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ELAZIĞ TSO 2021 COĞRAFİ İŞARETLER HEDEF RAPORU 

Tarih: 06/07/2021 

Konu: Elazığ TSO tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine  İlişkin  hazırlanan rapor 
 

1- İlimiz tarım ve hayvancılık başta olmak üzere su ürünleri alanında iklim yapısı ve su kaynakları 

itibarı ile önemli potansiyeli olan bir kenttir. Ancak ekonomik değer haline getirilebilecek 

miktarda ürün üretilememesi üretilen ürünlerin katma değeri yüksek nihai ürüne 

dönüştürülememesi ve sürdürülebilir kılınamaması nedeniyle ilimiz tarım ve tarıma dayalı 

sanayiden istenilen ekonomik karşılığı alamamaktadır. Bugün Malatya ilimiz sadece kayısı ile 

yıllık ortalama 300 Milyon ABD Doları İhracat potansiyeline sahiptir. İlimizin ise tarım ve tarıma 

dayalı sanayinden yıllık ihracatı ancak 2-3 Milyon dolar sınırındadır. Oysa ilimizin sadece üzüm 

rekoltesi 100 bin ton civarındadır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin büyük 

potansiyeli olmasına karşın bunu ekonomik değer haline getirememesi nedeniyle 5 ayrı yatırım 

ve kalkınma kooperatifi çok ortaklı ve tüm paydaşların katılımı ile kurulmuştur. Bu kooperatifler 

ilimiz tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin ilimizin kalkınma ve gelişme sürecinde lokomotif 

olması öncelikli hedefimizdir. Tarladan rafla kadar tüm süreçleri yönetmesi planlanan 

kooperatiflerimizin kurumsal altyapıları kurulurken İlimizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz 

başta olmak üzere ilgili taraflarında katılımı ile hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda 

iyi örnekler yerinde incelenmiş ve bugün nihai sonuca ulaşılmıştır. Şeffaf, sorgulanabilir, 

profesyonelce yönetilen, hedefleri olan ve bu hedefleri değerlendirmeye açık olan 

kooperatifler Elazığ tarım ve hayvancılığının geleceği olacak şekilde kurgulanmıştır. 

2- Kurulan bu kooperatiflerin tarladan nihai ürüne kadar olacak şekilde tüm süreçlerinin 

desteklenmesi beklenmektedir. 

3- Modern kaplama bahçeleri, (Vişne, Dut, Ihlamur, Elma, Kiraz, Badem, Ceviz gibi) desteklenmesi 

4- Tıbbi ve Aromatik bitkiler için (sembolik veya deneme değil) işlenebilir miktarlarda üretimin 

desteklenmesi.  

5- Elazığ Üzümünün çekirdeğinden, posasına, suyundan, salkımına kadar entegre bir tesiste 

işlenerek katma değeri yüksek ürünler üretilmesinin desteklenmesi. 

6- Elazığ’da, Elma, Vişne, Çilek, Şeftali, Kara dut gibi bir çok meyvenin konsantre veya meyvesuyu 

şeklinde üretimlerinin sağlanmasının desteklenmesi. 

7- Reçel, Pekmez, Bal, gibi doğal ve organik üretimlerin desteklenmesi. 

8- Elazığ ili için doğal bal yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi amacıyla ilimizin belirli yüksek alanlarında 

bitki desen ve saha ıslahlarının yapılarak (Sivrice, Karakoçan, Baskil, Maden vb) bu alanların 

sadece Arı yetiştiricilerine altyapıları ile birlikte tahsis edilmesinin sağlanması. 

9- Sadece Elazığ ilinin 100 ton üzerindeki balmumu ihtiyacı gözönünde bulundurularak Elazığ ve 

tüm bölge ve ihracat amaçlı petek imalatı yatırımının desteklenmesi. 

10- İpekböcekçiliğinin teşviki için destek mekanizmalarının devreye alınması. 

11- Süt İnekçiliğinin desteklenmesi. 

12- İlimiz kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve alabalık üretiminde artık bölgesel bir potansiyele sahip 

hale gelmiştir. Bu alanlara yönelik olarak hem yem hem de makine ekipman üretimlerinin 

desteklenmesi. 

13- Meyve ve sebze kurutma ve paketleme tesislerinin desteklenmesi. 



 

 
14- Yerli biber, yerli domates, fasulye, patlıcan, kabak gibi tarla bitkilerinin desteklenmesi ve 

kurulacak tesislerde işlenebilir miktarlarda üretimlerin teşvik edilmesi. 

15- İlimizin Jeotermal kaynak avantajının göz önünde bulundurularak mutlak suretle Sera OSB 

ihtiyacının karşılanması. 

16- İlimizin mevcut su yüzeyinin ilgili kurumlar nezdinde iletişim sağlanarak çıkarılması ve alabalık 

ile diğer iç sularda yetiştiricilik için yatırımcılara tahsisi için destek mekanizmalarının devreye 

alınması ve yol başta olmak üzere enerji altyapılarının da hazırlanmasının sağlanması. 

17- Arazi toplulaştırma ve mera ıslah çalışmalarının hızılandırılması. 

18- Kuzova ve Uluova sulama projelerinin günün ihtiyaç ve yaşanan kuraklıklar gözönünde 

bulundurularak çok ivedi şekilde ilin öncelikli gündemi olarak değerlenidrilmesi. 

19- Sulama kooperatiflerinin yönetimsel sorunları nedeniyle ceza çiftçilere kesilmiş ve sulama 

istasyonlarının enerjisi kesilerek çiftçilerimiz adeta cezalandırılmıştır. Sulamanın çeşitli 

nedenlerle yapılamadığı bir ilde tarımsal kalkınmanın olması mümkün değildir. Bu nedenle 

yaşanan sorunların çözümü için tarafların bir araya getirilerek çözüm üretilmesi noktasında 

gerekli girişimlerin ve hassasiyetlerin ortaya konulması. 

20- İlimizin önemli marka ürünleri olan ve bir kısmıyla ilgili Coğrafi Tescil girişimleri başlatılan 

çalışmalarda istenilen hedefe ulaşılamamıştır. Öncelikle Farklı kurumlar adına tesicil müracaatı 

yapılan veya tescil olunan ürünlerin korunması ve yasal süreçlerin devreye alınması için işlevsel 

bir komisyon oluşturulması, yeni tescil başvurusu yapılacak olan ürenlerle ilgili gider kalemleri 

için bütçe ayırlarak desteklenmesi, marketlerde coğrafi ürünler standlarımızın oluşturulması, 

paketleme, etiketleme ve denetimlerinin sağlanması için altyapıların kurulmasına destek 

verilmesi. 

21- Gıda ürünleri imalatı ve geleneksel el sanatları satış ve üretimi için İhtisas KSS kurulmasına 

finansal destek sağlanması. 

22- Elazığ Markaları ve Elazığ İmajı Projesinin geliştirilerek 12 ay boyunca çeşitli etkinlik ve medya 

çalışmalarıyla Türkiye gündemine taşınacak organizasyonlara destek sağlanması. 

23- Kırsal kalkınmanın desteklenmesi yatırımları kapsamında ayrılan toplam bütçenin %75’lik 

kısmının önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde kooperatiflere ve çok ortaklı yatırımlara 

ayrılmasının sağlanarak entegre yatırımların özendirilmesinin önünün açılması.  

 
RAPORTÖR: Etem YALIN /Elazığ TSO Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü 


