür. Kurulduğu coğrafya 
bakımından oldukça verimli zeminlere oturtulmuştur. Murat ve Karasu 
Nehirleri vasıtasıyla da sürekli besin taşınan bir özelliği de barındırmaktadır. 
Her geçen günde ötrofik bir yapıya kavuşmaktadır. 

Keban Baraj Gölü açık havza durumunda ve verimli bir yapıya sahiptir. Bu 
bakımdan daha iyi ve rantabl değerlendirilmelidir. Bu da iyi bir göl yönetimi, 
uygun avlanma yöntemlerinin kullanılması, koruma ve kontrole titizlikle 
uyulmasıyla sağlanabilecektir. 

 

10.11.3.3. Keban Baraj Gölünde Kerevit Avcılığı 

Keban Baraj Gölü Ağın bölgesinde (4700 hektar)  kerevit (Astacus 
leptodactylus) istihsali 1990’lı yılların başından beri yapılmaktadır. Bu bölgeye 
kerevit, Isparta’ lı ve yörede görevli bir halıcı ustası tarafından Eğirdir 
Gölü’nden getirilerek bırakılmıştır.  

Ağın’daki kerevit populasyonu 1990’lı yılların başında av verebilecek 
yoğunluğa erişmiştir. Bu bölgede 5 kasnaklı 2 boğazlı pinter ağları kullanılmak 
suretiyle avcılık devam ettirilmektedir. Pinterlerle kerevitlerin avlanıldığı azami 
derinlik, 13 metre olarak tespit edilmiştir.  

Ağın Bölgesi’nde kerevit avcılığı 1997 yılında yapılan bir yüksek lisans 
tez çalışması ile değerlendirilmiş toplam 11.712 ton/yıl kerevit istihsal edildiği 
saptanmıştır. Bu istihsal 2500 adet pinter ağı ile gerçekleştirilmi ştir.  Bu değer 
2,5 kg/ha kerevit demektir. 

Ağın Balıkçılık Kooperatifi ve Keban Kooperatifinden edinilen bilgiye 
göre ise 2002 yılında 20.000 adet, 2006 yılında ise 3.000 adet pinter ağı 
kullanılmıştır. 2002 yılında istihsal edilen kerevit miktarı da 15,0 ton/yıl’dır. Bu 
değer toplam alana oranlandığında 2002 yılında hektara düşen kerevit miktarı 
1,55 kg olmaktadır. 2006 yılında istihsal edilen kerevit miktarı da 36 ton/yıl’dır. 
Bu değer avcılığın yapıldığı alana oranlandığında 2006 yılı için hektara 7,66 kg 
kerevit avlanabildiğini ortaya koymaktadır (Tablo 4).   
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10.11.3.4. Karakaya Baraj Gölü’nde Balık Avcılığı 

Karakaya Barajı da 1987 yılında hizmete girmiştir. Keban Baraj 
Gölünün 166 km mansabında yer almaktadır. Karakaya Baraj Gölü’nün verimi, 
Keban Baraj Gölü kadar yüksek değildir.  Toplam baraj gölü alanı 29.800 
hektardır. Baraj gölünde 9 adet balıkçılık kooperatifi faaliyet göstermektedir. 
Bu kooperatifler de kayıtlı 119 adet balıkçı teknesi, 300.000 metre sade ve 
fanyalı ağ, bu ağlarlarla balık istihsali yapan 250 civarında balıkçı 
bulunmaktadır.  

Karakaya Baraj Gölü’ de faaliyet gösteren kooperatiflerden üç tanesi 
Elazığ Đline bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 2006 yılı kayıtlarına göre 
8900 hektarlık alanda faaliyet gösteren bu kooperatiflerde 34 balıkçı teknesi 
78.000 m uzunluğunda uzatma ağları kullanarak balıkçılık yapılmaktadır.  

Karakaya Baraj Gölünde de Fırat Nehir Sisteminde bulunan balıklar 
mevcuttur. Ayrıca ekonomik değeri yüksek olan ve büyüme performansları 
daha iyi olan Aspius vorax ile Barbus grypus türleri de avlanmaktadır. Aspius 
vorax karnivor bir balık olup eti lezzetli ve yöre halkı tarafından aranılan bir 
türüdür. 

Karakaya Baraj Gölünden geçen yıllarda istihsal edilen toplam balık 
istihsali yaklaşık 700 ton/yıldır. Hektara düşen balık miktarı ise 23,5 kg 
olmuştur. 2006 yılı DSĐ’ nin 8, 9 ve 10. avlak sahalarında yapmış olduğu stok 
çalışmaları sonucunda bu alanlarda toplam istihsal 100 ton/yıl olmuştur. Bu 
değer 8900 hektara oranlandığında ise hektara düşen balık miktarı 11,2 kg 
olmaktadır. Bu değer Karakaya Baraj Gölünden verimli faydalanamadığımızı 
ifade etmektedir.  

 

10.11.3.5. Kalecik Baraj Gölü’nde Balık Avcılığı 

Kalecik Baraj Gölü alanı 116 hektardır. Bu alanda kayıtlı 2 adet balıkçı 
teknesi, 7000 metre sade ve fanyalı ağ bulunmaktadır.  

Kalecik Baraj Gölünden 2006 yılında istihsal edilen toplam balık 
miktarı 9,5 ton olmuştur. Hektara düşen balık miktarı ise 82 kg olarak tespit 
edilmiştir. Hektara düşen bu miktar bu baraj için iyi kabul edilebilir bir 
değerdir. Balıkçı sayısının ve kullanılan ağ miktarının azlığı bunu getirmiştir. 
Kalecik Gölü verimli olduğu kabul edilebilir bir baraj gölü özelliği 
sergilemektedir.  
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Tablo 1. Elazığ Đlindeki Sulak Alanlar ve Büyüklükleri  
 

Su Kaynağının adı Kapladığı yüzey alanı (ha) 

Hazar Gölü 8.200 

Keban Baraj Gölü 67.500 

Karakaya Baraj Gölü        29.800 

Kalecik 116 

Toplam  105.616 

 
 
Tablo. 2 Elazığ ilinde yıllara göre yetiştiricilik yapan işletme kapasiteleri 
(ton/yıl) (DĐE, TUĐK, Tarım Đl Müd.)  
 
 
 

Yıllar  Alabalık  Sazan Toplam 

1995 20 30 50 

1996 30 30 60 

1997 30 30 60 

1998 30 30 60 

1999 40 30 70 

2000 65 - 65 

2001 115 - 115 

2002 280 - 280 

2003 280 - 280 

2004 330 - 330 

2005 463 41 504 

2006 1940 43 1983 

2007 2615 - 2615 

2008 5000 - 5000 
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Tablo 3. Elazığ Đlinde avlanan toplam su ürünleri miktarları (ton/yıl) (DĐE, 
TÜĐK) 
 

Yıllar Toplam  Yıllar Toplam 

1995 1559 2001 1217 

1996 1366 2002 1219 

1997 1527 2003 1236 

1998 1526 2004 1214 

1999 1300 2005 1318 

2000 1145 2006 1381 

 
Tablo 4. Keban Baraj Gölü’nde Avlanan Kerevit Miktarı (DĐE, TÜĐK) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yıllar Avlanan Miktar (Kg) 

1995 2.955 

1996 8.100 

1997 8.050 

1998 16.350 

1999 11.620 

2000 12.220 

2002 25.000 

2003 37.050 

2004 30.000 

2005 27.000 

2006 36.000 
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10.12.Sektörün 2023’ de Elazı ğ’daki 
Durumu Ne Olmalı? 

10.12.1. GĐRĐŞ 
Elazığ sınırları içinde bulunan sulak alanların yetiştiricilik için ayrılmış 

olan %3’lük kısmında 919.700 ton/yıl balık üretimi ülkenin kalkınma hızı 
ortalama 5 olduğunda 20 yıl sonra gerçekleşebilecektir. Elazığ Tarım Đl 
müdürlüğü 2008 yılı kayıtlarına göre 5.000 ton/yıl olan üretim 20 yıl sonra 
ancak 919.700 ton/yıla ulaşabilecek ve yavru üretimiyle beraber iktisadi katkısı 
3.965.501.000,00 YTL olacaktır. Yine bu alanda oluşacak 8.500 kafes işletmesi 
ve 1140 yavru işletmesiyle en az 60.695 kişi istihdam edilebilecektir.   

 

Avcılık yoluyla Elazığ ili sınırları içinde kalan toplam 105.616 ha’ lık 
alandan göl yönetim kurallarına uyulduğu takdirde istihsal edilebilecek miktar 
10.946,4 ton/yıla ulaşabilecektir. Avcılık yoluyla sağlanabilecek olan bu 
üretimin ilimize sağlayacağı iktisadi katkı 23.662.800,00 YTL olabilecektir. Bu 
toplam ürün miktarına ulaşılmadan ve ulaştıktan sonra ürünün pazarlanması 
esnasında taze işlenmiş ve dondurulmuş olarak tüketiciye ulaştırılması için 
oluşacak entegre tesislerin, kafeslerin yapımı için gerekli malzemeler, çeşitli 
ağların yapımı, balıkların beslenmesiyle ilgili kullanılacak farklı özelliklerdeki 
yemlerin oluşumu için pek çok yan sanayinin oluşmasıyla küçümsenmeyecek 
değerde katma değer ve istihdam sağlanabilecektir. 

 

Bu alanda hareket edecek girişimcilerin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve 
ilgili projelerin hazırlanmasında Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ile 
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Elazığ Đl Müdürlüğü ve Su Ürünleri Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüklerinden gerekli destek sağlanacaktır. 

10.12.2. YETĐŞTĐRĐCĐLĐK  

10.12.2.1. Kafeslerde Balık Yetiştiricili ği 

Đlimizde kafes balıkçılığına uygun Keban ve Karakaya baraj gölleri 
bulunmaktadır. Bu baraj göllerinde yapılacak olan kafes yetiştiricili ğinin 
ilimizde su ürünleri sektörünün gelişmesine büyük katkıda bulunacak bir 
potansiyel arz etmektedir. Đlimiz Tarım Đl Müdürlüğü kayıtlarına göre; 2008 
yılında kafeslerde alabalık yetiştiricili ği toplam miktarı 4.800 ton/yıldır. Bu 
mevcut üretim potansiyelinin ilimiz sınırları içerisinde kalan Keban ve 
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Karakaya baraj göllerinin daha verimli ve etkin kullanılmasının sağlanması 
açısından göllerimizde;  

a) Aynı tesiste 6 aylık sürelerle alabalık (Ekim-Mart) ve sazan (Nisan-
Eylül) yetiştiricili ği 

b) Tek tür olarak alabalık yetiştiricili ği  

c) Tek tür olarak sazan yetiştiricili ği öngörülmektedir. 

a) Aynı tesiste 25 ton/yıl kapasiteli alabalık yetiştiricili ğini 
gerçekleştirebilmek için ekim ayında 25–30 gr.lık alabalık yavruları kafeslerde 
stoklanarak 200 g.a kadar gelmeleri hedeflenmiştir. Mart sonunda boşaltılan 
kafeslere nisan başında 250–300 g.lık sazan yavruları stoklanarak eylül sonunda 
pazar büyüklüğüne (1000–1250 g) gelmeleri sağlanacaktır. Aynı tesiste elde 
edilecek sazan üretim miktarı 92 ton olacaktır. Böylece bir işletmenin alabalık 
ve sazan üretim miktarları toplamı 117 ton/yıl olmaktadır. 

b) Tek tür olarak alabalık yetiştiricili ği; 25 ton/yıl olarak hesaplanan 
üretim miktarını gerçekleştirmek amacıyla alabalık yavruları (1–10 g arası) 
mart-nisan aylarında kafeslere stoklanarak uygun yemlerle beslenmeleri 
bakımlarının yapılması koşulu ile şubat- mart ayları sonunda 200 g ağırlığa 
ulaşacaktır. 

c) Tek tür olarak sazan yetiştiricili ğinde Keban, Karakaya, Kalecik ve 
Özlüce baraj göllerinde uygun olan yerlere yerleştirilen kafeslere Ekim başında 
5–10 g.lık sazan yavruları stoklanıp, uygun yemlerle beslenmeleri ve bakımları 
yapılarak bir yılın sonunda pazar büyüklüğüne gelmektedir. 

  Baraj göllerinin toplam alanlarının mevcut yasa gereğince sadece % 3’ 
lük alanlarının kafes balıkçılığı için kullanılabileceği dikkate alınırsa toplam 
850 ha’ lık alanda kafes balıkçılığı yapılabileceği görülmektedir (Tablo 5). 

Tablo 5’de görüldüğü üzere toplam alabalık üretimi 151.500 ton/yıl, sazan 
üretimi 768.200 ton/yıldır. Bu alanda kafes yetiştiricili ği yapılması durumunda 
ilimize sağlayacağı iktisadi katkı alabalık için 757.500.000,00 YTL, sazan için 
3.072.800.00,00 YTL olmak üzere toplam 3.830.300.000,00 YTL olacağı 
(Tablo 5) ve bu işletmelerin 51.000 kişiye istihdam sağlayacağı 
öngörülmektedir (Tablo 6).  

Tarım ve Köy işleri Bakanlığının uygun proje olarak öngördüğü 25 
ton/yıl kapasiteli işletmeler baz alındığında; 

a) Alabalık + Sazan işletmesi 5910 adet 

b) Alabalık işletmesi 150 adet 

c) Sazan işletmesi 2440 adet 

olarak kurulabileceği görülmektedir. 
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10.12.2.2. Yavru Yetiştiricili ği 

Baraj göllerimizde oluşturulacak platformlarda yavru üretmek 
mümkündür. Gerekli yatırımlar yapılıp tekniğine uygun yavru üretim işletmeleri 
kurulursa yukarıda belirtilen üretim miktarlarına erişebilmek için gerekli 
yavruların tamamı üretildiğinde 

a) Alabalık yavrusu 909.000.000 adet 

b) Sazan yavrusu 1.152.300.000 adet 

olabileceği gibi, bu tesislerin ilimizde 5.700 kişiye istihdam oluşturacağı (Tablo 
6) ve ilimize toplam 135.201.000,00 YTL iktisadi katkı sağlayabileceği 
öngörülmektedir (Tablo 7). 

10.12.2.3. Alternatif Bazı Su Ürünleri Türleri Yetiştiricili ği 

Đlimiz Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi alternatif bazı türlerin 
yetiştiricili ği ile ilgili araştırmalara başlamıştır.  

Bunlardan; Yayın Balığı, Ot Balığı, Barbus sp. Siraz, gibi balık 
türlerinden tam kontrollü döl alımı ve alınan yavruların Pazar büyüklüğüne 
ulaştırılması ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Tıbbi sülük, 
Kurbağa, Salyangoz, Tatlı su kaplumbağası gibi alternatif türlerin üretim ve 
yetiştiricili ği üzerindeki çalışmalar da sürdürülmektedir.  

10.12.2.4. Süs balığı Yetiştiricili ği 

Süs balığı üretimi ülkemizde 10–15 yıllık bir geçmişe sahiptir. 
Ülkemizde pazarlanan süs balıklarının % 90’nı diğer ülkelerden dış alım olarak 
sağlanmaktadır. Oysa süs balığı üretimi kısa sürede iyi kazanç getiren bir 
iktisadi faaliyettir. Üretilen süs balıkları 2–4 ay gibi bir sürede satış 
büyüklüğüne gelmektedir. Ülkemizde çok düşük düzeylerde olan süs balığı 
üretimi, Elazığ ilinde hiç yapılmamaktadır, Đlimizde süs balığı üretimine uygun 
alanların tespit edilerek ve gerekli ısıtma sistemleri kurularak, bu alanda 
yapılacak çalışmalar sonucunda ülkemizde çok az önem verilmiş olan bu 
sektörde büyük iktisadi katkılar sağlanması mümkündür. 

10.12.3. YEM 
Yukarıda belirtilen üretim miktarına ulaşabilmek için toplam olarak 

1.379.550 ton yemin balığın yaşam evrelerine (larva, yavru, genç ve erişkin) 
göre üretilmesi gerekmektedir. Bu yem üretiminin gerçekleşmesi sonucunda 
ilimize katma değeri 2.345.235,00 YTL olacaktır (Tablo 8). Bu yem miktarı 
dikkate alındığında Elazığ Đlindeki balık üretimi için gerekli olan yem miktarını 
karşılayabilmek için 38.000 ton/yıl kapasiteli toplam 37 balık yemi fabrikasına 
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ihtiyaç olacaktır. Belirtilen üretim seviyesine ulaşıldığında ise yem üretimindeki 
toplam istihdam 370 kişi olarak öngörülmektedir (Tablo 6). 

10.12.4. AVCILIK  
Elazığ ilinde avcılığın verimini arttırabilmek için iyi bir göl yönetimi ve 

av yasaklarının denetimi sağlanmalıdır. 

10.12.4.1. Hazar Gölü’nde Balık Avcılığı 

Hazar Gölü’nde iyi bir göl yönetimi, bilinçli avlanma, titizlikle av yasağına 
uyma ve iyi bir koruma ve kontrol sağlandığında, yapılan hesaplamalara göre 
820 ton/yıl balık elde etmek mümkün görünmektedir. Günümüzde Capoeta 
capoeta umbla 1 kg değeri 3 YTL ‘ dir. Dolayısıyla bu günkü fiyatlarla parasal 
olarak gölden elde edilecek toplam istihsalin değeri 2.460.000 YTL olacaktır 
(Tablo 9).  

 

Hazar Gölü her geçen gün oligotrofik yapıdan ötrofik yapıya doğru 
yönelen bir göl konumundadır. Bu da geçen yıllara paralel olarak balıkçılık 
bakımından katkısının artacağı anlamına gelmektedir.  

10.12.4.2. Keban Baraj Gölü’nde Balık Avcılığı 

Keban Baraj Gölü açık havza durumunda ve verimli bir yapıya sahiptir. 
Gölde iyi bir göl yönetimi, uygun avlanma yöntemlerinin kullanılması, koruma 
ve kontrole titizlikle uyulması durumunda 8300 ton/yıl balık avcılığı yapmak 
mümkündür.  

 

Parasal olarak değerlendirme yapıldığında ise 2006 yılı ortalama balık 
fiyatlarına göre (2 kg/YTL)  8300 ton/yıl balığın bölgeye katkısı,  16.600.000 
YTL olacaktır (Tablo 9).  

10.12.4.2.1. Keban Baraj Gölünde Kerevit Avcılığı 

Balık istihsalinde önerilen iyileştirmeler ve yaptırımlar kerevitte de 
yapılırsa, Keban Baraj Gölü’nün verimliği dikkate alındığında baraj gölünden 
190 ton/yıl kerevit elde etmek mümkün görülmektedir. Keban Baraj Gölü’nden 
bu miktarda kerevit istihsal edildiği takdirde ve kilogramı 5 YTL’ ye satıldığı 
düşünülürse, ilimize toplam 950.000 YTL katma değer oluşturacaktır (Tablo 9).  
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10.12.4.3. Karakaya Baraj Gölü’nde Balık Avcılığı 

Karakaya Baraj Gölünde iyi bir göl yönetimi uygulamasına gidildiği 
takdirde yapılan hesaplamalara göre 1780 ton/yıl balık istihsali mümkün 
olacaktır. Bu balık üretiminin, bölgeye bu günkü ortalama toplam parasal 
katkısı 3.560.000 YTL olacaktır (Tablo 9).  

10.12.4.4. Kalecik Baraj Gölü’nde Balık Avcılığı 

Kalecik Gölü verimli olduğu kabul edilebilir bir baraj gölü özelliği 
sergilemektedir. Verimli olduğu görülen bu göletten göl yönetimi kuralları 
dâhilinde 46,4 ton/yıl balık avcılığı yapmak mümkündür. 2006 yılı ortalama 
balık fiyatlarına göre değerlendirme yapıldığında (2 kg/YTL)  46,4 ton/yıl 
balığın bölgeye katkısı 92.800 YTL olacaktır (Tablo 9).  

 

Elazığ Đlinin sahip olduğu tatlı su kaynaklarından avcılık yoluyla elde 
edilebilecek gelirlerin yıllık toplamı 32.412.800 YTL olacaktır. Bu değerler 
Türkiye ve özellikle Elazığ için önemsenmesi ve harekete geçirilmesi gereken 
büyük bir kaynaktır (Tablo 9). 

 

10.12.5. BALIKÇILI ĞA BAĞLI GEL ĐŞEBĐLECEK 
SEKTÖRLER 

Elazığ Đlinin sahip olduğu bu su kaynakları, doğal su ürünleri üretimi 
yanında yapay ya da yetiştiricilik şeklinde de değerlendirilebildiği takdirde,  
bölgeye balıkçılığa bağlı birçok sanayi ve imalat sektörünün gelmesini de 
sağlayacaktır. Bu sektörlerden bazıları ve bölgeye sağlayacağı katkılar şunlar 
olacaktır. 

10.12.5.1. Balık Ağı Đmalatı 

Fırat Nehri üzerinde kurulan ve şu an faaliyette olan üç baraj gölü ile 
inşa aşamasında olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki diğer baraj 
gölleri ve doğal göllerimiz 2000’ den fazla aktif balıkçılık yapan insana, 
istihdam sağlamış ve sağlamaya devam edecektir. Balıkçıların avcılıkta 
kullandıkları ağlar en fazla 2 yıllık kullanım süresine sahiptir. Bu açıdan Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi balıkçılarının büyük bir ağ potansiyeli söz 
konusudur. Bu güne kadar bu ihtiyaçları Đstanbul’daki balık ağı sanayi 
tarafından karşılanmıştır. Balık ağlarının Elazığ dışı piyasadan sağlanması ise 
balıkçıya fazladan bir mali yük getirmektedir.  
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Balık ağı imalatını Elazığ Đlinde tesis etmek mümkündür. Bu imalat 
tesis edildiği takdirde hem bölge balıkçısına hem de bölge ekonomisine 
önemsenecek oranda katkı sağlanmış olacaktır.  

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki su kaynaklarından fayda 
sağlayan 2000’ den fazla balıkçı bulunmaktadır. Bu balıkçıların yıllık asgari ağ 
ihtiyacı, değişik göze genişliğine sahip olmak üzere donatılmış olarak 1000 m. 
civarındadır. Yani 10x 100’ m dir. Bugünkü fiyatlarla donatılmış 100 metrelik 
ağ 100  $   ABD’ dır ( 140 YTL ). Ortalama bir balıkçının 10x100 m ağ 
kullandığını kabul edersek; balıkçı başına yıllık ağ masrafı 10x100$=1000 $ 
olacaktır. Bunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bütün balıkçılara 
oranladığımızda da 1000 $ x 2000= 2.000.000 $ yıllık ağ ihtiyacı ve masrafı söz 
konusu olmaktadır. Bölgeden çıkan ve önemsenmesi gereken bu parayı Elazığ 
Đlinde kurulacak bir balık ağı imalat tesisi ile bölgede alıkoymak mümkün 
olacaktır. 

 

Balıkçılık faaliyetleri arttıkça balık ağı ihtiyacı artacağından (Uzatma 
ağları, pinter ağları, kafes balıkçılığı ağları vb.) Elazığ Đlinde 50 ton/yıl 
kapasiteli bir ağ sanayinin kurulması bölge ekonomisine bir ivme, ayrıca da 
insanlarına istihdam kazandıracaktır. 

 

10.12.6. SU ÜRÜNLERĐNĐ MUHAFAZA VE ĐŞLEME 
TESĐSLERĐ 

Su ürünleri kolay ve çabuk bozulabilen ürünler olup avlanıldıktan 
hemen sonra ve en kısa zamanda soğuk muhafazaya alınmalıdırlar. Bu 
sağlanıldığı takdirde tazelikleri oldukça uzatılabilmektedir. Su ürünlerinin gerek 
taze gerekse işlenmiş ürün olarak soğukta korunmaları,  su ürününün daha 
sağlıklı, daha uzun süre ve parasal olarak da daha fazla değer bulmasına neden 
olmaktadır.  

 

Elazığ Đlinde ve çevre illerde gereken işleme tesisleri bulunmadığından 
dolayı çok taze olarak su ürünlerinin tüketilme oranı oldukça azdır. Tüketilen 
kısım ise yılın belirli zamanlarında (Eylül-Mart) ve taze olarak tüketilmektedir.  

 

Dünyada insan besini olarak taze balık tüketimi % 30’dur. Üretilen % 
70 ise ya dondurularak ya da mamul ürün olarak tüketime sunulmaktadır.  
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Yukarıdaki istihsal ve üretimler bölgedeki su kaynaklarından elde 
edildikleri takdirde bunların hemen soğukta muhafaza edilmesi ya da mamul 
ürün (tuzlanmış, tütsülenmiş, konserve edilmiş vb. su ürünleri) şeklinde 
işlenmeleri zorunluluğu vardır.  

 

Bu bakımdan bölgede üretilecek su ürünlerinin uzun süre muhafaza 
edilebilmelerini sağlamak amacıyla öncelikle dondurularak muhafazaya ihtiyacı 
söz konusudur. Bu dikkate alınarak değerlendirildiğinde Elazığ Đli ve çevre 
ilerde üretilecek su ürünlerinin muhafazası ve işlenebilmesi için en az 6.000 
ton/yıl kapasiteli dondurma yapabilen tesislere ihtiyaç olacaktır. Belirtilen 
üretim seviyesine ulaşıldığında ihtiyacı karşılayabilmek için toplam 108 işleme 
tesisine ihtiyaç olacaktır. Bu işletmelerde de toplam 1.728 kişiye istihdam 
imkânı sağlanabilecektir (Tablo 6). Bu işletmelerin Elazığ’a sağlayacağı iktisadi 
katkının ise 5.794.110,00YTL olacağı tahmin edilmektedir (Tablo 10) 

 

Soğuk muhafaza imkânı sağlandığında, öncelikle besleyici değeri 
oldukça yüksek olan su ürünleri, uzun süre hijyenik şartlarda korunmuş, balıkçı 
yıl boyunca balığını değerlendirmiş ve tüketici de yıl boyunca taze balık temin 
etmiş olacaktır. Sonuç olarak balıkçı balığını yok pahasına elden çıkartmayıp 
zamana yayarak daha iyi kazanç sağlayabilecektir. Dolayısıyla bölgeye giren 
ekonomik katkı daha da artacaktır. 

10.12.7. AB FONLARINDAN ĐLĐMĐZ SU ÜRÜNLERĐ 
SEKTÖRÜNE KAYNAK SA ĞLANMASI 

Đlimizde su ürünleri sektörünün artmasına bağlı olarak AB fonlarından 
da kaynaklar sağlamak mümkündür. Gerek yapılanma aşamasında ve gerekse 
işletme dönemlerinde AB fonlarından alınacak katkılar da yukarıda ön görülen 
hedeflere kısa sürede ulaşmamıza katkı sağlayacağı gibi istihdamın da 
arttırılmasına yardımcı olacaktır. AB fonlarından hem kuruluş aşamasında hem 
de kurulmuş olan işletmelerin işletme döneminde yararlanmaları mümkündür. 
Kurulacak veya kurulmuş olan su ürünleri işletmeleri proje geliştirme 
konusunda kendilerini geliştirdikleri zaman veya Fırat Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi ile işbirliği veya danışmanlığı kapsamında geliştirecekleri projelerle 
ilimize bu sektör kapsamında iktisadi katkı sağlayabilirler. Yine AB ülkelerinin 
yürüttüğü su ürünleri projelerine ortak olarak da ilimizdeki su ürünlerinin 
yukarıda belirtilmiş olan hedefler çok kısa bir sürede ulaşılması ve teknolojik 
gelişmelerin anında izlenmesi mümkün olabilecektir. Đlimiz su ürünleri 
işletmelerinden bazılarının bu yönde girişimleri olduğu ve başarılı da oldukları 
bilinmektedir. Ancak bu yeterli değildir. Đlimizde kurulmuş olan tüm su ürünleri 
işletmelerinin ilgili teknik desteği alarak bu sürece girmeleri gerekmektedir. 
Kurulma aşamasında olanların da başlangıçta AB fonlarından yararlanarak 
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yapılanmalarını sağlamalarını hedeflemeleri daha doğru olacaktır. AB 
tarafından KOBĐ’ ler 200.000 €’ya kadar, kooperatif gibi organizasyonlar ise 
2.000.000 €’ya kadar desteklenmektedir. Bu proje değerlerinin KOBĐ’ ler 
tarafından %50’sinin, kooperatif gibi sivil toplum örgütlerinin ise %10’unu 
karşılayabilmeleri gerekmektedir. Şayet direkt bir AB projesinde yer alınırsa 
alınan fon karşılıksız olarak işletmelerin kullanımına sunulmakta, buna karşılık 
araştırma sonuçları AB kullanımına sunulmaktadır.   

10.12.8. BÖLGESEL SU KAYNAKLARININ TA ŞIMA 
KAPAS ĐTESĐ VE GÖL YÖNETĐMĐ 

Yukarıda belirtilen üretim kapasitelerine ulaşabilmek balıkların sağlıklı 
bir şekilde üretim ve yetiştiricili ğinin yapılabilmesi için özellikle ilimiz yüzey 
sularının kirlilik yükü ve bunu taşıyabilecek üretim kapasitelerinin araştırılması 
gerekmektedir. Şu anda ilimiz yüzey suları enerji üretimi, tarımsal sulama için 
ve bu baraj göllerinin %3’lük kısmı balıkçılık amacıyla kullanılmaktadır. Tüm 
alanın %97’si balıkçılık dışında kaldığından balıkçılıktan gelecek kirlilik yükü 
suda bulunan organizmalar için besin teşkil edeceğinden kendiliğinden yok 
olacaktır. Balıkçılık faaliyetleri dolayısıyla suya fazla bir kirlilik yükü 
kazandırmayacaktır.  

 

Su ürünleri avcılığı için ise öncelikle ekonomik olan balık türlerinin 
stok tespitlerinin yapılması gerekmektedir. Sürekli ve maksimum verime 
ulaşmak içinde bu stok tespitlerinin en az üç yılda bir tekrarlanması 
gerekmektedir. Bununla birlikte koruma kontrol yöntemlerinin sıklaştırılması, 
ağ göze açıklığının ve ağ miktarının balıkçı başına sınırlandırılması 
gerekmektedir. Ya da tekne sayısı ve balıkçı sayısı dikkate alınarak miktarlar 
belirlenmelidir. 

10.12.9. ALTYAPI VE ORGAN ĐZASYON 
Yukarıda açıklanan su ürünleri sektörlerinden gerekli verimi ve iktisadi 

katkıyı sağlayabilmek için ilimizdeki su ürünleri sektöründe gerek alt yapı ve 
gerekse organizasyona büyük önem verilmesi gerekir. Đlimizde su ürünleri 
sektöründeki alt yapı ve organizasyonun sağlanması için aşağıda belirtilen 
yapılanmalar mutlaka sağlanmalıdır. 

1. Baraj göllerinde kafeslerin konulacağı yerlerin yapılacak bilimsel 
tetkiklerle önceden belirlenerek göl haritası üzerinde işaretlenmelidir. 
Suyun özelliklerine bağlı olarak tesislerin üretim kapasiteleri 
kararlaştırılmalıdır. 

2. Kafes balıkçılığı ve diğer su ürünleri yetiştiricili ği yapılan yerlere 
gerekli olan elektrik, haberleşme ve ulaşımla ilgili alt yapı acilen 
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götürülmelidir. Özellikle ulaşım su ürünleri tesislerinin hem kuruluş 
hem de işletme aşamalarında önem taşımaktadır. 

3. Su ürünleri yetiştiricili ği için müteşebbislerin bir araya gelerek bir 
organizasyon oluşturmaları ve sorunlarını bu organizasyon aracılığı ile 
çözmeleri müteşebbislere büyük avantaj sağlayacaktır. 

4. Avcıkta günün gerektirdiği doğru avcılık yöntemlerini uygulayabilmek 
ve ilimiz sınırlarındaki yüzey sularında verimli bir balıkçılık 
yapabilmek için Keban ve Karakaya baraj göllerinde faaliyet gösteren 
su ürünleri kooperatiflerinin mutlaka bir üst birlik çatısı altında 
teşkilatlanmaları zorunludur. 

5. Yine avcılığın sağlıklı yürütülmesi ve birim alandan yüksek verim 
alınabilmesi için, balıkçıların eğitimine büyük önem verilmelidir. 
Bunun için de su ürünleri sektöründe yer alan balıkçıların eğitimine 
yönelik bir eğitim stratejisi mutlaka belirlenmelidir. Gerektiğinde bizzat 
kooperatiflere gidilerek, bu eğitim yerinde verilmelidir. Bu eğitim 
çalışmaları için AB fonlarından kaynak sağlanmalıdır. 

6. Đlimiz sınırlarında su ürünleri koruma ve kontrol hizmetleri 1380 Sayılı 
Su Ürünleri Kanununun gerektirdiği şekilde yapılmalıdır. Avcılık 
kontrolleri sadece av yasağı süresince değil yasak bittikten sonrada 
küçük balık avlanmaması hususunda devam ettirilmelidir. Kısaca 
avcılıkta tüm yıl boyunca etkili bir kontrol sağlanmalıdır. 

7. Yetiştiricilik ve avcılıktan elde edilen balıkların uzun süreli muhafazası 
için ilimizde bulunan soğuk hava deposu imkânlarından yararlanılacağı 
gibi, ihtiyaca göre yenilerinin yapılmasına önem verilmelidir. 

8. Balıkların nakliyesinde kokuşmayı önleyici soğutmalı araçlarla 
taşımacılık yapılmalı ve dış satıma yönelik pazarlar araştırılmalıdır. 

9. Kaynakların ekonomik kullanımı açısından yüzey su kaynaklarında 
ıslah çalışmaları mutlaka yapılmalıdır. 

10. Su kaynaklarının tek elden verimli yönetilmesi için balıkçı 
kooperatiflerinin bağlı olacağı, devlet tarafından desteklenen 
kooperatifler birliğinin oluşturulması gereklidir.  

11. Su kaynakları, iç sular balıkçılığı ve yönetimi kurallarına uygun şekilde 
kullanılmalıdır. 

12. Bölgedeki tatlı sularda kesinlikle 40 mm göze genişliğine sahip 
ağlardan daha küçük göze genişliğine sahip ağlara, avlanma izini 
verilmemelidir. 
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13. Günümüze kadar aşırı yıpratılan su ürünleri popülâsyonlarının, 
iyileşmesi ve verimliliklerinin artırılması için gerekli çalışmalar 
yapılmalıdır. 

14. Su kaynaklarındaki balık avcılığında kullanılan avlanma aletleri, balık 
türlerine uygun yapıya ve çeşitlili ğe kavuşturulmalıdır. 

15. Bölgedeki ekonomik olmayan balık türlerini, besin değeri yüksek ete 
çeviren ve ekolojik ortama ait ekonomik balık türlerinin korunması ve 
stoklarının takviyesi sağlanmalıdır. 

16. Bölgede avlanan balıkların tüketiciler tarafından taze, farklı tatlarda 
tüketilebilmeleri için işleme ve ayrıca ekonomik olmayan türleri 
değerlendirme tesisleri kurulmalıdır. 

17. Toptan ve perakende balık satışı yapılabilen bir balık halinin kurulması 
sağlanmalıdır. 

18. Đlimizde balık tüketimini arttırıcı faaliyetlerin yapılması mutlaka 
sağlanmalıdır. 

10.12.10. SU ÜRÜNLERĐ KOORDĐNASYON KURULU 
OLUŞTURULMASI 

Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi için il bazında bir su ürünleri 
koordinasyon kurulunun oluşturulması gereği duyulmuştur. Bu kurulun Valilik 
başkanlığında aşağıda belirtilen kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulması 
uygun görülmüştür 

1. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 

2. Đl Tarım Müdürlüğü 

3. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

4. Devlet Su Đşleri Bölge Müdürlüğü 

5. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 

6. Çevre Đl Müdürlüğü 

7. Orman Bölge Müdürlüğü 

8. Jandarma Alay Komutanlığı 

9. Emniyet Müdürlüğü 

10. Belediye Başkanlığı 

11. Su Ürünleri Kooperatif Birlik Temsilcisi 
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Tablo 5. Elazığ Đl Sınırları Đçerisinde Kalan Doğal ve Yapay Göllerdeki Kafes Balıkçılığı Üretim Potansiyelleri ve Đlimize 
Sağlayacağı Đktisadi Katkı. 
 

Su Kaynağının 
Adı 

Su 
Kaynağının 
Đl Đçindeki 
Toplam 

Alanı (ha) 

Yararlanılmaca 
Üretim Alanı 

(%3) (ha) 
(Alab+Sazan) 

Tahmini Üretim 
Miktarı (ton / yıl) 

Yıllık Beklenen Gelir (YTL) Đşletme Sayısı 

   Alabalık Sazan Alabalık Sazan Alabalık Alabalık 
+ Sazan 

Sazan 

Keban B.G. 19815 595 (372+223) 93000 547400 465.000.000,00 2.189.600.000,00 - 3720 2230 

Karakaya B.G. 7800 234 (219+15) 58500 201480 292.500.000,00 805.920.000,00 150 2190 - 

K. Kalecik  64 2 - 1840 - 7.360.000,00 - - 20 

Özlüce 640 19 - 17480 - 69.920.000,00 - - 190 

Toplam 28319 850 151500 768200 757.500.000,00 3.072.800.000,00 150 5910 2440 
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Tablo 6. Đlimizde su ürünleri yetiştiricili ğinin gelişimine bağlı olarak sektördeki 
istihdam miktarları. 
 
 

 Yetiştiricilik Yavru 
Üretimi 

Đşlenmiş 
balık üretimi 

Yem 
Üretimi 

Toplam 

Đşletme Sayısı 8.500 1.140 108 37 9.785 

Mühendis 8.500 1.140 108 37 9.785 

Çalışan Elaman 42.500 5.700 1.620 370 50.190 

Toplam Đstihdam 51.000 6.840 1.728 407 59.975 

 
 
 
 
 
Tablo 7. Elazığ Đl Sınırları Đçerisinde Mevcut Yüzey Su Kaynaklarının 
Yetiştiricilik Amacıyla Optimum Kullanılması Durumunda Đhtiyaç Duyulacak 
Yavru Balık Miktarları, Yavru Üretim Tesisi Sayısı, Đlimizde Yaratacağı 
Đstihdam ve Đktisadi Katkı. 
 
 
 

 Top. Üretim 
Kap. (kg/yıl) 

Yavru Balık 
Đhtiyacı (adet/yıl) 

Đktisadi Katkı 
(YTL) 

Đşletme Sayısı 

Alabalık 151.500.000 909.000.000 54.540.000,00 909 

Sazan 768.200.000 1.152.300.000 80.661.000,00 231 

Toplam 919.700.000 2.061.300.000 135.201.000,00 1140 

 
 
Tablo 8. Elazığ Đl Sınırları Đçerisinde Mevcut Yüzey Su Kaynaklarında 
Yetiştiricilik yapıldığı zaman gerekli olan yem miktarı ve iktisadi katkı. 
 
 

Top. Gerekli Yem Miktarı (Ton) Đktisadi Katkı (YTL) 

1.379.550 2.345.235,00 
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Tablo 9. Elazığ’ daki Su Kaynaklarından Tahmini Olarak Doğal Üretim Đle 
Elde Edilecek Su Ürünleri Miktarı ve Bölgeye Sağlayacağı Katma Değerleri. 
 
 

Su Kaynağının Adı Đstihsal 
Edilecek Ürün 

Đstihsal Edilebilecek 
Miktar (Ton/yıl ) 

Đktisadi Katkı (YTL)  

Hazar Gölü Balık  820   2.460.000,00 

Keban Baraj Gölü Balık 8300 16.600.000,00 

Keban Baraj Gölü Kerevit 190   950.000,00 

Karakaya Baraj Gölü Balık 1780   3.560.000,00 

Kalecik Balık 46,4      92.800,00 

Toplam  10.946,4 23.662.800,00 

 
 
 
 
Tablo 10. Elazığ Đl Sınırları Đçerisinde Mevcut Yüzey Su Kaynaklarında 
Yetiştiricilik yapıldığı zaman gerekli olan dondurulmuş ve işlenmiş balık tesisi 
miktarı ve iktisadi katkısı. 
 
 

Top. Đşlenebilecek Balık Miktarı (Ton) Đktisadi Katkı (YTL) 

386.274 5.794.110,00 
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AMAÇ–1 Su ürünleri yetiştiricili ğinin geliştirilmesi, üretim ve 
verimliliğin artırılması. 

Öncelik 1.1 Kafeslerde Balık Yetiştiricili ğinin Geliştirilmesi 
Hedef Đlimizde bulunan göllerde, 28.319 ha.’lık yüzey 

alanının balık yetiştiricili ği için ayrılan % 3’lük 
kısmında 919.700 ton/yıllık balık üretim miktarına 
ulaşabilmek. Belirtilen yetiştiricilik kapasitesine 
ulaşabilmek için gerekli olan 909.000.000 adet 
Alabalık, 1.152.300.000 adet Sazan yavrusunun 
üretilebilmesi. 

Amaç Kültür balıkçılığının ilimiz ekonomisine yapmış 
olduğu iktisadi katkıyı artırmak, alt yapıyı ve 
istihdamı geliştirmek. 

Çıktılar Ülkenin kalkınma hızına paralel olarak yetiştiricilik 
yoluyla üretim 2023 yılında 919.700 ton/yıla 
ulaşabilecek ve yavru üretimiyle beraber iktisadi 
katkısı 3.965.501.000,00 YTL olacaktır. Yine bu 
alanda oluşacak 8.500 kafes işletmesi ve 1140 yavru 
işletmesiyle en az 51.000 kişi istihdam edilebilecektir.   

Faaliyetler  
 1.1.1 Đlimiz sınırları içinde yer alan yüzey 

sularında detaylı araştırmalar yapılarak, 
kafes yetiştiricili ğine uygun alanların 
belirlenip haritalandırılması ve 
yetiştiricilere önerilmesi. 

 1.1.2 Kafes yetiştiricili ği için örnek ve 
demonstrasyon amaçlı model geliştirilmesi 

 1.1.3 Yavru üretimine uygun bölgelerin 
belirlenmesi ve 1.000.000 adet/yıl 
kapasiteli örnek bir alabalık 
kuluçkahanesinin kurulması 

 1.1.4 Gelişen sektörde ortaya çıkabilecek 
hastalıkların önlenmesi için gezici balık 
hastalıkları kliniği kurulması  

 1.1.5 Balık hastalıkları teşhis, tedavi ve aşı 
merkezi kurulması 

 

 1.1.6 Çalışmada belirlenen iktisadi ve sosyal 
hedeflere ulaşılabilmesi için balıkçılara 
yönelik mesleki eğitim programı 
hazırlanması ve uygulanması 

Öncelik 1.2 Đlimiz su ürünleri sektörünün yem ihtiyacını karşılayacak alt 
yapının oluşturulması ve türlere uygun balık yemi üretim 
sektörünün geliştirilmesi 
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Hedef Yukarıda belirtilen üretim miktarına ulaşabilmek için 
toplam olarak 1.379.550 ton yemin balığın yaşam 
evrelerine (larva, yavru, genç ve erişkin) göre 
üretilmesi gerekmektedir.  Bu yem üretiminin 
gerçekleşmesi sonucunda ilimize katma değeri 
2.345.235,00 YTL olacaktır 

Amaç Gerekli yatırımlar yapıldıktan sonra 919.700 ton/yıla 
balık üretimine ulaşabilmek için gerekli balık yeminin 
üretilebilmesi. 

Çıktılar Balık yemi üretiminin gerçekleşmesi sonucunda 
ilimize katma değeri 2.345.235,00 YTL olacaktır. 
Yem fabrikalarının kurulması istihdam da 
sağlayacaktır. 

Faaliyetler  
 1.2.1 Balık yemi üretimine yönelik ilimiz 

kaynaklarının ve alt yapısının tespit 
edilerek ortaya konulması 

 

 1.2.2 Balık yemlerinin üretimi, geliştirilmesi ve 
verimliliğinin değerlendirilebilmesi için bir 
balık yemi araştırma biriminin 
oluşturulması 

Öncelik 1.3 Bazı alternatif su ürünleri türlerinin ve süs balıklarının 
yetiştiricili ğinin ilimizde gerçekleştirilmesi için çalışmaların 
yürütülmesi  

NOT 1: Đlimizde henüz alt yapısı tam olarak oluşturulamamış olan ve 
ekonomik anlamda yetiştiricili ği yapılamayan, Yayın Balığı, Ot Balığı, 
Barbus sp. Siraz, gibi balık türlerinden tam kontrollü döl alımı ve 
alınan yavruların Pazar büyüklüğüne ulaştırılması ile ilgili araştırmalar 
yürütülmektedir. Ayrıca, Tıbbi sülük, Kurbağa, Salyangoz, Tatlı su 
kaplumbağası gibi alternatif türlerin üretim ve yetiştiricili ği üzerindeki 
çalışmalar da sürdürülmektedir. Bu çalışmaların ilimizde ekonomik 
yapılabilirliğinin ortaya konulması gerekmektedir. Ayrıca ilimizde 
akvaryum balıkçılığının alt yapı olanaklarının araştırılarak 
geliştirilmesi gerekmektedir. 



 288 

 

 
 
 
 
 

AMAÇ–2 Su Ürünleri Avcılığının Geliştirilmesi Ve Mevcut 
Stokların Korunması 

Öncelik 2.1 Su ürünleri avcılığının geliştirilmesi 
Hedef Avcılık yoluyla Elazığ ili sınırları içinde kalan toplam 

105.616 ha’ lık alandan istihsal edilebilecek balık 
miktarını 10.946,4 ton/yıla ulaşabilmek. 

Amaç Avcılık yoluyla su ürünleri üretiminin artırılmasıyla 
balıkçıların refah seviyelerinin yükseltilmesi. 

Çıktılar Yüzey sularımızın avcılık yolu ile ilimize yapacağı 
iktisadi katkı 23.662.800,00 YTL olabilecek ve balık 
avcılığı sektöründe istihdam geliştirilebilecektir. 

Faaliyetler  
 2.1.1 Göllerde bulunan ekonomik balık türlerinin 

kuluçkahane koşullarında üretilerek göllere 
stoklamasının sağlanması. 

 2.1.2 Đlimizde faaliyet gösteren su ürünleri 
kooperatiflerini bir üst birlik çatısı altında 
birleştirici çalışmalar. 

 

 2.1.3 Çalışmada belirlenen iktisadi ve sosyal 
hedeflere ulaşılabilmesi için balıkçılara 
yönelik mesleki eğitim programı 
hazırlanması ve uygulanması 

Öncelik 2.2 Doğal balık stoklarımızın korunması 

Hedef Doğal balık stoklarımızın korunması, arttırılması ve 
desteklenmesi, 

Amaç Mevcut stokların korunabilmesi için etkin koruma 
kontrol stratejilerinin geliştirilmesi. 

Çıktılar Avcılıkta hedeflenmiş olan 23.662.800,00 YTL’ lik 
iktisadi katkıya ulaşabilmek ve avcılık sektöründeki 
istihdamı geliştirebilmek 

Faaliyetler  
 2.2.1 Koruma ve kontrol hizmetlerinin hassas bir 

şekilde yapılarak, mevcut stokların ve 
stoklardaki denge korunması faaliyetlerinin 
yürütülmesi 

 

 2.2.2 Su kaynaklarının kirlenmesini önleyici 
çalışmaların yürütülmesi. 
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AMAÇ–3 Balıkçılığa Bağlı Yan Sanayi Sektörlerinin Geliştirilmesi 
Öncelik 3.1 Balık ağı imalatıyla av araç ve gereçlerinin geliştirilmesi 

Hedef Đlimizde avcılığının gelişimine paralel olarak gerekli 
olan balık ağı üretimine dayalı sanayinin bölgeye hitap 
edecek şekilde kurulması ve buna bağlı 2.000.000 
$’lık iktisadi katkının sağlanması 

Amaç Gelişen balıkçılık sektörünün balık ağı ihtiyacının 
karşılanması ve av araç ve gereçlerinin üretiminin 
geliştirilmesi 

Çıktılar Gelişen sektöre bağlı olarak 2.000.000 $’lık iktisadi 
katkının sağlanması ve istihdamın geliştirilmesi 

Faaliyetler  
 3.1.1 Balık ağı ihtiyacının belirlenerek ağ üretim 

alt yapısının geliştirilmesi 

 

 3.1.2 Av araç ve gereçlerinin imaline yönelik alt 
yapının geliştirilmesi 

Öncelik 3.2 Yetiştiricili ğe yönelik ekipmanın üretilerek geliştirilmesi 

Hedef Yetiştiricilikte ihtiyaç duyulan her türlü ekipmanın 
ilimizde üretilir duruma getirilmesi ve buna bağlı 
istihdamın geliştirilmesi 

Amaç Yetiştiricili ğin gelişmesi ile ihtiyaç duyulacak olan 
yetiştiricilik ekipmanın üretimine dayalı sanayinin 
geliştirilmesi 

Çıktılar Ek istihdam ve katma değer sağlanması 

Faaliyetler  
 3.2.1 Kafes sistemlerinin kurulmasına ve 

üretimine dayalı sanayinin geliştirilmesi 

 

 3.2.2 Yetiştiricilikte kullanılan ekipmanın 
üretimine dayalı sanayinin geliştirilmesi 
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Amaç–4 Su Ürünlerini Muhafaza Ve Đşleme Tesislerinin 
Kurulması 

Öncelik 4.1 Su Ürünleri Đşleme Tesislerinin Kurulması 
Hedef Elazığ ili ve çevre ilerde üretilecek su ürünlerinin 

muhafazası ve işlenebilmesi için en az 6.000 ton/yıl 
işleme kapasiteli tesisler yapılması gerekmektedir 

Amaç Üretilen balıkların raf ömrünü artırıcı yöntemleri 
geliştirmek ve damak tadı farklı ürünlerle ihracatı 
geliştirmek 

Çıktılar Elde edilecek su ürünlerinin uzun süreli 
korunmasına yönelik balık işleme tesislerinin 
kurulması ile ilimize ek iktisadi katkının ve 
istihdamın sağlanması 

Faaliyetler  
 4.1.1 işleme teknolojilerinin araştırılarak 

geliştirilmesi 
 4.1.2 Đşleme tesislerinin kurulmasına yönelik 

alt yapı imkânlarının geliştirilmesi 

 

 4.1.3 Đşlenmiş olan su ürünlerinin ihracatına 
yönelik girişimlerin değerlendirilmesi 

Öncelik 4.2 Su Ürünlerini Muhafaza Tesislerinin Kurulması 
Hedef Balıkçıların iç tüketim olarak satmayı düşündükleri 

balıkların ucuz olduğu dönemlerde muhafaza 
altında depolanması, ürün bozulmalarının ve 
kayıplarının önüne geçilmesi 

Amaç Balık muhafaza edilerek, sezon dışı pazara sunulup, 
balıkçıların zarar etmesini engellemek ve çok çabuk 
bozulabilen su ürünlerinin uzun süreli korunmasını 
sağlamak, pazara bozulmadan ürün sunabilmek 

Çıktılar Balıkçıların ucuz balık satışlarının önüne geçerek 
istikrarlı ve tüketiciyi de koruyan bir fiyat 
politikasının oluşturulması, Ürün kayıplarının 
önüne geçerek iktisadi katkıyı arttırma, balık 
muhafazası altında yeni bir istihdam kapısı 
oluşturmak 

Faaliyetler  
 4.2.1 Üretilecek olan su ürünlerinin muhafaza 

edilecek miktarlarının belirlenerek 
soğuk zincirin kurulmasına yönelik 
yapının geliştirilmesi 

 4.2.2 Pazara soğuk zincirde balıkların 
sunulabilmesi için gerekli yatırımların 
ve maliyetlerin ortaya çıkarılması 

 

 4.2.3 Etkili bir muhafaza için yeni yöntemlerin 
araştırılması ve geliştirilmesi 
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AMAÇ–5 

Avrupa Birliği Fonlarından Đlimiz Su Ürünleri Sektörüne 
Kaynak Sağlanması 

Öncelik  
5.1 

Balıkçılarımızın AB projesi geliştirme kabiliyetlerini ve projelere 
katılımlarını sağlamak 
Hedef Balıkçımıza AB projelerine katılabilme kabiliyeti 

kazandırmak ve yatırımların geliştirilmesinde AB 
fonlarından yararlanabilmek 

Amaç Balıkçılarımızın Avrupa Birliği projelerini 
geliştirebilme yeteneklerinin sağlanması ve AB 
fonlarından yatırımlara katkılar elde etmelerini 
sağlamak 

Çıktılar Her yatırım ve araştırma programı için 200.000–
2.000.000 € arasındaki iktisadi katkıdan faydalanmanın 
sağlanması. 

Faaliyetler  
 5.1.1 Balıkçılarımızın AB kaynaklarından 

faydalanabilmesi için eğitim programları 
düzenlemek 

 5.1.2 Balıkçılarımızın AB’ye uyum çerçevesinde 
eksikliklerinin saptanarak bunların AB 
fonlarından düzeltilmesine yönelik 
projelerin alınması için araştırmaların 
sağlanması 

 

 5.1.3 Balıkçılarımızın ve tesislerimizin AB 
standartlarına uygun yapıda geliştirilmesini 
sağlamak 

Öncelik 5.2 Đlimiz su ürünleri sektörüne uygun AB projelerinin t akibini 
sağlamak 
Hedef AB proje fonlarının günü gününe takibinin sağlanması 

ve balıkçılarımıza anında duyurulması 
Amaç AB fonlarından balıkçılarımızın daha fazla proje 

desteği almasını sağlamak 
Çıktılar Proje başına verilen 200.000–2.000.000 € arasındaki 

iktisadi katkıdan faydalanmanın sağlanması 
Faaliyetler  

 

 5.2.1 Yetiştiricilik ve Avcılık sektöründe yer alan 
balıkçılarımızın kayıtlı bulunduğu ve anında 
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iletişimin sağlanabileceği bir bilgisayar 
ağının kurulması 

 5.2.2 Ağ üzerinden AB projelerinin 
geliştirilmesini ve sektöre duyurulmasını 
sağlayacak bir Su Ürünleri Avrupa Birliği 
Ofisinin kurulması 

AMAÇ–6 Đlimiz Su Kaynaklarının Taşıma Kapasitesinin 
Belirlenmesi Ve Göl Yönetiminin Geliştirilmesi 

Öncelik 6.1 Đlimiz su kaynaklarının taşıma kapasitelerinin belirlenmesi 
Hedef Balıkçılık için önemli bir kaynak olan ilimiz su 

kaynaklarının balıkçılıkta olduğu gibi diğer 
faaliyet alanları içinde kullanım paylarının 
belirlenerek kirlenmesinin önüne geçilmesi 

Amaç Đlimiz yüzey suyu kaynaklarının taşıma 
kapasitelerinin belirlenmesi, diğer kullanım 
alanlarından gelen kirlilik yüklerinin tespit 
edilmesi ve yüzey sularından yararlanan tüm 
birimlerin kullanım oranlarının belirlenmesi  

Çıktılar Đlimizin balıkçılık alanında hedeflenmiş olan ve 
bu çalışmayla ortaya konulmuş bulunan 2023 
hedefleri tutturulduğu takdirde elde edilecek olan 
katma değerin devamlılığının sağlanması 

Faaliyetler  
 6.1.1 Đlimiz yüzey sularını kullanarak 

faaliyette bulunan tüm kurum ve 
kuruluşların belirlenerek kullanım 
oranlarının tespit edilmesi 

 6.1.2 Tüm kurum ve kuruluşların yüzey 
sularımız için oluşturduğu ve 
gelecekte oluşturabileceği kirlilik 
yüklerinin tespit edilmesi  

 

 6.1.3 Yüzey sularından faydalanan ve 
gelecekte faydalanacak olan faaliyet 
alanları için kullanım oranlarının 
belirlenmesi ve bunun sıkı takibinin 
sağlanması 

Öncelik 6.2 Göl yönetiminin sağlanması ve geliştirilmesi 

Hedef Yüzey sularının kirlenmesinin önlenmesi ve 
balıkçılığın sürekli katma değer sağlayan bir 
sektör olarak devamının sağlanması 

 

Amaç Yüzey sularımızın kirliliğinin önüne geçilmesi ve 
düzenli bir balıkçılık yapılanmasının sağlanması 
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için ilimiz su ürünleri politikalarının geliştirilmesi 

Çıktılar Đlimiz yüzey sularından balık yetiştiricili ği için 
kullanılmasına izin verilen % 3’lük oranın rantabl 
kullanılmasını sağlayarak maksimum iktisadi 
katkının elde edilmesi 

Faaliyetler  
 6.2.1 Av yasakları ile ilgili otokontrol 

sistemlerinin geliştirilmesi 
 6.2.2 Yüzey su kaynaklarının rantabl ve 

verimli kullanımına yönelik 
çalışmaların yürütülmesi 

 6.2.3 Kirlilik yüklerinin takibi 

AMAÇ–7 Đstenilen Hedeflere Ulaşılması Đçin Altyapı Ve 
Organizasyonun Sağlanması 

Öncelik 7.1 Altyapının sağlanması ve geliştirilmesi 
Hedef Bu çalışma içindeki balıkçılık hedeflerine 2023 

yılında ulaşılabilmesi için gerekli alt yapı 
eksikliklerinin giderilmiş ve geliştirilmi ş duruma 
getirilmesi 

Amaç Đlimiz balıkçılığının gelişmesinin önündeki 
altyapı eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesi 
ve mevcut imkânların daha da geliştirilmesi  

Çıktılar Đlimiz balıkçılığı için belirlenmiş olan 2023 
hedeflerinin istenilen biçimde tutturulmuş olması 
ve elde edilen katma değerin kalıcı hale 
getirilmesi 

Faaliyetler  
 7.1.1 Balıkçılık sektörümüzdeki 

eksikliklerin tespit edilmesi ve 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların 
hazırlanması 

 7.1.2 AB uyum çerçevesinde altyapının 
revize edilmesi için ilimiz balıkçılığı 
ile AB isteklerinin karşılaştırılması ve 
gerekli düzenlemelerin yapılması 

 7.1.3 Altyapının güçlendirilmesi için gerekli 
görülen referans laboratuarların tespiti 
ve kurulması için gerekli çalışmaların 
yapılması 

 

 7.1.4 Balıkçılığımızın sorunlarının tespiti ve 
çözüm önerilerinin somutlaştırılarak 



 294 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uygulanması 
Öncelik 7.2 Đlimiz balıkçılığının yönetimi ve organizasyonun sağlanması 

Hedef Bu çalışma kapsamında belirtilen katma değerin 
2023 yılına kadar oluşturulabilmesi ve 
devamlılığının sağlanması 

Amaç 2023 hedeflerinin sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için ilimiz balıkçılık 
sektörünün kurumlar arası diyalog içinde yönetim 
ve organizasyonunun sağlanması 

Çıktılar Belirtilmi ş olan katma değer hedeflerinin 
sağlanması istihdamın oluşturulması 

Faaliyetler  
 7.2.1 Tüm balıkçılık faaliyetlerini organize 

edecek ve ilimiz için geleceğe dönük 
su ürünleri politikalarını 
geliştirebilecek bir Su Ürünleri 
Koordinasyon Kurulu Kurulması ve 
yetki alanlarının tespiti 

 7.2.2 Çalışma içinde belirtilmiş olan ilimiz 
balıkçılığının geliştirilmesine yönelik 
altyapı ve organizasyon faaliyetlerinin 
yürütülmesi ve takibi 

 

 7.2.3 Balıkçılık işletmelerinin kurulması ve 
işletilmesi dönemlerinde karşılaşılan 
problemlerin en kısa sürede 
aşılabilmesi için gerekli çalışmaların 
yapılması 
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11.1. Sektör: Çevre 
 

Elazığ ili sınırları içindeki çevresel açıdan risk faktörleri havuzunda 
olan bütün  kirletici etkenleri kontrol altında tutmak. 

 
Hava kirliliği konusunda çalışmalar yaparak, kirlilik etmenlerini 

belirleyerek, kirliliğin sınır değerlerde tutulması için çalışmalar yapmak. 
 
Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için atık su 

arıtma tesislerinin yapımını sağlamak amacıyla yerel yönetimlere mevzuat 
çerçevesinde bilgi desteği sunmak. 

 
Toprak kirliliğinin engellenmesi; Endüstri tesisleri ile maden 

ocaklarının faaliyeti sonucu bozulan ekolojik dengeyi kontrol altında tutmak, 
flora ve faunanın devamlılığını sağlayacak çalışmalar yapmak, tedbirler almak. 
Đlimizin sağlık sektöründe önemli iller arasında olması nedeniyle tıbbi atık 
miktarı da yüksek olan iller arasındadır. Bunların bertarafı, düzenli depolanması 
ve tıbbı atık üreten kuruluşları yeni çıkan mevzuat konusunda bilgilendirmek. 
 

Ambalaj atıklarının ekonomiye yeniden kazandırılması konusunda 
endüstri tesisleri ile birlikte çalışılarak ilimizde günlük aylık ve yıllık çıkacak 
ambalaj atıklarının lisanslı şirketler tarafından düzenli toplanmasını sağlamak. 
Tehlikeli atıklarla ilgili (Atık yağlar ömrümü tamamlamış lastikler, pil ve akü 
gibi) mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapmak. 
 

Đlimizde doğa koruma ve yaban hayatını yerleştirerek gelecekte 
dinlenme yerlerinin sayısını, kullanılabilir yeşil alan miktarını ve yerleşim 
merkezlerinin yakın çevresindeki mesire yeri statüsündeki günlük kullanım 
alanlarının sayısını arttırarak artan nüfusa paralel olarak halkın dinlenme 
yerlerini ve yeşil alanların miktarını artırmak. 

 

11.2. Gerekçe 
 

Bu çalışma anayasamızın 56. maddesinde güvence altına alınan “ 
Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek 
devletin ve vatandaşların ödevidir . ” diye başlayarak çevrenin önemini 
vurgular. 
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2872 sayılı Çevre Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde, AB 
uyum yasaları da göz önüne alınarak,   Elazığ ili sınırları içerisindeki doğal 
kaynakların daha verimli ve etkin şekilde kullanılması ile sanayinin ilgili Kanun 
ve Yönetmeliklerin emrettiği kurallar çerçevesinde gerekli tedbirleri alarak 
çevrenin korunmasını sağlamaktır. 
 

Bu kanunları uygularken genelge, yönetmelik ve hâlihazırda gelişmiş 
ülkelerdeki uygulamaları dikkate alarak projeler hazırlayarak veya hazırlatarak 
yerel uygulamalar yaptırmaktır. 
 

Elazığ buluşuyor projesi kapsamında, tanımlanan sektörler arasında 
gelecekte Elazığ Đlinin çevresel açıdan nasıl olmalı sorularına cevap arayarak, 
üretilebilecek projelerle çevre sektöründe ilimizin çevre sorunu olmayan veya 
en alt düzeyde olan iller arasında yer almasını sağlamaktır. 

 

11.3. Sektör Ekibi 
 

Adı Soyadı Görevi 
Şefik  
 

KARA BAŞKAN- 
Đl Müdürü 

Prof.Dr. Metin SÖZEN Danışman- ÇEKÜL   
Prof.Dr. Bülent  ŞEN Fırat Üniv. Su ürünleri fak. 

Başkan yard. 
Doç.Dr. Ubeyde ĐPEK  FÜ. Danışman  
Dr. Emine Işıl  ARSLAN FÜ. Danışman 
Dr. Özgür  CANPOLAT FÜ. Su Ürünleri 

 
Doç.Dr. Mehmet ERDEM F.Ü.Çevre Müh. 
Orhan  ÇEL ĐKDEM ĐR Yönetici  
Caner  KARA Sekreter 
Arzu  ÖZVERDĐ Mühendis-üye 
Sabriye  SĐS Mühendis-üye 
Hakkı  Bıcak  Muh. Uye 
Orhan  Aydın Muh –üye 
Osman Baykendi Đller Bankası 
Cemil  YATKIN Özel Đdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü 
Selçuk Haşlamacı Belediye 
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11.4. Yönetim Ekibi   
 

Adı Soyadı Görevi 
Şefik  KARA Başkan  
Orhan  ÇEL ĐKDEM ĐR Sorumlu 
Caner KARA Sekreter 
Arzu ÖZVERDĐ Mühendis-üye 
Sabriye  SĐS Müh.-üye 
Orhan  Aydın Muh –üye 

 

11.5. Amaçlardan sorumlu ekipler 
 
Sektör 
AMAÇ Amacın Kısa Açıklaması Sektör Sorumlusu 
Amaç–1 Su ve toprak kirliliği ile 

ilgili çalı şmalar   
Arzu 
ÖZVE
RDĐ 

Yük. Müh. 

Amaç–2 Atık yönetimi Sabriye 
SĐS  

Müh. 

Amaç–3 Sulak alanlar, anız 
yangınları, yaban 
hayvanlarının korunması 

Güntaç  
KAYA
PINAR 

Müh. 

Amaç–4 Isınmadan ve endüstriyel 
kaynaklı hava kirliliğinin 
kontrol altına alıması 

Hakkı 
BĐÇAK  

Müh. 

 

11.6. Đzleme, gözlem ve de ğerlendirme ekibi 
 
Bu ekip, program çıktılarını ve programın belirlenen amaçlar 

doğrultusunda gidip gitmediğini değerlendirecektir. Bu ekip genelde Elazığ 
dışında yaşayanlardan oluşturulmuştur. 
 
Adı Soyadı Görevi Kurumu 
Prof. Dr. 
Metin  

SÖZEN Denetim Çekül başkanı 

Prof. Dr. 
Bülent 

ŞEN Denetim F.Ü. Su Ürünleri Fak. 

Şefik  KARA Denetim  Çevre Orman Đl müdürü 
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11.7. T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Ulusal Politikası 
 

Çevre Mevzuatı kapsamında Elazığ ili çevresinde faaliyet gösteren 
endüstri tesislerinin ve madencilik faaliyetlerinin çevreye verecekleri zararı en 
aza indirmek ve AB uyum yasaları çevre mevzuatı genelgeler ve yönetmelikleri 
doğrultusunda denetimlerde bulunmak.  

— 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler. 
— Genelgeler 
— Tebliğler…  

 
 

11.8. T.C. ve DPT’nin Sektördeki 
Bölgesel Politikası 
 

DPT nin bölge bazında destek verdiği projelerden Doğu Anadolu 
Kalkınma projesi “DAP” ölçeğinde bölge illerinin çevresel açıdan 
değerlendirmiş ve 2000 yılı verileriyle bölge illerinin içme ve kullanma suyu 
ihtiyacı üzerine çalışmalar yapmıştır.   

 
 Bu çalışmalarda bölge üniversitelerinden ve ilimizdeki Fırat 

Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü ve Su ürünleri fakültelerinin 
çalışmalarından yararlanmıştır. Yapılan çalışmalarda su kirliliği, üretilecek atık 
miktarları ve ısınmadan kaynaklı yakıtlardan doğabilecek yakacak ihtiyacı ve 
emisyon kaynağı oluşturabilecek endüstri tesislerinin durumu detaylı 
incelenmiştir.  

 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2006 yılından sonra yayımladığı 

genelgeler ve AB uyum yasaları doğrultusunda çıkarılan yönetmelikler 
kapsamında düzenli katı atık depolama tesisleri, atık su arıtma tesisleri, tıbbi ve 
tehlikeli atık bertaraf tesislerine lisan vermesiyle ülkemizde de ilgili 
yönetmelikler kapsamında bir zaman periyoduna yayarak iş termin planları ile 
yerel yönetimler çevresel çalışmalar yapacaklarını beyan edip taahhüt altına 
almışlardır. Bakanlık taşra teşkilatları olan il Müdürlükleri bu kapsamda 
denetim, izleme kontrollerini yapmaktadır. 
—Đl Çevre Durum Raporu 
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11.9. AB’nin Sektördeki Politikası 
 
Avrupa Birliği oluşum sürecinde ilk olarak 1967 yılında yayımlanan 

Manshold planında tarım ve çevre başlıklarından bahsedilmiştir.  
1985 yılında yayımlanan yeşil kitapta tarım ve çevresel gelişim önem 
kazanmaya başlamıştır. 1992 yılında genişleme politikaları ile birlikte çevre ve 
kırsal kalkınma başlıkları çevre ajansı kaynakları ile fon aktarılmaya başladı. Bu 
fonlar geçiş dönemi çevresel altyapı kaynakları olarak adlandırılmıştır.  

 
2000 yılı ile 2005 yılları arasında birliğe aday ülkelere yönelik açılan 

başlıklardan biride, Çevre ile ilgili hedeflerin bütünleştirilmesi: üye ülkeler 
çevre ile ilgili gerekli önlemleri almalıdırlar. Üye ülkeler bu zorunluluğu 
gerçekleştirmede üç zorunluluğu yerine getirmelidir.”Birincisi, kırsal kalkınma 
programlarında uyguladıkları tarımsal çevre önlemleri yeterli olmalıdır. Đkincisi 
doğrudan destek ödemeleri çevre politikaları ile uyumlu olmalıdır. Üçüncüsü bu 
ödemelerin yapılmasında çevre ile ilgili özel yükümlülükler 
getirilmelidir.”denilmekteydi. 

 
Ancak 2006 yılına gelindiğinde mevzuat eşleştirme programları 

uygulanmaya başlandı ve bu projelere örnek olarak “ Twinning- eşleştirme” 
programı gösterilebilir. Avrupa çevre ajansı 2006–2010 döneminde ülkemizi de 
içine alan çevresel altyapı projelerine Avrupa kalkınma bankası ve çevre ajansı 
vasıtasıyla kaynak aktarımı yapmaktadır. 

 
Ülkemizde de bu fonlar DPT nin denetiminde MĐFB “merkezi ihale ve 

finans birimi” tarafından düzey projeleri adı altında kullandırılmaktadır. 
 

  

11.10. AB’ nin Sektördeki Türkiye ve 
Bölge Politikası 

 
Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yeni üye olacak aday ülke 

statüsündeki ülkelere çevresel mevzuat uyumlaştırması ve altyapı tesislerinin 
iyileştirilmesi konularında destekler sağlanmaktadır. 

 
Đllerde belirli noktalarda hava kirliliği ölçüm istasyonları kurulması ve 

tek merkezden online olarak izlenmesi yapılmaktadır. Elde edilen veriler 
internet ortamında kullanıcılara sunulmaktadır. 
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Twinning programı kapsamında yönetmelikler hazırlanarak, yerel 
yönetimlerin atık yönetimini oluşturmaları, 

 
Dünya bankası, EĐB, ĐFC, UNDP, UNDF gibi uluslar arası kurumlar 

çevresel amaçlı yatırımlara destek ve hibe sağlamaktadırlar. 

 
 

11.11. Vizyon 
 
Daha yaşanabilir bir Elazığ için doğal su kaynaklarının, havanın ve 

yaşam kaynağımız toprağın korunması… Atıkların düzenli ve geri dönüşümlü 
olarak toplanarak hem çevre kirliliğini önlemek hem de geri dönüşümü 
mümkün olan atıkları tekrar kazanarak milli gelire katkıda bulunmak.   
 
 

11.12. Misyon 
 
Anayasamızın 56. maddesinde açıklandığı üzere insanın sağlıklı bir 

çevrede yaşama hakkının korunması, refah düzeyi yükselirken doğanın suyun 
havanın toprağın korunarak gelecek kuşaklara taşımaktır. 

 

11.13. Elazığ’ da Sektörün Mevcut 
Durumu 

 
SKKY çerçevesinde merkez ve diğer belediye başkanlıklarının atık su 

arıtma tesislerinin hâlihazırda mevcut olmadığı, Hazar gölü çevresindeki 
ilçenin, beldenin ve diğer sitelerle kamu kurum ve kuruluşlarının kanalizasyon 
sistemlerinin arıtma sistemiyle sonlandırılmadığı, acil olarak çözüm üretilmesi 
gerekmektedir. 

 
Karasu, Murat ve Peri çayının sınırları içerisinden geçtiği il ve ilçelerin 

ve yerleşim merkezlerinin atık sularının arıtılmadan buraya verildiği, bu 
sularında Keban baraj gölünde biriktiği ve kirlili ği oluşturduğu gözlenmektedir. 
Bu konuda ortak proje üretilmelidir. 
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Yerel yönetimler bütün atıklarını ayrıştırma işlemi yapılmayıp, uygun 
yerde biriktirilip bertaraf edilmemektedir. Bu kapsamda bir çalışma yapılması 
zorunludur. Ekolojik dengenin “flora ve fauna” nın bozulmasına yol 
açmaktadır. 

 
 Tarım arazilerinde çiftçilerin kontrolsüz bir şekilde anız yakmaları 

toprakta yaşayan canlıların ölmesine neden olmaktadır. 
Yerel yönetimler tarafından oluşturulması gereken hayvan 

barınaklarının olmaması tehlike oluşturmaktadır.  
 
Ramsar sözleşmesi ile ikinci sınıf sulak alan ilan edilmiş olan Hazar 

gölünde yukarıda açıklanan sorunlar mevcuttur. 
 

  Đlimizde mevcut kara avcılığının yapılan denetim verilen avcılık 
belgelerine rağmen hala bilinçsizce yapılması yaban hayvanlarının neslini 
tehlikeye düşürmektedir. 
 

Đçme ve kullanma sularının kontrol altına alınması ve halkın bu konuda 
bilinçlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

 
Elazığ çevresel çalışmalar kanun, mevzuat kapsamında genelge, 

yönetmelikler doğrultusunda yapılan bilinçlendirme, denetim ve uygulamalarla 
yürütülmektedir.  
 

Madencilik faaliyetlerinin son yıllarda hızla arttığı ilimizde mermer, 
krom, bakır, demirli manganez, taş ocakları, kum ocakları ve endüstriyel akarsu 
balıkçılığı öne çıkmaktadır. Ayrıca çimento, şeker, ferrokrom, alçı, tekstil, 
elektromekanik sanayi tesisleri faaliyet görülmektedir. Bunlardan kaynaklanan 
çevresel etkiler hava kirliliği, endüstriyel emisyon, atıksu deşarjları, atık yağlar, 
Kullanımdan kaynaklanan bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler ve 
ambalaj atıkları vs. ciddi anlamda problemler oluşturmaktadır. 

 
Yerel yönetimlerin kontrolü altındaki atık su arıtma tesislerinin 

olmayışı veya yetersiz oluşu, ilçe ve belde belediyelerinin atıklarını düzenli 
depolama alanları olmadığından atıksu arıtma tesisleri yapmaları için iş temrin 
planları yaptırılmış ve taahhüt altına alınmıştır. 

 
Elazığ şehir merkezinin kompozit katı atıkları halen Meryem dağı 

civarındaki alana kontrolsüz olarak dökülmektedir. Belediye Başkanlığı 
tarafından düzenli katı atık depolama alanı inşaatı devam etmektedir. 
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11.14. Sektörün 2023’ de Elazı ğ’daki 
Durumu Ne Olmalı? 

 
Öncelikle Keban baraj gölünün havza koruma planı hazırlanmalıdır. Bu 

havzayı besleyen su kaynaklarının kirlilikten arındırılması için ilgili Đller 
tarafından ortak bir çalışma yapılmalıdır. 

Đçme ve kullanma suyu temininin, içmeye elverişli kaynaklardan su 
temini sağlanmalıdır. Sertliği yüksek sondaj sularından vazgeçilmeli ve doğal 
kaynak suyu kullanan il durumuna gelmelidir. “ Munzur suyu veya Keban 
barajından su alımı ve arıtımı vasıtası ile olabilir.” 

 
 Şehir merkezinde doğalgaza geçilerek hava kirliliği problemlerinin 

sona erecektir. 
 
Şehir merkezinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı şu anda 0.49 

metrekare görünmektedir.  Oysa bu rakam diğer ülkelerde 20 metrekare 
civarındadır. 

 
Eski çöp sahasının yerinde rehabilitasyon yapıldıktan sonra şehir 

ormanı ve park alanına dönüştürülmesi planlanmaktadır.  
 
Hazar gölü gelecek kuşaklara masmavi taşınması için göl yönetim planı 

oluşturulmalıdır. 
 

Atıkları ayrı ayrı toplanan modern bir şehir yaratılmalıdır. 
 
 

  
AMAÇ–1 Su ve toprak kirliliği kontrolü 

Öncelik 1.1  
Hedef Yerleşim yerlerinden ve endüstriyel atıklardan 

kaynaklanan atıkların arıtılarak alıcı ortama 
verilmesi toprak kirliliğinin önlenmesi. 

Amaç Atık suların arıtılması ve kirliliğin önlenmesi, 
flora ve faunanın korunması 

Çıktılar Kanun, yönetmelik, genelge ve tebliğler 
Faaliyetler 2872 sayılı çevre kanunu çerçevesinde yapılan 

uygulamalar 
 1.1.1 Atık su arıtma tesislerinin yapılması 

 

 1.1.2 Doğal kaynakların bilinçli 
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kullanılması 
 1.1.3 Toprak kirliliğinin kontrol altına 

alınması 
 1.1. Đlgili kurumlarla birlikte 

oluşturulacak Hazar gölü ve Keban 
baraj gölü yönetim merkezinin 
oluşturulması gerekmektedir. 

Bütçe1 Ek 1.1 olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır. 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.1 MÇM  ve Excel Tablosu 

Öncelik 1.2 Keban barajının kirlili ğinin kontrol altına alınması  

Hedef Keban barajına atık sularını döken illerle birlikte 
yönetim projesi oluşturmak 
 

Amaç Kirlili ğin kontrol altına alınması 
 

Çıktılar Skky ve arıtma tesisleri, genelge ve uygulamalar 
 

Faaliyetler Yönetim planının oluşturulup uygulanması 
 

 1.2.1 Đllerde ortak çalışma takviminin 
oluşturulması 

 1.2.2 Yönetim planının oluşturulması  

 1.2.3 Planın uygulanması çalışmaları 

 1.2. Hayata geçirilmesi 

Bütçe1 Ek 1.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 1.2 MÇM  ve Excel Tablosu olarak 
sunulacaktır. 
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AMAÇ–2 Atık yönetim planının oluşturulması  

Öncelik 2.1 Yerel yönetim atıklarının mevzuat ve yönetmeliklere uygun 
toplanması ve bertarafı 
Hedef Atıkların düzenli bertarafı  
Amaç Đl geneli atık yönetim planının oluşturulması 
Çıktılar Mevzuat  
Faaliyetler Elazığ belediyesi atık yönetim çalışmaları 
 2.1.1 Diğer yerel yönetimlerle birlikte atık 

yönetim planının oluşturulması 
 2.1.2 AB çevre ajansından konuyla ilgili 

kaynak aktarımının sağlanması   
 2.1.3 Halkın konuya duyarlılığının 

artırılması 
 2.1. Eski atık depolama sahasının 

rehabilitasyonu ve toplum 
kullanımına açılması 

Bütçe1 Ek 2.1 olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2.1 MÇM ve Excel Tablosu 

Öncelik 2.2 Atıkların ayrı ştırılması 

Hedef Yerel yönetim ve halkın bilinçlendirilmesi 

Amaç Kaynakta ayrıştırma  

Çıktılar Ayrıştırma ve geri kazanımla ilgili doküman 
hazırlanması 

Faaliyetler  

 2.2.1 Yazılı ve görsel basında eğitimler 
verilmeli 
 

 2.2.2 Afiş broşür ve filler hazırlanması ve 
dağıtılması 

 2.2.3 Çıktıların kontrol edilmesi 

 2.2. Proje maddi kaynağının bulunması  

Bütçe1 Ek 2.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 2.2 MÇM ve Excel Tablosu olarak 
sunulacaktır. 
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AMAÇ–3 
 
 

Milli parklar ve mesire yerleri  

Öncelik 3.1 Đlimizdeki sulak alanların tespiti ve korunması 

Hedef Mevcut durumun korunması ve geliştirilmesi 
Amaç Yeşil alan miktarının arttırılması  
Çıktılar Doküman plan ve uygulamalar  
Faaliyetler Đl müdürlüğünce planlanan mesire yerleri 
 3.1.1 Kişi başına düşen yeşil alan 

miktarının arttırılması 
 3.1.2 Yeni mesire yeri planlanması ( eski 

çöp sahasının mesire yeri olarak 
planlanması ) 

 3.1.3 Uygulama projesinin hazırlanması 
 3.1. Hayata geçirilmesi 
Bütçe1 Ek 3.1 olarak ve Excel tablosu olarak 

sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3.1 MÇM ve Excel Tablosu 

Öncelik 3.2 Sulak alanların korunması 

Hedef Đlimizdeki sulak alanların  

Amaç Doğal hayatı korumak ve geleceğe taşımak  

Çıktılar Sulak alanların korunması yönetmeliği 

Faaliyetler Sulak alanların geliştirilmesi uygulamaları  

 3.2.1 Tespit edilmesi 

 3.2.2 Doğal ve ekolojik yapısının 
korunması  

 3.2.3 Tanıtım  

 3.2.  

Bütçe1 Ek 3.2 Bütçe olarak ve Excel tablosu olarak 
sunulacaktır 

 

Mantıksal Çerçeve 
Matrix’ i 2 

Ek 3.2 MÇM ve Excel Tablosu 
olarak sunulacaktır. 
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Bu müzakere belgesi ile sektördeki ilgili kişilerin zirve öncesi görüşleri 
alınacak ve tüm bu görüşler çerçevesinde taslak bir gelişme planı 
oluşturulacaktır.  

 
Amaç, sektörle ilgili fikirlerin belli konularda odaklanmasını sağlamak, 

bu konularda bölgesel bilgi birikimi yaratmak, Elazığ’la ilgili sektörel gelişme 
kutupları veya kümeleşmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.  
 

Böylece; Elazığ Buluşuyor 2008’ deki zirvede Sektördeki 
Konuşmacılar, Taslak Amaç ve Öncelikler doğrultusunda zirveye görüş 
sunacaklar ve ilgili çalıştaylarda (workshop) sektöre yapacakları katkıyı ortaya 
koyacaklardır. 
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ELAZIĞ BULUŞUYOR ĐSTANBUL 
TOPLANTISI TUTANAKLARI 

(12.02.2007) 
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Esad Ahmet ÖZDEM: 
 

Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Belediye Başkanımız, Elazığ Fırat 
Üniversitesi Rektörümüz, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız ve salonda 
bulunan isimlerini tek tek alıp zikretmeyi çok arzu ettiğim ama yoğunluktan ve 
kargaşadan hoşgörünüze sığınarak öncelikle Elazığ ve Elazığ sevdalısı hepinize 
yürekler dolusu bir hoş geldiniz diyorum ve şeref verdiniz diyorum. 
 

Heyecanımızı hoşgörün değerli büyüklerimiz. Toplantımızı hemen 
Đstiklal Marşımız ve saygı duruşumuzla başlatmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi 
1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023’deki Elazığ için burada 
bulunduk. Öncelikle tüm şehitlerimiz ve tüm Elazığlı şehitlerimiz ve 
vakfımızda emeği geçen Hak’kın rahmetine kavuşmuşlar için Đstiklal 
Marşımızdan önce sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Buyrun 
efendim. 
 

Değerli misafirlerimiz, toplantımızın birbirinden değerli sunumları 
olacak ve hemen öncelikle Đstanbul’da bulunan Đstanbul’daki Elazığ 
derneklerimiz adına ama bu arada Đstanbul dışından gelen özellikle 
misafirlerimiz ve dernek başkanımız Yalova Elazığ Kültür Dernek başkanımız 
Bayram Koçgündüz Bey, Vedat Say Gemlik Elazığ Kültür Dernek başkanımız, 
Turgay Orhan Đzmit Elazığ Kültür Dernek başkanımız kendilerine Bursa Elazığ 
Kültür Dernek Başkanımız Đbrahim Karaçin Bey’e de hoş geldiniz derken, 
Đstanbul’daki derneklere ve bütün derneklerimiz adına Đstanbul’da gene dernek 
başkanımız Elazığ Kültür Yardımlaşma Derneği başkanımız Sayın Faruk 
Akçiçek Bey’e konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyrun sayın 
başkanım. 

 

Faruk AKÇ ĐÇEK: 
 

Muhterem hazirun, saygıdeğer hemşerilerim, sayın basın mensupları 
Đstanbul’daki dernekler adına hepinizi saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz 
diyorum efendim. 
 

Yıllardır dernekçilik yapıyoruz. Bugün burada bu coşku, bu katılım, çok 
samimi söylüyorum, arkadaşlarımızla birlikte bizleri ziyadesiyle memnun etti. 
Eğer bu topluluk başlangıcı burada yapıp bu işi devam ettirecek diğer illere 
gittiğinde, öyle tahmin ediyorum ki şu başlangıç gerçekten mihenk taşı olacaktır 
ve şu gördüğümüz toplantının neticesi zannediyorum çok fevkalade güzel 
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neticeler doğuracaktır. Bizi inanın, samimi söylüyorum çok sevindirdiniz. 
Hepinizin ayaklarını sağlık, sağ olun, varolun. Dernekler malum aliniz Đstanbul 
80 vilayeti sırtına almış götürüyor. Bu ekonomik ve kültürel manada olan 
Đstanbul’un özelliği aynı zamanda biz Elazığ derneklerini de aynı noktaya 
getirmiştir. Özellikle 250.000 hemşerimizin yaşadığını tahmin ettiğimiz 
Đstanbul’da, altıya yakın derneklerimiz faaliyetlerini sürdürmekte ve şehrin 
hemen hemen her tarafında etkili olmaya devam etmektedir. Özellikle 
hemşerilerimizle çok yakın diyalog ve ilişkide olduğumuzu, her konuda onları 
haberdar ettiğimizi ve özellikle yine tekrar ediyorum, Elazığlı hemşerilerimizi 
zaman zaman bir araya getirerek oradaki etkinlikleri kültürümüzü devam 
ettirmeye gayret ediyoruz. Vakıf, bizim üstümüze tabi ki, konum olarak da ama 
arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde dernek başkanlarıyla birlikte 
özellikle Elazığ Buluşuyor 2007 zirvesinin Mayıs ayındaki yapılacak olan 
toplantıya bir ön hazırlık olarak Đstanbul’da bugün gerçekleştirilen bu toplantı 
öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde bu işi fitilleyecek, fitilini yakacak, 
ateşleyecek ve bizi çok güzel noktalara getirecektir. Bu maksatla 
arkadaşlarımızın ifadelerini size aktarıyorum: Biz Elazığlı dernekler olarak bir 
nefer şeklinde Đstanbul’da bu zirvenin gerçekleştirilmesi için Đstanbul’da her ne 
gerekiyorsa yapacağımızı, arkadaşlarımız özellikle taahhüt ettiler bir nefer gibi 
çalışacağız ve Mayıs ayına hazırlıklarımızı götüreceğiz ve bu toplantıya aslında 
hazırlanmış bir tebliğimiz var. Fakat çok uzun. Arkadaşlarım özellikle rica 
ettiler çok uzun konuşulmasın diye. Ben buna sadık kalacağım. Aşağı-yukarı iki 
sayfalık bir tebliğimiz var. Müsaade ederseniz benden sonra görüşecek, 
konuşacak çok arkadaşlarımız, dostlarımız, büyüklerimiz hocalarımız var. Ben 
bu niyet ve düşünceyle tüm dernekler adına hepinize saygılarımı sunuyorum ve 
elimizden gelen bütün çaba ve gayreti göstereceğimize söz veriyorum, 
saygılarımla. 

 
Esad Ahmet ÖZDEM: 
 

Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise vakfımızın başkanı 
aynı zamanda komitede de görevli olan Sayın Yetkin Gündüz Beyefendi 
konuşmalarını yapacaklar. Buyurun efendim 

Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Sayın Milletvekilim, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın 
Rektörüm, Elazığ’ın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız, Đstanbul’da Türkiye 
Đhracatçılar  Meclisi Başkanım, Türkiye Đstanbul Tekstil Đhracatçılar Birlik 
başkanımız, Sayın Vali Yardımcılarım, Sayın Đl Başkanım ve tüm değerli 
dostlarım, hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz.  
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Değerli hemşerilerim, Elazığ buluşuyor Đstanbul sempozyumuna davetimize 
teşrifinizden dolayı yönetim ve yürütme kurulu adına hepinize hoş geldiniz 
diyor, yapılacak çalışmaların Elazığ’ımızın sosyo-ekonomik kalkınmasına 
vesile olmasını diliyorum. Değerli hemşerilerim Elazığ Buluşuyor Zirvesi 
projesini ilk olarak 2006 yılında valiliğimizi ziyaret ettiği bir zaman duymuş ve 
çok heyecanlanmıştım. Elazığ’dan uzaklarda yaşayan her hemşerim gibi, 
yıllardır Elazığ’dan ayrı yaşamamın ve de Elazığ’a hizmet edememenin 
üzüntüsünü yaşarken, bu projenin ortaya çıkmasıyla yurt içi yurt dışındaki 
hemşerilerimizin katkılarıyla, nasıl bir potansiyel oluşturulabileceğinin tahmin 
etmenin bile bizlere huzur verdiğini düşünüyorum. Bizler bugün bu amaç 
doğrultusunda burada toplanmış bulunuyoruz. Yürütme kurulu üyesi kimliğiyle 
kendine düşen misyonu gereği vakfımız, bu projede her zaman varolacaktır. Bu 
nedenle ilk olarak bu sempozyumu sizlerle Đstanbul’da gerçekleştiriyoruz. 
Umarım sizler de kalbinizin derinliklerinde bunu hissetmişsinizdir. 
Toplantımıza katılan milletvekilimize, davetimizi kabul ederek Đstanbul’a gelen 
Elazığ valimiz Sayın Muammer Muşmal’a, Elazığ Belediye Başkanı Sayın 
Süleyman Selmanoğlu’na, Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet 
Hamdi Muz’a, Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Suat Öztürk’e, 
Proje Dönemi Koordinatörü Prof. Dr. Asaf Varol’a, yardımcısı Prof. Dr. 
Yasemin Açık’a, projenin Ankara Bölge yürütme kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüp 
Günay Đsbir’e, Antalya Bölgesi Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Ramazan 
Demir’e, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik  Ozan’a, üyelere, Yrd. 
Doç. Dr. Hüsamettin Kaya’ya ve Mahir Cihangiroğlu’na, Elazığ’dan 
toplantımıza katılan Kanal 23 Yönetim Kurulu Başkanı Murat Varol’a ve haber 
koordinatörü Arif Çakmak’a, Kanal E Haber Koordinatörü Zeki Akbıyık’a, 
Elazığ’dan gelen ve şu aramızda bulunan tüm hemşerilerimize, salonda bulunan 
ulusal ve yerel basınımızın tüm temsilcilerine, Đstanbul ve civar illerden gelen 
tüm katılımcılara ve vakfımızın değerli üyelerine hoş geldiniz diyorum. 
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Değerli hemşerilerim, bizler ve sizler Elazığ Buluşuyor 2007 Projesi 
kapsamında Elazığ’ın 2023’de ekonomi, sanayi, eğitim, sağlık, kentsel 
dönüşüm, tarım, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, ormancılık, kültür ve 
sanat, turizm, spor alanlarında adına yakışır bir şehir olmasını planlayan kişiler 

olarak, bu projelerde nasıl yer alırız ve nasıl yardım ederiz diye düşünmeliyiz. 
Elazığ’da Đstanbul’da sektörel anlamda komisyonlar oluşturulmuş ve 
komisyonlarımız 3 seneden beri çalışmaları yoğun bir biçimde sürdürmektedir. 
Kurulan komisyonlarda başarı elde edebilmek için bilim dünyası ve 
sanayicilerle serbest meslek sahibi hemşerilerimizin birlikte çalışmaları, 
projeler üretmeleri ve neticede mutlaka sponsorların ve müşebbislerin devreye 
girmesi gerekmektedir. Đstanbul Elazığ Kültür Vakfı yönetim kurulu olarak 
aşağıda sunacağım üç proje üzerinde görüş birliğine vardık. Bunları sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Sizlerin de teklif edeceğiniz projeleri buralarda 
açıklamanızı ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı arzu ediyoruz.  
 

1. Mayıs 2007’de Elazığ’da yapılması düşünülen zirvede geldiğimizde 
valimizin de onayı olursa Đstanbul Elazığ Kültür Vakfı Hatıra Ormanı adıyla en 
az 200 dönümlük bir arazinin Hatıra ormanı amacıyla vakfımıza tahsis 
edilmesini arzu ediyoruz.  

2. Harput’ta, birazdan gösterilecek olan cd gösterisindeki eski 
yapılardan onarıma muhtaç beş evden birinin yeniden restorasyonunu vakıf 
olarak üstlenmek istiyoruz. Onarımı yapılacak bu eve, Đstanbul Elazığ Kültür 
Vakfı Kültür Evi adının verilmesini istiyoruz ve bunun finansmanını da biz 
vakıf olarak sağlamış durumdayız. Sayın Valimizden ve Belediye 
Başkanımızdan söz almak istiyorum. 
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3. Bu proje 2023 yılını hedef aldığı için daha da önümüzde 16 yıllık bir 

süre bulunmaktadır. Bu nedenle Elazığ’da bir Vakıf Üniversitesinin de 
kurulması gerektiğini düşünmekteyiz. Valimiz ve rektörümüzün onayları olursa, 
Elazığ’da bir vakıf üniversitesinin kurulması, bölgede eğitim camiasına önemli 
bir hizmet  sunacağı düşüncesindeyim. Bir vakıf üniversitesinin kurulması ile 
ilgili 2004 yılında ön çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. Đstanbullu işadamları 
olarak bir vakıf üniversitesinin kurulmasına, maddi ve manevi olarak önemli 
katkılar da sağlayabiliriz.   
 

Bu projelerin yeniden ele alınması gerektiğine inanıyorum. Bugün 
burada üç proje konusunda ilgili kişilerin düşüncesiyle oluşturulacak 
komisyonların kurulmasıyla, vakfımızın bünyesinde çalışan değerli 
hemşerilerimizin içinde yer alacağı sektörel bazdaki komisyonların kurularak 
hayata geçirilmesini teklif ediyorum.  Bu toplantıya emeği geçenlere ve buraya 
kadar gelenlere, dernek başkanlarına, otelin tahsisinde bize güç katan Sayın 
Talat Akgün’e, Vedat Akgün’e, Mustafa Akgün’e, özellikle vakıf sekreterim 
Ahmet Özder’e  ve yönetim kurulu üyelerinin her birine katkılarından dolayı 
şükranlarımı sunuyorum. Sempozyumumuza katılan sayın milletvekilimize de 
teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sizlere bugün aramızda bulunan Đhracatçılar 
Meclis Başkanımıza, Elazığ’dan değerli hocalarımızın bir hediyesi var. Sekiz 
köşe şapkamız, bu bizim milli geleneklerimize bağlı olarak Oğuz Satıcı beye 
takdim etmek istiyorum. Kendisi bizim eniştemizdir. Belki bu vesileyle bu 
şapkayı takmamıştır. Bu vesileyle huzurlarınızda bu şapkayı takdim etmek 
istiyorum. 
 

Oğuz SATICI: 
 

Çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok onur duydum. Đstanbul’da ilk 
defa sekiz köşe şapka taktım, ama Elazığ’da Süleyman başkan sizden önce bana 
bir şapka takmıştı, ama gerçekten burada olmaktan da sizlerle olmaktan da bir 
Elazığ hemşerisi olmaktan da büyük onur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür 
ediyorum ve 2023 Elazığ vizyonunuz için de ayrıca kutluyorum. Türkiye’de 
bütün illerin bu 2023 vizyonu üzerinde benzer toplantılar yapması gerekiyor. Bu 
anlamda da Elazığ’ın tüm diğer illerimize de örnek olmasını diliyorum. Đki 
kelime daha söyleyeceğim. Yine Elazığlı bir hemşerimizle, bir ağabeyimizle 
Şeref Özgencil’le  biz zaten bu 2023 işinin altına imza attık. Elazığlılar zaten bu 
2023 işine Đstanbul’da da Türkiye adına takmış vaziyette. Burada da tüm 
Elazığlılara büyük iş düşüyor ki Elazığ’ın 2023’ünü de Türkiye’nin 2023’ü 
kadar parlak bir 2023 yapsınlar. Biz de elimizden gelen her türlü katkıyı, yol 
arkadaşım benim aynı zamanda, Süleyman Orakçıoğlu’yla birlikte bir Elazığ 
hemşerisi olarak yapmaya gayret edeceğiz. 
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Esad Ahmet ÖZDEM: 
 

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Düşüncelerinize çok teşekkür ediyoruz. 
Efendim sayın vakıf başkanımıza da bu güzel sunumundan dolayı çok teşekkür 
ediyoruz. Özellikle kendilerine  teşekkür ediyorum, çünkü bu çalışma aşkını 
bize kendisi aşılamıştır. Efendim şimdi ise Elazığ’ımızın vali yardımcısı Enver 
Erdem beyefendiyi konuşmasını yapmak üzere takdim ediyorum. Buyurun 
valim. 

Enver ERDEM: 
 
 

Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli 
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız, kıymetli Rektörümüz, Elazığ’ın 
yetiştirdiği çok özel çok önemli büyüklerim, kıymetli hanımefendiler, kıymetli 
beyefendiler, konuşmalarıma başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 

Mensubu olmaktan gurur duyduğum Elazığ ile ilgili bir toplantıda 
bulunmaktan, Elazığ’la ilgili bir projeyi burada konuşmaktan son derece 
mutluyum. Gerek coğrafi konumu gerek tarihi ve kültürel yönleriyle, gerekse 
doğal güzellikleri yeraltı ve yer üstü kaynaklarıyla ilimiz eşi ve benzeri olmayan 
özel bir şehirdir. Đnsan kaynakları ve insanın kalitesi yönüyle de Elazığ 
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ülkemizin özü ve hepimizin gurur kaynağıdır. Şahsen bir Elazığlı olarak, 20 
yıllık memuriyet hayatım boyunca, Türkiye’nin çeşitli yörelerinde görev 
yaptığım süre içerisinde her yerde ağırlanıp uğurlanmaktan Elazığlı olarak ilgi 
görmekten, “Elazığlı ise güvenilirdir,  
vatanını milletini seven bir insandır, vatana millete faydalıdır” denmesinden de 
son derece gurur duymuşumdur. Şimdi bu güzel şehrimize Elazığ’ımıza, bu 
sevgiliye, bu şehirde yaşayan insanlara hizmet etme vaktidir. Malumunuz 
olduğu üzere 1970’li yıllarda ülkemizde kamu yatırımları harcaması ve Gayri 
Safi Yurtiçi Hâsılaya katkımız açısından ilimiz 10. sıralardayken ve 2000’li 
yıllarda 8. sıralara yükseleceği beklenirken, maalesef 2000’li yıllarda 50. 
sıralara kadar gerilemiştir.  

 
2007 yılından itibaren bulunduğumuz bu alt sıralardan kurtulmanın 

yolları nelerdir? Bu soruların cevabını bulmak üzere altı aydan beri yaklaşık 20 
sektörde Valiliğimizin, Belediye Başkanlığımızın, Sanayi ve Ticaret Odamızın, 
Üniversitemizin ve gönüllü olarak bu projenin içerisinde görev almak isteyen 
değerli hemşerilerimizin ve Elazığ sevenler bir araya gelerek, Elazığ Buluşuyor 
2007 Zirvesi adı altında Elazığ’ın mevcut durumu ve Cumhuriyetimizin 100. 
yılı olan 2023 yılında nerede olması gerektiği hayallerini de kapsayan  bir 
çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Ayrıca bu sektörde başında yine bir 
hemşerimizin bulunduğu Anar şirketi tarafından yapılacak bilimsel anket 
çalışması ile bu sektördeki avantajlı olduğumuz alanlar tespit edilerek, yatırım 
yapılabilecek projeler somutlaştırılacak ve fizibilite çalışmaları yapılarak bu 
yatırımlarda kamunun yapması gerekenler siyasi otoritenin ve kamu 
görevlilerinin takibine sunulurken, özel sektör tarafından yapılaması gereken 
yatırımlar da, gerek Elazığ içindeki gerekse gurbette yaşayan hemşerilerimizin 
dikkatlerine sunulacaktır. Đşte siz değerli hemşerilerimizden biz iki şey 
bekliyoruz: 
 

Bunlardan birincisi bu projeye birinci aşamada yapılacak bu bilimsel 
çalışmalara destek vermeniz, ikincisi de somut projeler ortaya çıktıktan sonra 
kârlı ve doğru buluğumuz bu projelere yatırım yaparak, Elazığ’daki anayurttaki 
hemşerilerimizi cesaretlendirmenizdir. Günümüz dünyası, ekonomik anlamda iç 
içe girmiş iki gelişim sürecini birlikte yaşamaktadır. Bunlardan birincisi 
küreselleşmedir, ikincisi bölgesel kalkınmadır. Bizim Elazığ olarak gayemiz, 
bölgesel kalkınma sorunumuzu çözmektir. Çözümle ilgili bazı ipuçlarını da 
Elazığ olarak yakalamış durumdayız. Bu yıl Elazığ’da Đl Özel Đdaresi 
sorumluluk sahasında çok önemli hizmetleri ilimize kazandırmış bulunuyoruz. 
Đlimizde Sayın Valimizin başkanlığında sağlanmış ve ilimiz açısından da son 
derece önemli olan birlik ve beraberlik hizmetlere ve sorunların çözümüne 
yansımaya başlamıştır. Değerli hemşerilerim, Elazığ’ı Elazığlılar geliştirip 
kalkındıracaktır. Sorunlarımızın çözümünü başkalarına havale etmeyelim. 
Çözümün kendimiz olduğunu unutmayalım. Elazığ’ı sevmenin ölçüsü, ona 
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hizmet etmek ve ona yatırım yapmak olacağını unutmayalım. Merhum Mehmet 
Akif’in şu şiiri de konumuzla alakalı olduğu için sizlere aktararak, sözlerimi 
bitirmek istiyorum. 
 
Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar...  
Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var.  
Feryâd ile kurtulması me'mûl ise haykır!  
Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır!  
'Đş bitti... Sebâtın sonu yoktur! ' deme, yılma.  
Ey millet-i merhûme, sakın ye'se kapılma. 
 

Ben bütün bu çalışmaların öncelikli olarak ilimize, insanlarımıza, daha 
sonra da ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. 
 
Esad Ahmet ÖZDEM: 
 

Sayın vali yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi ise 
Elazığ’ımızı  ticaretiyle tüm Türkiye’ye duyurmak için çok gayret sarf eden 
Elazığ’ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Suat Öztürk Bey’i takdim 
ediyorum. Buyurun başkanım. 
 

Suat ÖZTÜRK: 
 

Başlamadan evvel, özel sektörün faklılığı olsun diye ben buraya geldim. 
Arkasından bunun öncülüğünü yapayım. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, 
Sayın Belediye Başkanım, Sayın rektörüm, Đhracatçılar Birliği’nin değerli 
başkanı dostumuz, hemşerimiz değerli Orakçıoğlu, ismini burada sayamadığım 
vakıf başkanım, değerli dernek başkanları, değerli basın mensupları ve burada 
çoğunluk olarak görüyorum hanımefendiler, hemşerilerimizin burada olması 
bize gurur veriyor. Sizler ve değerli hemşeriler hepiniz hoş geldiniz. Tabi sizler 
ev sahibisiniz, biz hoş geldik. Zaman zaman Elazığ’da olsun, Elazığ dışında 
olsun küçük toplantılar veyahut sizlerle birebir hemşerilerimizle Elazığ’ın 
problemlerini, sıkıntılarını paylaştığımız dönemler olmuştur.  
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Uzun süredir Elazığ’da gerçekten Valilik, Belediye, Üniversite, Ticaret 
ve Sanayi Odası bir atılım içinde, bir birlik beraberlik ve motivasyonu sağlayan, 
özel teşebbüs olsun, kamu kuruluşu olsun, bürokrasimizle beraber bir 
bütünleşme içindeyiz. Son dönemlerde de Elazığ’ın bütün problemlerine hep 
topyekün ayağa kalktık, sorunlarını çözmek için. Onur mücadelelerini verdik. 
Çözerken hep beraber paylaştık ve sevindik. Çözemediğimiz şeylerde üzüldük. 
Bunları inanıyorum ki Elazığ’ın dışındaki bütün hemşerilerimiz de Elazığ’ın 
mesele ve problemleriyle yakinen ilgilidir. Her platformda her beraber 
olduğumuzda bunlar dile getiriliyor. Sevindirici spordan tutun Elazığspor’dan 
tutun başka konularda sevindiğimiz zamanlar seviniyoruz. Çözülmediği 
zamanlar da hep beraber üzülüyoruz. Bunun tek yolu var. Elazığ’ı 
kalkındıracaksak Elazığ’daki fukaralığı işsizliği önleyeceksek topyekün beraber 
çalışmak mecburiyetindeyiz. Hiç kimsenin başkasını şikayet etmeye hakkı yok. 
Bu düşüncedeyiz. Onun için 2001 yılında ekonomik kurultay yaptık. Bir çok 
arkadaşlarımız da Elazığ’da bu organizasyona dahil olmuşlardır. 2001 
ekonomik kurultayın Elazığ’a katkıları oldu. 2001 kurultayından sonra bizim o 
günkü düşüncelerimizde yönetimlerle beraber üç yılda bir bunun 
tekrarlanmasıydı, ama bir gecikme oldu.  
 

Türkiye’deki ekonomik krizlerin çeşitli kaosların yaşanması insanların 
kendi derdine bir noktada düşmesinden dolayı, bu organizasyon gecikti. Ama 
son dönemlerde sağ olsunlar Elazığ’da bir bütünlük içinde dışarıda vakıflarımız, 
derneklerimiz bütün Türkiye’deki belli noktalardaki birlik içerisinde bu şekilde 
bir organizasyonu, tabi bir hedef var burada 2023 Elazığ plakası olduğu için 
biraz öyle oradan girdim, 23 plaka. 2023 ‘e göre hedef çiziyoruz. Elazığ Ticaret 
ve Sanayi Odası bu hedefin içinde lokomotif bir görev yapıyor. Yakinen 
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arkadaşlarımızın belki bilgileri vardır, çünkü elimizdeki adres tespiti olabildiği 
kadar çalışmalarımız faaliyetlerimizle ilgili Ticaret Odasının gazetesini ve 
dergilerini bazı yayın organları yayın işlevlerini onlara aktarmaya çalışıyoruz.  
 

Elazığ’ın Ticaret ve Sanayi Odası neler yapıyor? Bu konularla beraber 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, çeşitli yatırımcı kurumlarla beraber neler 
yapıyor, yapmak istediği nelerdir? Elazığ’da yapmak istediği Elazığ’da işçiler 
için 35 bin yeni istihdam sahası açmak, 2023 için konuşuyorum, bir milyar 
dolarlık ihracat, Elazığ’ın alt yapısı kendi öncesindeki öz kaynakları olan 
madencilik, mermercilik, su ürünleri, tarım ürünlerinin ve özellikli bazı 
maddelerini ön plana çıkartarak, Elazığ’ı tamamen dışarıya açmak. Eğer biz 
bunları başarabilirsek Elazığ’daki işsizlik bugün eğer Türkiye’nin ilk 
sırasındaysa, herhalde son sırasına düşeriz. Tabi ki Elazığ’ın bir özelliği var o 
bölgenin supabı değeri. O bölgenin en güvenli bir ada, ülke için stratejik olarak 
önemli, Elazığ için önemli. Bunun için bu planlarımızı global dünya diyoruz, 
küreselleşen dünya diyoruz, biz bunları eğer konuşuyorsak Elazığ’ı da buralara 
taşımamız lazım. Elazığ’ı buralara aşmamız lazım, bu neyle olur çalışmayla 
olacak yatırımlarla olacak istihdamla olacak, alt yapı sorunlarının problemlerin 
çözümleriyle olacak.  
 

Biz 2001’de bu kurultayı yaptığımız zaman, ekonomi kurultayı Sayın 
Talat Bey ve bazı arkadaşları Elazığ’a gelmişlerdi. Fuar da denk gelmişti. 
Oradaki potansiyelin oluştuğunu gördü Talat Bey, birçok arkadaş gördü. 
Elazığ’ın bir konaklama sorunu var. Sağ olsun geldi o kurultay vesilesiyle 
Elazığ bir otel kazandı, bir iş merkezi. Onun üzerine başka arkadaşlarımız otel 
yaptı, başka tesisler yaptı. Elazığ’ın 150 hektarlık bir organize sanayisi var, 1. 
ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri bitmiş vaziyette. Üçüncü organize sanayiye 
ilave yapıyoruz, 172 hektar. Burada da 2006 yılında 36 tane yatırım için tahsis 
yapıldı. Alt yapısı daha yok yeni yapıyoruz ve bunların 7-8 tanesi o arsa olarak 
tahsis ettiğimiz, daha alt yapısı yok, 7-8 tane tesis faaliyete geçti, ciddi 
tesislerdir. Biz 2007’deki hedefimiz bu tesislerin 6-7 dışında kalan en azından 
14-15 tanesini daha işletmeye açmak. 14-15 tane ve bunlarla beraber bunun 
istihdam sayısındaki etkisi 3500. Bunların gayreti içerisindeyiz. Elazığ bir bölge 
durumunda olduğu için, hizmet sektörü önemli Elazığ’da. Hazar Gölü’yle 
Harput’un belli kültür ve sosyal yönüyle, turizm sektöründeki sosyal yönü 
önemli. Sağlık sektörü önemli Elazığ’da bir sağlık sektörünün hem kamu olarak 
devletin sağlık yönünden hem de özel sektör büyük bir potansiyel olarak 
yukarıya sıçrama yapar, hastaneleriyle. 3-4 tane yeni hastaneler kuruluyor 1-2 
tanesi açıldı. Onun dışında eğitim, demin Üniversiteden bahsettik. Elazığ artık 
bunları konuşma dönemine gelmiş. Niye? Đlk ve orta eğitimde okur-yazar 
oranında Türkiye’nin ilk sıralarında, tesisleşme yönünden de ilk sırada. Özel 
sektör olarak da okullar yönünden eğitim yönünden çok iyi seviyelerde, 
Türkiye’nin gururu Final’in Sahibi Sayın Đbrahim Taşel Bey Türkiye’de marka 
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oldu. Bu Elazığ’dan çıkan insanlarımız. Birçok markalarımız var: Damat, başka 
ürünler, Çetinkayalar birçok şey var. Bunları o zaman organizasyonla bir çatı 
altında, bir şemsiye altında buluşturup bunların Elazığ’a katılımını sağlamamız 
lazım.  
 

Yatırımların mı var dışarıda? Elbette o yatırımların sistemleri devam 
ettirsin, yatırım mı yapmak istiyorlar? Birinci öncelikli olarak Elazığ’ı 
düşünmeleri lazım. Hiçbir hemşerimize şunu söylemiyoruz “bütün işini gücünü 
dışarıda bırak, bütün yatırımlarını Elazığ’a kaydırın” demiyoruz. Đhtiyaç 
duyduğumuz ve Elazığ’ın kendi kaynakları yaratılan bazı maddeleri Elazığ’da 
harekete geçirin, dünyaya taşıyın. Yurt içine de taşımayalım, yani dünyaya 
taşıyalım. Mermerden dünyada bugün 2006’da bir milyar doları geçti ihracat. 
Mermer Türkiye’de 2. sırada Elazığ bölgesi, yani rezerve yönünden baktığımız 
zaman 1. sırada Elazığ bölgesi var.  
 

Maden’e baktığımızda krom bakımından Türkiye’nin en büyük 2. 
rezervesi Elazığ’da. Bakır gibi diğer tür madenler hariç, ama bunların dünya 
piyasasında piyasası var. Organik tarım ve üzümcülük bugün dünyanın istediği 
bir olay. Şarap sektöründe olsun, başka sektörlerde olsun, öncelikli istenen bir 
olay. Biz bunları çalışarak, biri birimize destek vererek, Elazığ’da bunları 
başarmamız lazım. Bunu başardığımız zaman ben inanıyorum ki Elazığ’ın 
birçok meselesi çözülecektir. Đşte Elazığ’da şu tabir vardır. Komşu illerimizi 
böyle yereriz, işte şu il şöyle yaptı, bu il böyle yaptı. Hani Malatya ile Elazığ 
arasında bir çekişme var ya, biraz da ondan kaynaklanıyor. Biz bunları 
söylemekten artık öteye gidemiyoruz. Bunları artık bırakmamız lazım. Biz 
Elazığ’da da bunu devam ettiriyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz birilerinin 
yaptıklarını değil, biz onların yaptıkları güzel şeylerin daha iyilerini yapmak 
mecburiyetindeyiz. Eğer Elazığ’ı kalkındıracaksak, bunu yapmalıyız. 
 

Siyasilerimize ne düşer? Siyasilerimize Elazığ’ın özel sektörün önünü 
açacak yasalardır, kanunlardır, Elazığ’daki prosedürleri ortadan kaldırın, 
Elazığ’ın alt yapılarını çözmek. Alt yapılar için bunların yakalarına yapışacağız. 
Eksiğimiz varsa, havaalanında yapıştığımız gibi, yapıştık yapıştık yıllardır, 30 
yıl oldu, ama sonunda oldu. Onuncu ay sonunda yeni havaalanı pisti açılacak 
bugün uçak ulaşımındaki birçok sıkıntıların tamamı aşağı-yukarı ortadan 
kalkacak. Onun için bu işi bütün Elazığ’da yaşayan ve Elazığ dışında yaşayan 
insanlar yani belli mevki ve yetkilerde olan arkadaşlarımız elini taşın altına 
koymak zorunda. Eğer biz Elazığ’a bir şey yapacağız diyorsak, bunları 
yapmamız lazım. Yok Elazığ’a bir şey yapmayacaksanız, ona söyleyeceğimiz 
bir şey yok, yine bizim hemşerimizdir. Yine peynirli ekmek günlerinde beraber 
oluruz.  
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Bu proje Elazığ’ın ufkunu açacak bir projedir. Elazığ’ın stratejisini 
tespit edilen, yapılabilecek yatırımlarıyla bütün bunları Elazığ Sanayi ve Ticaret 
Odası yatırım öncelikleri ve bazı fizibilite konularında çalışmaları vardır ve bu 
çalışmalar kitapçıklar haline gelmiştir. Bu fizibiliteler hazırlanmıştır. Elazığ’da 
yapılacak yatırımların özellikle sıralandığı zaman ilk 5’i bende. Onun dışındaki 
de katma değeri yüksek, ekonomik değerleri yüksek, ihracat potansiyelinde 
dünya piyasasının içinde olabilecek yatırım dalları vardır. Đnşallah bu toplantı, 
ki Elazığ’ın Ticaret Sanayi Odası’nın bazı yayınları veya kitapları birçok şeyleri 
vardır. Burada dağıtmak için getirmedik. Đnşallah böylece grupları ve bunların 
daha fazlasını Đzmir’den, Adana’dan, Ankara’dan katılımlarıyla Elazığ’da daha 
doyurucu bilgiler, daha doyurucu imkanlar sağlayacağız. Hepinize buraya 
katıldığınız için, bizlere ev sahipliği yaptığınız için, (Prof. Dr. Metin Sözen’i 
kastederek) sayın hocamı unutmuşum kusura bakmayın, hepinize teşekkür 
ediyorum. Şahsım ve Odam adına hepinize saygılar sunuyorum. Đyi akşamlar 
diliyorum.  
 

 
Esad Ahmet ÖZDEM: 
 

Sayın başkanımıza çok teşekkürler ediyoruz. Ne kadar olmuş değil mi 
efendim. Müziği çok seviyoruz, ama müziksiz toplanmayı özlemişiz. 
Gündemde görüldüğü gibi Fırat Üniversitemizin çok değerli Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hamdi Muz Beyefendiyi davet ediyorum. Buyurun efendim. 
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Prof. Dr. Hamdi MUZ: 
 

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilim, Elazığ’ın 
dışında Elazığ’ı temsil eden çok değerli vakıf ve dernek başkanlarım, 
Saygıdeğer hemşerilerim. Elazığ’da bugün için Valiliğimiz, Belediyemiz, 
Üniversitemiz, Sanayi Odamız çok güzel bir diyalog içerisinde ve işbirliği 
içerisinde çalışmaktadırlar. Böyle bir ivme kazanılmıştır. Bunun eseri olarak da 
işte projemizi hayata geçirdik. Şu anda çok kısa sürede de üniversitemiz 
içerisinde teknokent kurma çalışmalarını yürütmekteyiz. Đnşallah yakın bir 
zamanda bunu da faaliyete geçireceğiz. Bu işbirliğini daha da büyütmek için 
Elazığ’ın sosyal, ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak için Elazığ’da bir 
kıvılcım yakmayı düşündük ve bunu başardığımıza inanıyorum. Bu kıvılcımın 
tüm Türkiye sathına bir ateş şeklinde, bir alev yayılması için bu toplantıyı da 
burada düzenlemiş bulunmaktayız. Buraya emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
Sizlerden bu şeye çok destek vereceğinize inanıyorum. Đnşallah başarılı olur 
Elazığ’ımızı daha büyük bir merkez haline getirmek, sosyal, kültürel, ekonomik 
olarak kalkındırmak için başarılı olur dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. 
 
 
Esad Ahmet ÖZDEM: 
 

Sayın Rektörümüze çok teşekkürler ediyoruz efendim, bu güzel 
konuşmasından dolayı. Kendileri yurt dışındaydı. Hatta ayak tozuyla geldi. 
Gerçekten öyle oldu. Şimdi ise Elazığ’ımızın değerli Belediye Başkanı 
Süleyman Selmanoğlu beyefendiyi takdim ediyorum. Buyurun sayın başkanım. 

 

Süleyman SELMANO ĞLU: 
 

Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörüm, Sayın Vakıf 
Başkanımız, Sayın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız, müsaade ederseniz bir 
ön sırayı anons edeceğim. Birbirinden güzel güzide hemşerilerim, Sayın Servet 
Kabaklı hocamız, Sayın Rahim Er Beyefendi, Sayın Vehbi Çetinkaya, Doğruyol 
Đlçe Başkanımız Sayın Faik Đçmeli,  Sayın Vali Yardımcımız Hurrem Aksoy 
Bey, Sayın Đbrahim Taşel Bey, Sayın Oğuz Satıcı, Sayın Süleyman Orakçıoğlu, 
Sayın Sadık Oğuz Bey, Sayın Ziya ağabeyimiz amcamız Ziya Çarsançaklı Bey, 
Sayın Osman Septioğlu Bey ve Sayın hocam Prof. Dr. Naci Görür Beyefendi, 
çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. 
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Bu meşaleyi yakan değerli yönetim kurulu üyeleri çok kıymetli 
hemşerilerim, Sayın Prof. Dr.  Metin Sözen hocam, çok kıymetli hemşerilerim, 
kıymetli hanımefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. 
 

Elazığ için, Elazığ’ın geleceği için, önemli bir toplantının Đstanbul’da 
düzenlenmesini sağlayan ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve 
Elazığ hemşerilerim adına, Elazığ adına hep beraber sizlere tekrar saygılar 
sunuyorum. Bu toplantının düzenlenmesi için yoğun bir çaba sarf eden başta 
Đstanbul Elazığ Kültür Vakfı Başkanımız, kıymetli Belediye Başkanımız Yetkin 
Gündüz Beyefendi başta olmak üzere Yaren-i Harput Derneği, Elazığlılar 
Dayanışma Derneği ve tüm derneklerimiz Elazığ’ın adeta Đstanbul’da lobisini 
yürütmekte ve yıllardır bir vakıf ve dernek olmanın ötesinde Elazığlı 
hemşerilerimizle birlik ve beraberliğin sağlanmasında, güzelliklerin 
yaşanmasında çok önemli hizmetleri yerine getirmektedirler. Derneklerimizin 
gerek sosyal birlikteliğin sağlanmasında, gerek kültürel değerlerimizin 
yaşatılmasında, gerekse sosyal yardımlaşmanın örnek bir şekilde 
gerçekleşmesinde bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler takdire şayandır. 
Sizler Elazığ’ımızın gurbette yaşayan, kültürümüzü, geleneklerimizi, 
değerlerimizi gururla yaşatan Elazığ insanını en güzel şekilde yaşatan gönül 
elçilerimiz, muhabbet ellerimizsiniz. Elazığ’ın toprağından doğmuş, havasını 
solumuş, suyundan içmiş değerli kardeşlerimiz olarak sizlerle bu tür 
etkinliklerde bir araya gelmekten son derece mutlu olduğumu belirtmek 
istiyorum.  
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Bugün burada bu güzel atmosferde Elazığ’ımız için son derece verimli 

geçeceğine inandığım Elazığ Buluşuyor 2007 toplantısı öncesinde çok önemli 
bir adımını atmış bulunmaktayız. Geleceğin Elazığ’ına fikir ve projeleriyle 
katkıda bulunacak olan bütün katılımcılara değerli hemşerilerime en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. Bir ülkenin, bir şehrin topyekün gelişmişlik düzeyi, 
birkaç kahramanın eseri değildir. Bu toplumun bireylerinin tamamının 
katkılarıyla ortaya çıkan bir sonuçtur. Sanayileşmiş ve kalkınmış bir Elazığ 
oluşturmak için öncelikle birlik ve bütünlüğümüzün sağlanması gerekiyor. 
Bugün burada bunu en güzel şekilde sağladığımızı hep birlikte görüyoruz. Öyle 
inanıyorum ki üst düzeyde yaşanan bu birliktelik ve heyecan, Elazığlıyım diyen 
herkese yansıyacaktır. Bugün artık kalkınma hamlesini başlatmış, üretim ve 
sanayileşmeye hedef atmış bir Elazığ vardır.  
 

Elazığlı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 vizyonunu 
belirleyecek bu yüzyıla ulaşmak için hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. 
Her şey hayallerle, hedeflerle başlıyor. Đşte biz de 2023’de nasıl bir Elazığ 
istiyorsak, bunun hayaliyle yola çıktık. Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. 
Belediye Başkanlığı görevine başladığım gün hayalim ve hedefim, daha 
yaşanabilir bir Elazığ’ı oluşturmaktı. Aradan üç yıla yakın bir zaman geçiyor. 
Bugün geriye dönüp baktığımızda, şehrimizde nelerin değiştiğini hep birlikte 
görmekteyiz. Şehrin genelinde yaşanan değişiklikler biz içerdeki Elazığlılardan 
daha çok, dışarıda yaşayan Elazığlı hemşerilerimiz tarafından müşahede 
edilmektedir. Elazığ son yıllarda özellikle şehircilik alanında çok büyük bir 
gelişme yakalamıştır. Bunun devamı, hatta daha gelişmesi, bizim için gerçekten 
çok önemlidir.  
 

Müsaade ederseniz biraz yaptığımız hizmetleri değerli hemşerileri 
bulmuşken biraz açmak istiyorum. Malatya yolumuz, Keban yolu, Diyarbakır 
Yolu, Mithat Paşa Bulvarı, Öğretmen Evi önü, Şehit Đlhanlar Caddesi, Vali 
Fahribey Caddesi, çevre ve düzenlemeleriyle Doğu Anadolu’nun en modern 
huzurevleriyle, kavşaklarıyla, kavşaklara yerleştirilen güzel figürleriyle, 
hizmetleri ikmal edilen Harput’la, Şehrin otuz yerine yakın yerde 
gerçekleştirilen çevre düzenlemeleriyle, peyzaj çalışmalarıyla aç ve açıkta kalan 
insanımıza sahip çıkan sosyal hizmetlerimizle, halkımızın coşku ve heyecanının 
yaşatıldığı festivallerle, teknolojiyi hizmete sunan e-Belediyecilik hizmetleriyle, 
düzenli ve depreme dayanıklı bir şehir oluşturmak için gerçekleştirilen mimari 
çalışmalar ve laboratuarlarıyla insanımızı tatlı suya doyuran sebil çeşmeleriyle, 
değerlerimizi ve geleneklerimizi yaşattığımız kültürel hizmetleriyle Elazığ’ı 
Doğu Anadolu’nun cazibe merkezi yapma gayretinde bulunuyoruz. Elazığ işte 
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar ve ortaya çıkardığımız uygulamalarla 
belediyecilik hizmetlerinde modern kent hizmet olmasına aday olmuştur. Daha 
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düne kadar şehircilik alanında bizlerin önünde gösterilen Malatya gibi iller 
şehrimize gelerek hizmetlerimizi incelemeye ve örnek almaya başlamışlardır. 
Sadece Malatya değil, Adıyaman, Bingöl, Kahramanmaraş, Van, Erzincan, 
Amasya gibi çok sayıda illerimiz, hizmetlerimiz ve projelerimiz hakkında bizzat 
şehrimize gelerek ya da telefonla arayarak bilgi isteminde bulunmuşlardır. E-
Belediyecilik hizmetlerinden imar çalışmalarına kadar, kent konseyinden 
muhtar evlerine, iftar çadırlarından taziye evlerine, Elazığ kitaplığından kültür 
ve sanat festivaline 100’e yakın hizmet alanında şehrimizde ilk defa uygulanan 
projeleri hayata geçirdik.  
 

Sadece ilkleri gerçekleştirmekle kalmadık. Birçok hizmet alanında 
Elazığ’ın tarihinde gerçekleştirilmemiş rekor hizmetlere imza attık. 
Yeşillendirme çalışmaları, kamp ve dinlenme alanları, sosyal hizmetler, cadde 
ve sokak düzenlemeleri gibi, belediyecilik hizmetlerinde şehrimiz adeta altın 
dönemini yaşamaya başladı. Amacımız sürekli gelişen ve vizyon kazanan 
yapısıyla, kültürel değerleriyle, binlerce yıla dayanan tarihiyle, doğal 
güzellikleriyle, güzel ve kadirşinas insanlarıyla şehrimizi nitelikli projelerle bir 
dünya kenti yapmaktır. Bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda elde 
ettiğimiz başarı, bizleri bundan sonra gerçekleştireceğimiz projeler için motive 
etmektedir. Elbette bu başarı bizim değildir. Tüm Elazığ’ın başarısıdır. Şuna 
yürekten inanmaktayım ki Elazığ Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz her 
hizmette halkımızın ve her türlü insanımızın desteği, duası ve temennisi vardır.  
 

Elazığ’da artık çok güzel gelişmeler oluyor. Şehrimiz bir yandan gelişip 
güzelleşirken diğer yandan da kalkınma hızına yeni ivmeler kazandırmak için 
yoğun bir çaba sarf ediyor. Bundan da elbetteki Elazığ Belediye Başkanı olarak 
çok büyük mutluluklar duymaktayız. Elazığ’ın ve Elazığlının gündeminde artık 
sahipsizlik, geri kalmışlık değil fırsatlar ve kalkınma hamleleri var. Gerek 
şehrin idarecileri olarak gerek tek tek bireyler, gerekse Elazığlı olarak ülkemizin 
neresinde yaşarsak yaşayalım, karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Unutmayalım ki, yarın bizi 
nasıl bir hayatın Elazığ’ı nasıl bir geleceğin beklemesini istiyorsak, bugün 
tercihlerimizi ona göre yapmak durumundayız. Elazığ bugün kendi 
dinamiklerini ve kendi zenginliklerini kullanarak yeni bir kalkınma hamlesine 
girmiştir. Bugün burada gerçekleştirilen bu toplantı, çok rahat bir şekilde bu 
kapsamda değerlendirilebilir. Elazığ Belediyesi olarak şehrimizin yaşanılabilir 
modern bir yapıya kavuşması için 2004 yılında başlatmış olduğumuz yeniden 
yapılanma, yeniden şehircilik hizmetlerini aynı zamanda sanayileşme ve 
ekonomik alanda da yapmak istiyoruz. Bizler bir şehrin kalkınması ve gelişmesi 
için şehircilik ve sanayileşmenin olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Her iki 
olgu da birbirini etkileyen ve tetikleyen etkenlerdir. Dolayısıyla, kalkınmanın 
sağlam temeller üzerine oturması için her ikisinin de gelişmesi gerekmektedir.  
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Elazığ Belediyesi olarak Elazığ’ın bir yandan kentsel ve sosyal 
kalkınması için çalışırken diğer yandan ekonomik kalkınması için ilgili kuruluş, 
oda, sivil toplum örgütü ve işadamlarına her türlü desteği vermekteyiz ve 
vereceğiz. Elazığ Buluşuyor zirvesinde olduğu gibi, şehrimiz için atılan her 
adımda, kültürel faaliyetlerde, bilimsel etkinliklerde, yatırıma ve istihdama 
yönelik çalışmalarda Elazığ ve Elazığ için kim ne yaptıysa destek vermeye, 
yanlı olmaya devam edeceğiz. Gerçekten son birkaç yıldır Elazığ’ımızda 
düzenlenen etkinlikler ve organizasyonlarda kabuğunu ciddi bir şekilde Elazığ 
kırıyor. Yaşanan süreç ve olgular Elazığ’ın ufkunun açık olduğunu, önümüzdeki 
yıllarda Elazığ’ın kültür ve ticaret merkezlerinden biri olacağını göstermektedir. 
2023 yılı bizim için her yönüyle çok anlamlı bir tarih olacaktır. Türkiye 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 1. asrını kutlayacağımız bu anlamlı döneme 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği 
muhasır medeniyetler seviyesi üstüne çıkmak azmin ilerleyen bir şehirle ve 
şehrin kalkınma ateşini yakmış bulunan insanlarla birlikte yürüyoruz. Bizim 
hayalini kurduğumuz 2023’deki Elazığ, içinde bulunduğu sorunları aşmış, 
ekonomik sıkıntılardan tamamen uzaklaşmış, kalkınmasını tamamlamış, 
şehircilik alanındaki atılımlarını gerçekleştirmiş, sanayileşmede ivmeler 
kazanmış, sosyo-kültürel değerleriyle örnek olmuş, insanların mutlu yaşanabilir 
ve yaşanmaktan gurur duyulabilir bir şehirdir. Bu hedefe ulaşmak için, Elazığ 
olarak gerek inanç ve özgüvene sahibiz. Ancak bir de sadakatle izleyeceğimiz 
bir yol haritasına ihtiyacımız var. Đşte bu Elazığ Buluşuyor 2007 zirvesi bizim 
için yol haritamızı, kalkınma planımızı oluşturacak bir organizasyondur.  
 

Önümüzdeki 20 yıllık dönemde Elazığ inanıyorum ki tarihe geçecek bir 
gelişme iradesi ortaya koyacak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını en 
güzel şekilde taçlandıracak ve coşkuyla kutlayacaktır. Bunun için her Elazığlı 
kardeşimizin özveriyle çalışmasını, ulaşmadık sesimizi duyurmadık hemşerimiz 
kalmaması, gerektiğine inanıyoruz. Elazığlılar olarak gönül ve ruh 
birlikteliğinde hareket ettiğimizi şunu çok büyük rahatlıkla söyleyebilirim ki ne 
bizi tutabilir ne de önümüzde durabilirler. Bu güzel program vesilesiyle 
hepinize tekrar teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle 
selamlıyorum.  
 
 
Esad Ahmet ÖZDEM: 
 

Sayın Belediye Başkanımıza bu geniş ve güzel sunumundan dolayı biz 
de çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi ise Elazığ milletvekilimiz Prof. Dr. 
Abdulbaki Türkoğlu Beyefendiyi arz ediyorum. Buyurun sayın milletvekilim. 
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Prof. Dr. Abdulbaki TÜRKO ĞLU: 
 

Kıymetli zevat, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Özellikle 
buraya teşriflerinizden dolayı candan gönülden de sizlere teşekkür ediyorum. 
Şöyle de teşekkür etmek istiyorum, sizler bizim burada faaliyetçilerimizsiniz. O 
kadar güzel bir intiba bırakmışsınız ki, gerçekten sizi tüm içtenliğimle sizi 
tebrik ediyorum ve bizim işimizi kolaylaştırıyorsunuz sizler. Bıraktığınız 
intibalarla bizim işimizi kolaylaştırıyorsunuz. “Elazığlıyım” dediğimiz zaman 
ya da bir telefon açtığımız zaman bir bürokrata yada herhangi bir merciye 
başvurduğumuz zaman, inanın Elazığ deyince ellerinden geleni yapıyorlar bize. 
Bu intiba Đstanbul’da, Ankara’da, Đzmir’de, Antalya’da sizler bırakmışsınızdır. 
Bakın ben size bir anekdot, bir hatıramı anlatayım: 
 
Ankara’da Doç. Dr. Mustafa Tüner diye bizim Ankara milletvekilimiz var. 
Birisini tanıştırdı, kulisteydim  indim ben. Dedi ki:”Hocam arkadaş bizim 
Ankaralı esnaflarımızdan, 20 tane spor mağazası var.  Efendim Prof. Dr. 
Abdulkadir Türkoğlu da Elazığ’dan milletvekili.” Adam nasıl beni duyduysa 
dedi “Elazığ’la ilgili bir hadise anlatacağım”. Anlattı. Uzatmayayım, burada 
konuşacak arkadaşlar var. Sonra da şunu söyledi. Dedi ki:”Ben spor 
mağazalarının içerisine ‘Elazığlılara %20 indirimlidir’ diye yazmışım. Böyle bir 
intiba bırakmış benim komşum” dedi. Her platformda biz bunun faydasını 
görüyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. 
 

Bulunduğumuz mevki makamlar, işgal ettiğimiz mevki makamlar, 
toplumumuza ne kadar faydalı olabilirsek, ancak anlam bulur. Burada biz 
siyaset yapmıyoruz. Bir partinin milletvekiliyim, ama siyasetten şimdilik 
ayrıyım. Ne kadar faydamız olabilir? Elazığ için, Elazığlı için ne yapabiliriz? 
Önemli olan bu. Sonra siyaset de seçime 2 ay kala yapılır. Đnanın böyle bir 
toplantıyı duyduğum da, davet edilmiş değilim, ben kendiliğimden gelmişim. 
Ben zaten böyle bir şey arıyorum, 4 yıldır Elazığ’da arkadaşlarımız bilirler. 
Gezerim, derim ki:” Çözülecek daha ne var” derim yada bizim ana 
problemlerimiz nelerdir, bana söyleyin. Hevesimiz var, dedim ya ne kadar 
faydalı olabilirsek, Türk Avrupa Karma Parlamento Başkan Vekilliği yaptığım 
sırada, Avrupalı parlamenterleri Denizli’ye çağırdık. Orda bir toplantı yaptık. O 
ara Denizli’nin problemlerini de nasıl çözdüğünü de, üç günlük bir süreç 
içerisinde -Denizli’de Sanayi Odası ayrı Ticaret Odası ayrı- Sanayi ve Ticaret 
Odası’nın yönetim kurullarıyla irdeledik. Denizli’nin bir sorunu karşısında 
muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle, iktidarıyla, belediyesiyle –yerel 
yönetimleriyle yani- hepsi bir bütün olurlar ve problemin üzerine gidiyorlar ve 
çözmüşler. Elazığ’da da bizim bunu yapmamız lazım.  
 

Elazığ sorunları biliniyor. Ben şimdi bu arkadaşlarımın heveslerini 
kırmak istemiyorum. Bir çanta dolusu şimdi Elazığ sorunları nelerdir? 
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Öncelikleri nelerdir? Devlet Planlama Teşkilatının 1995’de yaptığı var, Sanayi 
ve Ticaret Bakanının 1998’de yaptığı var, DAP projesinin -sayın hocam onun 
koordinatörüydü- var, 2001 yılında Elazığ 1. Ekonomi Kurultayının sonuç 
raporları var. ELSĐAD’ın, ELGĐAD’ın MÜSĐAD’in, Elazığ’ın Sanayi ve Ticaret 
Odası’nın, raporlarında sorunların hepsi yazılı. Bilinmeyen hiçbir şey yok. 
Hangi sektör öncelik taşır? Potansiyelimiz nedir? Bunların hepsi var. Nerelere 
yardım alınması gerekiyor, bunlar da var. “Elazığ münevverlerin şehridir” 
diyoruz biz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerçekten ilim irfan yuvası ama son yıllarda –kimseyi kötülemek 

istemiyorum- son yıllara baktığımızda okul öncesi %12 okullaşma oranı, 4 
yıllık süreç içerisinde bu %35.4’e çıkmıştır. Đlkokullarda okullaşma oranı %99.2 
iken şimdi %99.7ve ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı, bakın 
burada dikkatinizi çekiyorum, %37.2 ki belki konusudur bir yerde derslik 
başına düşen öğrenci sayısı %37.2 Türkiye’de ortalaması %35. Bu ne demektir? 
Bu Elazığ’da yapılacak çok işimizin olduğu demektir. Derslik başına düşen 
öğrenci sayısı bakımından bizim yeni yeni derslikler yaptırmamız lazım ve 
ortaokullarda okullaşma oranı 2002 yılında %52 iken şimdi %78. Ortaokullarda 
derslik başına düşen öğrenci sayısı Elazığ’da %39, Türkiye ortalaması %32. Bu 
hazin bir durum. Yılda Elazığ’da öğrenci sayısı artışı %4.9, her yıl artan derslik 
miktarı %19.4. Yani %4.9 öğrenci sayısı artıyor, %19.4 de derslik sayısı artıyor. 
Yılda ortalama 138 derslik yapıyoruz biz ve bunların hepsi de inanın tek tek 
takip edilerek biz geldiğimizde bir tane Anadolu Lisesi vardı. Şimdi 6 tane 
Anadolu Lisesi var. Yani biz yaptık demiyoruz, bunların yapılması gerekir. 
Ama yeterli mi? değil. 800 derslik yapılması gerekir şimdi. Eksiğimiz var 
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mesela komşu illerin –ismini vermeyeyim- o illerin çalışması performansı 
bizden daha yüksek, bildiğim. Biz 553 derslik yapmışız, o il 1050 derslik 
yapmış. Burada demek ki bizim eksiğimiz var. Yeteri kadar eford 
gösterememişizdir, ama bunların bir kısmı da, çok büyük bir kısmı da şahsi 
ili şkiler neticesinde olmuştur.  
 

Bizim çok iddialı olduğumuz –elbette bizim Talat Akgün Bey iki yıl 
önce Elazığ’da ikinci bir üniversitenin elzem olduğunu söylemişlerdir. 
Gerçekten doğrudur. Eğer ilim-irfan yuvasıysak, 1890 yılında, yani bundan 116 
yıl önce Elazığ’da 5 tane kolej vardı. 17 tane lise vardı. O zamanki şartlarda. 
Her şeyden önemlisi 8 tane kütüphane vardı. Bizim o ivmeyi tekrar 
yakalamamız lazım. O günü tekrar yaşamamız gerekir. Bu bizim önümüzde 
yapılacak çok şeyin olduğunu göstermektedir. Elazığ’da iddialı olduğumuz 
sağlık merkezi, sayın Sağlık Bakanımızı bir buçuk ay önce Elazığ’a götürdük. 
“Elazığ, ülkenin sağlık merkezidir” dediler, kendileri ifade ettiler. Hakikaten 
teşekkür ediyoruz ve öyledir de. Şimdi Elazığ’da 10 bin kişiye düşen yatak 
sayısı ve 10 bin kişiye düşen doktor sayısı bakımından Türkiye’nin 4. ve 8. 
iliyiz. Bu gittikçe mesafe kat ettiğimizi göstermektedir. Ben burada sizlere bir 
müjde vermek istiyorum. Bunu henüz Elazığ kanallarında da açıklamamışım. 
Bizim burada Prof. Dr. Hayrettin Yekeler  Bey vardı. Başhekim şimdi gelmiş 
buraya, arkadaşımız burada. Kendisiyle beraber bundan 10 gün önce bakan 
beye gittik. Türkiye’de 10 tane eğitim araştırma hastanesi açıldı. Bir tanesi 
Elazığ’a açıldı. Yalnız eğitim-öğretim bakımından henüz yetersiz durumdayız. 
Yeni bir kanun Çarşamba günü neticelenecek ve şef, şef yardımcılarının ataması 
yapılacak oraya. Şimdi müjde şu: Elazığ’a 800 yataklı Eğitim Araştırma 
hastanesi şimdiki mevcut olan hastanenin yerine yapılacak, inşallah. 800 
yataklı, korkunç bir rakam bu. Mevcut olan ruh ve sinir hastalıkları hastanemiz 
de, Doğukent mahallesinde Sağlık Bakanlığımıza ayrılmış olan yere taşınacak. 
Ben 400 diyorum, Sağlık Bakanımız da 300. Halen yatak sayısında anlaşmış 
değiliz. Đnşallah 400 yatak yapacağız.  
 

Öte yandan Alman Hastanesi, Vefa Hastanesi, Ufuk Tıp Merkezi vs. 
gibi hastaneler ki Alman Hastanesi 300 yataklı bir hastane oluyor şimdi. Yani 
tüm bölgeye hitap edecek şekilde bir yapılandırmaya gidiyoruz. Eksiğimiz 
Radyoterapi Merkezi, yine bölgeye hitap edecek bir Yanık Merkezi, şimdi 
yerini belirledik. Fırat Tıp Merkezi de bizimdir. 810 yataklı Fırat Tıp 
Merkezimiz vardır. Bir yandan onun gelişmesini sağlarken, bir yandan ben şunu 
söyleyeyim. Şimdi burada yaptıklarımızı ben söylemeyeceğim. Zaten diyorum 
ki bakın, not alacağım. Canı gönülden dinleyeceğim. Sorunlarımız acaba ne 
var? Çünkü ben aslında soruyorum, hiçbir sorun yok gibi duruyor. En son bana 
dediler ki, hocam stadın ışıklandırılması. Mart’ın 7’sinde açılışını yapacağız. 
Bitti yani. 
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Havaalanıdır, ulaşımıdır, ticaret merkezi olması için ben sorunları 
isterseniz söyleyeyim. Birkaç tene not aldım: Elazığ’da yapılması gereken 
nelerdir?- Süleyman Bey gibi uzun konuşmayacağım ben. 
 

Biz TEDAŞ’da sayın başkanımızın da işini kolaylaştırmak için, 
özellikle orta gerilim ve alçak gerilim hatlarını yeraltına alma çalışmalarında 
bulunduk. 4 yıl içerisinde 15 trilyonluk bir yatırım yaptık. Şimdiye kadar Elazığ 
bir yerden besleniyordu, Kekliktepe Un Fabrikası  trafo merkezinde. Şimdi iki 
yerden beslenecek, Hankendi Trafo Merkezini de bitirdik, 3 trilyon 754 milyar 
TL’lik bir bedelle. Yapılacak olan şeyler: 
 
    Đstasyon Caddesi, Yunus Emre Bulvarı, Harput Yolu ve 1800 Evler ile 
Hilalkent arası orta gerilim-alçak gerilim şebekeleri, yeraltına alınacak. 
Organize Sanayinin biraz önce sayın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız da 
anlattılar. Organize Sanayi’nin üçüncü kısmı, ki 172 hektarlık bir alan. 60 parsel 
sanayi parseli var. Bu 60 parselin 24 tanesi verilmiş durumda. Bunun bir tanesi 
aktif duruma geçti. 3 tanesi yapım aşamasında. Geriye kalanı da talep olduğu- 
ki bu toplantının amacı da bu. 36 parsel halen alıcı bekliyor.  
 
 Harput’ta açık hava müzesinin mutlaka bitirilmesi gerekir. Fethi Ahmet 
Baba’nın alt tarafındaki o vadide, açık hava müzesi en azından beş evin en 
azından acilen bitirilmesi lazım. Kazım Baba sokağında altı evin restore 
edilmesi gerekir. Şimdi Uluova sulamasına girmeyeceğim, tarımsal sulamaya 
girmeyeceğim, bitkisel üretim, organik tarıma girmeyeceğim, ama Uluova 
kapalı kanat sistemine geçip dallatma ve yavrulama sisteminin mutlaka Elazığ’a 
kazandırılması gerekir. Bu konuda girişimlerim vardır. Elazığ’ın Sanayi ve 
Ticaret Merkezi olabilmesi için Pertek köprüsünün  yapılması lazım. Yani 
Elazığ- bakın size çarpıcı bir cümle söyleyeyim. Elazığ tarihi boyunca 31 km 
duble yol yapılmış. 4 yıllık süreç içerisinde 221 km duble yol yapılmıştır. 
Doğu-Batı arasında problem kalmadı. Ama Kuzey-Güney yani GAP’ı 
Karadeniz’e bağlaması için Pertek Köprüsü yapılması gerekir. Bunun için de 
Sayın Başbakanımızdan söz aldık. Hatta şöyle ki “sıkıştığınız yerde bana gelin, 
bir aksaklık olursa bana gelin” kendileri 24 milletvekilin huzurunda ifade 
etmişlerdir. Şimdi fizibilite çalışmaları yapılıyor. Tayvan’dan bir ekip gelmiş. 
Pertek Köprüsü’nün yapımıyla ilgili ve yine yaklaşık 2 milyar 750 milyon 
kWh’lik enerji üretecek Beyhan Barajının yapılması gerekir ki, bu Beyhan 
Barajı 4000 kişiyi 7 yıl en az istihdam edecek derecede bir baraj.  
 
 Güney Çevre Yolu –Sayın Başkanımız buradalar- Güney çevre yolu 
şuyulandırma çalışmasının durdurulması ile ilgili mahkeme kararı vardır. 
Kendilerine düşmektedir iş, çözdükleri an oraya gerekli yatırım programını 
almışız ve hemen güney çevre yolunun bitimine –en azından bu yıl oradaki 
Çeliktepe Un Fabrikasının oradaki topraklama çalışmasının bitirilmesine söz 
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veriyoruz. Kömürhan Köprüsünün proje çalışmaları başlatıldı, ikinci bir köprü 
yapılıyor oraya. Ağın Köprüsünün bitirilmesi, Kuzova sulamasının bitirilmesi, 
ki 15 yıl içerisine 6 trilyonluk bir yatırım yapılmıştı 4 yıl içerisinde 21 
trilyonluk bir yatırım yapıldı. Çok amaçlı ve süreli fonların kullandırılması, 
Kalkınma Bankasının açılması ki iş adamlarımızı ilgilendirmektedir. Kapalı 
yüzme havuzu bu yıl bitirilecek, kapalı spor salonu bu yıl içerisinde bitirilecek, 
Sivrice Hazar Gölü kurtarıldı. Nasıl olduğunu en az bir saat sürer anlatırım onu, 
ama arıtma sisteminin yapılması gerekmektedir. Bununla ilgili –bunlar 
sorunlardır. Elazığ’ın sorunlarıdır diyorum ve bir de çok önemsediğim ama 
yapamadığım E-tipi işletmelerin Elazığ’da harekete geçirilmesi. Ben şimdi 
sayın hemşerilerime özellikle Elazığ Buluşuyor Elazığ zirvesini organize eden 
hemşerilerime 9. Kalkınma Planıyla ilgili Devlet Planlama Teşkilatının 
öngördüğü esaslar. Bu esaslar doğrultusunda çalışmalarını yaparlarsa, inanın 
Elazığ’a çok faydası olacaktır. Özellikle bu esaslar ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlara bütüncül bir yaklaşım esas alınmış. Toplumsal diyalog ve katılımcılık 
güçlendirilerek toplumsal katkı ve sahiplenmenin sağlanması esas alınmış. 
Đnsan odaklı bir gelişme ve denetim anlayışı esas alınmış, rekabetçi bir piyasa 
etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil toplum gelişim sürecinde 
birbirini tanımlayan kurumlar olarak işlem göreceklerdir.  
 
 Şimdi 2007-2013 yıllarını kapsayan 7 çerçeve programı özellikle 9 
Şubat’a kadar müracaatlar Elazığ’da yapılıyor. 2006’da 6.çerçeve anlaşması 
kapsamında 25 firma Elazığ’dan yararlandı. Bundan 3.6 milyon Euro girdisi 
oldu Elazığ’a. Şimdi kalkınma ajansları Elazığ’da kurulacak ve her Elazığ’da 
destek ofisi oluşacak. Gelecek olan yatırımcılara, artık o yatırımcı kendisi 
çalışmayacak. Destek ofisine müracaatını yapacak bütün fizibilite çalışmalarını 
destek ofisi yapacak. KOSGEB, ki bir işçi alana yaklaşık 20 milyar veriyor, en 
fazla işte 100 milyara kadar desteği vardır. Kırsal kalkınma programı içerisinde 
13 proje geçen yıl yardım aldı, ki bunu içerisinde bir bisküvi fabrikası da dahil 
olmak üzere, bölgesel kalkınma programı Sanayi Bakanlığınca yürütülmekte, 
TÜBĐTAK, Devlet Planlama Teşkilatı ve en son Teknoloji Geliştirme 
Merkezinin Elazığ’da açılmasına karar verildi. Şimdi biz sevgili hemşerilerime 
şunu söylüyorum, iş adamlarıma sesleniyorum. Sayın Valim Elazığ’a atandığı 
zaman ben kendisine şunu söyledim. Bir tek bir şey istiyorum. Kamuda  her şey 
yapılmıştır Elazığ’da. Bugün artık ihtiyacımız kamu yatırımına doymuştur 
Elazığ.  
 
 Birisi desin ki şunu yapmadınız, şunu eksik bıraktınız. Her şey yapıldı. 
Yapılmadık hiç bir şey kalmadı. Ama bundan sonra özel sektör, bütün 
uğraşımız özel sektör. Sayın Valime ben şunu söyledim. Sayın valim dedim bir 
tek bir şey istiyorum. Özel sektör geldiği zaman kırmızı halı döşeyeceğiz. 
Diyorum ki gelin, işletme kredisi mi, KOBĐ kredisi mi, KOSGEP mi neyse sizin 
işinizi başbakanımız dedi ki ben sizin işinizi takip edeceğim. Gelin %17.9 
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Elazığ’da işsizlik vardır. Đstihdam sorunumuz vardır. Halletmediğimiz bu. Size 
kırmızı halı döşeyelim. Kârlı görmüyorsanız gelmeyin. Kârı fazlasıyla 
yapacaksınız. Geleceksiniz, sizin işinizi biz takip edeceğiz. Bürokraside nerde 
bir tıkanıklık olduysa, 24 saat telefonumuz açık. Yatarken de telefonumu hiç 
kapatmamışımdır, 4 yıldır. Geleceksiniz “şurada bir aksaklık oldu” deyin bana 
yeter. Onun için başkanlarım, size söylüyorum. Kapımız sonuna kadar açık. 
Kırmızı halı döşüyoruz. Bak biz teşvik yasası kapsamındayız. Gelir Vergisi 
stopajından muafiyetimiz var, SSK vergisi işveren muafiyeti var, Organize 
Sanayi Bölgesinde %50’ye kadar enerji muafiyeti var. Diğerinde %40’a kadar. 
Biz kalkınmada öncelikli iller statüsündeyiz aynı zamanda. Bedava arsa ve arazi 
temininiz var. Gönlümüz de size açık.  
 
 (Divan Başkanı Yetkin Gündüz söze girerek, Sayın milletvekilim çok 
özür dilerim bölmek durumundayım. Sanayicilerimizin konuşmaları bizi 
ilgilendiriyor. Bu toplantının amacı o. Burada gelen hocalarımız, 
sanayicilerimiz ve iş adamlarımız konuşacak, hükümet programlarını başka 
zaman yapalım. Sizi de çağıralım. Toplantı yapalım. Hepinize teşekkür ederim). 
 
Eyvallah, ben hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  
 
 
Esad Ahmet ÖZDEM: 
 
 Sayın milletvekilimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Efendim 
programımızda düşündüğümüz süreyi biraz aşmış bulunuyoruz. Ama Divanın 
bana verdiği bilgiyi sizlerle paylaşarak toplantıya devam edeceğimizi arz 
ederim, ama bu arada bu toplantının ve buraya gelmenin bana göre baş 
mimarlarını takdim etmek istiyorum: 
 
 Prof. Dr. Metin SÖZEN Beyefendi, Prof. Dr. Eyüp Günay Đsbir 
Beyefendi, Prof. Dr. Ramazan DEMĐR Beyefendi, Prof. Dr. Yasemin AÇIK 
Hanımefendi, Prof. Dr. Asaf VAROL Beyefendi, değerli işadamımız Talat 
AKGÜN Beyefendi, Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin KAYA Beyefendi, gene Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Tevfik OZAN ve Mahir Cihangiroğlu’na ben kocaman bir alkış 
rica ediyorum ve hemen ardından bu etkinliğin bu koordinasyonun başı olan 
huzur kenti Elazığ’ımızın çok değerli Valisini huzurlarınıza arz ediyorum. 
Sayın valim konuşmasını yapmak üzere Muammer MUŞMAL beyefendi. 
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Muammer MU ŞMAL (Vali):  
 
 Gerçi bu kadar konuşmanın üzerine çok çekilecek mi bilmiyorum ama 
ilin valisi olarak birkaç kelime mutlaka konuşmalıyım diye hissediyorum.  
 
 Çok değerli Elazığlılar, kendim gibi kendini Elazığlı hissedenler, 
kıymetli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 
toplanmamızın temel amacı, siz değerli Elazığlılarla Elazığlı işadamları ve 
bürokratlarla tanışma, Elazığ’da başlatılan bazı projeler hakkında bilgi vermek, 
ayrıca Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesiyle ilgili karşılıklı görüş alış-verişinde 
bulunmak. Elazığ’da göreve başlayalı, 1 yılı yeni doldurdum. Đlimizin alt yapı 
sorunları özellikle kırsal alanda köye yönelik, büyük oranda giderildi. 
Havaalanımızın pistinin kısa olması sebebiyle, her türlü uçak inemiyordu ve 
Elazığlılar 50-60 yıldır bu sıkıntıyı can damarlarında hissetti. Çok şükür 
Sanıyorum 2007’nin ortalarında ulusal standartlara uygun bir piste sahip 
olacağız. Đlimizde doğal gaz ihalesi yapıldı. Benim aldığım bilgilere göre 
2007’de yanması biraz zor görünüyor. Ama Elazığlı sivil toplum örgütleri ve 
başta Belediyelerimiz olmak üzere biraz gayret sarf ederlerse –valilik de dâhil, 
2007nin sonunda birkaç noktada yakma şansımız var, ama değilse 2008’de 
yanması görülüyor.  
 
 Kuzuova sulama projesinin birinci etabı bitmiş durumda. Đlk sulama 
mevsiminde bunlar sulanmaya başlayacak. Harput koruma amaçlı imar planı 
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çok kısa süre sonunda bitme noktasına gelmiş olacak. Aslında bitmişti bazı 
eksikleri sebebiyle Turizm ve Kültür Bakanlığı ilgili firmaya eksikleri belirterek 
iade etti ve bittikten sonra biz Elazığ-Harput’u seven tüm Elazığlıları yeniden 
Harput’u canlı, yaşanılabilir bir merkez haline getirmek için şimdiden davet 
ediyoruz. Elazığ’ın bu en büyük sorununun işsizlik olduğunu, dolayısıyla 
istihdam sorununun çözülmesi ve küçük ölçekli sanayi yatırımlarının artırılması 
gerektiği gerçeğinden hareketle Valiliğimiz öncülüğünde, Belediye 
Başkanlığımız, Sanayi ve Ticaret Odamız ve diğer sivil toplum örgütleriyle 
birlikte birkaç tane işlem gerçekleştirdik. Bunların bir tanesinin başında ĐŞGEM 
geliyor. ĐŞGEM’in açılımı: Đş Geliştirme Merkezi. Bu proje küçük girişimcilerin 
iş kurmalarını ve geliştirmelerini destekleyen ve kolaylaştıran böylece 
işletmelerin ayakta kalmalarını ve büyüme imkânlarını arttıran yeni bir istihdam 
yaratma ve iş bulma modelidir.  
 
Đşletme kuluçkaları veya KOBĐ fidanlığı olarak adlandırabileceğimiz 
ĐŞGEM’ler bünyesinde, barındırdıkları yeni işletmelere yönetim danışmalığı 
desteği, finansman kaynaklarına ulaşım imkanı, uygun şartlarda işyeri imkanı, 
ortak ofis ekipmanları ve ofis hizmetleri sunarak adeta onları beslemekte ve en 
zayıf oldukları iş kurma aşamasını sağlıklı atlatmalarını sağlamakta, küçük 
işletmelerin kuruluş yıllarındaki başarısızlık oranını %60-70’lerden %10’lar 
mertebesine düşürmeyi hedeflemektedir.  
 
 Türkiye’nin 7. ĐŞGEM’i bu belirttiğim kurum ve kuruluşların çabaları 
sonucu Elazığ’da kurulmuştur. Önümüzdeki ay faaliyete girecektir. Đlk etapta 30 
girişimci olmak üzere bu sayı daha sonraları arttırılacaktır. ĐŞGEM’lerle ilgili 
daha fazla bilgi için özel idare genel sekreterimiz Enver Bey’e başvurulabilir. 
Đkinci önemli projemiz Teknokent projesidir. Đleri teknoloji kullanılan ya da 
yeni teknolojilere yönelik firmaların belirli bir üniversite veya ileri teknoloji 
enstitüsü ya da AR-GE Merkez veya enstitümüzün imkanlarından yararlanarak 
teknoloji veya yazılım ürettikleri, teknolojilik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem 
veya hizmet haline dönüştürebilmek için gösterdikleri ve bu yolla bölgenin 
kalkınmasına katkıda bulundukları alanları ve bölgeleri kapsamaktadır. Đlimizde 
de girişimlerimiz sonucunda Elazığ Teknokenti kurulması aşamasına girilmiştir. 
Đlgili bakanlıktan olumlu cevap alınmış ve şu anda 22 üniversitemizde 
Teknokent mevcuttur ve bunu 25 ‘de dondurmayı düşünmektedirler. Çünkü 
Türkiye’nin alt yapısının 25’in üzerinde teknokenti kaldıracak durumda 
olmadığını ilettiler. Organize sanayi bölgemizde şu anda 80 fabrika hizmet 
görmekte, üretimde bulunmakta, 20 tanesi montaj safhasında, 25 adeti de arsa 
tahsilatı yapılmış proje safhasındadır.  
 
 4. önemli projemiz hepimizin bildiği gibi Elazığ Buluşuyor 2007 
Projesidir. Elazığ Buluşuyor düşüncesi benim vali yardımcısı arkadaşlarımla 
Elazığ’ın ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma bütün sektörlerle ilgili 
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Cumhuriyetimizin 100. yılında Elazığ nerede olmalı? Hangi alanlarda öne 
çıkmalı? hususundaki talimatım ile aynı dönemde üniversitedeki 
arkadaşlarımızın, Elazığlıların, Elazığ’da buluşturma düşüncesinin 
birleştirilmesinden ortaya çıkan, bugün itibariyle Elazığ’ın bölgesel kalkınma ya 
da stratejik planı haline dönüşen ilimizde istihdamı ve yatırımları arttıracak, 
işsizliği azaltacak bir proje haline gelmiştir. Bu projede bir taraftan 
üniversiteden hocalarımız, kurumlardan kamu görevlilerimiz, sivil toplum 
örgütlerimiz, Elazığ’ı sevenler sektörel çalışmalara katılırken, diğer taraftan da 
alanında uzman olan kişiler gönüllü görev almışlardır. Amacımız, Elazığ’ı 
üretimin olduğu bir şehir yapmaktır.  Cazibe merkezi haline getirmektir.  Kısaca 
2023’te Elazığ’ın eğitimde, kültür ve sanatta, sağlıkta, su ürünlerinde, tarımda, 
turizmde, teknolojide ve aklımıza gelmeyen diğer sektörlerde nerede olması 
gerekir ve Elazığ’a neler yapılması gerekir konularında yol haritası belirtilmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca bu son depremden sonra Elazığ Buluşuyor konusuna 
mutlaka Elazığ depremden, 2023’e kadar ve sonrasındaki yıllarda  nasıl korunur 
konusunda da bir sektör eklememiz gerektiğine inanıyorum.  
 
 Artık Elazığ için kalkınma ve gelişme zamanıdır. Artık Elazığ’ı yeniden 
yapılandırma zamanıdır. Bu güzellikleri yaşamak ve yaşatmak için bütün 
Elazığlıları ve Elazığ sevdalılarını, el ele verip Elazığ’ı hak ettiği yere 
yükseltmek için göreve davet ediyorum. Herkesin tüm Elazığlıların Elazığ’a 
borcunun olduğuna inanıyorum. Bizim sadece talebimiz Elazığlıların Elazığ’a 
olan borçlarını ödemesidir. Fakiri azaltmanın tek yolu, zengini çoğaltmaktan 
geçer. Yıllarca teröre fırsat vermeyerek kaya gibi, kale gibi dikilen Elazığ 
gençleri gelin hep beraber istiklali kurtaralım. Sevgiler saygılar sunuyorum. 
 
 
Esad Ahmet ÖZDEM: 
 

Sayın valimizin yaptığı bu konuşmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. 
Sayın valimizi   getirdiği plaketleri takdim etmek üzere tekrar  davet ediyoruz 
ve Elazığ’ımıza yatırım yapan değerli iş adamımız Talat Akgün beyefendiyi arz 
ediyorum. Vakfımızın Başkanı Yetkin Gündüz beyefendiyi de arz ediyorum.  
 
 

Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Değerli misafirler gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Gecemiz biliyorum 
uzuyor, fakat onlar bin kilometre yol yaptılar. Bu gece biraz uykusuz kalalım. 
Her zaman bu fırsat elimize geçmez . Şimdi sizden istirhamım bu bölümü iki 
bölüm haline getirdik. Đkinci bölümde cd gösterimiz var. Ondan sonra da iş 
adamlarımızın ve hocalarımızın komisyonlarda yer almasını istiyorum. Üç tane 
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projemiz var. Bu üç projenin dışında projeler zannediyorum çıkacak. Sabırla 
beklemenizi rica ediyorum. Saygılar sunuyorum.  
 
 

Prof. Dr. Asaf VAROL 
 

Sayın valim, sayın divan üyeleri, değerli katılımcılar, basınımızın 
değerli temsilcileri, önce hepinizi saygıyla selamlıyor ve bu toplantıda birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşadığımı sizlere arz etmek istiyorum.  
 

Projenin ana fikri Sayın Valimizin de belirttiği gibi Haziran 2006 tarihi 
içerisinde ortaya çıkmış ve kısa sürede bu projeyle ilgili çalışmalar 
tahminimizin çok üzerinde bir ilgi görmüştür. Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz üniversitemizden oldukça fazla sayıda eleman 
görevlendirmesi yaparak, bu çalışmalarımızın başarıya ulaşması için çok büyük 
bir destek sağlamıştır. Aynı zamanda birazdan sizlere teknik bazı bilgiler 
verdiğimde, Üniversitemizin yansıda görmüş olduğunuz web adresi üzerinde bir 
iletişim ağı kurduğumuzu da Sayın Rektörümüz sayesinde almış 
bulunuyorsunuz. Keza Belediye Başkanımız ve ETSO, diğer taraftan sivil 
toplum örgütlerinin hepsi bu projeye çok yoğun bir ilgi göstermişler ve 
tahminlerimizin üzerinde bir yoğunlukla her gün e-postalarla “Projeye nasıl 
destek sağlayabiliriz?” şeklinde teklifler almaktayız. 
 

 
Önce müsaade ederseniz web sayfamızın sizin tarafınızdan iyi 

bilinmesini arzu ediyorum. Çünkü bu toplantı neticesinde bazı yeni 
komisyonlarımız oluşacak ve bu komisyonlarla haberleşmemiz tamamen şurada 
görmüş olduğunuz web sayfası üzerinden devam edecektir. Web sayfamızın ana 
sayfası şu anda yansıda görünüyor. Biz burada bir bakıma doküman transferi de 
yapıyoruz. Zirvenin amacı, dayanağı, organlar, yönetim kurulu üzerinde durmak 
istemiyorum. Zaten şu anda elinizde bulunan kitapçıklarda bunlar çok detaylı 
bir şekilde verilmiştir.  
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Bu çalışmada önemli bir hususu gündemde tutmak istiyorum. O da bu 

çalışma madem ki 2023 yılını hedef alıyor, çok uzun bir dönem bu çalışmanın 
başından sonuna kadarki tüm gelişmelerin, toplantıların ve olayların bir 
belgeselini de hazırlamak istiyoruz. Bu yüzden şu anda yansıda görmüş 
olduğunuz web sayfamız, bir bakıma bir belgesel niteliğini de taşıyor. Örneğin 
web sayfamızda solda görmüş olduğunuz resimler kısmına, her toplantıda 
çektiğimiz resimleri koyuyoruz. Aynı şekilde raporları, hangi tarihlerde hangi 
toplantılar ve kimlerle yapılmış, bu toplantılara katılanların bizzat el imzasıyla 
olan dokümanları da burada yayınlıyoruz. Dediğim gibi yıllar sonra Allah 
kısmet eder de 2023’ü görürsek, o dönemde de Elazığ’da gerçekten bazı önemli 
projeler ortaya çıkarsa, bu projede, bu çorbada kimlerin tuzu olduğu da bu 
belgesel nitelikteki belgede yer alacaktır.  
 

Biz burada bu çalışmaları yaparken Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Avrupa Birliği’nin normlarını da esas aldık. Birazdan içinizden bazı 
büyüklerimiz, bazı hocalarımız çeşitli sektörlerde görev alacaklar. Bu sektörler 
arasında birlikteliği sağlayabilmek için müzakere belgesi denilen bir belge 
hazırladık. Bu belgeyi de yine web sayfamızdan indirebiliyorsunuz. Sol tarafa 
dikkat ederseniz müzakere denilen şu kısımda sektörlerin ortak yapması 
gereken çalışmanın ana hatlarını görebileceksiniz. Hedefimiz şu; proje iki 
aşamadan meydana gelmektedir. Haziran ayı diye nitelendirdiğimiz kısma kadar 
olan birinci aşama; ön bilgilerin toplanacağı ve Elazığ’da yapılacak görkemli 
bir toplantıyla, bunun ana hatlarını kamuoyuna duyuracağımız bir kısımdan 



 337 

oluşuyor. O kısma kadar neler yapacağız? Yaklaşık 18 sektörümüz var. Bu 18 
sektör içerisinde çeşitli komisyonlar kurduk. Biz Elazığ’dan aldığımız bilgiler 
dahilinde bu komisyonlarda kimlerin görev alacağını saptadık. Ancak 
Đstanbul’da da Sayın Yetkin Gündüz Beyin destekleriyle bir liste oluştuğunu 
biliyoruz. Fakat henüz bu Elazığ Grubu ve Đstanbul Grubu arasındaki 
koordinasyonu sağlamış değiliz. Bugün çeşitli sektörlerde görev alacak 
arkadaşlarımızın bir bakıma seçimi de olacak burada  ve nasıl bir metodoloji 
uygulayacağımızı da birlikte tartışacağız.  
 

Bugün asıl beklentimiz şudur sizlerle. Proje tekliflerinizi ve bugüne 
kadar gelen bazı proje tekliflerini de sizlere arz etmek istiyorum. Müzakere 
belgemiz şu şekilde sayfalardan oluşmaktadır. Önce her sektör bazında sektörün 
adı yazıldıktan sonra “Sektörünüzü ve neleri kapsadığını kısaca açıklayınız.” 
diye bir bölümümüz var. Burada sektör hakkında kısa bilgiler verildikten sonra 
bu çalışmanın gerekçesi ve dayanağı nedir? kısaca onları da zikredeceğiz ki bir 
birliktelik sağlanabilsin. Elbette ki saygıdeğer hocalarım bu metodolojiyi, bu 
yöntemleri benden çok iyi biliyorlar, ama bir birliktelik olması açısından ve bir 
fikir vermesi açısından yürütme kurulu olarak böyle bir girişimde bulunduk. 
Sektör ekiplerini burada zikredeceğiz ve bu sektör ekiplerinin iletişim 
adreslerini mutlaka bilmemiz gerekiyor ki uzakta olan kişiler arasında rahatlıkla 
irtibat kurulabilsin.  
 
Her sektörde bir yönetim kurulunun kurulması taraftarıyız. Çünkü bu yönetim 
kurulu sektörün bütün işini organize edecek ve alt komisyonları idare edecek 
kişilerden oluşacaktır. Bunun için sektörler oluşturulduktan sonra, bir Elazığ bir 
de Đstanbul tarafı var. Bunların arasındaki ilişkiler için de bir ön plan çalışması 
yapılacaktır. Amaçlar çok önemlidir. Her sektör bazında temel birkaç amaç 
belirtmemiz gerekiyor. Sizce “Elazığ’da öncelikli olarak hangi konu üzerinde 
durulacak” bu amaçlar sırayla burada belirtilecek ve önem sırasına göre de 
işlenecektir. Belki öyle olacak ki bazı sektörlerimizden hiçbir fikir çıkmayacak 
veya önemli bir proje dahi ortaya çıkmayabilecektir. 2007 Haziranından sonra 
çalışmaları proje ümidi olan sektörlere doğru yoğunlaştıracağız. Đzleme, gözlem 
ve değerlendirme ekibi diye bir ekibin de kurulmasında yarar görüyoruz. Bunun 
amacı şu; elbette ki Elazığ’da çalışan sektör elemanları buradaki elemanlarla da 
irtibat kuracaklar ve bunlar bir izleme gözlem grubu kurarak iletişim kuracaklar. 
Bunun genellikle dışarıdaki Đstanbullu sektör çalışanlarının olmasını arzu 
ediyoruz. Çünkü Elazığ’ın bakış açısı farklı, buradan Elazığ’a bakış açısı ise 
çok daha farklı olacaktır.  
 

Şimdi en önemli konu şudur. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın sektördeki ulusal politikasını da bilmemiz gerekiyor. 
Çünkü Devlet Planlama Teşkilatında Doğu Anadolu Kalkınma Projesi’nin tüm 
çalışmaları da yayınlanmış durumdadır. Ekonomik Kurultay yapıldı, bunlar web 
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sayfalarından elde edilebiliyor ve acaba Devlet Planlamanın sektördeki ulusal 
politikası nedir? Bunu mutlaka göz önüne almamız gerekiyor. Yine sektördeki 
bölgesel politika önemli olacak, bunlarla ilgili kısa çalışmalar yapılacaktır. 
Avrupa Birliğinin sektördeki politikasını da göz ardı etmememiz gerekir. Çünkü 
Avrupa Birliği’ne girip giremeyeceğimiz meçhul ama, biz çalışmalarımızı yine 
Avrupa Birliği projeleri kapsamında ve onların yönergeleri doğrultusunda 
yürütmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Yine Avrupa Birliğinin sektördeki Türkiye 
ve bölge politikasını göz önüne alacağız. Vizyonumuz ve misyonumuz nedir? 
Bunlardan kısaca bahsedeceğiz ve sonuçta da sektörün 2023’te Elazığ’daki 
durumu ne olmalı o konu üzerinde duracağız.  
 

Bu bir öneridir. Mutlaka sizler çok daha iyisini biliyorsunuz ve bunlar 
değişebilecektir. Ama hiç olmazsa ilk etapta Haziran ayı içerisinde yapacağımız 
çalışmada sektörlerin böyle bir profilinin çıkmasında yarar olacaktır. 
Hazirandaki etkinliği şu şekilde düşünüyoruz. Sadece bir sempozyum ya da 
konferans havasında yapılmasını arzu etmiyoruz. Bu çalışmalar hem bilimsel 
olacak hem de sanatçılarımızın, bürokratlarımızın orada çeşitli etkinliklerle 
bizlere destek olacağı festival havasında yürütmek istiyoruz. Çünkü 
kamuoyunun da dikkatlerini oraya çekmek istiyoruz. Bunun için şu anda ilk 
etapta düşündüğümüz yapı, festival ve bilimsel ağırlıklı bir toplantı 
düzenlemek.  
 

Đnanın şu anda projeyle ilgili çok teklifler geliyor. Birazdan size kısa bir 
sunu sunacağım. Örneğin spor sektörümüz süratli bir şekilde bir çalışma yaptı 
ve ilk etapta Elazığ’da bir spor kompleksinin yapılması teklifini bize getirdiler. 
Đlk bakışta bu sektörde bizlere önerilen çalışma çok ütopik gelebilir. Yani 
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gerçekten şu anda böyle bir tesis yapılabilir mi diye düşünebilirsiniz. Ama 
hedef 2023 olduğuna göre, uzun bir süreç olduğuna göre, bununla ilgili 
arkadaşlarımızın hazırladığı örneğin bu spor kompleksi projesinin gündeme 
alınmasında yarar görüyorum. Spor kompleksi ile ilgili arsa hazır durumda ve Đl 
Özel Đdare Genel Sekreterimizin emrindedir. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız 
hemen yerleştirme yaparak 2023’e kadar belli bir plan da yaparak bir teklif 
sundular. Biz bu şekilde planlar istiyoruz. Hangi yıllarda nelerin yapılmasını 
öngördüğünü ve 2011 yılında da Erzurum’da üniversiteler arası kış 
olimpiyatlarının yapılacağını da göz önüne alarak “acaba Elazığ’ı da bir cazibe 
merkezi yapabilir miyiz?” şeklinde tekliflerle karşımıza geldiler.  
 

Nitekim bir diğer hocamız Hacettepe Üniversitesi‘den Prof. Zafer 
Gençaydın Bey Ağın ilçemizde yapmış olduğu bağ yetiştirme çalışmalarını bize 
yerinde gösterdi. “Hocam böyle bir çalışmanız var. Gelin, gözünüzle görün. 
Bakın ben şu anda bağcılık ve nar ekimiyle uğraşıyorum. Birkaç sene sonra 
buradan ne tür kazançlar sağlayacağımızı görün. Şimdiden siz bunu yazın.” 
dedi. Böyle bireysel, kitlesel kişiler bizlere sürekli müracaat etmekte ve proje 
önerileriyle gelmektedirler. Bugün yapmamız gereken şu; ben fazla uzatmadan 
birazdan sayın konuşmacılarımızın konuşmaları bittikten sonra, Divan 
Başkanı’nın da teklif ve görüşlerini alacağız. Burada yapılan konuşmaların 
tümü hemen web sayfamızda yayınlanacak ve ayrıca tüm kamuoyundan görüş 
istiyoruz. Yani çalışmayı bu şekilde yönlendiriyoruz ve ümit ediyorum ki şu 
anda hayal gibi görünen bu projeler 2023 yılı geldiğinde, en azından nasıl ki 
Elazığ bir turizm merkezi, bir otel kazandıysa, birkaç projeyi daha 
gerçekleştirebilirse, proje hedefine varmış olacaktır. Ben değerli vakitlerinizi 
fazla almak istemiyorum. Çünkü tüm teknik bilgiler web sayfamızda 
yayınlanıyor. 
 
  Ayrıca sizden istirhamım şu; sizlere dağıtılan şu anda bir anket var. 
Orada iletişim bilgilerinizi eksiksiz olarak mutlaka yazınız. Biz o iletişim 
bilgileriyle veritabanı oluşturacağız ve sürekli sizlerle irtibat halinde olacağız. 
Komisyonlar da kurulduktan sonra gerekli iletişim internet üzerinden ve 
gerekirse video konferans vs. sistemleri üzerinden yapılacaktır. Beni sabırla 
dinlediğiniz için teşekkür eder saygılarımı arz ederim. 
 
Esad Ahmet ÖZDEM: 
 

Değerli hocamıza büyük emeklerinden dolayı biz de çok teşekkür 
ediyoruz. Divana verilmek üzere bana iletilen kısa bir notu paylaşarak 
programımıza devam ediyoruz. Ağın Haber Gazetesi, “Elazığ Buluşuyor 
Projesini gönülden ve heyecanla destekliyoruz.” Diyerek başlıyor. Devamını 
divana bırakıyorum. Ama sonunu müsaade ederseniz okumak istiyorum. 
“Elazığ Buluşuyor Projesi’nin mimarlarına, başta Sayın Valimiz Muammer 
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Muşmal’a, Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Selmanoğlu’na, Fırat 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz, Elazığ Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Sayın Suat Öztürk, Yetkin Gündüz ve Talat Akgün 
Beyefendilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim de çorbada tuzumuz olsun 
samimiyetiyle yola çıkarak, projenin tüm matbaa işlerini lütfederseniz 
üstlenmek istiyoruz.” Ağın Haber’e de teşekkür ediyoruz ve divana iletiyoruz.  
 

Konuşmacılarımızdan yine bu projeye yüreğini, gönlünü koyan bir 
değerli büyüğümü anons etmek istiyorum. Prof. Dr. Ramazan Demir Hocamızı 
takdim ediyorum.  

Prof. Dr. Ramazan DEM ĐR: 
 

Ben, izninizle, karşınıza çok özel bir şey getirmedim desem, belki 
inanabilir, belki inanmayabilirsiniz. Ancak, bir şey getirdim. Uzun soluklu bir 
şey getirdim. Bu uzun soluklunun temelinde şu var: Keban Barajı’nın yapılış 
hikayesi neredeyse yüz yıla yakın. Başlangıç fikri olarak neredeyse yüz yıl 
geçti. Yapılıp da yaşanması ve devam etmesi, normal standartlara göre, 
dünyadaki bir barajın ömrü altı yüz yıl. Fakat şu anda Keban Barajı ve onun 
devamındaki Karakaya Barajına, her sene Elazığ ilinin toprakları içerisinden, 
belki çok abartı gibi gelebilir, ama bir gerçek, on beş milyon tarım toprağı 
erozyonla akıyor, toprak  kayboluyor.  
 

Uzun soluklu bir projeyle, ben, sadece bugün bir başlangıç yapmak 
istiyorum. O nedenle sayın Abdulbaki Türkoğlu Bey burada. “Hani, Elazığ’da 
her şey yapıldı ben sorunları not ediyorum ama kamunun yapacağı hiçbir şey 
kalmadı.” diye bir ifade kullandı biraz önce. Ben notunu aldım. “Varsa bir şey 
hemen bana söyleyin” diyorlar. Ben Türkoğlu’nun aynı zamanda hocasıyım. 
Hoca olarak ona bir görev vereceğim, burada. Projeden sonra neler yapacağını 
madde madde söyleyeceğim. Yapmazsa o zaman hocalık hakkımı helâl 
etmeyeceğim. Teşekkür ederim.  
 

Öncelikle, sayın divan ve sayın katılımcıların bu yoğun programları 
dolayısıyla yürütme kurulu olarak bizleri yalnız bırakmadıkları için başta Sayın 
Valimiz ve Başkanımız, diğer divan üyelerine ve değerli katılımcılara 
teşekkürlerimi iletmek istiyorum; ve teşekkür faslını fazla uzatmak da 
istemiyorum.  

Projemizin Adı: Elazı ğ Đçin Elele- A ğaçlandırma Projesi 
 

Erozyon hakkında genel bir bilgiyi ifade etmek istiyorum. Burada 
gördüğünüz gibi birçok ifadeler var; ama, çeşit itibariyle su erozyonu, rüzgar 
erozyonu, çığ erozyon ve yerçekimi erozyonu. Bunların temel itibariyle 
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yaptıkları zarar, yeryüzündeki en verimli topraklarımızı yok etmeye yöneliktir, 
yani toprak kaybına sebep olan erozyon çeşitleridir... Bunların en önemlisi 
özellikle su ile yağmur ile yapılan erozyondur. Bu fotoğrafta yağmur ve su ile 
meydana gelen erozyonu görüyorsunuz; su-seller sonucu her yıl neler neler 
kaybediyoruz, bir bilseniz... Bunu tahmin edemezsiniz.  
 

Resimde, rüzgar ile yapılan erozyonun tipik bir örneğini, özellikle 
Anadolu’nun belirli yerlerinde net olarak görebiliyoruz. Bu mikrografla da 
buzullarla ortaya çıkan erozyonun tipik bir örneğini veriyorum size. Ve bunun 
devamında Türkiye’deki erozyon şiddetini Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız 
zaman, bakınız %12 Avrupa, Afrika’da ise %17 daha fazla erozyon var 
Türkiye’den. Türkiye’de erozyon haritasının içerisinde %10 kadarı hafif 
erozyon, %20 kadarı orta erozyon, %60 şiddetli erozyon, sadece %3’ü erozyon 
olmuyor. O da tamamen taş ve dağlık olduğu için. Demek ki Türkiye genel 
itibariyle bir toprak kaybıyla karşı karşıya. Her yıl, dikkatinizi çekmek 
istiyorum Türkiye’de beş yüz milyon ton verimli toprağı erozyonla 
kaybediyoruz.  
 

Bu verimli topraklar barajlara, dere yataklarına akıyor. Öbür tarafta 
Elazığ Yöresinde her yıl barajlara ve derelere akan ne kadar toprak var tahmin 
edebilir misiniz? Đşte size rakam: On beş milyon ton. Şu anda her sene Elazığ il 
sınırları içerisinde hem de verimli, ekilebilir toprak erozyonla kayboluyor. Peki, 
bunu nasıl algılayabiliriz? Đşte şu resimlere bakalım; bu görüntü dünyanın 
uzaydan görünüşü. Tipik bir enstantane getirdim. Bir Türkiye haritası ve bunun 
içerisinde küçücük bir şehir diyebileceğimiz, coğrafi olarak, bir Elazığ’ımız ve 
Elazığ’ımızın gördüğünüz gibi, yukarıda hemen Keban Barajı, alt tarafta 
Karakaya Barajı ve Hazar Gölü. Şu devamına baktığımız zaman çölleşen bir 
Elazığ haritası. Devam ediyoruz. Mollakendi’ni burada özellikle koydum. 
Çünkü Mollakendi biliyorsunuz Elazığ’ın neredeyse tarım merkezi ya da tarım 
ambarı diyebileceğimiz bölgeye tekabül ediyor.  
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Naci (Prof. Dr. Naci Görür) Hocam da burada. Özellikle bu son 
depremden sonra Sivrice her gün gündemde. Bakınız Sivrice’nin şuradaki 
bölgesi ve hemen gölün kenarında erozyon şiddetinin ne kadar ileri düzeyde 
olduğunu şurada görüyorsunuz. Tabii ki uydudan alınmış fotoğraflar olduğu 
için çok net görünmeyebiliyor. Özellikle şu büyütülmüş haliyle bakınız. Elazığ 
sınırları içinde olan bu yüzeylerde ne kadar verimli toprak varsa, bu bölgede 
hepsi yağmurla, sularla beraber kaybolmaya devam ediyor ve bu yıllarca böyle 
devam etti; hâlâ devam ediyor. Şurada gördüğünüz gibi bu bölge Keban Baraj 
vadisi. Ama şu yakında gördüğünüz alanlar hepsi erozyona uğramış olan ve 

toprağı kaybedilmiş olan yüzey şekilleri. Uçaktan tarafımdan alınmış olan bir 
resim. Özellikle erozyonla Keban Baraj Gölü’nün nasıl dolmaya başladığını 
görüyoruz. Şu bölgeler de aslında başlangıçta sularla doluydu. Şu irili ufaklı 
çıkıntılar. Bunların hepsi erozyonla dola dola bu hale geldi.  
 

Diğer taraftan şu yapının büyütülmüş şekliyle görünüşü ve diğer bir 
bölgede hiç tarım yapılmayan bir alan ile tarım yapılan alan örnekleri 
görüyorsunuz. Keban Baraj Gölü kenarlarından birer tane örnek koydum. 
Şurada görmüş olduğunuz gibi erozyonun ne kadar şiddetli olduğunu, özellikle 
Keban Baraj Gölü kenarındaki erozyonu büyüterek veriyoruz burada. Đşte size 
küçücük kasaba Keban ve Keban Barajı. Şu bölgedeki erozyonu burada 
büyütülmüş olarak veriyorum. Şurada gördüğünüz, Keban’ın hemen 
yakınındaki erozyon görüntüsü. Fırat boyunca meydana gelen toprak kayıpları. 
Keban Barajı’nı doldurmaya başlayan ki normalde altı yüz yıl olan bir baraj 
ömrünün yarı yarıya düşme tehlikesi ile karşı karşıya.  
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Diyeceksiniz ki baraj yapılırken niye bu işe başlanmadı?  

Tabi o ayrı bir şey ama ben Abdulbaki Bey’den şunu rica ediyorum. Şimdiye 
kadar yapılmamış olan şeylere bundan sonra umarım ki siyasi idare el koyar ve 
olayı gündeme getirirler.  
 

Peki toprak nasıl kayboluyor, nasıl oluşuyor birden?  
Bakınız, 1 cm2’lik toprağın oluşması için tam on dört milyon yılın geçmesi 
lazım. Bunlar bilimsel olarak ispat edilmiş olan noktalar. Evrende neredeyse 
suni olarak yapılmayan şey kalmadı; yapma insanlar (robot) yani biyonik insan, 
klonlanmış insan, embriyo kopyalama vs. yapılmaya başlandı. Evrende sunisi 
yapılamayan tek şey topraktır. Gördüğünüz gibi cm’si on dört milyon yılda bir 
oluşabiliyor.  
 

Şurada gördüğünüz gibi erozyonla neler kaybettiğimizi belirtim, fakat 
erozyonu önlemekle neler getirecek? Yani ağaçlandırma ile neler kazanılacak?  
 

Toprak kaybı önlenecek dolayısıyla gıda kaynağı olacak, ağaçlandırma 
işsizlere iş, aş kapısı olacak; ekonomik katkı yapacak; baraj dolmayacak ve 
enerji olarak geri gelecek, sanayi sektörü olarak ve sağlıklı yaşam olarak geri 
dönecektir.  
 

Peki uzun soluklu olan böyle bir projeyi kim yapabilir ve kimlerle 
işbirliği yapabilir?  

 
Bu projenin gerçekleşmesi ancak devlet gücüyle mümkündür; işin 

temelinde devlet olmalıdır, bu onun işidir. Yani bir özel sektörün, Ankara’daki, 
Đstanbul’daki zengin arkadaşlarımızın yapacağı bir iş değil bu...  
 

Onun için siyasi iradeye, Milletvekillerimize, siyasilerimize görev 
düşüyor. Ben bu projeyi bilerek getirdim. Hepimiz dinledik, sayın Abdulbaki 
Türkoğlu bir çok şeyi söyledi. Neredeyse hükümetin programını anlattı. Ama, 
hiçbir erozyondan, barajların dolmasından bahsetmedi. Orman konusundan 
bahsetmedi. Ağaçlandırmadan bahsetmedi. Çünkü, onlar uzun vade gerektiren 
işler, projelerdir; onlar, günlük politikada sizlere artı değer kazandırmıyor.  

Yanlış mı? Evet, doğru...  
Peki, şimdi burada ne yapıyoruz?  
Kim işbirliği yapabilir?  
 
Elazığ Valiliği, Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kolordu 

Komutanlığı, Fırat Üniversitesi bütün birimler bu işbirliği içinde olabilir. Ve bu 
birimlerin hepsini teker teker buraya koydum. Ayrıca, Türkiye’de erozyonla 
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savaş veren Tema Vakfı var. Çekül Vakfı var ve El koyun Vakfı var. Türkiye 
her sene çölleşiyor.  

 
Biz Elazığlılar olarak, Elazığ’ı seven, Elazığ sevdalıları olarak, ne 

olursunuz baskı yapalım. Milletvekilimize yapalım, bakanımıza yapalım, 
cumhurbaşkanımıza yapalım. Bu baskıları Keban ve Karakaya Barajları yani 
Elazığ sınırları içindeki erozyonu elli sene sonra, yüz sene sonraki hedefe uygun 
olarak ağaçlandıralım.  
 

Bu ağaçlandırma olduğu takdirde bize neler kazandıracaktır?  
Bunun sonuçlarını şu slayt’ımızda dile getireceğim. 
Demek ki böyle bir girdinin sonunda Elazığ kazanacak, dolayısıyla ülke 

kazanacak...  
Bunları hazırlarken her şeyi düşünerek ve bilinçli olarak getirdim.  
Amaç nedir?  

 
Elazığ sınırları içerisinde baraj ve göllerin erozyonla dolmasını önlemek 

için karşı önlemler almak. Bu önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor. Uzun 
soluklu bir projedir. Ağaçlandırma işi yapılacak olan çalışmalarda rehber olacak 
bir proje... Bir örnek çalışma var Ege Bölgesi’nde. Özellikle Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Đzmir Valiliği bir çalışma başlatmış ve Đzmir Valiliği çalışmayı organize 
ediyor. Sloganlar geliştirdiler. “EGSO 2006 Ormanı” diye kurmak üzere çeşme 
altında yer belirlediler ve orman oluşturdular.  
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Biraz önce sevinerek duydum ki Elazığ’da bir hatıra ormanı için 
ağaçlandırma alanı talebi var. Nereden? Sayın Gündüz Bey’den geldi. Bu 
sevindirici bir şey. O halde, devletin yapabileceğinin dışında özel sektörün de 
yapacağı işler var. Đlk hedef ne olmalı? 2007 ile 2012 arasında devlete ait 
koruma alanlarında yerler seçilmelidir; özellikle Keban Baraj su havzasının 
uygun bölgeleri mutlaka seçilmeli. Baraj kurtarılmalı. Yani 600 yıllık baraj 
ömrünün 300 yıla inme tehlikesini mutlaka engellemeliyiz.  
 

Devlet ağaçlandırma işlerine paralel olarak ilgili kuruluşların isimleri 
verilerek, sivil toplum örgütlerinin isimleri verilerek ağaçlandırma başlatılmalı, 
ilk hedef olarak on milyon ağaç dikmek olmalıdır...  
Bu on milyon ağaç dikildiği takdirde neler olacaktır, sizler düşünün...  
Bakınız şu koordinasyonu da sağlayabilirsiniz. Başta Orman Bakanlığı olmak 
üzere Orman Ağaçlandırma Genel Müdürü erozyonla mücadele birimi, Orman 
Bölge Müdürlüğü ve bağlı alt bilimleri, Valilik ve bağlı birimleri, Belediye ve 
bağlı birimler, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları ve Askeriye. Yani ordunun 
beli birimleri.  
 

Peki organizasyon ve yönetimi kim yapacak?  
 

Başta Elazığ Valiliği, sonra Zirve Koordinatörlüğü...  
2023’ü hedef alan bu projenin koordinatörlüğünü yapan devamlı bir ofis olmalı, 
sekreterya görevi üstlenilmeli, gerekli iletişimi sağlayacak bir düzenleme 
oluşturulmalıdır. Bunun Sayın Valimizin emirleriyle en kısa zamanda 
gerçekleştireceğini tahmin ediyorum. 
Bu projenin tahmini maliyeti ne kadar olabilir, yaklaşık olarak?  
Bu projenin maliyeti yaklaşık 15 milyon YTL civarında. Bu artabilir eksilebilir. 
Ama bu yaklaşık bir rakamdır.  
Pek iyi, bu projenin 2023 te tahmini gelirleri, girdileri ne olabilir?  
On bin insana iş alanı oluşturacak, böyle bir proje gerçekleştiği zaman. 
Elazığ’da istihdam problemi var, işsizlik problemi var. Đşte size bir iş alanı 
oluşturma imkanı.  

Peki başka ne olabilir?  
Doğal zenginliği sınırsız tahmin edebilirsiniz.  
Barajların verimliliğini sınırsız tahmin edebilirsiniz.  
Orman ürünlerinin girdisini yine sınırsız olarak tahmin edebilirsiniz.  
 

Sonuç olarak böyle bir projenin mutlaka devlet tarafından ele alınıp planlanması 
lazım ve mutlak surette bir yerde başlatılması lazım. Eğer baraj başladığı 
tarihte, yani 1960’lı yıllarda başlanmış olsaydı bu ağaçlandırma, bugün bu 
sorun kalmayacaktı ve her sene on beş milyon ton Elazığ toprağı barajlara 
akmayacaktı...  
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Sevgili Elazığlılar ve yetkililer, çocuklarınız ve torunlarınız sizden bir 
dilekleri var; diyor ki: “... ey Elazığlı babalar, dedeler biz yeşil bir Elazığ 
istiyoruz..”.  
Ne dersiniz bu masum isteğe?...  
** 
 
Đkinci projemiz  
 

Projenin adı: Elazığ’ın yetiştirdi ği bilim insanları 
Đzninizle, ikinci projemizi de sunmaya çalışacağım.  
Elazığ’da birçok şeyler yapıldı. Đftihar duyduğumuz yöremiz, mensubu 

olmakla şeref duyduğumuz Elazığ....  
 
Elazığ’ın yetiştirdiği bilim insanlarının envanteri bilinmiyor. Elazığ’ın 

yetiştirdiği sanatkarlar, müzisyenler, edebiyatçılar, şairler, yazarlar tam 
bilinmiyor. Ben, bu bilinmeyenlerin ortaya çıkarılması için, ileride elimizde bir 
kaynak olması anlamında bir proje öneriyorum.  
Bu projenin ilk hedefi; “Elazığ’ın yetiştirdiği bilim insanlarını” tespit etmektir.  

Bunu nasıl yapacağız?  
Bu, kimseye çok fazla bir külfet getirmiyor.  
 
Özellikle amacımız, ailesi Elazığlı olup da çeşitli bilim disiplinlerinde 

yetişmiş bilim insanlarını belirlemektir. Đster yurt içinde, ister yurt dışında 
olsun. Bu insanları önce mutlak surette tespit etmemiz lazım ve bunların 
özgeçmişleriyle dünyaya ve ülkeye yapmış oldukları eserleriyle, bilimsel 
katkıları ile mutlaka belirlenmesi lazım, bu bilgilerin toplanması lazım. Bunun 
için de ilk hedef yurt içinde bulunan bilim insanlarını tespit etmek, emekli olan 
bilim insanları ile vefat eden bilim insanlarının yakınları ile temas edebilmek. 
Yurt dışında çalışan Elazığlı bilim insanları ile ilişki kurabilmek...  
 

Bu projenin parametreleri neler olacak?  
Ulusal düzeyde bilime katkısı, uluslararası düzeyde bilime ve kültüre 

katkısı, bıraktığı eserler; kitaplar, patentler vs. olabilir. Eğitim, teknik, sağlık, 
sanat alanlarında hizmetler yapmış olanlar... Diğer hizmetler ve diğer özellikler.  

Peki yöntem nasıl olacak?  
Ülke bazında bütün üniversiteler taranacak. Başta Fırat Üniversitesi, 

ondan sonra diğer üniversiteler taranacak... Elazığ doğumlu veya ailesi 
Elazığ’da olan ne kadar öğretim üyesi, akademisyen, bilim insanı varsa, bunlar 
tespit edilecek.  

Sonra yapılacak şey kısa özgeçmişi içeren, kategorize edilmiş eserleri 
ve diğer parametreler detaylandırılacak.  

 
Peki, projenin  stratejik planlaması nedir?  
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Çalışma olarak dört yıllık olarak hedeflenmiş bir çalışmadır. Finansman 
zirve bütçesinde, tabii ki sayın Valimiz ayırtırlarsa, oradan karşılanacak, 
karşılanmazsa cepten gidecek....  

Proje yürütücülüğü bendeniz tarafından yapılacak.  
Yardımcı elemanlar gönüllü akademisyenler olacak. Bu, her 

üniversiteden tespit edilecek olan akademisyenler olacak.  
Doküman dağıtımı ise Valilik ve Zirve Koordinatörlüğü tarafından 

yapılacak.  
Maliyet ise sadece haberleşme, basın ve dağıtım işidir. Bunun dışında 

benzer projelerin üretilmesi ve yapılması mümkündür, burada sadece iki tane 
örnek getirdim. Benzer projeleri mutlaka üretmeliyiz.  

 
Haziran 2007’de Elazığ’daki toplantımızda birçok sektörde ve birçok 

girişimci tarafından değişik projeler geleceğini umuyorum.  
Ben, sabrınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.  

 
 
 
 
Esad Ahmet ÖZDEM: 
 

Prof. Dr. Ramazan Demir Beyefendi Antalya’dan gelip teşrif ettiler ve 
bu güzel sunumundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz, aydınlattıkları için.  

 
Değerli misafirlerimiz Elazığ’a Đstanbullu bir iş adamımız olarak gidip 

çok güzel yatırım yapan ve projeye de gönlünü koyan değerli büyüğümü anons 
ediyorum. Talat Akgün Beyefendi.  

 

Talat AKGÜN: 
 

Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın 
Ticaret Odası Başkanım, Sayın Basın mensupları ve değerli hemşerilerim, siz 
Elazığ’a gönül veren Elazığ sevdalısı hemşerilerim hepinize hoş geldiniz 
diyorum.  
 

Bu toplantı siz Elazığ sevdalıları da dahil olmak üzere hepimizin 
gönlünden geçen Cumhuriyetimizin 100. yüzyılına Elazığ’ımızı nasıl hazırlarız? 
Ben doğru yolda, doğru bir amaç yolunda olduğuma da inanıyorum. Bundan altı 
yıl evvel de yine bu salonda toplanılmıştı. Bazı kararlar alınmış bazı öneriler 
sunulmuştu ve burada başarılı olduğumuz noktalar oldu. Şehrin ekonomik yol 
haritası belliydi. Tarım, sağlık, eğitim ve turizm. Turizmde iki otel yapıldı. 
Üçüncüsünün hiç ismi geçmiyor. Bizim yaptığımız tesislerin çoğu çok daha 
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büyük. Spor salonuyla, anfi tiyatrosuyla, ayrı iki oteliyle, hayvanat bahçesiyle, 
yüzme havuzlarıyla, Misland çok çok büyük bir proje. Doğu ve Güneydoğu’ya 
şan verecek, şeref verecek bir proje. Ama onun hiç ismi geçmiyor. Bu 
arkadaşımızı desteklememiz lazım ve ona yardımcı olmamız lazım. Hatta 
içinizde değerli işadamlarından orada iş kurmak isteyenlere de açık bir  
projedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sağlıkta daha önceki konuşmacılarımızdan tarafından anlatılan güzel bir 
hikaye hastane yapıldığı gibi bu alanda da Doğu’nun belki de en kapsamlı, en 
büyük hastanesi de yapılmakta. Đnşaatımız da devam ediyor. Tahminen altı yedi 
ay veya bir sene sonra orası da işletmeye açılacak. Bunun haricinde tarımda da 
yine buradan dört beş sene evvel alınan bir kararla ilişkisinde yol haritasıyla 
bağcılık da fevkalade yolunu aldı, gidiyor. Bu konuşmalar yapıldığı zaman beş 
yıl evvel Elazığ’daki üzüm rekoltesi dört bin tondu. Bu yıl aldığımız bilgilere 
göre yirmi bir bin tona çıkmış. Yirmi bin dönümün üzerinde de yeni bağlar fide 
olarak dikilmekte. Yine dediğiniz gibi doğru bu toplantıların doğru bir amaç, 
doğru bir yolda olduğuna ben kanaat getirmiş durumdayım. Ben mutluyum. 
Şimdi burada anlatılanlar belki hayal gibi olabilir. Biz Đnsanoğlu sonuç 
görmekte her zaman aceleciyizdir.  

Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Ama tabiî ki bu sempozyumun ilk toplantısı yani Türkiye’de ses 
duyurma noktasında bir takım hatalar olabildi. Ben bundan sonraki 
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çalışmalarında özellikle koordinatörümüz ve dönem başkanımızdan rica 
ediyorum. Sektörümüz, sanayicimiz, bilim adamımız sözü onlara bırakıp siz 
zaten hamuru orada istediğiniz şekle sokacaksınız. Doğru isimleri o çerçeve 
içerisinde değerlendirip bizi de geldiğimiz tarihte bu Mayıs olur Haziran olur. 
Haziran ayında biz dinledikten sonra bir şeyi de açıklık içerisine getirmek 
istiyorum. Sayın Valim özellikle sizden rica ediyorum bu konunun takibi 
anlamında. Şimdi biz bu sektörel bazda işin içinde yaşayan insanlarız. Ben bu 
vesileyle davet ettiğim insanlarla bire bir görüştüğüm zaman “ne 
yapacaksınız?”,”ne öneriniz var?” gibi sorularla muhatap olduğumda, sizlerden 
aldığım bilgilerle aşağı yukarı dört aylık bilgilerle cevaplandırdığım zaman 
zayıf olduğunu gördüm savımın. Yani bu düşüncenin zayıf olduğunu gördüm. 
Müteşebbis iş adamı, sanayici, esnaf Haziran ayında yapılacaksa bu karar 
fizibilitesi çıkmış, planlama teşkilatının öngördüğü çerçeve içerisinde 
işverenlerin Elazığ’a geldiği zaman sanayici geldiği zaman Sayın Milletvekilim 
de bu konuda yardımcı olsun. Yani yatırıma dönüşecek projelerin belki de 
temelini atabilecek noktada olmalıyız.  
 

Bilim çevrelerimiz aşağı yukarı bir aydan fazladır Đstanbul’daki kırk bir 
tane bilim çevremiz, üniversite hocamız var. Onları ben sınıflandırdım. 
Kendileriyle bire bir görüştürdüm. Sağlık komisyonuna Prof. Dr. Kemal Altaş 
Beyi önerdim. Aşağı yukarı üç dört üniversitemiz içersinde bulunan tüm 
öğretim görevlilerimiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Kemal Altaş 
Bey, benim eski vakfımın da kurucusu, hem mütevelli heyeti, hem de aşağı 
yukarı on beş yıla yakın da bu vakfı yöneten kişilerden biridir. Şimdi sağlık 
camiasındaki hocalarımız işi bitirme anlamında benim görevim bundan sonra 
başlıyor. Sabırla sizleri dinledik. Sağlık bölümündeki hocalarımız Porf. Dr. 
Kemal Altaş Bey ile çalışmalarına devam etsinler. Bilgilerini Haziran ayında 
aktarsınlar.  
 

Altyapı konusunda özellikle deprem konusunu Sayın Valimiz rica etti. 
Sayın Prof. Dr. Naci Görür Beyefendi zaten ulusal basından onu dinliyorsunuz. 
Bugün orada da mutlaka konuşmacılara söz vereceğim ama çerçeveyi fazla 
uzatmadan. Altını çizerek söylüyorum. Buradan gittiğin zaman bize Elazığ ‘da 
müteşebbis heyetin Elazığ’a geldiği zaman mutlaka temelini atmalı. 
Öngördüğüm üç tane proje vardır. Bu üç proje için de biz Elazığ’a geleceğiz. O 
konu da o akşam kesin çözüm istiyorum sizlerden. Burada çünkü artık yerel 
yönetimde Sayın Valimiz, Sayın Rektörümüz buradalar. Bunun kararını 
versinler ki ben dernek başkanlarımla buradaki hemşerilerimle bu projelere 
sahip çıkacakları tespitini yapacağım. Yani sizi buradan eli boş göndermek 
istemiyorum. Yediler, içtiler, döndüler demesinler amacıyla. Şimdi özellikle 
Çekül Vakfı Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Sözen Beyefendi’ye görev verdik. 
Prof. Dr. Melih Boydak Beyefendi’ye görev verdik. Orman Fakültesi Đstanbul 
eski rektörümüz Sayın Prof. Dr. Melih Boydak Beyefendi var. Bunlar hazırlık 
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içerisindeler. ĐSKĐ Genel Müdür Muavinimiz Raif Mermutlu var. Biliyorsunuz 
bu alt yapı konusunda Türkiye’den bu metropolitan belediyeler konusunda 
dünyadaki yapılan yatırımlar arasında Đstanbul ĐSKĐ’si üçüncü sırada ödül almış 
durumdadır. O projenin ayağında önemli görevler ifade eden Raif Mermutlu 
Bey kardeşimiz bilmiyorum, ayrıldı mı aramızdan? Bu projenin içerisinde görev 
alacaklar. Şimdi Đstanbul’da kırk bir tane bilim adamı ve üniversite camiamız 
sizlere bilgi akışı sağlayacaktır.  
 

Sayın Dönem Başkanım, Sayın Valim, Sayın Rektörüm burada özellikle 
o hazırlıkları zaten yapıyorlar. Öncelikli olarak söz hakkını iş adamlarımıza, 
sanayicilerimize vermek istiyorum. Beni bağışlayın. Sabırla beklediniz. Ama 
bugün söz sırasıyla konuşmak isteyenlere söz vermek istiyorum. Kendinizi 
tanıtır mısınız efendim? Buyurun.  
 
 

Maruf  D ĐNDAR: 
 

Maruf Dindar. Yatırım Bankası’nın yönetici ortağıyım. Đyi bir Elazığlı 
olmaya gayret ediyorum.  

Açıkçası ben iyi şeyler söylemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. 
Elazığ’ın hatırı her şeyden, herkesten değerlidir. Sabahtan beri konuşmaları 
dinlerken biraz önce Đbrahim Hocamla paylaştım. Affınıza sığınarak bir Bektaşi 
fıkrası aklıma geldi. Đki tane Bektaşi yapacak bir iş yok. Birisinin mahzeninde 
bir testi şarap unutmuşlar, çıkarıyor ortaya. Bir maşrapa buluyorlar yerden. Hadi 
sermayeyi bulduk. Bunu likite edelim, para kazanalım. Pazaryerine çıkıyorlar. 
Şarap şarap… Ortalıkta kimse şarap istemiyor gündüz vakti. Ortakların bir 
tanesinin cebinde on kuruş var. “Hadi ortak on kuruşum var, bana bir maşrapa 
şarap ver.” diyor. Alıyor içiyor. Biraz geçiyor. Bu sefer ötekinin canı çekiyor. 
“Ortak benim bir on kuruşum var bana bir maşrapa şarap verir misin?” diyor. 
Akşama kadar on kuruş el değiştirerek akşam oluyor. Şarap bitiyor. Đlk on 
kuruşu olan diyor ki: Yahu bugün işler çok güzeldi. Hep de peşin sattım. Sabah 
cebimde on kuruş vardı yine on kuruş var. Şarabım bitti. Öteki ortak diyor ki: 
Haklısın yahu ben de peşin sattım. Sabah cebimde hiç para yoktu. Yine yok. 
Ama şarap da bitti. Şimdi Elazığ’ın durumu budur.  
 

Dört yüz tane kuyumcumuz var. Aşağı yukarı milyar dolarlık bir 
sermaye birikimi var ortada. Çok kötü olmayan bir eğitimli insan kaynağımız 
var. Bunlar Elazığ’ın dışında her yerde var. Bir Elazığ’da yok. Sanayi olması 
için sermaye birikimi, insan kaynağı, alt yapımız var. Olması gereken diğer 
şartlardan bir tanesini Suat Öztürk Bey az önce söyledi. Dünya ölçeğinde iyi bir 
madencilik sektörümüz var. Onun durumu ortada. Elazığ’da yapılan ihracatın 
toplam miktarı ortada. Çok üzülerek söylüyorum. Bizim son üç senede benim 
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şahsen Malatya’da finanse ettiğim fabrikalarda çalışan insan sayısı Elazığ’daki 
sayıdan fazla. Toplayın Elazığ’daki bütün organize sanayi çalışanlarını 
Malatya’daki Çalık Grubu’nun bir fabrikası etmiyor. Şimdi burada bizim de 
Đstanbul’da olup da Elazığ ajandasına koymaya çalışan lokal ölçekte 
söylemiyorum. Ulusal ve uluslararası ölçekte sermaye birikimi, iş yapabilme 
kapasitesi olmuş ve başarı hikayesi olmuş çok ciddi sanayicilerimiz var. 
Maalesef söylüyorum Elazığ hiçbirisinin bugün ajandasında değil. Bunu 
söylerken işte böyle hani Elazığ’da yarışmak anlamında değil. Bizim bireysel 
girişimlerimiz oldu. Herkesin kendi çapında bireysel girişimleri oldu. Bir 
şekilde çok hayal kırıklıklarıyla döndük geriye.  
 

Oturup da işte Mehmet Gül Ağabey burada gözümün içine bakıyor. 
Geçen bir dokundum benden fazla dert anlattı. Şimdi burada Elazığ’da 2023, 
2033 söylenmiyor. Çok ciddi bir problemimiz var. Hepimiz yaşıyoruz. Đstihdam 
problemi var. Bir çözüm olarak şunu öneriyorum. Bir yatırım promosyon ajansı 
gibi Elazığ’a yatırım yapabilme kabiliyeti olan, kapasitesi olan, vizyonu olan 
ana yatırımcıları küçük işletmelerden bahsetmiyorum. Bir Çalık Grubu 
Malatya’nın vizyonunu değiştirdi. Malatya’yı tekstil endüstrisi merkezi haline 
getirdi. Boydat Grubu Kayseri’yi Türkiye’nin ve dünyanın mobilya merkezine 
dönüştürdü. Sanko Gaziantep’i ana sürükleyici yatırımcı olarak bir noktaya 
götürdü. Maalesef bizim Elazığ’ımızda Sanko ölçeğinde, bir Boydat ölçeğinde, 
bir Çalık ölçeğinde bir girişimcimiz, bir sanayicimiz olmadı. Türkiye’ye 
dağılmış en az onlar seviyesinde iş yapabilme kapasitesine sahip insanlarımız 
var. Somut bir yapı yani illa kurumsal olması gerekmiyor. Đki milletvekili, 
valimiz, belediye başkanımız işleri nedir bilmiyorum. Bundan daha önemli bir 
iş var mı? Onu da bilmiyorum. Şimdi Elazığ’a yatırım yapabilecek firma ismi 
sayarsanız yirmiden fazla değildir. Elazığ’a vizyon getirebilecek, Elazığ’ı sektör 
merkezi haline getirebilecek ben iki sektörü hayal ediyorum. Çalıştığım için 
söylüyorum. Birisi tarım ve hayvancılık sektörünü hayal ettim Elazığ’da. 
Üniversitenin beş bin dönüm arazisi var. Bir hayvancılık işletmesi var. Đnek başı 
süt verdi mi sekiz kilo. Bu isterse altmış kilo. En kötü çiftlikte Balıkesir’de bu 
otuz beş kilo. Söylüyorum. Mehmet Gül Ağabey sen Ethem Sancak’ı çok 
yakinen tanıyorsun. O araziyi bugün devlet Ethem Sancak Bey’e verse Ethem 
Sancak Bey’in neye paraya ihtiyacı var ne de başka bir şeye ihtiyacı var. Denizli 
Acıpayam’da altmış milyon dolar yatırım yapıyor. Bugün Ethem Sancak’ı 
Elazığ’a getirip bu hayvancılık projesini yaptırma gücümüz var.  
 

Biz kendi çabamızla başka bir şeyler yapmaya gayret ettik. 
Beceremedik. Şimdi iki sektör çok önemlidir. Yatırım yapacak madencilik 
sektörü; mermer, krom vs. Oralara büyük ana yatırımcıların girmesi lazım. 
Bununla ilgili çok öyle işte altı yüz kişilik beş yüz kişilik toplantılara gerek yok. 
Yirmi tane sanayicimiz var. Beş tane milletvekilimiz var. Kamu burada, herkes 
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burada. Çok böyle uzun uzadıya bir şeyler gerekiyor. Bunlar gelecekler. 
Ajandalarını önlerine koyacaklar. Problemler çözülecek.  
 

Bir, bir buçuk sene önce Elazığ’a gittik. Valimiz bize dedi ki: Üç bin 
dönüm arazimiz var. Gittik. Araziyi gezdik. Danışmanlar getirdik. Đşte ciddi 
toprak analizleri yapıldı. Otuz yıllık iklim verileri çalışıldı. Epeyce de para 
harcadık. Ben giden Valimize (Dr. Kadir Koçdemir) sormuştum. Kadir 
Koçdemir Bey’e dedim ki: Burada arazi üzerinde işgalci var mı? Israrla işgalci 
yok. Hazinenin arazisi diyip problem olmadığını söyledi. Bir buçuk sene sonra 
üzerinde yüz yirmi beş işgalci olduğunu anladık. Şimdi devlet kendi envanterini 
bilemiyor. Elazığ’a soruyorum. Bin beş yüz dönümün üzerinde, bin dönümün 
üzerinde devletin kaç dönüm arazisi var? Kimse bilmiyor. Hocama rica ettim. 
Milli Emlak Müdiresi Hanım bir çalışma yapmış. Dedik ki bin dönümün 
üzerindeki arazileri genişletin. Geçen gün beni genel müdürü aradı. Dünyanın 
üçüncü büyük meyve firmasıdır bu. Üç milyar dolar ciro yapar. Dünyada dört 
yüz bin dönüm plantasyonu vardır. Gece on bir buçuk. Acayip kötü moralim. 
Dedi ki: Đspanya bitti. Fransa bitti. Biz Niğde’de yatırım yaptık. Pişmanız. 
Mersin’de yatırım yaptık. Pişmanız. Gidin dedi. Doğu’da iklim kümesinin 
sınırlarını dolayıp kapatabildiğiniz kadar arazi kapatın. Yapabildiğiniz kadar 
arazi yapın dedi. Bu  genel müdürü aslında bugün buraya çağırdım ama 
Antakya’da olduğu için gelemedi. Şimdi yapılması gereken şey çok basit. 
Burada Elazığ’ın siyaseti, bürokrasisi, devletin sahip olduğu kurumlar. Yirmi 
tane girişimcimiz var Elazığ’a vizyon katabilecek, değer katabilecek, projeler 
yapabilecek. Bunların üzerine titreyecek,  tabiri caizse. Gidecek, gününü alacak, 
zorlayacak. Elazığ insanlarını ajandasına sokacak. Maalesef Elazığ kimsenin 
ajandasında değil. Benim de değil.  
 

Madencilik sektörünün gelişmesi için bir tane olmazsa olmaz şey var. 
Bizim raylı sistemin Elazığ’dan birisine taşınması lazım. Demiryolunun 
taşınması lazım. Bu sanayinin olmazsa olmazıdır. Yani mektepte hepimize 
belirtirler. Bir yerde sanayinin gelişmesi için alt yapı kriterleri var. Onların 
katsayı puanları var. Pazara yakınlık, ulaşım, insan kaynağı alt alta say. Ulaşım 
yok. Yani kamyonla biz mermer taşıyoruz. Taşıyamıyorsun, maliyetler 
tutmuyor. Para kazanamıyorsun. Ben bir lojistik firmasının sahibini gönderdim 
Elazığ’a. Çalışsın, çabalasın. Ben takip etmedim. O takip etmedi. Kimse takip 
etmedi. Patladı iş.  
 

Sayın Valim olmazsa olmazlardan bir tanesi, en önemlisi dolayısıyla 
burada bir çok çekirdekli, beş altı kişilik, çok kalabalık değil, bir promosyon 
ajansı ve inanın yirmi tane çok fazla değil. Bunlarla teker teker gidip çalışılması 
lazım. Yoksa akademik düzeyde çalışacak fizibiliteler falan bunların hepsi 
hikaye. Mazur görün. Elazığ’ın derdine çare olmaz. Mutlaka kendi ölçeğinde 
faydası olur, ama bir Çalık gibi, bir Sanko gibi, üç tane, dört tane büyük ana 
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sanayici, sürükleyici sanayici olmazsa kendi kendimizi kandırırız. 2023 yılına 
da aşağı pembe yukarı pembe söyler dururuz kendi kendimize. Şu ajandaya 
bakıyorum. Đçinde kültür ve sanatla ilgili olan kısım, sanayi ile ilgili olan kısmın 
beş katı büyüklüğünde. Bu güzel bir şey bizim kültürümüzden, sanatımızdan 
şikayetçi değilim. Lakin 2023’e kadar da insanların karnını doyurması 
lazım.Kusura bakmayın çok uzadı.  
 
 
Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Efendim bir yazarımız var. Naşide Hanım. Bir dakikalık bir konuşma 
yapacakmış. Onu davet ediyorum. Buyursunlar efendim.  
 
 

Naşide GÖKBUDAK: 
 

Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önce sayın yöneticilerimize, sayın 
öğretim üyelerimize, sayın basına ve sevgili hemşerilerime hoş geldiniz derim.  
 

Ben hiçbir zaman yazarak konuşmayı beceremedim. Ne kadar 
hazırlansam, oraya çıktığım anda hepsini unutuyorum. Duygularım beni nereye 
götürüyorsa, oraya gidiyorum. Kusura bakmayın ben teknikten de ekonomiden 
de fazla anlamam. Belki konuşmam biraz duygusal olacaktır, ama 
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zannediyorum sizin bu oturumunuza, bu sempozyumunuza bir renk katacaktır. 
Şöyle diyeyim Elazığ’ı sevmek nedir? veya bir şeyi sevmek nedir? Bence 
sevmek, vermektir. Sevmek, paylaşmaktır. Sevmek  
 
fedakarlıktır. Ah Elazığ’ın peynirli ekmeği, ah Elazığ’ın üzümü bunları 
söyleyerek veya şivesini, lehçesini unutmamaya çalışarak bir yere gelinemez. 
Peki Elazığ’ı sevince ne yapalım? Herkesin verecek bir şeyi vardır. Belki 
ekonomik açıdan yoktur, ama kültürel açıdan vardır, tanıtım açısından vardır. 
Bana diyebilirsiniz bu kadar Elazığ’ı sevdiniz de siz ne yaptınız? Şiir yazdınız. 
Şiir yazmak da bir şey ifade etmez. Ben ne yapabilirdim? Kağıdı, kalemi elime 
aldım ve roman yazdım. Altı romanımın dördü Elazığ’ı anlatıyor. Tarihini, 
kültürünü, sosyal taraflarını… Çeşitli yerlerden e-mailler alıyorum, telefonlar 
alıyorum: “Elazığ’ı böyle bilmezdik. Elazığ’a gittik sizin yazılarınız için. Elazığ 
aman ne kadar kültür yuvasıymış veya ne güzel geçmişi varmış. “ gibisinden. 
Ben bu kadarını yapabildim. Yapmaya da çalışacağım sağlığım müsaade ettiği 
sürece.  

 
Biliyor musunuz? Ben beş altı yaşlarındaydım. Sonbaharda ilk yağmur 

düştü. Köyümdeydim. Bir toprak kokusu aldım. Ben o toprak kokusunu hiç 
unutamadım. Hala o toprak kokusunu arıyorum. Başka hiçbir toprakta da 
duymadım. Eğer içinizde bu toprak kokusunu duyanlar varsa, bunu hissedenler 
varsa, lütfen Elazığ için bir şeyler yapsın. Bence Elazığ’ın en şansız yönü 
içinden çıkan insanların hemen onu unutmuş olmalarıdır. Birçoğunda var. Yok 
demiyorum. Ama bir Talat Akgün yetmiyor, bir Mehmet Gül yetmiyor veya 
ismini şu anda sayamadığım bir çok fedakar insan var. Bize onlarcası, 
yüzlercesi lazım. Lütfen bu kadar kapasitemiz var. Çünkü Elazığlı zekidir, 
başarılıdır. Bundan eminim. Ama nedense unutuyor ve sevgiyi başka 
yorumluyoruz. Sorunumuz orada.  
 

Đkinci bir şey söyleyeceğim. Konumuzla ilgili değil. Burada hepinizi 
görüyorum. Hepiniz saygıdeğer insanlarsınız ve kendi çizginizde isim olmuş 
kişilersiniz ve yanlarınızda eşleriniz yok. Bir teşebbüs hangi konuda olursa 
olsun sevgi ve de eğitim ile desteklenmedikçe, çağdaşlıkla desteklenmedikçe 
başarıya erişemez. Lütfen ilk önce sevmesini, eğitimin bir yere gelmesini 
sağlayalım ki bu da Elazığ’da çok önemlidir ve de çok başarılıdır, bu konuda 
Elazığ. Bunu da biliyorum. Hanımlar konusuna gelince dediğim gibi yanınızda 
hanımlarınızı görmüyorum. Hanımlar ne bir adım önde, ne bir adım arkada 
olmadır. Yanınızda olmalıdır. Kadının olduğu yerde huzur olur, sevgi olur, 
intizam olur ve başarı olur. Lütfen Elazığlılar çağdaş insanlardır. Lütfen benim 
size sunabileceğim bu kadardır. Her zaman eğer kültür açısından, eğer okuma, 
eğitim açısından bir şeye ihtiyacınız olursa ve bunu benim yapabileceğimi 
düşünürseniz, seve seve yanınızda olurum. Elazığ sevilmeye, Elazığlılar 
övülmeye layıktır. Bunu iyice hak etmeye çalışalım. Sevgiler, selamlar. 
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Fethi DEM ĐRCAN: 
 

Đyi akşamlar efendim. Değerli kamu yöneticilerini saygıyla 
selamlıyorum. Ben Fethi Demircan.  

 
Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum. Elazığ’la yüreğim doludur ve 

özbeöz Elazığlıyım. Otuz seneye yakın Türkiye illerinde teknik direktörlük 
yaptım. Hocalara karşı toplumun bir sevgisi vardır. Ama ben Elazığlı olduğumu 
söylediğim zaman hocalığın çok daha üstünde itibar getirdi. Ancak burada bu 
konuşmaları dinliyorum. Yapılması gereken en önemli şeylerden biri 
iletişimdir. Bugün bir takımın oluşumunda istediğiniz kadar transfer yapın, ama 
oyuncular arasında bir iletişim yoksa başarılı olmanız söz konusu değildir. 
Hanımefendi ifade ettiler. Bugün Đstanbul’da bu kadar üniversitede görev almış 
değerli büyüklerimiz var. Ticaret mensubu ağabeylerimiz var, arkadaşlarımız 
var. Bunları bir araya getirmek mümkün mü? Mümkün değil. Neden? 
Elazığlının ailesiyle, çoluğuyla çocuğuyla buluşabileceği, oturup konuşabileceği 
bir yer yok. Ufak ufak yerler var. Orada da sadece gidiyoruz, bir gece yapılıyor, 
ondan sonra olay bitiyor. Sanayinin gelişmesinde de Elazığ’ın bir yere 
gelmesinde de en önemli olay güzel bir yerimizin olup oraya her kesimdeki 
insanların gelip konuşması, anlaşması ve bunun sonunda Elazığ başarıya gider.  
 

Bugün bir Trabzon’u ben görüyorum. Đnanılmayacak derecede büyük 
bir yerleri var. Aileleriyle herkes oraya geliyor. Konuşuyorlar, ediyorlar ve 
orada ticari işlerini hallediyorlar. Kamuyla olan işlerini hallediyorlar. 
Birbirlerini tanıyorlar. En önemli mesele bu; Elazığlı birbirini tanımıyor. Demin 
beyefendi Elazığ’a bir yanık merkezi açacağını söyledi. Bugün Türkiye’nin en 
büyük yanık merkezinin profesörü Elazığlıdır. Göz denildi. En büyüğü göz 
mütehassısı askerdir. Bugün GATA’da yedi tane profesör var. Gümüşsuyu’nda 
bu kadar doktorumuz var. Bunların gidebileceği, tanışabileceği hiçbir yer yok. 
O bakımdan Elazığ için en önemli olan mesele Elazığlıya yakışacak güzel bir 
mekanın olmasıdır. Bu olduğu takdirde Elazığlılar bir araya geleceklerdir. 
 

Kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün bayan milli takımının 
teknik direktörü Elazığlıdır. Kim tanıyor? Eğer bu arkadaşımız tanınsa, gelse 
oraya ne yapar? Bayan milli takımını Elazığ’a götürür ve Elazığ’da bir olay 
olur. Ben bayan milli takımlarının teknik direktörüyüm. A milli takım teknik 
direktörlüğü yaptım bu kadar yıl. Elazığ’a telefon ettim. Ligleri orada 
oynatayım bayanların. Hiç cevap alamadım. Sağ olsun rektörüm biz yaparız 
dedi. Malatya’da yaptım. Dört bin kişi geldi. Ne oldu? Otelleri doldu. Her 
şeyleri oldu. Đşte kamu böyle gelişir. Đnsanlar böyle gelişir. Maalesef biz bu 
konulara çok uzağız. Çünkü birbirimizi görebileceğimiz bir yerimiz yok. Ufacık 
yerlerde de ancak oraya hasret olan insanlar geliyor. Beni dinlediğiniz için çok 
teşekkür ederim. 
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Mehmet GÜL: 
 

Kıymetli hemşerilerim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Elazığ’dan 
gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Gecenin özü zannediyorum 
Elazığ’ın ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınması. Bunu konuşmak için 
buraya geldik. Elazığ’dan gelen arkadaşlarımız da dahil hepimizden böyle 
şeyler bekliyorlar. Böyle öneriler bekliyorlar.  
 

Ben bir boyutu özellikle getirmek istiyorum. Bu boyut da şu: Şimdi bir 
problemimiz var ve bir çözüm arayacağız. Önce bu problemin çözümünü nerede 
aramalıyız ona karar vermeliyiz. Bu problemin çözümü nerede? Acaba problem 
Elazığ’da olduğuna göre bu problemin çözümü Elazığ’da mı aranmalı? Yoksa 
Elazığ’ın dışında bir yerlerde mi aranmalı? Doğu Anadolu’nun problemleri var. 
Onun da çözümleri var. Orada mı aranmalı? Yoksa o bölgenin dışında bir 
yerlerde mi aranmalı? Türkiye’nin çözümü acaba Türkiye içinde mi aranmalı? 
Yoksa Amerika’da falan mı aranmalı? Başka bir yerde mi aranmalı? Ben 
hareket noktamızın iyi tespit edilmesi gerektiğine inanıyorum. Hareket 
noktamız Elazığ olmalıdır. Mutlaka Elazığ’ın çözümlerinin Elazığ’da başlaması 
gerektiğine inanıyorum. Bunu niye söylüyorum? Ben de dahil olmak kaydıyla, 
bütün hemşerilerimizde olan bir eğilim var. Problemimizi nasıl ve kime ihale 
ederiz? Birilerini bulalım. O problemimizi onlara ihale edelim ve bundan 
kurtulmuş olalım ve konuşmalarda da kendimizi haklı addetmeye başlayalım. 
Nasıl? Đşte o çözseydi böyle olurdu, o isteseydi böyle olurdu. Yer yer siyasileri 
suçlu görüyoruz. Bir gün geliyor. Bu sefer iş adamlarını suçlu görüyoruz. Bazen 
spor adamlarımızı suçlu görüyoruz. Bazen bürokratlarımızı suçlu görüyoruz. 
Hiçbir gün benim bulunduğum, benim de dahil olduğum toplantılarda “Yahu 
biz de memleketimize böyle görevlerimiz vardı. Bunlarla ilgili hiçbir şey 
yapmadık.”  
 

Hangi sivil toplum örgütünün bünyesinde bir araya geldik. Gücümüzün 
yetmediğini varsaydığımız birtakım problemlerle ilgili kaç arkadaşımızı bir 
araya getirip veya kaç arkadaşımızın önerisine evet diyip de bir probleme 
çözüm bulmaya çalıştık. Hiçbir şekilde problemin bizden başlayacağını 
dolayısıyla çözümün de bizden başlayacağını düşünmedik. Bizim 
memleketimizin başında büyük bir bela var. Yani kendimiz, insanlarımızın 
kendi aktiviteleriyle, gösterebilecekleri ekonomik aktivitelerle kalkınmasını 
beklemek bir hayal. Normal bir aktiviteyle kalkınmalarını beklemek bir hayal. 
Neden? Çünkü korkunç bir göç dalgasının önünde bir set olarak duruyoruz. 
Korkunç demek çok garip bir kavram değil. Yani karışıklık da yaratmıyor 
benim kafamda. Çünkü Doğudan bütün Anadolu’nun batısına doğru gelen bir 
göçün hemen hemen ilk durağıyız biz. Elazığ’a gittiğimiz zaman bütün 
caddeler, bütün sokaklar işte başkanım biliyor, herkesten çok daha iyi biliyor 
işsizler ordusuyla kaplı. Tablacılar ordusuyla kaplı. Bu tip şeylerle kaplı. 
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Bunların tamamı Elazığ’ın çocuğu mu? Hayır. Sağdan soldan göçler de 
alıyoruz. Ben şöyle bir şey öneriyorum bu akşamdan itibaren hepimizin 
düşünmesi lazım gelen şey olarak. Lütfen etrafımıza bakarak kendimizden 
başlayan çözümleri düşünelim. Bu çözümlerde nasıl proje oluşturabiliriz? Neler 
oluşturabiliriz? Neler geliştirebiliriz? Bunlarda kimlerden destek alabiliriz? 
Bunu bir birey olarak düşünelim. Ondan sonra Sadık Ağabey’i tutalım. Diyelim 
ki: Sadık Ağabey gel şu işte seninle beraber olalım. Böyle bir şeyler yapalım.  
 

Ben bu heyetin huzurunda açık ve net olarak söylüyorum. Ben ve ailem 
uzun senelerdir Elazığ’da bir yatırım yapmak istiyoruz. Ama bizim ufkumuz ve 
vizyonumuz buna yetmiyor. Hepiniz biliyorsunuz. Hayalci bir takım 
yaklaşımlarla yatırımlar yapılamaz. Yatırımlar yapıldığı zaman da bunun sonu 
hüsrandır. Hiçbir şekilde başarılı olma şansı yoktur. Dolayısıyla işin çok iyi 
fizibilitelere bağlanıp iyi hesap kitaplarla gelinmesi lazımdır. Bunun için de 
temelde bilgi gereklidir. Biz memleketimizde bir şeyler yapmanın sevdasıyla 
yanıyoruz. Açıkça söylüyorum ama ufkumuz, vizyonumuz yetmiyor. Böyle bir 
bilgi yok. On küsur senedir de söylüyoruz. Elazığ’da olup da bize fikir 
verebilecek “Yahu benim böyle bir projem var” ben binadan falan 
bahsetmiyorum. “Dört tane apartman yapalım’dan bahsetmiyorum. Şu 
arkadaşım, biraz evvel konuşan bankacı arkadaşımın dışında bana gelip de 
“Yahu böyle bir projemiz var. Bunun önünde de böyle engeller var” diyen bir 
Allah’ın kuluna daha rastlamadım. Ben kendi eksikliğimi de itiraf ediyorum. 
Biz eksiğiz bu konuda. Ben yapabildiklerimi de el yordamıyla yapabiliyorum. 
Benim Elazığ’da büyümüşüm, gelişmişim böyle bir ufkumda yok. 
Arkadaşımızın söylediği gibi tutalım Elazığ’dan yetişmiş Sadık Ağabey gibi 
yirmi tane adamı tutalım. Yakalarına yapışalım bu insanların. Ama projeyi de 
koyalım önlerine. Sadık Ağabey çok kızıyor şimdi bu yatırım meselelerine, ama 
birisi lazım bana. Bir Muzaffer lazım. Sen bana muzaffersin ağabey ne 
yapayım? Öyle bir şey olması lazım. Yani ben ona söyleyeyim  Sadık Ağabey 
gel bu işin içine girelim, bir şeyler yapalım diye. Muhtemeldir, hiçbirimiz gelip 
kendi memleketimizde de olsa bilmediğimiz konularda kontrollü risk almak 
isteyecektir. Herkes ben de dahil. Bu kontrollü riskleri belki beraber alabiliriz. 
Bu noktadan hareket edebilirsek çok daha büyük güzelliklere gidebiliriz diye 
düşünüyorum. 
 

Ben bir sefer daha böyle bir konuya değinmiştim, ama şimdi de 
değinmeden etmeyeceğim. Hepimizde genel çizginin şu olduğunu 
düşünüyorum, görüyorum. Đşte dört tane fabrika daha, üç tane fabrika daha… 
Ben sanayinin varlığını, gerçekliğini, bir ülke için ne demek olduğunu yadsıyan 
bir yapıya sahip olan bir insan değilim. Firmamın adı da San zaten. Firmamızın 
adı San. Ama bir şeyi göz ardı ediyoruz. Çok önemli. Ben bunu mutlaka göz 
ardı etmememiz lazım geldiğini düşünüyorum. Bunun dışında da bir dünya var. 
Sanayinin dışında bir dünya var. Tarım var, hayvancılık var. Mesela şimdi şunu 
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söyleyebilir miyim ben? Üç aydır biz Elazığ’da balıkçılıkla ilgili uluslararası bir 
firmayla nasıl bir proje oluşturabiliriz diye bir arayış peşindeyiz. 
Görüşmelerimiz devam ediyor. Mart ayının beş, altı, yedisinde çok önemli bir 
grupla birtakım görüşmelerimiz olacak. Balıkçılık basit bir mesele değildir. 
Elazığ gibi Elazığ’ın etrafındaki göllere sahip bir havzada çok önemli balıkçılık 
projeleri geliştirilebilir diye düşünüyorum.  
 

Ne bilgimiz yetiyor, ne görgümüz yetiyor, ne sermayemiz yetiyor. 
Hiçbiri buna yetmiyor hocam. Yetmiyor ama el yordamıyla bulabildiğimiz bir 
şeydir diye bu noktadan hareket etmeye çalışıyoruz. Ben hepinizden rica 
ediyorum. Bu sanayinin dışında da birtakım şeyler olduğunun farkına varalım. 
Turizm var bu memlekette mesela. Ben Zenteriş diye bir köy biliyorum, Đçme 
diye bir köy biliyorum. Ben Zenteriş Köyü’ne götürdüğüm insanlar halen daha 
gelip gidip bana Zenteriş Köyü’nü anlatıyorlar. Bu nasıl bir kültür vardı diye. 
Yani orada dört tane evi olan olabilir. Dört tane eve yapılacak dört lira masrafla 
oralarda çok önemli kültürel figürlerimizi ortaya çıkarabiliriz.  
 

Bizim en büyük potansiyelimiz insan potansiyelidir. Đnsan 
potansiyelinin altında üstünde kültür var. Bu kültür kaç tane alt kültür ile 
besleniyor. Benim köyümün karşısında yedi bin senelik yerleşim yerleri var. 
Tütün Tepe’yi, Orşun Tepe’yi gösterebiliriz insanlara. Bunlar hiçbir şekilde bir 
şey yokmuş gibi hepimiz gözümüzü dikmişiz dört duvar arasına. Đki tane tezgah 
koyup bir şeyler yapacağız. Bunları da yapalım. 
 

Bakın yolda gelirken şimdi hocam Safranbolu’ya neler yaptı gördük. 
Safranbolu’da bir tek fabrika mı var? Fabrika falan yok Safranbolu’da. Bakın 
Beypazarı’nda da yok. Biz şimdi bir günde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 
Memleketimizde de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hocamla beraber. Ama 
kıpırdamıyor bizim memleketimiz. Harput’ta bir tane ev yaptık. Bunu şey için 
söylemiyorum. Bir ikincisi yok. Kaç sene oldu? Neden Sadık Ağabey bir ev 
yapmıyor şimdi orada. Beyler ben ev misali olarak söylemiyorum. Biz orada bir 
ışık olsun diye bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben Đstanbul’dan Sadık Ağabey 
dahil veya hariç on tane arkadaşımdan söz aldım. Harput’ta on tane ev yapalım 
diye. Başkanım da burada. Gittik üç tanesiyle konuştuk. Adamlar bizi 
döveceklerdi neredeyse. Biz evimizi yaparız diyor. Nereden çıktınız, bunlar ne 
diyorlar? Evimizi de yaparız. Başına yıkılıyor ev. O evi yapmaya çalışan 
insanların da mülkiyet gibi bir problemleri yok. Talepleri de yok. Biz burada 
mülkiyet olarak buraya gelelim, çarşıhaneler yapalım, oturalım. Ne güzel şeyler 
olabilir buralarda. 

 
Bakın bizim memleketimizin korkunç şarabı var. Neden bağlar 

ekmiyoruz? Ben bu fikirlerimi paylaşmak istedim hepinizle. Dinlediğiniz için 
teşekkür ederim.  
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Sadık OĞUZ: 
 

Efendim benim ismim Sadık Oğuz. Çaputçuyum. Yani tekstilciyim, 
sanayiciyim. Uzunca bir süredir de Đstanbul’dayım. Şimdi tabi sataşma var. 
Niye gelip ev yapmadı? Niye oraya fabrika kurmadı? Keşke benim sektörüm 
hakikaten buna açık bir sektör olsaydı da Elazığ’da yatırım yapsaydım.  
 

Siz basından izliyorsunuzdur. Türkiye’de tekstil sanayi durmadan 
gidiyor. Ne oluyor? Đşte eleğin üstünde kalanlar var. Onlar da çok yüksek 
cesabetteki firmalar. Eleğin altına düşenlerin hepsi de zaten teker teker batıyor. 
Tekstil geri kalmış ülkelerin  kalkınma manivelası. Türkiye’de tekstilde bir yere 
kadar kalkınmış. Aslında tabiî ki çok tekstil bir tarafta durmadan tekstilde 
kalkınmanın bir anlamı yoktu. Türkiye toplam yatırımının %50’sini tekstile 
yapmış. Çalışan her yüz kişiden yirmi kişi tekstilde çalışıyor. Tekstil o kadar 
enteresan bir yere gelmiş ki ne bırakıp gidebilirsiniz ne ondan vazgeçebilirsiniz 
ne de onu bir adım daha ileriye götürebilirsiniz. Uzak Doğu’ya gidiyor. Uzak 
Doğu’dan da Afrika’ya doğru gelecek. Tekrar şöyle bir daire çizip gelecek 
tekstil.  

 
Şimdi bazı arkadaşlarımız moralimizi bozdu. Ben hiç moralimi 

bozmuyorum Elazığ için. Ben Elazığ’a her sene gidiyorum. Uzaktan Elazığ’a 
baktığınız zaman Elazığ güzel görünüyor. Elazığ’da çok güzel işler yapılıyor. 
Bu kadar karamsar olmayalım. Bundan evvelki belediyemiz, bugünkü 
belediyemiz hakikaten çok güzel işler yapmışlar.  
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Mehmet Gül Bey’e çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ev yapmış. 
Gittim gezdim. Dostlarımı götürdüm.  

 
Bakın bir şehre sanayi nasıl gider? Onu bir defa tartışalım. Eğer sizin 

oteliniz yoksa, konaklama tesisiniz yoksa, sanayici oraya gitmez. Sanayicinin 
adamı da gitmez. Montörünüzü bile yatıracağınız düne kadar bir yeriniz yoktu 
Elazığ’da. Eğer uçağınız yoksa on iki saatte buradan otobüsle veya şahsi 
arabasıyla on iki saatte Elazığ’a sanayici gitmez. Havaalanınız yoksa. Şimdi bir 
havaalanı yapılıyor. Çok güzel bir otelimiz hakikaten herkese de tavsiye 
ettiğimiz, gururlandığımız bir otelimiz var ve bir daha yapılıyor. Demek ki alt 
yapıyı yapmadan siz sanayiciyi oraya çekemezsiniz. Şimdi Elazığ’da yetişmiş 
insan gücü var. Müteşebbis insanlarımız var.  
 

Elazığ’da sanayi niye gelişmedi diye ben zaman zaman düşünürüm. 
Niye gelişmemiş sanayi? Elazığ’da sanayi niye gelişmemiş biliyor musunuz? 
Elazığ’da devlet daireleri sanayiyi, sanayiciyi ondan sonra bir tarafa itmiş. 
Onlar Đstanbul’a kaçmışlar veya bir yerlere gitmişler. Ya Karayollarına gireyim, 
ya Devlet Su Đşlerine gireyim, Orman Dairesi’nde bir iş bulayım. Yani memur 
olayım demiş adam. Gaziantep’e benim yönetim kurulunda olduğum bazı 
kuruluşlar var. Zaman zaman da böyle bazı vilayetlerde toplantı yapar. Bir gün 
Gaziantep’e gitmiştik. Gaziantep’in Sanayi Odası Başkanı “Allah razı olsun 
devletten.” dedi. Ben orta okulu Gaziantep’te okumuştum. Devletin de orada 
hiçbir şey yapmadığını biliyorum. Bir tek Tekel Fabrikası vardı. Ondan sonra da 
devletin hiçbir fabrikası yoktu. “Devlet ne yaptı?” dedim size ki o kadar Allah 
razı olsun diyorsunuz. “Hiçbir şey yapmadığı için Allah razı olsun, hepimiz 
sanayici olduk, hepimiz müteşebbis olduk.” dedi. Şimdi bu doğruydu. Çok 
doğru bir tespitti.  
 

Ben biraz moralinizi yükselteyim. Elazığ’da bundan sonra siz isteseniz 
de istemeseniz de çok güzel şeyler olacak. Evet çok güzel şeyler olacak. Çünkü 
alt yapısı yapılıyor, havaalanı yapılıyor, otelleri yapılıyor, yetişmiş insan gücü 
var. Bir de şunu düşünün. Hangimizin babasından trilyonlar kaldı bize. 
Neredeydi o sermaye birikimi? Neyimiz vardı? Daha doğrusu böyle bize 
Malatya’yı örnek veriyorsunuz. Kalkıp ondan sonra 2 trilyon bilmem kaç milyar 
alıp ondan sonra kayısı mı satıyorduk her sene? Zar zor geçinen insanların 
çocuklarıyız hepimiz. Yani sermaye varsa sermaye emin olduğun bir yere 
gidecek. Elazığ’da huzur var. Bakın Elazığ’a gelir insanlar. Elazığ’ın alt yapısı 
noksanlığı vardı. Bunlar ondan sonra yapılıyor. Đnşallah bundan sonra Elazığ’da 
çok güzel şeyler olacak. Morallerinizi bozmayın. Teşekkür ederim.  
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Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Sayın Đbrahim Taşel Bey size de söz vermek istiyorum. Bir iki şey de 
siz söylersiniz. Eğitimcisiniz. Çünkü konunun bir kısmında da eğitim ile ilgili 
bir şeyler söylemek istiyorum.  
 

 

Đbrahim TA ŞEL: 
 

Elazığ’ımızın değerli yöneticileri ve gecenin bu saatine kadar sabırla bu 
çalışmaya katılan değerli misafirler ben bir konuşma yapmak üzere hazırlık 
yapmamıştım. Böyle bir şey de düşünmemiştim, ama bu çalışmayı canı 
gönülden destekliyorum.  
 

Şimdi Elazığ’da da dışarıda da genelde bazı şeyler konuşmanın iş 
yapmak anlamına gelmediğine dair kanaatler vardır. Yani konuşulur konuşulur 
çekilir gidilir. Hayır öyle değil. Ben buna inanmıyorum. Her şeyin temeli 
konuşmayla, bir fikrin ortaya çıkarılmasıyla ve bazı şeylerin tartışmaya 
başlamasıyla gelişir, şekillenir. Ben buna değer veriyorum. Bugün yapılan 
çalışmanın da asla boşa gitmeyecek bir çalışma olduğuna canı gönülden 
inanıyorum. Arkadaşları da tebrik ediyorum bundan dolayı.  
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Ben şunu söylemek istiyorum. Kendi alanımda konuşmak istiyorum 
eğitimle ilgili. Elazığ’ın eğitimdeki yeri şu anda gerçekten iyi bir noktadadır. Şu 
anda belki gazetelerden takip ettiniz. Türkiye’nin ilk yirmi devlet okulu 
yayınlandı geçen gün. Bunun içerisinde Elazığ’dan iki tane okulumuz vardı. Bir 
tanesi de beşinci sıradaydı. Elazığ Fen Lisesi ve Elazığ Anadolu Öğretmen 
Lisesi. Elazığ Türkiye genelinde yapılan sınavlarda da derece olarak da her 
zaman iyi bir noktada. Bu nedenle birçok ilden daha iyi olduğumuz biraz önce 
komşularımızla kıyas ediyordunuz. Onların hepsinden çok daha iyi olduğumuz 
bir noktadır Elazığ’ın eğitimi. Bu da belirli bir geleneğin sonucudur bana göre.  
 
Đşte demin Harput’ta beş tane kolej olduğundan bahsettik. Elazığ’ın ilim irfan 
yuvası olduğundan bahsettik. Bu gelenek aynı şekilde şimdi de hasbelkader 
bizler sayesinde devam edip gidiyor. Đnşallah daha iyi bir noktaya gelecek. Ben 
Elazığ’a kendi adıma yapacağım inşallah büyüklerimiz bizi davet ederlerse işte 
“Şöyle bir iş yapıyoruz. Siz de katkıda bulunun” derlerse, demin Maruf 
kardeşimizin, çünkü hakikaten Maruf bana belki on tane projeyle geldi şimdiye 
kadar. Demin konuştu ya Maruf arkadaşımız. Çok sözüne sadık, doğru düşünen 
ve bir işi bir şeyler yapmak için çok gayret sarf eden, belki heyecanlı konuştu 
yanlış tanımış olabilirsiniz. Tam anlamıyla bir iş yapmak üzere koşturan bir 
arkadaşımız. Onun için bence yerel yöneticilerimiz de biraz daha yakından 
tanırlarsa, ona yardımcı olurlarsa çok şey yapacağına inanıyorum. Benim 
öğrencimdir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi’nden mezun oldu. 
Şimdi de iyi bir finans kuruluşunun yöneticisi. Hem de ortağı. Çok da 
müteşebbis bir gençtir.  
 

Onun gibi insanlar demin Mehmet Gül Ağabey’imiz konuştu. Onlar 
bize siz de bu çorbanın içerisine bir tuz katın derlerse, seve seve koşar geliriz. 
Alanımız olmasa bile. Ama kendi alanımla ilgili ideallerim var. Bunlardan bir 
tanesi Türkiye’nin en gözde okullarını sayın deseler neyi sayarsınız? Đşte Robert 
Koleji’dir, Galatasaray’dır, Đstanbul Erkek Lisesi’dir falan. Bunların ayarında 
hatta onlardan çok daha iyi bir okulu Elazığ’a kazandırmak istiyorum. Hem 
ilköğretim hem de ortaöğretim düzeyinde yani Türkiye’nin böyle klas okullarını 
sıraladıkları zaman ilk sıraya yerleşecek okulu kazandırmak istiyorum. Birkaç 
yabancı diliyle dünya çapında bir okulu kazandırmak istiyorum. Bunun için de 
Belediye Başkanımıza söylemiştim zaten. Sayın Valimize de arkadaşlarımız 
iletmişlerdi. Sayın Rektörümüze söyledik. Üniversite içerisindeki arsalardan 
bize tahsis edilebilecek bir arsa olursa, buna çok güzel bir okul yapacağız.  
 

Bunun dışında bir Final Eğitim Kültür Vakfı kurduk. Bu vakıf 
vasıtasıyla bir üniversite kurma projemiz var ve ben söz veriyorum. Üniversite 
kurarsak, nerede kurarsak kuralım, onun kampuslarından bir tanesini de mutlaka 
Elazığ’da oluşturacağımızı şimdiden söylüyorum. Bu kadar milletin huzurunda.  
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Bunun dışında benim Elazığ’a istihdam olarak katkım şu oluyor ve 
bundan sonra da olacak. Şu anda Final Dershanelerinde  bin yedi yüz küsur tane 
Elazığlı genç çalışıyor. Orada biz onarlı alıyoruz. Şu anda da iki yüz yirmi kişi 
var mesela. Oradaki Fen Edebiyat Fakültesi’nde okuyan gençlerimizi alıyoruz 
stajyer olarak. Onları yetiştiriyoruz. Ondan sonra da bu stajyerleri Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde, onlar da gerçekten mükemmel temsil ediyorlar. Bütün 
şubelerimiz ne diyor? biliyor musunuz? Elazığ’dan bize bir fizikçi ayarlayabilir 
misiniz? Elazığ’dan bize bir kimyacı ayarlayabilir misiniz? Yani sanki orada 
dershane öğretmeni yetiştiren bir şey var gibi. Şu anda bin yedi yüz kişi. Ben 
çıkardım envanterini. Bin yedi yüz kişi çalışıyor. Yedi bin beş yüz çalışanımız 
var. Bunun bin yedi yüz tanesi Elazığ’da yetişmiş gençlerimiz. Đnşallah buna 
yine aynı şekilde devam edeceğiz bundan sonra da ve dershanecilik 
sektöründeki muhtemel değişmeleri de dikkate alarak okullaşmaya başlıyoruz 
zaten. Bu gençler bundan sonra da açacağımız Türkiye genelindeki okullarda 
görev yapacaklardır. Benim alanım bu. Bugüne kadar yapmış olduğum şeyler 
de bunlar. 
  

Sanayiyi de denedik. Elazığ’da biz sabun fabrikası kurduk. 
Çalıştıramadık, beceremedik. Ben makine mühendisiyim ama maalesef 
Elazığ’da kurmuş olduğumuz, daha doğrusu bir kurulmuş sabun fabrikasını 
aldık. Elazığ’a büyük bir zevkle, keyifle yatırım yapalım dedik. Ama kostik, 
soda geliyor ta Đzmir’den. Donyağı geliyor yurtdışından gemilerle, biz oraya 
naklettik. Oraya götürdük, getirdik, karşımızda ev yapılıyor falan. Devler var. 
Biz sabunu satamadık. Fabrikamız da orada duruyor. Đnşallah daha iyi bir işe 
çevirmeye gayret ediyoruz. Çalıştıramadık yani bunu da denedik. Đşte Suat 
Ağabey biliyor. Beceremedik yani. Sanayiyi de denedik ama benim işim eğitim. 
Bunu iyi yaptığımı düşünüyorum ve inşallah bundan sonra da Elazığ’a o 
anlamda yapacağımız şeyler olacak.  
 

Ben bunları sık sık yerel yöneticilerimizle ve dostlarımızla 
paylaştığımız için pek anlatma gereği duymadım. Ama arkadaşlarımız davet 
etti. Ben bu çalışmadan dolayı bizi buraya toplayan tüm arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ediyorum ve inşallah bundan sonra da yapılan bütün çalışmalara, bu 
anlamdaki çalışmalara 2001’deki çalışmaya da ben katılmıştım. Bundan sonra 
da katılacağız.  
 

Harput’u yeniden imar etmede de bize düşen bir şey olursa 
memnuniyetle. Ben Harput’un Müderris Mahallesi nüfusuna kayıtlıyım. 
Efendim dolayısıyla oralara yapılabilecek bir şey olursa koşa koşa gideriz. 
Elimizden geldiği kadar. Çok zengin falan değiliz. Şeyimiz iyi Allah’a şükür. 
Ama elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya gayret ederiz. Hepinize 
saygılar sunuyorum. 
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Nihat DEM ĐRBAĞ: 
 

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın ETSO 
Başkanım, Saygıdeğer hemşehrilerim, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. Elazığ’a her insanın gelip yatırım yapacağını 
düşünüyorum. Hiçbir işadamı gelip orada bürokrasiden konuşmak istemez. 
Bizim Misland projesi değerli ağabeyim Talat Bey bahsetti. Kendisine teşekkür 
ediyorum. Elli milyon dolarlık bir projedir. On beş milyon şu ana kadar 
harcadık. Temmuz ayında da 1. etabı açılacak. 3 etaba böldük. Đçerisinde 
yıldızlı otelleri bulunan, hayvanat bahçesiyle, lunaparkıyla, arsa işi halledilirse 
fuar alanıyla ve aqua parkıyla şu anda Türkiye'de olmayan bir konsept. Biz 300 
dönüm üzerinde bunun planını yaptık. 150 dönüm üzerindeki icraatımızı da şu 
ana kadar yaptık. Dolayısıyla alt yapı eksikliği olan birinci Akgün Otel giderdi. 
Hava alanımızda bu sene ya Temmuz ya Eylül de inşallah açılacak. Đki büyük 
eksiklik buydu. Bizim projeyle beraber bu alt yapı eksikliği gidiyor. Herkes 
misafirini günlük Elazığ'a getirip döndürebilecek. Bu büyük bir şanstır, 
aşamadır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bu konuda Belediye Başkanımıza çok 
iş düşüyor. Ben belediye Başkanımıza özellikle yüklenmek istiyorum. Arsa 
üretmesi lazım.Yani sayın Valimizle el ele vererek bütün hazine arazilerini 
çıkarıp nerede ne yapılabilir, 20 dönümlük, 30 dönümlük, 50 dönümlük, 200 
dönümlük köylerde de özel idarenin işte 1000 dönümlük arkadaşlarımızın 
bahsettiği şeylerin olması lazım. Biz de arsa bulamıyoruz. Biz 743 ortağız. 18 
yaşındayız kuruluş olarak. Şu anda Elazığ'da gıda işi ve hayvancılık işiyle 
uğraşıyoruz. Ama yapamadığımız iki iş var. Mermercilik ve su ürünleri. Bu 
konuda çalışmalarımız var. Yine bunlarda bazı bürokrasilerden dolayı şu ana 
kadar aksamış durumdalar. Değerli büyüklerim Elazığ'dan buraya geldiniz, 
sizler her biriniz bir yerden geldiniz. Gerçekten bu anlamda önümüz açılır bu 
mayıs ayında da somut projeler sizlerin önüne koyulursa, zaten fazla bir 
beklentimiz yok. Bir proje bile, bir Akgün Oteli’nin yapılması bu sene Elazığ'da 
2006'da 10 tane bakanın kalmasına sebep oldu, yüzlerce iş adamı benim 
bildiğim gelip gitti. Bizim proje için gelen bütün genel müdürlerin hepsini orada 
ağırladık. Gelmiyorlar yoksa! Bir otel Malatya'yı kıskandırdı. Malatya diyor ki, 
bizim önümüze geçti bir otelle. Demek ki birkaç tane büyük proje yapıldığı 
zaman gelişecek. Şu anda Elazığ'daki en büyük proje Alman Hastanesi ile bizim 
Misland projesi yapılan hizmet sektöründeki büyük projeler diye görülüyor. 
Bunları da bilmenizi istiyorum. Değerli büyüklerim yine sermayenin çok ürkek 
olduğunu, bu bakımdan da fazla beklemeyeceğini,  biz Elazığ'da ikamet 
ettiğimiz için, mecbur olduğumuz için bunun kahrını çekiyoruz.  

 
Ben 2000 yılında arsaya müracaat ettim, 2004, 11 Eylül de temel attım, 

yani 4 yıl sürdü. Elazığ'ın içerisinde bütün bürokraside bana yardım etmesi 
şartıyla, hiç kimse yok demedi, ama 4 yılda ancak arsa problemini çözdük. 
Kimse parasını 4 yıl bir yerde bekletmez. Burada birçok arkadaşımız bazı 
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problemleri söylediler. Yine benim 100 dönüm arazi 100 bin ağaç dikmek şartı 
ile istemişiz. Yeri de hazır, belli bir yıldır belediyenin meclisinden geçirmedik. 
Belediye başkanımızı da alkışlarınızla oraya istiyoruz. Yani diken var, ağaç var, 
proje var ama bazen da yer yok. O işin bir an önce Belediye Meclisinden 
geçmesi lazım. Hiç bir problem de görünmüyor. Kendiside geldi baktı, Sayın 
Valimiz de baktı yerine. Dolayısıyla ben Elazığ’da kalmaya dayanabiliyorum, 
ama başkası gelir iki gün sonra küser gider bunu bilmelerini istiyorum. 
Teşekkür ederim.  
 
 
Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Ben de teşekkür ederim. Ben sanayicilerden sonra aslında biz bu 
programa başlarken 3 tane proje vakıf olarak, Đstanbul ayağı olarak 3 proje 
önermiştik. Şimdi bir tanesi biliyorsunuz Harput'taki 5 evden birinin yapılması 
noktasında biz vakıf olarak üstlendik. Kimseden bir şey istemiyoruz. Bizim 
Đstanbul-Elazığ Kültür Vakfı olarak biz yapıyoruz. Bu geriye kalan 4 eve talip 
var mı? bir kere onu söylemek istiyorum artık iş bitirmeye başlayalım. Çünkü 
gece uzadı.  

 
Sadık ağabey bir tane ister misin? Artık pazarlık yapayım. Bir tanesini 

yap artık. Tamam, Sadık Oğuz not alıyoruz. Đbrahim Bey siz Harputlusunuz. Bir 
tanesini de size veriyoruz. Etti üç. Başka kim var. Evet, Elazığ Kültür ve 
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Yardımlaşma Derneği alıyor. Dört, bir tane kaldı, mal gidiyor, evet mal gidiyor. 
Bir tane kim istiyor. Osman Benzeş' e yazdık. O proje bitti.  
 

Şimdi geçiyorum iş bitirmeye. Şimdi ikinci projemiz ağaçlandırma 
projesiydi. Bütün Đstanbul'daki Elazığlılar bu projeye katkıda bulanacak. 
Elazığ'a gittiğimizde biz onun için bir fon oluşturacağız. Sizlere bildireceğim. 
Onu kesiyorum. Valimiz de yer tahsisi yapacaklar. Bu konuda da Sayın Dönem 
Başkanımız, Vali Yardımcımızdan rica ediyorum. Bize bildirir bildirmez, size 
bildiriyorum. Onu Elazığ'a gittiğimizde, o ağaçlandırmayı yapıyoruz.  
 

Üçüncü projemiz önemli. Çok önemli, eğitimde uzmanlaşmış kişimiz 
var, müteşebbis grubumuz var. Daima insanlar bir yola yabancılık çeker, yola 
çıktığı zaman. Bilen birisi de yola giderken oraya arkadaşlık yapar, ona inanır. 
Ben bu amaçla Harput Vakıf Üniversitesinin  kurulması noktasında Đstanbul'dan 
mütevelli heyetin oluşmasında birkaç isim önereceğim, beni bağışlasınlar. Ben 
onların küçüğüyüm. Ama bu görevi onlara verelim, bakalım hele bir ne oluyor. 
Đstanbul’dan bir başlayalım. Burası var burada, Yalova var. Onlara da ben 
mutlaka söz vermek istiyorum. Onun için o üç projeyi bir kere geçeceğim. 
Hocalarımız sırada. Oraları temsilen birilerine konuşma vermeyi düşünüyorum. 
Çünkü gece geç vakit oldu. Şimdi Harput Vakıf Üniversitesi için birinci isim 
olarak Mehmet GÜL, ikinci isim Süleyman Orakçıoğlu, üçüncü isim nasip 
olursa Đbrahim TAŞEL’i veriyorum ve Sadık OĞUZ’u dört kişilik bir heyetle 
yola çıkarıyoruz. Arkasında biz varız. Biz bu işin daima sekretaryasında 
olacağız vakıf olarak, takipçisi olacağız. Bu beş ismi inşallah önümüzdeki bir 
gün müsait olduğu bir dönemde bir araya toplar burada vakıf üniversitesi 
noktasında Elazığ’daki temaslarımızla, Sayın Rektörümüzle, Valimizle, eğer 
uygun görürse ki, bu konuda mutabık bir görüş oluştuğunu görüyorum. Bunu da 
bu akşam bitirmek istiyorum. Ben bütün herkesin adına teşekkür ediyorum bu 
yerleri kabul ettiğiniz için, itiraz etmediğiniz için teşekkür ediyorum.  
 

Üçüncü projem de bitti şimdi özür dileyerek Metin hocama ben söz 
vermek istiyorum. Prof. Dr. Metin SÖZEN’e söz vermek istiyorum. Duygusal 
konuşmaları aslında Rabia Babaoğlu Hanıma vermek istiyorum. Onun çok 
güzel bir şiiri var, şiirle bitirmesini isteyeceğim.  

 

Prof. Dr. Metin SÖZEN: 
                                       

Đlk defa Elazığlılar kuş tuttular. Đçinizde dışarıda olup ta oraya en sık giden 
benim. Üzerinden kaç hükümet geçti bilmiyorum, yalnız iki büyük baraj projesi 
geçti. Keban barajında 105 köyü aradık tek üniversite adına ben vardım. Bir 
süre projelerin başında ben vardım. Eskitmediğimiz bakan, görmediğimiz 
Elazığlı kalmadı. Gerçekte beraber olmak çok zor bir iştir. Birikim ister. Đşte 
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burada oturuyorlar. O bilginin yaşama dönüşecek kanatlarını ve önceliklerini ve 
çabucak maliyeti düşük olarak başarıya gidecek ilk çizgiyi yakalamak ister.  
Bunun tango adı vizyon ve stratejidir. Şimdi kimsenin dilinden düşmüyor. 
Vizyon ve strateji…  Bugün ilk defa baskı usulü bir vizyon tanımına tanık 
oldum. Değerli başkan Yetkin, sen sen sen diyerek ben olamayan, biz 
olamayanlara biz yapmaya çalıştı. Ama bundan sonrası süreklilik ister. Yani 
değerli hocamızın söylediği bütün insanların nitelik ve birikimlerinin 
envanterini önümde görmek isterim. Hangi acil ve sıkışık zamanda karşılıksız 
cevap verecek kimlik kimdir, onun birikimi yeterlimidir onu önümüzde 
görmemiz lazım. O dediği envanteri bana soruyorlar, hocam nasıl oluyor bu 
işler. Devletim soruyor, özel kesim soruyor, sivil toplum örgütleri hala ayakta 
nasıl duruyorsun diye soruyorlar. Ben de tek bir cevap veriyorum. Türkiye’de 
diri kalmış birikimli insan envanterini yıllardır yapıyoruz. Kim nerede hangi 
vali hangi öncelik ve kimlikle birikimin bulunduğu ile faydası olur. Hangi 
belediye başkanı geldiği gibi gider, hangisi de geldiği gün işe başlar. Bir 
öncesinin doğrusunu karşısına almaz, yanına alır ve güç odaklarını birleştirir.  
 

Demin bir arkadaşım ne anlamda ve ne kadar bilinçle söyledi bilmiyorum. 
Elazığ’da üç şeyi bir arada görmeyi özledim. Ben o üniversitenin kuruluşunda 
ilk ağaç dikilmesini önerenlerden biriyim. Adnan Kuruyazıcı, hocasıydı 
Mehmet GÜL’ün. Karısıyla oturuyor, yapayalnız.. Bende 105 köyü taramaya 
gitmişim Keban’a ve dedi ki, hoca burası ne olacak. Gencecik bir adamım. 
Dedim ki önce ağaçlar dikilecek boyumuzu aşacak, biz ilk dikişi, ilk kazığı 
buraya çakacağız, kıraç topraklarda yeşil görsün milletim, diyeceğiz. Şimdi 
galiba ilk defa ağaç dikmeye başlıyoruz. Erozyon meselesi, dolum-taşım işleri, 
barajların ömrünün kısalması uzun erinli gibi gözüküyor size. Biz işe 
başladığımız zaman, bilinçlensin diye insanlar ağaç diktirmeye başladık o 
paraya dönüştü, kampanyaya ….  
 

Bırakın sanayiyi falan canım. Bırakın sanayiyi. Sanayi kendi sınırlarını 
ve sıkıntılarını arındırdığı zaman tekstil niye gitmesin. Ama o krizli bölgem. 
Ben hiçbir şeyim olmayan, kaynağım olan şeye yatırım yaparım. Ben kültür 
adamıyım. Bir arkadaşım çok güzel konuştu, sonunu bağlayamadı. Beş kalem 
kültür, bir kalem sanayi dediniz, dedi. Sen Elazığlı kültürüne sahip değilsen, 
zaten dört kalemi yapamazsın. O toprakların sahibi değilsen, o birikimin sahibi 
değilsen, dostluklarını, beraberliklerini, dilini, imanını, yemeğini bilmiyorsan,  
zaten yapamazsın. Zaten katılımcı değilsin.  
 

Dostum eğitimci olarak çok güzel söyledi genç insan. O zaman oraya 
aydınlık yüzünü götüremezsin. Elazığ aydınlık yüzüyle Malatya’yla beraber 
olacak, karşılıklarla olmaz. Ben geçen sefer burada, Taşkışla’da bütün 
Malatyalılar toplandılar, beni de çağırdılar. O kadar disiplinli ve ne 
yapacaklarını biliyorlardı ki, kim nerede duracağını biliyordu. Ama ilk defa 
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şurada masada beraber oturan yöneticiler görüyorum. Kusura bakmasınlar. Bir 
üniversite kurulduğu zaman önce oraya aydınlık yüzünü götürür. O üniversite 
bütün insanını içinde bulur, kampusunda ihtiyarlar dolaşır, eski Elazığlılar 
dolaşır, anılarını anlatılırlar çocuklarına. O yüzden süreklilik ve katılım ve 
beraberlik her yaşın içinde olduğu bir iştir. Kaç defa gittim şuraya havza 
boyutunda bir bütünlük getirelim diye. Depreme gitti, dedi ki burası sallanıyor, 
ben Elazığlıyım dedi Naci. Bağıra bağıra konuşuyoruz Elazığ’da, defalarca 
konuştuk. Bütün kültür adamlarını götürdük,  bilim adamlarını götürdük, orada 
üniversitemizin diri güçlerini beraber kıldık. Bunları, anılarımı anlatıp günah 
çıkarmak için söylemiyorum.  
 

Bugün burada karar verip, bunun üstüne gidecek yol haritasını çizmek 
zorundayız. Söz verenlerin sözünü takvime bağlamak zorundayız. Bürokrasiden 
gelen genç bir tane Valimiz var, Belediye Başkanımız, kendi insanımız, 
Rektörümüz oranın çocuğu, ama öpüşmekten çok birlikteliğin gücünü ve 
önceliğini saptayan bir tavra ihtiyaç var. Bunun adına bırakın vizyon vesaireyi, 
biz ona yol haritası diyelim. Ben beş kentin yol haritasını yaptım. Demin o genç 
arkadaşım dedi ki Malatya’da şu, şurada bu, nereye gitsem o Malatya’nın en 
zenginleri bana kartını çıkarıyor, buraya bir kültür öncelikli bir kent olmanın 
öncelikleri nedir hocam diyor. Kusura bakmasınlar, kültürsüz, eğitimsiz bir 
kültürel sanayi olmaz, kültür hayvancılığı olmaz ve kültürel turizm olacak 
Elazığ’da tarihi onu gösteriyor. Sevgili Valim geldikten sonra hızlandı. Şu anda 
en büyük yatırımları olmayan bütçesiyle Kültür Bakanlığı size tahsis ediyor. 
Acaba niye? Hanginiz biliyorsunuz o projelerin oraya nasıl aktığını?  
 

Beraber olalım ne olursunuz, beraberliği öğrenelim. O açıdan otelle 
başlayan sevgili dostlarımın söylediği iyileşme poliçesinde iyimser bakarak 
önümüzdeki yolu doğru dürüst sürdürmemiz lazım. Önce Harput’un yıkılan 
evlerinin damları tekrar loğlanacak. Oradan temiz bir yüz yukarıya doğru 
çekecek götürecek bizi. Bunlar düş falan değil ve kısa zamanda kalanı 
kurtaracağız. Olmayanın yerine bir şey koyalım demiyorum. Önce yanlışı 
yapmayı engelleyecek bilim insanları.  Sonra biz onlara kaynağımızı doğru 
kullanın diye bir tavır götüreceğiz. Yüksek seviyede proje üretelim ki maliyeti 
düşürelim, sürekliliği sağlayalım, önümüzü görelim. O açıdan bu Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Elazığ ilinin ilk ciddi toplantısıdır. Burada ki sözlerden 
dönüleceğini hiç sanmıyorum. Eğer dönerseniz arkamda yedi yüz bin kişiyle 
üstünüze gelirim. Açık ve net söylüyorum. Çünkü gerçekten Fırat 
Üniversitesi’nin kültür öncelikli üniversite olmasını istiyoruz. Yakında kaç kere 
rica ettim ben. Üç yüz kere konuştum. 25 sene önce Fırat Üniversitesinde bir 
açılış konuşmasında tek başınıza sabah olmaz, yukarı Fırat havzası doğal 
değerleriyle, kültür değerleriyle beraberce bir büyük bütünlüğü taşıyarak 
gidecektir.  
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Her yere bir havaalanı, her eve bir şey yaparsanız, evet yapabilirsiniz. 

Malatya’da da var, Elazığ’da da var, Erzincan’da da var inşallah hepsinde olur, 
ama ortak aklın birleştiği başka büyüklükler istiyorsanız, uluslararası 
gidecekseniz, evrensel boyutlarda sözünüz dinlenecekse bunun başka bir 
büyüklüğü var. O açıdan yukarı Fırat havzasını sayın Valimden rica ediyorum. 
Artık bıktım. 25 sene önceki Fırat Üniversitesi’ndeki açılış konuşmam 
büyüklüklerde beraberlik fikrini getirmemizdi. Malatya ile çekişilecek, ne 
olacak çekişilecek. Azlık akılsızlık da çekişilir.. Aklın birleştiği yerde 
büyüklükte buluşulur. Bunu artık matematik, aritmetik tarafı da yoktur. Aklın 
ve felsefenin getirdiği budur. O açıdan Malatyalılara gittim söyledim Sayın 
Başgöz’e bir dakikada “evet” dedi. Sivas Valimiz Veysel Beye söyledim, bir 
dakikada “evet” dedi. Erzincan Valimize söyledim, bir dakikada “evet” dedi. 
Ama Erzincan vs. Tunceli’de katılacak, ama bizim Elazığ Valimiz olarak Hasan 
Basri ile oturup Ankara’da, Belediye Başkanlarımızı çağırarak buluşuyoruz ve 
kültürel öncelikli kalkınma bütçesinin altına imzamızı atıyoruz. Ne kanyonumu, 
ne erozyonumu, ne şunu mu bunu mu harap etmeden öncelikle gündemi doğa 
olmak üzere, kültür olmak üzere kuralım. Ne getirecek sonu biliyor musunuz? 
Bütün bunlardan sonra bir büyüklükler söz konusuydu, konuştuğum benim. Şu 
anda burada birileri var. Kelkit suyunun çıktığı yerden Yeşilırmak olarak 
döküldüğü yere kadar beş valimizi, 16 belediye başkanımızı oradan yetişenleri,  
oradan yetişmiş memleketine gelmiş yatırımcıları bir araya getirdik, iki 
üniversiteyi içine kattık, Cumhuriyet ve Gazi Osman Paşa, Sultan Aziz’i yaptık. 
Bütün bilgileri deprem deprem diyor. Depremsellikleri vs. yi saptadık. Şu anda 
belediye başkanlarının, şu anda sanayicilerin elinde depremi, toprak etüdü, araç 
gereçleri ve tümüyle hazır bir şekilde ellerine veriyoruz, beş kuruş parasız. Đşte 
büyüklük ve beraberlik bunu getirir. Bu yüzden yukarı Fırat havzasını ölmeden 
görmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu kadar.  
 
 
Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Hocam ağzınıza sağlık. Şimdi işin resmiyetini de bir taraftan 
tescillemek anlamıyla Đstanbul’da ağaçlandırma işlemini Prof. Dr. Melih 
BOYDAK bey takdim edecek. Elazığ’da, Elazığ Akgün’e bu görevi verip takip 
etmesini rica ediyorum, vakıf adına. Đkinizde zaten mütevelli heyetinde 
bulunmaktasınız. Özellikle rica ediyorum. Ben resmi yanını bitireyim, takip 
işlerini sonra hallederiz. Bu akşam her şey bitti. Son olarak Naci Bey (Prof. Dr. 
Naci görür) çok az bir şey konuşmak ister misiniz? Bu son Elazığ’daki bu 
deprem konusunda, Elazığ’dan beni aradılar yerel basın. Çünkü bir çekim 
yapıyorlar. Bir eksiklik var orada onu bir tamamlayın sayın hocam. Valla 
kusura bakmayın sabaha kadar buradayız. Yahut kapıları kapattıracağım.   
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Prof. Dr. Naci GÖRÜR: 
 

Değerli hemşerililerim Mehmet Gül diyor “hadi bizi korkut biraz” 
diyor. Şimdi maalesef benim konum gereği insanları korkutuyorum. Tabi 
korkmamak için deprem denilen afete karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bu işi 
başlangıçtan beri yapmış olmak gerek. Yerleşim alanlarında, oturduğumuz 
evlerde, köylerimizde, kentlerimizde aklın, bilimin, teknolojinin gereğini 
yapmış olmak gerek. Bugün de o yapılmıyor. Konumuz önce Elazığ. Elazığ’da 
bir iki deprem oldu ve insanlar korkmaya başladı, Elazığ’dan beni arıyorlar. 
Geçen sene biz burada bir toplantı yaptık. Sanıyorum Yaren-i Harput Derneği 
ile birlikte. Elazığ’daki yerel yöneticileri de çağırdık. Hatırladığım kadarıyla 
Sayın Belediye Başkanımız da gelmişti. Biz Elazığ’ın bir deprem kenti 
olduğunu, ama Elazığlının bu bilinçte olmadığını vurgulayarak söyledik. Yani 
korkmak açısından değil. Korkmak gafletten dolayıdır. Eğer gaflet 
içerisindeysek, gerçekten korkalım ama gerekeni yapacaksak bu söylediklerimiz 
korkmayı gerektirmez. Şimdi Elazığ çok tehlikeli bir bölge. Yani Đstanbul, 
Marmara ne kadar tehlikeli ise Elazığ’da o kadar tehlikeli. Elazığ’da veya 
çevresinde olan depremlerin periyotlarına bakıldığı zaman birkaç nesli içerisine 
alan zamanlar. Mesela Elazığ’ın etkilendiği fay sistemi Doğu Anadolu fayı 
dediğimiz fay çok sığ depremler meydana getiriyor. 9 Şubat’ta olan depremde 5 
km. derinlikte olan bir deprem, yani bu çok sığ bir deprem. Tabi böyle yüzeye 
yakın yerde kırılma olduğu için yüzeyi çok fazla sallayabiliyor. Dolayısıyla 
binaları, yerleşim alanlarını da o derece etkileyebilecek bir deprem. Bu 
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Karlıova‘dan başlıyor, Bingöl üzerinden geçerek Palu’dan Sivrice’ye geliyor, 
Hazar Gölü’ne.  
 

Hazar Gölü’nün oluşum nedeni deprem. Yani Marmara Denizi nasıl bir 
fayın ürünü ise, Hazar Gölü’nün meydana gelişi o depremden dolayı. Hazar 
Gölü’nün altında bulunan kentlerin batışı da depremden dolayı. Dolayısıyla, 
Hazar Gölü’nden geçerek güneye doğru Sincik, işte oradan Gölbaşı, Maraş, 
Türkoğlu ve oradan da Antakya-Hatay’a inen bir hat. Elazığ’a yakın iki deprem 
büyüklüğü gerçekten fazla. Bakın Palu ile Sivrice arasında 1824 yılında olan en 
son deprem odur, büyük yıkıcı bir deprem. 1874 yani yaklaşık 135 gibi bir 
zaman geçmiş ve o büyüklükte bir deprem olmamış. Depremin büyüklüğü 7,1 
ve sismolojide bir kaide vardır. Deprem biliminde bir yerde belirli bir 
büyüklükte deprem olmuşsa, aynı yerde o depremin tekrar olacağıdır, yeterince 
enerji biriktiği zaman. Palu ile Sivrice arasında 7,1 büyüklüğünde deprem 
olduğu zaman Elazığ’da çok az bina ayakta kalır. Bunu size rahatlıkla 
söyleyebilirim. Kendi kendimizi aldatmayalım. Ben inşaat mühendisi değilim, 
ama burada o konuda uzman olan arkadaşlarımız var. Elazığ’daki yapı stoku 
inanılmayacak kadar kötü ve hele hele o eski kerpiç dam evlerin üzerinde. 
Bilinçsizce ve şuursuzca kentin estetiğini mahvederek ki bu Elazığ 
Belediyelerinin en büyük kabahatidir. Elazığ ‘ı bir çirkinlik abidesine 
dönüştürmüşlerdir ve o evlerin 7.1 gibi bir depreme dayanacaklarını hiç 
düşünmüyorum. Uzaklık da pek öyle fazla değil. Sivrice 25-30 km. mesafede. 
Şimdi bu olan depremler hiç deprem değil. Onu deprem diye addetmeyin ve 
sakın ola ki 5,3 oluyor, enerji boşalıyor gibi bir cehalete de kapılmayalım. 
Bunların hiçbiri doğru değil ve Doğu Anadolu fayı üzerinde bazı bölgeler var, 
sismik boşluklar. Mesela bize nerelerde deprem bekliyorsunuz dedikleri zaman 
biz sayarız; Karlıova-Bingöl arası, Doğu Anadolu fayında söylüyorum. Bingöl 
veya Palu-Sivrice arası, Sivrice-Sincik arası, Maraş Türkoğlu en tehlikeli bölge. 
Şimdi bu bölgelerde olabilecek bir deprem bilimsel olarak beklentini sonucudur 
ve beklenen depremin boyutu da bu bölgelerde 7’ye yakındır. Şimdi ben hemen 
şunu söyleyeyim, ister inanın, ister inanmayın. Biz artık bu şekilde konuşma 
durumuna geldik. Biz Türk hükümetlerine de bunu anlatamadık. Çünkü hiçbir 
merkezi ve yerel yöneticiler bu deprem sorununa sahip çıkmıyorlar. 
Çıkmıyorlar da ne oluyor, haklı mı oluyorlar “hayır”. Bir şey daha söyleyeyim. 
Bunu ben medyada da söyledim. 1999 depremlerini biz 1997 yılında söyledik. 
Cilt cilt raporlar var, kitaplar var ve terimlerde şu. Đzmit-Adapazarı yöresinde 
büyük bir enerji birikimi var, burada büyük bir deprem olabilir, önlem alınmalı 
diye 1999 depremi için söylüyoruz, 97’de elimizde rapor var Teknik 
Üniversite’de. Hiç kimseye sesimizi duyuramadık. 30 bin kişiyi gömdük. Aynı 
şeyi şimdi yine söylüyoruz. Elazığ şimdi çok güzel, her şeyini yapabilir, ama 
kesinlikle deprem güvenlikli bir kent olabilmek için gerekli dönüşümü, kentsel 
dönüşümü yapmak zorundadır. Bu Elazığ’ı süslemekten, çiçek ekmekten, 
yolları asfaltlamaktan çok daha önemlidir.  
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Burada ben birazda bazı şeyleri pek anlamadan bazı şeyleri izledim. 

Mesela bir milletvekilimiz kamusal olarak her şeyi yaptık dedi. Acaba ben 
başka bir kentten mi söz ediyor, yoksa benim bulunduğum kentimden mi söz 
ediyor? anlamakta zorluk çekiyorum. Elazığ‘ın çok alt yapı sorunları var. 
Elazığ’ın işsizlik sorunları var. Tabi ki Elazığ’a da yapılan çok şeyler var. 
Yapanlara da çok minnettarız başta Belediye Başkanımıza ve Valimize, 
Milletvekillerimize. Ancak resmi doğru ortaya koymak lazım. Elazığ  bugün 
Doğu’da geri kalmış bir ülkedir. Malatya örneğini verirken de gocunmamak 
lazımdır. 60 km. ötede bir kent bu kadar çağdaş, bu kadar sanayileşmiş, bu 
kadar kültüre hizmet verebiliyorsa, insanları mutlu ve müreffeh ise, Elazığ bunu 
yapmamışsa bu sorunun kaynağına inmek lazım. Teşekkür ediyorum.  
 
Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Teşekkür ediyorum sayın hocam. Prof. Dr. Melih BOYDAK Bey’e söz 
vermek istiyorum. Buyurun hocam. 

 

Prof. Dr. Melih BOYDAK: 
 

Çok değerli konuklar, Đstanbul’daki çok değerli Elazığlılar, 
Hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında ben 
burada gerçekten bugün aşağı yukarı 60’lı yılların başından beri Đstanbul’da 
olduğum süre içerisindeki en verimli toplantılardan birini yaşıyorum. Bunu tüm 
samimiyetimle belirteyim. Yazın Elazığ‘dayken, Hüsamettin KAYA bey bu 
konudan bahsetmişti. Bende seve seve katılırım demiştim ve üzerimize düşen 
çevre konusunda ve ormancılık konusunda üzerimize düşeni yapacağımızı 
belirtmek isterim. Bir-iki şeye izninizle dokunmak isterim. O da şu, 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü veya mera ıslahı. Bunlar bir bütündür, bir havza 
kullanımıdır ve Türkiye’de bu alanlar devletin elinde olduğu için devlet 
bütçesini gerektirir. Ancak öncelik içindedir. Fakat şunu söyleyeyim aşağı 
yukarı 10 yıl kadar evveldi. Sayın yöneticilerimiz çok iyi bilirler. Japonya’dan 
bir hibe gelmişti. Doğu Anadolu sularının rehabilitasyonu projesiydi. Projenin 
çok önemli bir bölümünü Feke’ye ve sonra başka mıntıkalara sayın bakanlar 
götürdüler, o dönemin bakanları ve oraya olan o yatırım maalesef yarım kaldı. 
Adıyaman, Elazığ ve Malatya’yı biraz da yukarıları kapsayan bir yatırımdı. 
Yalnız şurasını da söyleyeyim Elazığ‘da ağaçlandırma olmuyor değil, ben her 
gidişimde meslektaşlarımla dolaşırım. Kuşhanı’nda, Şahsuvar’ında, Selis’inde, 
Çapak’ında çok güzel ağaçlandırmalar ve projeler gelişiyor. Yalnız bu projeler 
oldukça pahalı projelerdir. Bir de bir noktayı ifade ederek sözlerimi bitirmek 
istiyorum. O da şu, Sayın Prof. Dr. Ramazan demir hocamız çok güzel bir proje 
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sundular, ancak şunu hemen söyleyeyim. Keban barajının dolması sadece 
Elazığ‘ın kenarındaki erozyon çalışmalarıyla mümkün değil.  Fırat’a su taşıyan 
Karasu, Munzur, Murat bütün bu havzaların tek tek erozyon çalışmalarıyla 
tamamlanması lazım ki, bunu engelleyebilelim. Artı havza çalışmaları kolay 
çalışmalar değil, toprak etütlerinden, diğer etütlerden ama bunu başaracak bir 
ekip var Elazığ’da biliyorum. Başarabilecek meslektaşlarımız var. Bizde bütün 
gücümüzle gereken katkıyı yapacağız. Bir de eğer bana o gün bir imkân 
verilirse ben biraz Elazığ’daki o toplantı sırasında küreselleşme, 
küreselleşmenin orman ve doğa üzerindeki etkileri ve dünyadaki bakış açısı ve 
küreselleşmenin doğayı nereye götürdüğü, genel olarak da açıklamak isterim. 
Hepinize saygılar sunuyorum.  

 
 Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Bir daha sana çok teşekkür ederiz. Şimdi çok özür diliyorum. Eğitim 
camiamızdan buradan konuşmak isteyen var mı? Prof. Dr. Eyüp Đsbir  Bey 
buyurun efendim.  

 

Prof. Dr. Eyüp Günay ĐSBĐR: 
 

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Ticaret 
Odası Başkanım, Sayın Vakıf Başkanım, Đstanbul’daki çok kıymetli Elazığlı 
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hemşerilerim ve özellikle Elazığ sevdalısı olan buradaki çok kıymetli davetliler. 
Ben naçizane 8 sene, 2 dönem Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü yaptığım 
dönemde gerçekten şu anda burada hissettiğimiz heyecan ve arzu, istek 
mevcuttu. Ama belki elimizde bir takım enstrümanlar olmadığı için 
gerçekleştirememiştik. Fakat görüyorum ki artık olay fikir aşamasından 
uygulama aşamasına geçmiştir. Ben buna can-ı gönülden sevinerek ve 
heyecanla karşılıyorum ve Ankara ‘da özellikle halen görevli bulunduğum Gazi 
Üniversitesi içerisinde bu projenin veya benzer projelerin hayata kavuşması 
konusunda da her türlü desteği özellikle Ankara’daki akademisyen arkadaşlarım 
adına burada huzurunuzda tekrar etmek istiyorum. Bir noktaya dikkat çekmek 
istiyorum yalnız. Şimdi her şey çok güzeldir. Başlangıç ne kadar güçlü ve 
sağlam verilerle ortaya çıkarsa o kadar sonuçta başarılı olur. Bir kere doğu 
Anadolu Projesini Fırat Üniversitesi olarak biz koordine edip beş üniversite 
arasında kurduğumuz konsorsiyum sonucunda neticelendirirken bir takım 
gerçekleri de ortaya koymuştuk. Bu Doğu Anadolu Bölgesinin Türkiye’nin 
gayri safi milli hâsılasına yapmış olduğu katkı miktarıydı ve %4.1’lik bir katkı, 
karşılığında da yine aynı bütçeden gayri safi milli hasıladan aldığı destek vardı. 
Bu eğer Doğu Anadolu’yu büyük ölçüde Marmara Bölgesi ile veya gelişmiş 
bölgelerle karşılaştıracak olursak çok büyük bir uçurumun bulunduğunu bize 
göstermekteydi. Dolayısıyla benim burada Sayın Prof. Dr. Metin Sözen hocama 
gerçekten birçok noktada iştirak ettiğimi hem belirtmek istiyorum, hem benim 
de hislerime tercüman olduğu için kendisini saygıyla anarak devam etmek 
istiyorum.  
 

Eğer biz bir bölge ve havza çalışması gerçekleştiremezsek Elazığ tek 
başına bunu toparlayamaz. Üniversitenin hinterlandı Tunceli, Muş, Bingöl 
hinterlandıdır. Bu hinterlant aynı zamanda çalışılacak havzadır ve dolayısıyla 
eğer Üniversite yerel yönetim, mülki yönetim, ticaret odası ayakları bu 
çalışmayı destekleyecek olursa, başarıya ulaşacaktır, ama bana göre bizim o 
Doğu Anadolu Projesinde ortaya koyduğumuz bir takım noktalar vardı. 
Bunlardan biri de cazibe merkezi olarak tespit edilmesi gereken iller 
açısındandı. Bu cazibe merkezlerinden bir tanesi Doğu Anadolu’da 
Erzurum’du, bir tanesi Van’dı, diğeri de Malatya ve Elazığ noktasıydı. Bu 
cazibe merkezleri halen geçerliliğini bana göre korumaktadır, ama maalesef 
bunu burada biraz üzülerek de ifade etmek zorundayım. Elazığ, Malatya cazibe 
merkezi ağırlığını Malatya’ya doğru bir denge bozukluğu sebebiyle 
kaybetmektedir. Dolayısıyla bunu tekrar kazanmanın tek yolu işte burada 
gösterdiğimiz birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmektir.  
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Üniversite oluşumu son derece güzel bir projedir. Hatta yine benim 
Rektörlüğüm dönemimde acaba üniversiteyi iki ayrı üniversite haline bölebilir 
miyiz? şeklinde bir projemiz vardı. Teknik ağırlıklı bir üniversite ile sosyal 
bilimler ağırlıklı bir üniversite dönüşümü nasıl olurdu, diye fizibilite 
çalışmalarını yapmıştık ve bunu o tarihteki ilgililere ilettik, ama sonuç 
alamamıştık. Benim bir başka eklemek istediğim nokta halan hazırlamış 
olduğumuz Doğu Anadolu projesi belki yıl itibariyle aktüalitesini kaybetmiştir, 
ama incelediğimiz 18 sektörün ve bölgede mevcut her ilin kendisi için dörder 
tane de fizibilite çalışması beraberinde vardır. Yani bugün kalkınma ajansları ve 
Elazığ‘da kurulacak olan o destek ofisleri kavramıyla gerçekleştirilmek 
istenilen olay, o tarihte hazır dokümanlar halindedir. Hatta şu anda benim 
yanımdaki flaş bellekte bu Doğu Anadolu Projesindeki fizibilite raporlarına 
varıncaya kadar bütün dokümanı yanımda taşıyorum. Acaba bir yerde lazım 
olur da kullanabilir miyim diye. Proje bittikten sonra baktım kimseden ses soluk 
çıkmıyor, Gazi Üniversitesine döndükten sonra oturdum, Doğu Anadolu Projesi 
adı altında o projeyi yeniden yüz sayfalık bir doküman halinde özetledim ve o 
tarihte de Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezine verdim ve onlar bastı ve 
dağıttı. Fakat yine pek sonuç bulamadım. Dolayısıyla bu tip akademik 
çalışmaların artık bana göre bugünkü şurada aldığımız toplantıdaki karar 
çerçevesinde uygulamaya geçme zamanı gelmiştir. Ben bunu gerçekleştirecek 
bütün arkadaşlara her yönden ve tabir’i caizse bir amele gibi hizmet etmeye 
hazırım. Ankara’dan da ben bunu her türlü desteğini vermek için huzurunuzda 
söz veriyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.  
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Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Teşekkür ederim hocam. Şimdi yavaş yavaş kapatıyorum. Bursa’dan 
gelen arkadaşlarımız vardı, dernek başkanlarımız. Đçinizden konuşmak isteyen 
var mı? Çok kısa ama. Sizler de benim gibi ev sahibisiniz, onun için gecenin 
sonuna bıraktık. Çünkü bu komitede görev alıyorsunuz zaten.  
 
     Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli hemşerilerim, aslında 
ben konuşma yapma niyetinde değildim. Böyle bir hazırlığımız da yoktu. Biz 
sadece bu projeye destek vermek amacıyla Bursa’dan buraya 20 arkadaşımızla 
geldik. Ancak yapılan konuşmalarda biraz da biz hissemizi aldık. Biraz da biz 
katkıda bulunmak istiyoruz, müsaade ederseniz. Hocalarımız çok güzel 
konuşmalar yaptı. Bunların arkasından bizim konuşma yapmamız biraz da 
sıkıntılı, zor ama biz onların öğrencisiyiz. Müsaade ederlerse, kabul ederlerse, 
bizim de konuşmamız böyle diyoruz. Tabi ki hocalarımız kültürel anlamda 
Elazığ’a bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Biz de tekrar başa dönüyorum 
sayın oda başkanımızın değindiği konuya. Biz sanayiciyiz. Biz Elazığ’a sanayi 
olarak katkıda bulunmak zorundayız. Biz sanayici olarak borcumuzu ödemek 
zorundayız. Hocalarımız da kültürel anlamda borçlarını öderlerse, biz de 
sanayici olarak borcumuzu ödersek, zannediyorum hedeflediğimiz noktaya 
Elazığ’da ulaşmış oluruz.  

 
Elazığ’ımızda havaalanı yapıldı. Güzel bir otelimiz yapıldı. Ben uzun 

dönem Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda meclis üyeliği yaptım. Bütçe 
komisyonunda görevler aldım. 2000 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan 50 kişilik bir grubu Elazığ’a götürmek istedik, ancak kalacak 
yerimiz olmadığı için, oradaki sanayicilerimizi ağırlayamayacağımızı bildiğimiz 
için maalesef götüremedik. Ancak o dönemde sayın başkanım da hatırlarlar. 
Elazığ‘a gittiğimde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın meclis toplantısına 
katıldım. Oradaki çalışmaları ve Bursa’daki çalışmaları kıyaslama şansı 
buldum. Tabi otelimizin yapılması bundan sonraki aşamada sanayicilerimizi 
götürme şansımız olacak. Biz bu projenin her aşamasında arkasındayız. 
Üzerimize ne görev düşerse boynumuz kıldan ince misali. Herkes kapısının 
önünü süpürürse sokağımız, mahallemiz, şehrimiz, kentimiz temiz olur 
düşüncesiyle, biz Elazığ’a sahip çıkarsak Türkiye’ye de sahip çıkmış oluruz 
diyoruz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.  
 
Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Teşekkür ederim sayın başkan. Şimdi sana başka bir görev de 
veriyorum. Đnşallah Haziran ayında Đstanbul’dan hep beraber yani Balıkesir, 
Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ayağımız, Kırıkkale ayağımız biraz eksik kaldı. 
Ben de çalışayım sende çalış, orada kimler var onlara bir ulaşalım. Çünkü 



 377 

iletişim kuralım. Bu saatten sonra belki yola çıkacaklar. Yalova dernek 
başkanımız çok kısa bir konuşmak istiyormuş. Buyurun.  
 

Yalova Dernek Ba şkanı: 
 

Efendim. Saat geç olması dolayısıyla fazla bir şey konuşmak 
istemiyorum fakat Yalova Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olarak 
biz de “Elazığlılar Buluşuyor” konusunda destek vermek amacıyla kendi 
bulunduğumuz yerde bu toplantıya katıldık. Bize düşen ne görev olursa da bu 
konuda her türlü yardımı yapmaya bizde hazırız. Hepinize iyi geceler.  
 
 
Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Çok teşekkür ederim. Derneklerden başka kimse yok. Ben şimdi sözü 
Prof. Dr. Aytuğ ĐZAT Bey’e vereceğim. Eski benim dönemimden Turizm 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıydı. Vakfımızın kurucusudur. Artık son bir şiir 
okumak üzere Rabia Babaoğlu Hanım sana vereceğim. Biraz duygu ile 
başladık, duygu ile ayrılalım diyorum.  

 

Prof. Dr. Aytu ğ ĐZAT: 
 

Hepinize iyi akşamlar. Fırat Üniversitesi’nin kuruluş toplantısına 
gittiğimiz günleri hatırladım Prof. Dr. Metin Sözen Hoca ile birlikte. Aynı 
heyecanı duyuyorum. Bir başka üniversitenin kuruluş müjdesini duyunca da çok 
sevindim. Teşekkür ediyorum arkadaşlara. O üniversite kurulurken, 
toplantılarından birine davet ederlerse çok mutlu olurum. Bendeniz burada bir 
vakfı temsil ediyorum aynı zamanda. Uluslararası Mavi Hilal Đnsani 
Kalkındırma ve Yardım Vakfı. Belki duymuşsunuzdur. Birleşmiş Milletler 
danışman statüsünde Avrupa’daki sivil toplum örgütlerinde yönetimde Akdeniz 
sivil toplum örgütlerinde başkan yardımcısı statüsünde bir gücümüz var. 
Ulaşılabilirlik gücümüz var çeşitli fonlara, kaynaklara. Biz vakıf olarak 
Türkiye’deki diğer çalışmalardan farklı bir şekilde proje danışmanlığı 
yaptığımızda, ücret almıyoruz. Diyelim bize 10 bin dolar, 15 bin dolar verin, 
proje yapalım öyle bir yaklaşımımız yok. Ticari bir yaklaşımımız yok. Yalnız 
ciddi projeler bulduğumuzda kendimiz ekiplerimizi hazır yapıyoruz ve katkıda 
bulunuyoruz.  
 

Şu anda vakfımızın uzmanları Mart ayının başına yetiştirmek üzere 
Elazığ için ne yapabiliriz diye çalışma yapıyorlar. Đnşallah Mart ayında 
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başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza kendi düşüncelerimizi aktarmış olacağız. 
Bu temsil ettiğim vakfın işi olacak. Dünyanın pek çok ülkesinde depremler 
dâhil, inşallah Elazığ’da olmaz, olursa da vakfımızın hizmetleri ne olacaktır? 
Değişik hazırlıklarımız var ve biz dış konuları dışarıdan adam getirmeden 
kullanan milli bir kuruluşuz. Hiç yabancı sokmuyoruz kendi çalışmalarımıza. 
Đster burada, ister Pakistan’da, ister Afganistan’da. Böyle de bir ayrıcalığımız 
var. Onu da bildirmek isterim. Gönlünüz rahat olsun diye. Şahsım olarak da 
birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok uzun süre yurtdışındaydım. Onun 
için Elazığlı hemşerilerimin çalışmalarına katılamadım. Bugünden itibaren 
yakalamaya çalışıyoruz. Aslında birkaç ay öncesinden beri Talat Akgün Bey 
sağ olsun, “hadi kolları sıva” dedi. Kültürden biraz anlarım Prof. Dr. Metin 
Sözen Hoca kadar olmasa bile. Biraz kenarından geçmişliğimiz var. Elazığ 
insanının farkını ortaya çıkaracak çalışmalara öncelik vermek istiyorum. Geçen 
sene başladığım ve hedef olarak bu yılın sonunda bitireceğim ama bu yılı 
sonunda bitireceğim dersem Prof. Dr. Metin Sözen Hoca yakama yapışır, peki 
vereyim o sözü.  
 

Manzum bir Elazığ karakterlerinden bir oyun yazıyorum. Đnşallah bu 
yılın sonunda biter. Orada bizim özlemini çektiğimiz Elazığlı karakteri ki, aynı 
zamanda Türk karakteri, Müslüman Türk karakteri, çağdaş Türk karakteri her 
yönüyle, komşuluğuyla, dayanışmasıyla. Bu sene sonunda kendim inşallah 
Elazığlılara hediye etmiş olacağım. Diğer şeyleri başka zaman konuşalım. 
Saygılar sunuyorum. 
 
 
Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Teşekkür ediyorum. Doğru Yol Partisi Đstanbul Đl Başkanı Sayın Faik 
ĐÇMELĐ’ yi davet ediyorum. Bir şiir okuyacaksın Rabia Hanım konuyu 
kapatacağız.  

 

Faik ĐÇMELĐ: 
 

Saygıdeğer katılımcılar, değerli büyüklerim, değerli hocalarım hepinize 
saygılar sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Bu saatte fazla söz kalmadı. 
Keşke bu panelin ikinci bölümünü başa alsaydık. Gerçekten zevk ile, dikkatle 
dinledim ama katılımcıların büyük bir çoğunluğu gitti. Bundan 
faydalanamadılar. Ben bir kardeşiniz olarak, bir Elazığ sevdalısı olarak bütün 
hemşerilerimin emrindeyim. Ben sanayici değilim, eğitimci değilim, ama iyi bir 
cemiyetçiyim. Đyi bir teşkilatçı olduğumu söyleyebilirim. Her ne kadar 
hemşerimiz varsa, bize ne işi düşüyorsa, elimizden geldiğince yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Gerçekten biraz önce Prof. Dr. Melih Boydak Hocam söyledi. Uzun 
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yıllardır cemiyetçilik yapıyorum. Birçok toplantıya katılıyorum. Hele hele 
Elazığ ile ilgili hiç bir şeyi kaçırmıyorum. Ama bu akşam ki kadar nezih, 
faydalı bir toplantı bugüne kadar yapılmadı. Bu açıdan özellikle vakıf 
başkanımıza, arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Đyi akşamlar diliyorum.  
 
Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Son konuşmacı Rabia Babaoğlu Hanım, senin güzel bir şiirin vardı. 
Onu oku bacım da öyle “biraz Elazığ’ı özledim”, cümlesiyle başlayan bir şiirin 
vardı, öyle hatırlıyorum ben.  

Rabia BABAO ĞLU: 
 

Palu’lu hasta. Ölüm döşeğinde yatıyor. Hoca başında Kuran okuyor. 
Çocukları ve eşi de başında. Bunu daha önceden de anlatmıştım. Dinlemeyenler 
dinleyebilir ve bir taraftan da hoca diyor ki ‘inneillah inne ileyherecuhu– 
O’ndan geldik, O’na gideceğiz’. Hoca diyor ‘Allah de, Allah de öleceksin’. 
Hocadan tek çıkan ses ‘ıhh’. Çocukları diyor ‘baba imansız gideceksin Allah de 
Allah’. Gene hocadan ses yok ve karısı diyor ki ‘Çekilin ben ona Allah 
dedirtirim’. Diyor ki, ‘Bekru iyileşecek, yine salına salına gezecek, belki ben 
öleceğim yine evlenecek’. Bekru dayıdan çıkan ses ‘Allah inşallah’. Şimdi ben 
biraz Elazığlıca konuşacağım. Hep herifler konuştunuz. Hep konuştunuz. 
Đnşallah biz de inşallah diyeceğiz. Yapmayın inşallah diyeceğiz. Gerçekten 
Elazığlı olmak bir ayrıcalık ve ben Elazığlıyı da seviyorum ve Elazığlı olmaktan 
da gurur duyuyorum.  
 

Fatih’e atandığımda bir tane genç bir çocuk içeri girdi. Dedi ki “Sen 
Elazığlı mısınız?”. Yani böyle Elazığ şivesiyle. Dedim “evet”. Kardeşimi dedi 
Şehremin karakolunda içeri almışlar. Emniyet Müdürüne söyle ki bıraksınlar. 
Dedim ki kardeşin ne yaptı? Kız yüzünden dövüşmüşler. Ben de gerçekten şu 
an Bağcılar Emniyet Müdürünü aradım, Đbrahim ağabey dedim, böyle böyle 
işte. Bizim Elazığlı iki genç kavga etmişler. Đşte onları karakol da barıştır, -
Elazığlı bir başkasıyla kavga ediyor- ayrılsınlar. Dedi ki neyin oluyor. Dedim 
hiçbir şeyim olmuyor, Elazığlı. Dedi ki sen Đstanbul’daki bütün Elazığlılara 
sahip çıkacağını mı zannediyorsun? Dedim “evet”.  
 

Şimdi herkes kendi çapında bir şeyler yapmalı. Ne yapmalı? Ben bir 
memurum. Şimdi aslında memurlar beleşi sever. Ama mesela nüfusta olmam 
nedeniyle ve gerçekten çok büyük bir ilçede çalışmam nedeniyle, ortalama 
günde 2000-2500 kişinin gelip sirküle olduğu bir yerde çalışıyorum. Oraya iş 
adamı da geliyor, vatandaşı da geliyor, normal küçük müteşebbisler de geliyor. 
Hep mesela söylüyorlar. Müdire Hanım bir isteğiniz var mı? Valla diyorum işçi 
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alıyor musunuz? Đşte diyor ki, “alıyoruz ama bizim metal üstüne”. Ya diyorum 
tamam sanat okulu mezunu var ve gerçekten yanımda biriktirmi ş olduğum cv 
ler var. Geçen sene kadrolu olarak yani kadrolu derken işinden çok memnun 
olan 49 kişiyi i şe yerleştirmişim. Şimdi şu olay var yani herkes bir şeyler 
yapabilir. Yeter ki o yardımlaşmayı, o birlikteliği, o birbirinin elini tutmayı 
becerebilirsek ki, becerdiğimize de inanıyorum. Sadık Oğuz Ağabey ve biz 
Kebanlı olmamız nedeniyle yaşama böyle daha güzel bakıyoruz ya o nedenle 
ben de çok karamsar değilim. En azından şimdi 5 tane ev onaracaksınız. Yine 
de Allah sizden razı olsun. Bu akşam o çıktı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 
Aslında Yetkin Gündüz Ağabeye de biraz, Yetkin Ağabey ile ilgili de çok kısa 
bir şey söyleyeceğim. Ben Fatih’e atandığımda Fatih’te ilk benim ziyaretime 
gelen Tuncay ÖKTEM Ağabeyimdi. Hiç unutamam ve ilk geldi, dedi ben 
Elazığlıyım, sen buraya atanmışsın, her konuda yanındayız. Fatih 
Belediyesi’nde de dikkat ettim Fatih’te çalışanların beş tanesinden biri inanın 
Elazığlı, üç tanesinden biri Elazığlı. Dediler ki burada bir Elazığlı Belediye 
Başkanı vardı Fatih’te, Yetkin GÜNDÜZ. Hepimiz onun döneminde girdik işe. 
Yani ben biraz fanatik Elazığlıyım. Elazığlıyı seveni de severim. Hepinize 
saygılar sunuyorum. Tekrar iyi oturumlar.  
 
Yetkin GÜNDÜZ: 
 

Efendim maksat hasıl olmuştur, gece de geç olmuştur. Bu vesileyle 
ayaklarınıza sağlık. Ama hani derler ya sahurluk verecek halimiz de kalmadı. 
Allah rahatlık versin diyelim. Đyi geceler diyelim. Sayın Valim teşekkür ederim.  
Tüm heyetinize saygılar sunuyorum.  
 


