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CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI’NA
Sayın Cumhurbaşkanımız;
Biz aşağıda imzaları bulunan Elazığ’daki Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri
olarak ilimizin yaşamış olduğu deprem felaketi sonrası yaraların sarılması, göçün önlenmesi,
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve istihdam için talep ve beklentilerimizi zatıalinizin
takdirlerine saygılarımızla arz ediyoruz.
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice İlçesi merkez üstlü yaşanan 6.8
büyüklüğünde bir deprem sonrasında devletimiz tüm imkanları ile seferber olmuş ve Elazığ
halkının yanında olduğunu göstermiştir. Bu süreçte ilimizdeki tüm kurumlar ve Sivil Toplum
Kuruluşları da yine aynı duyarlılıkta devletimizin koordinasyonunda üzerine düşeni yapmıştır.
Yaşanan depremin Türkiye genelinde oluşturduğu algı, sadece 41 vatandaşın vefatı ve
il merkezinde 4 binanın yıkılması şeklinde olmuştur. Oysa durum bundan çok daha vahim
boyutlardadır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hasar tespit çalışmaları
neticesinde, yıkık, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve orta hasarlı konut sayısının 33 bin 688 olduğu
görülmektedir.
Ortalama olarak il merkezinde 140 binin üzerinde vatandaşımız evinden olmuş,
çadırda, kamu kurumlarında, ya da evi zarar görmemiş bir yakının yanına sığınarak, tedirgin,
belirsiz ve kaygılı bir bekleyiş dönemine girmiştir.
İlin tarihi süreç içerisindeki gelişimine paralel olarak bu binaların neredeyse tümünün
altında işyerleri bulunmakta ve deprem nedeniyle ilimiz ekonomisi içerisinde yüzde 90’lık
kısmını oluşturan KOBİ’ler büyük mağduriyet ve iflaslarla karşı karşıya kalmıştır.
Depremin merkezi olan Sivrice ilçesi başta olmak üzere, Maden ve Gezin ile çok
sayıda köydeki besi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri ve ahırlar ağır tahribat
görmüştür.
İlimizde hayatın normalle dönmesi bundan sonraki süreçte sosyal patlamalara neden
olacak sorunların ve dramların yaşanmaması için çok ivedi bir şekilde, ilin hiçbir alanını ve
vatandaşını mağdur etmeyecek tedbirler ve teşvikler getirilmesi ve hemen uygulamaya
alınması kaçınılmaz olmuştur.
Bu amaç ile; “ELAZIĞ’DA ÜRETİMİN, YATIRIMIN, İSTİHDAMIN TEŞVİKİ
VE GÖÇÜN ÖNLENMESİ KAMPANYASI” başlatılmıştır.
Yatırımcıların Devlet Teşviklerinden daha fazla yararlanabilmesi, mevcut işletmelerin
ticari hayatına devam etmesi ve istihdamın korunarak artması için hükümetimizden
beklentilerimiz ve Elazığ’a yatırım yapacak şirketlerin davet edilmesi olmak üzere,
kampanyanın iki boyutu olacaktır.
Böylelikle şehirde umudun arttırılması sağlanacak, kaygı ile gözlenen “GÖÇÜN
ENGELLENMESİ” için istihdam odaklı belki de Türkiye’nin en büyük yatırım ve ekonomik
kalkınması başlatılmış olacaktır. Başlatılan bu kampanya ile İstihdam hedefi, en az 50 bin kişi
olacaktır.
Bu düşüncelerle devletimizden öncelikli olarak beklentilerimiz aşağıdaki gibidir.

1. 2021 Harput Yılı: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 2019 yılı “Göbeklitepe
Yılı” ilan etmişti. 2020 yılının ise 'Patara Yılı' ilan edildiği duyuruldu. 2021 yılının da
turizm teması ile “Harput Yılı” ilan edilmesini talep ediyoruz. Bu çağrımızın hayat
bulması halinde kadim şehir Harput ve tüm bölge hinterlandının turizm potansiyelinin
açığa çıkması, altyapılarının oluşturulması ve turizmin bölgede sektör haline gelmesi
mümkün olacaktır.
2. Teşvik Yasası: İlimizde yeni yatırımların yapılması, istihdamın artması, kaynakların
ekonomiye kazandırılması ve mevcut işletmelerin sürdürülebilir hale gelmesi için yer,
asgari yatırım tutarı ve sektör kısıtlarının kaldırılarak ilimizin bir bütün halinde
Teşviklerde 6. Bölge desteklerinden yararlanmasının sağlanması. Yasa ile mevcut
tüm işletmelerin de istihdam ve enerji desteğinden istifade etmeleri.
3. Mevcut Ticarethane ve İşletmelerin Mevcudiyetini Devam Ettirmesi: Yaşanan
deprem sonrasında il içinde yaklaşık 15 bin ESOB Üyesi ve Yaklaşık 6 bin Elazığ
TSO Üyesi ticari işletmenin hayatlarını idame ettirebilmesi, sağlanan istihdamın
korunması, küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi için ivedi olarak, SGK, Bağ-Kur ve
Vergilerden 1 yıl muafiyet, enerji maliyetlerinin yüzde 50’ye düşürülmesi, tüm esnaf
ve sanatkarlar ile diğer ticari işletme ve imalat sanayinin kredi taleplerinin
karşılanarak bunlara KGF teminatı sağlanması, işletmelerin mevcut borçlarının 1 yıl
ertelenmesi, imalat sanayindeki KOBİ’lerin 2019 yılındaki istihdam sayısına göre ek
olarak her çalışan için 10 bin TL istihdam teşvik desteği sağlanması, 2019 yılının
üzerinde ek istihdam sağlayacak işletmeler için de ek olarak kişi başına 20 bin TL
destek verilmesi. Şehir merkezinde yıkılan binaların işyeri olarak kullanılan zemin ve
birinci katlarında faaliyet gösteren ve şu an işsiz konumda bulunan küçük işletmelerin
ivedi olarak mağduriyetlerinin karşılanması.
4. TEKNOVA OSB: Elazığ için çok büyük bir önem taşıyan ve ihale süreçleri Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığında hazır olan Elazığ 20 OSB (Teknova OSB) için 2020 yılı
ödeneklerinin artırılarak altyapılarının bir an evvel bitirilmesi ve yatırımcıların
hizmetine sunulması.
5. Elazığ Besi OSB: İhale sürecine gelen ve sadece Elazığ için değil bölgenin
hayvancılık sektörünü ayağa kaldıracak olan Elazığ Besi OSB’nin tüm ihale
süreçlerinin 2020 yılı itibarı ile başlatılarak yıl sonu gibi üreticilerin hizmetine
sunulması.
Bununla birlikte; İlimize ve bölgeye özel, tarım ve hayvancılık ile ilgili teşviklerin
arttırılması yürürlükteki tarım teşvikleri kapsamına ilimizin en üst seviyede
faydalanması, TKDK tarafından depremden zarar gören, tarım ve hayvancılık
sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, büyükbaş, küçük baş ve kanatlı hayvan, su
ürünleri ve yem gibi ana başlıklarda destekler sağlanması ve kırsalda hem ailelerin
hem de hayvanların barınma taleplerinin karşılanması. Ahırı olan tek tip köy evleri.
6. Elazığ Sera OSB: Elazığ’da MTA tarafından tespit edilen ve uygunluk kriterleri
yüksek olan jeotermal kaynağın hem turizm hem de seracılık alanında
kullanılabilmesi için termal kuyu sayısının artırılması ve alan tespiti yapılan Elazığ
Sera OSB’nin bir an evvel kurulması için 2020 yılında tüm süreçlerin başlatılması.
7. Sulama Projeleri: Elazığ tarım ve hayvancılığını ve dolayısı ile ekonomisini olumlu
yönde etkileyecek olan Uluova ve Kuzova Sulama Projelerinin bir an evvel
tamamlanması. Bu projelerin tamamlanması halinde ilin Sulanabilir arazi miktarı
yaklaşık üç kat artacak ve tarım girdisi il ekonomisinin lokomotifi olacaktır.
8. Elazığ Çağrı İhtisas Sanayi Bölgesi: Emek yoğun sektörlerden biri olan Çağrı
Merkezleri’nin en önemli maliyet kalemleri personel ve enerjidir. Elazığ’da

OSB’lerde yapılacak yatırımlar en fazla desteğin sağlandığı 6. Bölge Desteklerinden
istifade etmektedir. Türkiye’de bir ilk olarak, Elazığ’da kurulacak olan Elazığ Çağrı
İhtisas Sanayi Bölgesi başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere ülkemizdeki tüm
kurulu çağrı merkezlerinin ilgisini çekecek ve burada yer almak için yoğun bir
mücadele verilecektir. Bölgesel ve Türkiye genelinden 15 ayrı Çağrı Merkezi Elazığ
Çağrı Merkezinin OSB’de faaliyet göstermesi, İlk 5 yılın sonunda Merkezdeki hizmet
veren firma sayısının 25 olarak planlanması ve 5 yıl sonundaki merkezin istihdam
sayısının 15 bine yükselmesinin hedeflenmesi.
9. Sektörel Sanayi Siteleri: Elazığ’a, Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi,
Mobilya Üreticileri Sitesi, Mobilya Satış ve Şhowroom Sanayi Sitesi, Mermer
İşlemecileri Sanayi Sitesi, Hurdacılar Sanayi Sitesi, İnşaat Malzemecileri Sanayi
Sitesi, Kuru Gıdacılar Sanayi Sitesi gibi sektörel sanayi sitelerinin kazandırılması, ilin
modern bir kent görünümüne kavuşmasının yanı sıra sektörel gelişme ve Elazığ’ın
markalaşmasına katkı sağlanması.
10. Turizm Sektörünün Canlandırılması: Turizm sektörüne yönelik yeni iş kolları ve
üretim modellerinin geliştirilmesi, Elazığ’ın tarihi dokusuna uygun şekilde yollar,
kaldırımlar, sivil ve resmi kurumların yeniden restorasyonu ile birlikte tüm tarihi
yapıların aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılmasının sağlanması. Kültür ve
sanat merkezi, el sanatları çarşısı, külliye, bedesten, yaşayan sokaklar, Harput sivil
mimarisini yansıtan evler ile Elazığ adeta yaşayan bir tarih haline dönüştürülmesi, Kış
turizmine yönelik özel teşvik paketlerinin çıkartılması.
Saygılarımızla…
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