TOBB 9. EKONOMİ ŞURASI TOPLANTISI İÇİN
ELAZIĞ TSO TARAFINDAN ŞURAYA SUNULAN RAPOR
Tarih: 18/01/2019
Konu: TOBB Ekonomi Şurasında Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan tarafından şuraya
sunulan ve kürsüden seslendirilen Elazığ TSO Raporu

Sayın Cumhurbaşkanım,
Sayın Bakanlarım,
Sayın TOBB Başkanım,
Çok Değerli Oda ve Borsa Başkanlarım,
Çok Değerli Hazirun;
Sözlerime başlamadan önce, hepinize Elazığ iş dünyası ve şahsım adına en derin saygılarımı ve
sevgilerimi sunuyor; Ekonomi Şurası’nın Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını Yüce
Allah’tan niyaz ediyorum.
Türk Ulusu, 1923 yılında “Ya İstiklâl, Ya Ölüm” şiarıyla yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'yla,
bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.
15 Temmuz 2016 tarihinde emperyalistlerin FETÖ/PDY maşası aracılığı ile Ulusumuzu ikinci kez
Sevr’e mahkum etme girişimi halkımızın onurlu duruşu ve şahadete gözünü kırpamadan
yürümesiyle bir kez daha bertaraf edilmiştir.
2018 yılının ikinci yarısında bu kez ekonomik bir darbe girişimi başlatılmış ve ülkemiz
ekonomisinin çökmesi için ne gerekiyorsa yapılmaya başlanmıştır.
Ekonominin rayından çıkmaması, üretimin, istihdamın ve ihracatın büyüyerek devam etmesi
için devletimiz tarafından çok önemli destekler ve tedbirler geliştirilerek bu süreçte çok etkin
bir mücadele başlatılmıştır.
Bizlerde iş dünyasının temsilcileri olarak bu süreçte devletimizin sonuna kadar yanında yer
almaya ve gerek üretim, gerekse istihdam ile desteğimize ve mücadelemize kararlı bir şekilde
devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.
Tüm göstergeler itibarı ile ülkemizin en geri kalmış yöresi olan Doğu Anadolu Bölgesi’nin ve
özelinde İlimiz Elazığ’ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim ve değişimini hedefleyen üç
önemli sorunumuzu zatı alinizin takdirlerine arz etmek istiyoruz.
Elazığ, terörden yıllar boyunca hep büyük mağduriyetler yaşamış, terör baskısı ile önemli
sayıda niteliksiz göç alırken, batı illerine de nitelikli göç vermiştir.
İlimize terör nedeniyle gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal sorunlara
neden olunmaması adına öncelik işsizlik sorununun çözümüdür.
Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmasına
ilimiz önemli katkı sağlayabilecek potansiyele ve kaynaklara sahiptir.

Dönemin Devlet Planlama Teşkilatı ve Ekonomi Bakanlığımız tarafından hazırlanan tüm
kalkınma planlarında Ülkemizin Cazibe ve Büyüme Merkezlerinden biri olarak Elazığ hep ön
planda yer almıştır.
Dolayısı ile, ilimiz kaynaklarının ülkemiz ekonomisine kazandırılması, işsizlikle mücadele
edilmesi, yapılacak ihracatla ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi hedefi ile üç önemli
beklentimizi dele getirmek istiyorum.
Bunlar özet ve ana başlıklar itibariyle:
1)
SULAMA PROJELERİNİN TAMAMLANMASI
İlimizin tarım arazi varlığı toplamı 286 bin 044 Hektar alan olup, bunun ancak 104 bin 530
Hektarı sulanabilmektedir. Üç tarafı sularla çevrili olan ilimizde 30 yılı aşkın bir süreden beri
gündemde olan sulama projeleri bir türlü tamamlanmamış ve ilimiz tarım ve hayvancılığına
kazandırılamamıştır. Sulama projelerinin tamamlanması halinde, İlimiz tarım ve hayvancılıkta;
etkin, verimli ve sürdürülebilir çok önemli gelişim ve değişim sürecine girecektir.
2)
YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Elazığ Teşvik Yasası kapsamında 4. Bölgede olmasına karşın, OSB’de yapılacak yatırımlar
6.bölge teşviklerinden istifade etmektedir. OSB’nin bu cazibesi nedeniyle ilimizde yatırım
yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar bu avantajı kullanmak istemektedirler. Bu nedenle
ilgili bakanlıklardan onayı alınmış olan 2. OSB, Tarıma Dayılı İhtisas OSB ve GES İhtisas OSB’lerin
altyapılarının tamamlanarak yatırımcıların istifadesine sunulması halinde ilimiz çok önemli
yatırımlar alacak, üretim, istihdam ve katma değer anlamında ülkemize katkı sağlayabilecektir.
3)
TURİZM ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI
Tarihi Harput’un devamı olan Elazığ 4 bin yıllık kadim bir geçmişe sahiptir. İlimizin kültürel
birikimi, gastronomi zenginliği, folkloru, musikisi, tarihi varlıkları, doğal güzellikleri, Hazar Baba
Kayak Merkezi, Keban Baraj Gölü, Batık Şehir, Golan Kaplıcaları, tarihi Palu İlçesi ve inanç
turizmdeki avantajları ile dikkat çekmektedir.
İlimiz tüm bu güzellik ve avantajlarına rağmen; turizm altyapısının olmaması, tarih ve turizm
varlıklarının restore edilmemesi, tanıtım faaliyetlerinin yetersiz kalması ve planlı yatırımlar
kapsamına alınmaması nedeniyle bugün turizm anlamında hak ettiği yerde değildir.
Turizm sektörünün değerlendirilmesi halinde ilimizdeki birçok sektöründe gelişmesi ve ülke
ekonomisine kazandırılması söz konusu olacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanım;
Elazığ iş dünyası olarak ülkemizin dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olması için sizin
vizyonunuza uygun olarak daha çok çalışmaya ve üretmeye kararlıyız.
Bu düşüncelerle; Şura’nın Bölgemiz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni eder, en derin
saygılarımı sunarım.
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