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RÖPORTAJ

Erzincan ilinde 
Haziran-2020'den 
bu yana görev 
yapıyorsunuz. 
Genel olarak 
Erzincan ilini nasıl 
tanımlarsınız?
Erzincan; tarihî İpek Yolu 
üzerinde olması sebebiy-
le binlerce yıllık tarihe, 
sayısız kültüre, birçok 
medeniyete ev sahipliği 
yapan kadim bir şehirdir. 
Tüm birikimiyle âdeta 
geçmişi bugüne taşıyan 
bir insanlık mirası… Aynı 
zamanda geçmişten ta-
şıdığı evrensel mirasını 
Anadolu kültürüyle, ir-
fanıyla yeniden yoğuran 
ve dünyayla paylaşan bir 
coğrafya… Erzincan; me-
raklısına tarihiyle, ma-
cera sevenine, doğal gü-
zellikleri ve coğrafyasıyla 
birçok güzelliği bir arada 
sunan gözde bir mekân. 
Erzincan, verimli arazileri 
ve zengin su kaynakları 
sayesinde birçok ürünün 
yetiştirilmesi sebebiyle 
bir tarım şehridir. Do-
ğal güzellikleri ve tarihi 
mekânlarıyla ciddi bir tu-
rizm potansiyeline sahip 
olan ve bu potansiyelini 
özellikle son dönemde 
ciddi anlamda ortaya 
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Erzincan; tarihî İpek Yolu üzerinde olması sebebiyle binlerce yıllık tarihe, 
sayısız kültüre, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehirdir. 
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koyan bir turizm şehridir. Aynı za-
manda sanayisi de her geçen gün 
gelişmeye devam eden bir şehir. 
Öte yandan ilimizde hayvancılık ve 
arıcılık önemli bir ekonomik uğraş 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ay-
rıca Erzincan ilimiz, farklı kültür ve 
inançlara sahip insanların bir arada 
huzur ve barış içinde yaşadığı bir 
kardeşlik şehridir. Bunun da ilimiz 
açısından önemli bir zenginlik oldu-
ğunu vurgulamak isterim. 

Erzincan’ın tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönüm noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Erzincan ovasında yapılan kazılarda 
elde edilen arkeolojik bulgular böl-
ge tarihinin M.Ö 3000-2000 yıllarına 
kadar dayandığını göstermektedir. 
Erzincan’ın Hitit, Urartu, Med, Pers, 
Helen, Roma ve Bizans egemenliği 
altında kaldığı bilinmektedir. Müs-
lüman Araplar ilk kez 638’de halife 
Hz. Ömer döneminde burada gö-
rülmüştür. Erzincan 1071’den sonra 
Türklerin eline geçerek Mengücek, 
Selçuklu ve Eretna dönemlerini ya-
şadı. 1473 yılındaki Otlukbeli Savaşı 
ile Osmanlı hâkimiyetine giren ve I. 
Dünya Savaşı’nda Rus işgaline uğra-
yan Erzincan, 13 Şubat 1918’ de or-

dumuz ve Aziz Milletimiz tarafından 
kurtarılmıştır.

900 yıllık bir Türk Yurdu olan Erzin-
can’ın tarihine baktığımız zaman 
dikkatimi çeken ve dönüm noktası 
sayabileceğim bazı tarihsel olaylar 
yaşanmıştır. 1. Dünya Savaşı’nda 
şehrimiz, yaklaşık 1,5 sene Rus iş-
galine uğraması yüzünden birçok 
insanımız farklı şehirlere göç etmek 
zorunda kalmıştır. Öte yandan, bu 
işgalle birlikte Ermeni çeteleri de 
Erzincan’a çok zarar vermişlerdir. 

Fakat Aziz milletimizin işgale karşı 
vermiş olduğu kahramanca müca-
deleyi burada takdir etmek gerekir. 
Ordumuzun ve Aziz Milletimizin iş-
gale karşı vermiş olduğu mücadele 
şehir için önemli bir kırılma noktası 
olmuş, bu kahramanca mücadele 
sonunda 900 yıllık Türk yurdu tekrar 
geri alınmıştır. Cumhuriyet’in ilan 
edilmesinden sonra da bildiğiniz 
gibi vilayet olmuştur. 

Şehrimiz için bir diğer dönüm nok-
tası 1939 Erzincan Depremi olmuş-
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tur. Tabii bu depremde neredeyse 
tamamı yıkılan şehrimizde birçok 
insanımız hayatını kaybetmiştir. 
Şehrimize 1938 yılında tren hattının 
gelmiş olması, Erzincan için dönüm 
noktasıdır. Zira depremden son-
ra ülkenin dört bir yanından gelen 
yardımlar bu tren hattının varlığı sa-
yesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşabil-
miştir. Depremden sonra şehrin ye-
niden imar ve inşasına hız verilerek 
evleri yıkılan vatandaşlarımıza yeni 
evler yapılmıştır. Yine deprem son-
rası şehrimiz göç verdiği için nüfusu 
ciddi anlamda azalmıştır. 

1960’lı yıllarda ülkemizin tüm şehir-
lerinde kalkınma hamlelerinin baş-
lamasıyla birlikte Erzincan ilimiz de 
bu yatırımlardan payını alıp 1968’de 
şehrimiz kalkınmada birinci derece 
öncelikli şehirlerden biri olmuştur. 
Bu da şehrimiz için önemli bir dö-
nüm noktasıdır. Çünkü bu tarihler-
den sonra Sümerbank'a ait pamuklu 
sanayi fabrikası, Erzincan Şeker Fab-
rikası ve bu fabrikaya bağlı makina 
fabrikası, Et ve Balık Kurumuna ait 
et kombinası ve soğuk hava deposu, 
Süt Endüstrisi Kurumuna ait işletme-
lerin açılmasıyla şehir, hem ekono-
mik olarak hem de istihdam açısın-
dan önemli bir merkez olmuştur. 

Şehrimiz için bir diğer dönüm nok-
tası 1992 Erzincan Depremi olmuş-
tur. Bu deprem de şehrimizde çok 
ciddi bir hasar bırakmıştır. Deprem 
sonrası yaraların sarılması için dev-
let, tüm imkânlarını kullanmış ve 

kayıpların telafisi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden özel bir kanun 
çıkarılmıştır. 

Erzincan, tarihi ve 
kültürel varlıkları, 
tarım, turizm ve sanayi 
potansiyeli; doğal 
kaynakları, yaşam 
tarzı ve gelenekleri ile 
tanınan illerimizden 
biridir. Bu bağlamda 
İl’in sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
Tabii bahsettiğiniz gibi şehrimiz, 
saydığınız tüm alanlarda çok önemli 
bir potansiyele sahiptir. Tarihte Hi-
tit, Urartu, Med, Pers, Hellen, Roma 

gibi birçok medeniyete ev sahipliği, 
Hayaşa, Mengücek, Eretna devlet-
lerinin de başkentliğini yapmış, tari-
hi Tunç Çağı’na kadar uzanan kadim 
şehrimiz Erzincan, tarihi İpekyolu 
güzergâhında bulunması dolayısıy-
la önemli bir ticaret merkezi haline 
gelmiş, yüzyıllar boyunca canlı tari-
hiyle ve kültürüyle dikkat çekmiştir.

Yukarı Fırat Havzası’nda bulunan 
Erzincan, coğrafi konumu itibarıyla; 
Doğu Karadeniz’den Doğu Anadolu 
ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ne, 
Doğu Anadolu’dan ise İç Anadolu ve 
batıya açılan kapı olması sebebiyle 
sosyo-ekonomik olarak stratejik bir 
misyon yüklenmiştir.

Günümüzde hava yolu, kara yolu 
ve demir yolu ulaşımına sahip olan 
ilimiz, bölgenin en önemli geçiş 
noktası olması sebebiyle sosyo-eko-
nomik olarak sürekli gelişim potan-
siyeline sahiptir.

Kadim tarihi ve kültürünün yanında, 
alternatif turizmde henüz tam ola-
rak keşfedildiğini düşünmediğimiz 
ilimiz; kış sporları, trekking, dağcılık, 
kampçılık, dağ bisikleti, at safari, ya-
maç paraşütü, off-road, su kayağı, 
kano, rafting, motokross vb. gibi 
doğa ve kış sporları alanında olduk-
ça zengin imkanları ve potansiyeli 
barındırmaktadır.

Bilindiği gibi Erzincan’ın ekonomisi 
tarıma dayalıdır. Nüfusun çoğun-
luğu bu sektörde çalışır. Bizim için 
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tarım ihmal edilemez bir sektördür. 
Bunun bilincindeyiz. Yaşamın en 
önemli kaynaklarından biri olması 
nedeniyle tarım, geçmişten günü-
müze kadar büyük önem taşımış-
tır. İnsanoğlu var oldukça tarım bu 
önemini korumaya devam edecek-
tir. Tarımın toplumların hayatına 
girmesi ve nüfusun hızla artmasıyla 
birlikte verimli, sulak ve tarıma uy-
gun iklim koşullarına sahip alanlar 
büyük önem kazanmıştır. Zamanla 
tarıma uygun alanlar nüfusun yo-
ğun olduğu yerler haline gelmiştir. 
Tarımın yerleşme üzerindeki etkisi 
ilimizde de görülmektedir. Flora ve 
faunasıyla zengin çeşitlilik gösteren 
Erzincan Coğrafyasının, tarım ve 
hayvancılığa elverişli mera ve ve-
rimli topraklara sahip oluşu, ürün 
çeşitliliğini beraberinde getirmekte, 
meyve ve sebze üretimi, hayvan-
sal ürün ve gıda üretimi ile şehri-
mize ve ülke ekonomisine önemli 
oranda katkı sağlamaktadır. İlimiz 
topraklarının yaklaşık olarak %18’i 
ekilebilir arazilerden oluşmaktadır. 
Erzincan, Mercan, Çadırkaya ve Ça-
yırlı ovaları tarıma oldukça elverişli 
alanlardır. İldeki su kaynaklarının 
varlığı bu ovalarda sulu tarım yap-
ma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca Ke-
mah ve Kemaliye ilçelerinde Karasu 
Irmağı çevresinde tarıma elverişli 
topraklar bulunmaktadır. Üzümlü 
ilçesinde ise bağ ve bahçelik alan-
lar yaygındır. İlimizin tarıma uygun 
bu alanlarında nüfusun yoğunlaştığı 
görülmektedir. İlimizde bulunan ge-
niş otlaklar ve yaylalar bitki örtüsü 
bakımından hayvancılık için oldukça 
elverişli alanlardır. Bu alanların var-
lığı özellikle küçükbaş ve büyükbaş 
hayvancılığın ilimizde önemli bir 
geçim kaynağı olmasını sağlamış-
tır. Hayvancılık faaliyetlerine bağlı 
olarak et, süt, yumurta ve bal üre-
timi yapılmaktadır. Yine bildiğiniz 
gibi ilimizde üretimi yapılan Erzin-
can tulum peyniri, ülke çapında bir 
üne kavuşmuştur. Ayrıca zengin bir 
floraya sahip olan ilimiz arıcılık için 

de ideal bir ortama sahiptir. Yörenin 
özellikle geven ve kekik gibi bitkiler 
açısından zengin olması sayesinde 
Erzincan’da kaliteli bal üretimi ya-
pılmaktadır. Bu özelliğinden ötürü 
ilimiz, gezgin arıcıların da önemli bir 
uğrak yeri haline gelmiştir.

Erzincan ovasının sulama suyu soru-
nu mevcuttu. Valiliğimiz ve DSİ ön-
cülüğünde başlatılan projeler ile bu 
sorunu çözüyoruz. Erzincan Çayırlı 
Turnaçayırı Barajı I. Merhale Proje-
mizin baraj bölümü 78 milyon TL 
harcanarak tamamlanmıştır. Barajda 
su tutulmuş ve 2022 sulama sezo-
nunda çiftçilerimize katkı sağlamıştır.

Bildiğiniz üzere dünya genelinde 
büyük sıkıntılar yaşanıyor ve her 
geçen gün tarımın önemi daha iyi 
anlaşılıyor. Bunun bilincinde olarak 
tarıma ve üretime olan inancımız ve 
desteğimiz de artıyor. Yaklaşık 2,5 
yıldır dünyayı kasıp kavuran pan-
demi süreci göstermiştir ki tarım ve 
gıda sektörü son derece önemlidir. 
Bunu göz önünde bulundurarak 
devletimizin aldığı tedbirler üretim 
ve tedarik zincirimizin aksamasına 
izin vermemiş ve çiftçimize sağla-
nan destekler artırılmak suretiyle de 
daha çok ekim yapılması sağlanmış-

tır. Sezon sonunda ziyaret ettiğimiz 
köylerimizde, alınan bu önlemlerin 
sonuçlarını görüyoruz. Ülke olarak 
çiftçilerimizle birlikte üretmeye de-
vam edeceğiz. Yine son dönemde 
Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska 
Türklerine istihdam sağlamak ama-
cıyla yapılan 50 adet serada hasat 
başladı. Bu hasat etkinliğine bizler 
de katıldık. Salatalık, biber, doma-
tes, patlıcan gibi birçok sebze çeşi-
dinin yetiştirildiği ve toplam 80 bin 
metrekare alana sahip seralarda 2 
bin 500 ton ürün alınması hedefle-
niyor. Öte yandan “Yerli Hibrit Çeşit-
lerin Kullanımının Yaygınlaştırılması 
Projesi" kapsamında Kargın belde-
mizde tarla günü düzenlendi. Çayırlı 
ilçemize 1.250 Kg ayçiçeği tohumu 
tahsis edilip toplam 45 üreticimiz 
ile 3.125 dekar alanda ekim ger-
çekleştirmiş olup, Tercan ilçemize 
ise 1.750 Kg ayçiçeği tohumu tahsis 
edilerek toplam 33 üreticimiz ile 
4.375 dekar alanda ekimi gerçekleş-
tirmiştir. Böylece Tercan ve Çayırlı 
ilçelerimiz de ekimi gerçekleştiri-
len tohum sayesinde hasat dönemi 
toplamda 7500 dönümde yağlık 
ayçiçeği üretimi gerçekleşmesi bek-
lenmektedir. Öte yandan ağustos 
ayı içerisinde Sayın Başbakanımız 
Binali Yıldırım’ın da katılımıyla Ter-
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can ilçemizde bal festivali düzenle-
dik. Bu festivalin, arıcılık sektöründe 
şehrimizin daha çok tanınmasında 
katkı sunacağına inanıyoruz. Bu 
sene bal konusunda çok şükür çok 
verimli bir sezon geçirdik. 

Erzincan bilindiği gibi üzüm konu-
sunda da ciddi bir potansiyele sahip. 
Üzüm yetiştiriciliğinde marka bir de-
ğere sahip olan Üzümlü ilçesi son yıl-
larda sebze ve meyve yetiştiriciliğiyle 
de ilimizin ekonomisine önemli kat-
kılar sağlamaktadır. Erzincan’da üre-
tilen ürünlerden tulum peyniri, Refa-
hiye balı, Kemah Tuzu, bakır imalatı 
ve el işlemeciliği ile Cimin üzümü için 
Türk Patent Enstitüsünden coğrafi 
işaret tescil belgesi alınmıştır. Ay-
rıca sakkı elma ve maden suyu gibi 
ürünlerin Türk Patent Enstitüsün-
den coğrafi işaret tescili yapılması 
beklenmektedir. Erzincan dermason 
fasulyesi ise başvuru aşamasındadır.

Son yıllarda Erzincan, piliç ve yu-
murta üretimi konusunda önemli 
bir konuma gelmiştir. İlimizde Et ve 
Süt Kurumuna ait bir tavuk kombi-

nası bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde 
süt ve süt ürünleri işletmeleri de 
mevcuttur. İlimiz zengin mineralli su 
kaynaklarına sahiptir. Bu kaynaklar-
dan üretim yapan Türk Kızılay Erzin-
can Mineralli Su İşletmesi, ürettiği 
mineralli su ürünlerini yurt içine ve 
yurt dışına pazarlamaktadır. İlimizde 
ticari faaliyetler merkez ilçede yo-
ğunlaşmıştır. Bu ticari faaliyetlerin 
önemli bir bölümünü tarım ve hay-
vancılık ürünleri oluşturmaktadır. Ay-
rıca ihracat değeri olan maden suyu, 
turşu, meyve konsantre ürünleri, un, 
plastik mamul, mobilya, bakır ürün-
leri, mermer ve kiremit gibi ürünler 
değişik ülkelere pazarlanmaktadır. 
Tüm bunların yanında ilimizde faali-
yet gösteren esnaf ve zanaatkârlar, 
alışveriş merkezleri, halk pazarları, 
canlı hayvan pazarları ve oto sanayi 
siteleri şehrimizin ticari potansiye-
line katkı sağlamaktadır. Sanayi ve 
ticaret faaliyetleri il merkezinde yo-
ğunlaştığı için nüfusun büyük bir kıs-
mı il merkezinde yaşamaktadır.

İlimizde rezerv bakımından en 
zengin maden kromdur. Bununla 
birlikte Erzincan perlit rezervleri 
bakımından da oldukça zengindir. 
Mollaköy beldesindeki perlit işlet-
mesi Türkiye’de en fazla perlit üre-
timi yapan kuruluşlardan biridir. Ay-
rıca İliç ilçesi altın rezervi ve merkez 
ilçe ise mineralli su kaynakları bakı-
mından oldukça zengindir.

Ülkemizin birçok yerinde olduğu 
gibi Erzincan’da da eski önemini 
kaybetse de bazı zanaatlar, gelenek-

sel olarak sürdürülmektedir. İlimiz-
de kilim, ehram ve halı dokumacılı-
ğı, demir ve ahşap işlemeciliği, kapı 
tokmakçılığı, çuhacılık, kalaycılık, 
kunduracılık, oymacılık, sepetçilik 
ve bunlar içerisinde önemli yer tu-
tan bakır işlemeciliği gibi zanaatlar 
mevcuttur. Geçmişte önemli eko-
nomik fonksiyonları olan ve günü-
müzde kaybolmaya yüz tutmuş bu 
zanaatlar, teknolojinin ilerlemesiyle 
birlikte yerini büyük ölçüde fab-
rikalara bırakmıştır. Buna rağmen 
ilimiz ekonomisine az da olsa katkı 
sağlayan bu zanaatlar, iyi bir üretim 
ve pazarlama organizasyonu ile Er-
zincan için daha önemli bir gelir ve 
istihdam kaynağı olabilir.

Erzincan, verimli arazileri ve zengin 
su kaynakları sayesinde birçok ürü-
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nün yetiştirilmesi sebebiyle önemli 
bir tarım kenti görünümü arz eder-
ken, son yıllarda Erzincan Organize 
Sanayi Bölgesinde özellikle tekstil 
sektöründe faaliyet gösteren firma-
ların yatırımları ve üretime geçmele-
ri ile şehrimizin ekonomisine ve istih-
damına önemli katkılar sağlamıştır. 

Erzincan’ın turizm anlamında da 
ciddi bir potansiyeli vardır. Şehri-
mizin doğal güzellikleri ve turizm 
potansiyelinin öne çıkarılması anla-
mında Valiliğimiz tarafından düzen-
lenen ErzinCANFest adı altında bir 
dizi etkinlikler ve tanıtım faaliyetleri 
yaparak özellikle şehrimizin bu yö-
nüne ayrı bir şekilde odaklanmış bu-
lunmaktayız. ErzinCANFest kapsa-
mında konserler, yöresel ürünlerin 
yer aldığı esnaf stantları, çocuklara 
yönelik çeşitli aktiviteler, sıcak hava 
balonları, çağrılı fotoğraf etkinliği, 
ColorFest etkinliği, Geleneksel Türk 
Okçuluğu, Yamaç paraşütü, kitap fu-
arı gibi çeşitli etkinlikler ile ilimizin 
turizm potansiyelinin öne çıkarılma-
sı anlamında çalışmalar yaptık. 

Kemaliye ilçemizde dünyanın en 
büyük kanyonlarından biri bulun-
maktadır. Bu kanyon yerli ve yaban-
cı turistlerin ciddi anlamda ilgisini 
çekiyor. Özellikle su sporlarının bu 
bölgede yapılıyor olması çok önem-
lidir. Yine Tercan ilçemizde Mama-

hatun Külliyesi ve Abrenk kilisesi, 
Kemah’ta bulunan Sultan Melik 
Türbesi, şehir merkezimizde bulu-
nan Terzibaba Türbesi, Merkez Çağ-
layan beldemizde bulunan Girlevik 
Şelalesi ve kış turizmi için önemli 
bir lokasyon olan Ergan Dağı Kayak 
Merkezi önemli turizm bölgeleri-
mizden birkaçı. Şehrimiz için büyük 
öneme sahip olan bu bölgelerimizin 
tamamıyla ilgili hem Valiliğimiz sos-
yal medya hesaplarından hem de 
çeşitli etkinlikler vasıtasıyla tanıtım 
yapmaya çalışıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Valiliğimiz ve 
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajan-
sı (KUDAKA) koordinesiyle Türkiye 
Bisiklet Federasyonunun 2022 faali-
yet programında yer alan “Dumanlı 
MTB CUP XCO” bisiklet yarışması, 
ilimiz Refahiye ilçesi Dumanlı Tabiat 
Parkında düzenlendi. Refahiye ilçe-
mizde ilk defa yapılan Ulusal çaptaki 
bu yarışmaya ülkemizin farklı ille-
rindeki 30 farklı spor kulübünden 
katılım sağlayan 100 profesyonel bi-
siklet sporcusu 9 kategoride kıyası-
ya yarıştı. Bu etkinliğin de bölgenin 
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tanıtımı açısından çok faydalı oldu-
ğunu düşünüyorum. 

İlimizin düşman işgalinden kurtulu-
şunun 104. Yıldönümünde Valiliğimiz 
öncülüğünde ilimizde Kültür ve Sanat 
Günleri etkinlikleri adı altında bir dizi 
etkinlik düzenleyerek ilimizin düşman 
işgalinden kurtuluşunu vatandaşları-
mız ile coşkulu bir şekilde kutladık. 

İlimizin düşman işgalinden kurtuluşu-
nun 104. yıldönümünde düzenlenen 
Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri 
kapsamında; Zafer Yürüyüşü, Solo 
Türk Gösterisi, Kurtuluş Kupası Cirit 
Müsabakaları, Kış Fotoğraf Maratonu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni ve 
Halk Dansları Topluluğu gösterisi, Tür-
kiye Snowboard Yarışmaları, Erzurum 
ve Trabzon Devlet Tiyatroları gösteri-
leri, Kitap Fuarı ve konserler gibi çe-
şitli etkinlikler düzenledik. Bu etkin-
liklerimiz il merkezi ile kısıtlamadan 
tüm ilçelerimizde de vatandaşlarımı-
za ve özellikle geleceğimizin teminatı 
gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik 
etkinlikler ile renklendirdik. 

Son yıllarda yapmış olduğumuz et-
kinlik ve tanıtım faaliyetleri sayesin-
de ilimize gelen ziyaretçi sayısında 
da artış olduğunu görmekteyiz. 
Tabii bunun yeterli olmadığını dü-
şünüyoruz. Şehrimizin potansiye-
lini tam anlamıyla değerlendirmek 
amacıyla çalışmalarımıza hız kesme-
den devam edeceğiz.

Son olarak şunu belirtmek isterim, 
9-12 Ekim 2022 tarihinde, Ulusla-
rarası Türk Dünyası Sempozyumu, 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversite-

sinin ev sahipliğinde Türk Devletleri 
Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı 
Sayın Binali YILDIRIM ve T.C. Turizm 
ve Kültür Bakanlığının himayele-
rinde Türk Dünyası ve Akraba Top-
luluklarından resmi ve özel birçok 
kurum ve kuruluş, akademisyenle-
rin, öğrencilerin ve vatandaşların 
katılımlarıyla coşkulu bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyum 
kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Ersin 
TATAR’ı ilimizde ağırladık. Bu etkin-
liğin de hem ülkemiz tanıtımı hem 
de Türk Dünyası için çok önemli ol-
duğunu düşünüyorum. 

Erzincan’ın gelişmesi adına yaptı-
ğımız tüm bu çalışmalar şehrimizin 
potansiyelini ortaya koymaya yöne-
liktir. Erzincan’ımızın tanıtımı ve po-
tansiyelinin ortaya çıkarılması adına 
çok daha fazla çaba göstererek ça-
lışmaya devam edeceğiz.

Erzincan ilinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
2053 yılında ilinizi nerede 
görmek istiyorsunuz? 
Bununla ilgili bir yol 
haritanız var mı?
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde, On Birinci Kalkınma Planın-
da belirtildiği üzere, uzun vadeli bir 
perspektifle ülkemizin kalkınma viz-
yonunu ortaya koyarak, milletimizin 
temel değerlerini ve beklentilerini 
karşılamak, ülkemizin uluslararası 
konumunu yükseltmek ve halkımızın 
refahını artırmak için, Fethin 600. yıl-
dönümü olan 2053 yılında ulaşılmak 
istenen hedeflerle ilgili bütünlük arz 
eden ve anlaşılabilir bir vizyon oluş-
turmak için ilin valisi olarak biz de 
üzerimize düşen sorumluluğu ve gö-
revi yerine getirebilmek adına büyük 
bir çaba ile çalışıyoruz.

İlimizin 2053 hedefleri ve geleceğine 
ilişkin araştırmalarda, tarım ve hay-
vancılık, kültür ve turizm ile hizmet 

sektörleri öncelikli alanlar olarak or-
taya çıkmaktadır. Son yıllarda sanayi, 
ulaştırma, sağlık ve eğitim sektörle-
rinde önemli projeler hayata geçiril-
miş ve ilerleme sağlanmıştır.

Dünyada pandemi sonrasında gıda 
fiyatlarındaki artış ve gıdaya eri-
şimde ortaya çıkan sorunlar tarım 
ve hayvancılık sektörlerinin aynı za-
manda stratejik sektörler olduğunu 
göstermiştir. Bu bağlamda bitkisel 
ve hayvansal üretimin arttırılması 
ve sürdürülebilirliğinin devamı için 
desteklemeler devam etmektedir. 

İlimizin sosyo-ekonomik durumu-
nun iyileşmesi, Erzincan Organize 
Sanayi Bölgesi’nde mevcut sanayici 
sayısının arttırılmasına ve bölgenin 
gelişmesine bağlıdır. Bu itibarla, çar-
pık sanayileşme ve çevre sorunlarını 
önlemek, kentleşmeyi yönlendir-
mek, kaynakları rasyonel kullanmak, 
bilgi ve bilişim teknolojilerinden ya-
rarlanmak, sanayi türlerinin belirli 
bir düzen dâhilinde yerleştirilmesi-
ne özen göstermek Valilik olarak en 
önemli önceliğimizdir.

İlimizin coğrafi özellikleri, akarsula-
rı, dağları, ovaları alternatif turizm 
sektörünün gelişmesine uygundur. 
Son yıllarda yapılan tanıtım faaliyet-
leri ve yapılan yatırımlar sonucun-
da, ilimizi ziyaret eden turist sayısı 
salgın hastalık tedbirlerine rağmen 
düzenli bir artış göstermekte. Ulus-
lararası standartlarda konaklama 
tesislerinin artmasına bağlı olarak, 
önümüzdeki yıllarda turist sayısı-
nın daha da artacağı öngörülmek-
te olup turizm ve doğa sporlarının 
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geliştirilmesine yönelik çalışmalara 
devam etmekteyiz. 

İlimizin potansiyellerini değerlen-
dirmek ve yüksek standartlarda 
hizmet üretmek için merkezi idare, 
yerel yönetimler, sivil toplum kuru-
luşları ve özel sektörle iş birliği içe-
risinde “Doğa Sporlarının Başkenti” 
ve “Doğunun Parlayan Yıldızı” gibi 
unvanlarla şehrimizi hem yurt için-
de hem de yurt dışında tanıtmayı 
sürdürmekteyiz.

Bu bağlamda vizyonumuz;

Tarımda ve turizmde markalaşmış; 
doğu, batı, kuzey ve güney ulaşım 
ve lojistik merkezi konumunda olan 
ve kişi başına düşen gelirde ülke or-
talamasının üstüne ulaşmış bir şehir 
olmak. Orta ve yükseköğrenimde 
tercih edilen bir şehir olmayı ba-
şarmış ve göç veren değil göç alan 
şehir olma durumunu istikrarlı bir 
şekilde sürdürmek. Sağlık ve eğitim 
problemlerini çözmüş, yer altı ve 
yer üstü kaynaklarını ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarını en iyi şekil-
de değerlendiren ve Türkiye’nin en 
güvenli ve suç oranlarının en düşük 
olduğu şehirlerden biri olmaktır.

Erzincan ilinde başlamış 
olan ve özellikle önem 
verdiğiniz proje ya 
da projeler var mı? 
Bahsedebilir misiniz?
Sn. Valimiz Mehmet MAKAS: Erzin-
can’ımızda 2022 yılı Yatırım Progra-
mına alınmış olan genel bütçe kap-
samındaki 20 farklı kurumumuza 
ait tarım, ulaştırma, eğitim, sağlık, 
genel idare, altyapı, turizm ve enerji 
sektörlerini kapsayan, 195 projenin 
tutarı 13,6 milyar TL’dir. Ayrıca İl 
özel idaresi ve KÖYDES programında 
kırsal alana yönelik 436 işin proje 
tutarı 106 milyon TL’dir.

Devam eden tüm projeler, ilimizin 
gelişmesi ve kalkınması, hemşerileri-

mizin yaşam kalitesini ve refah düze-
yini yükseltmesi bakımından önemli 
projelerdir. Ama burada özellikle ba-
zılarının isimlerini de belirterek kısa 
kısa bilgi vermek istiyorum.

Turnaçayırı Barajı, Ballı Barajı, su-
lama göletleri, P1-P2-P3 pompaj 
sulamaları, Konakbaşı sulaması, 
Girlevik Regülatörü, Mertekli Re-
gülatörü, sulama kanalları gibi pro-
jeler ile ilimiz genelinde toplam da 
50.027 ha. Tarım alanı cazibeli sula-
ma imkânına kavuşacak ve sulama 
maliyetleri azalacaktır. İlimizde 126 
köyde uygulanan arazi toplulaştır-
ması projeleri ile tarım sektörünün 
geliştirilmesi ve verimliliğin artırıl-
ması amaçlanmaktadır.

Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi: 370 kişinin doğrudan 
istihdamını sağlayacak ve ilimizde bü-
yükbaş hayvancılığın gelişimine büyük 
katkı sağlayacak olan Tarıma Dayalı 

Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
projesinin 2024 yılında tamamlanma-
sı öngörülmektedir. Projenin tamam-
lanması ile birlikte bölgede; 17.000 
büyükbaş hayvan kapasiteli 86 ahır, 1 
adet 300 baş/gün kapasiteli et kom-
binası, 1 adet soğuk hava deposu, 1 
adet 5.500 metre küp kapasiteli biyo-
gaz tesisi faaliyete geçecektir. 

Beytahtı’nda Macera Başlıyor: KU-
DAKA'nın 2021 Yılı Sektörel Rekabet 
Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Des-
tek Programı-2 kapsamında hazır-
lanan ve Erzincan İl Özel İdaremiz 
tarafından yürütülecek olan “Bey-
tahtı’nda Macera Başlıyor” isimli 
proje kapsamında; ilimiz Beytahtı 
bölgesinde yaklaşık 144.000 metre-
kare alan üzerinde tasarlanan mesire 
alanında her bireyin keyifle vakit ge-
çirebileceği; 3.750 metrelik yürüyüş 
yolu, 2.250 metrelik bisiklet yolu, 
1.200 metrelik akülü araç yolu, 98 
adet piknik üniteleri ve 4.700 met-

Turnaçayırı Barajı

Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
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relik macera parkuru planlanarak, 
ilimizin turizm sektörü alanında ulu-
sal ve uluslararası düzeyde rekabet 
gücünün artırılması ve bölgesel kal-
kınması hedeflenmektedir.

Beysu Konakları: KUDAKA 2021 Yılı 
Sektörel Rekabet Gücünün Gelişti-
rilmesi Altyapı Destek Programı-2 
kapsamında hazırlanan ve Erzincan 
Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birli-
ği Başkanlığımız tarafından Beytahtı 
bölgesinde yürütülecek olan “Beysu 
Konakları” isimli diğer proje kapsa-
mında ise 28 adet 40-60 metrekare-
lik bungalov evler, yürüyüş ve bisik-
let yolları ile eğlence parkurlarının 
yer aldığı bir turistik tesis oluşturu-
larak, Beytahtı bölgesinin 4 mevsim 
turizme açık olacak şekilde bölgeye 
gelen insanlara farklı bir konaklama 
imkânı sağlanacaktır.

Refahiye Dumanlı Tabiat Parkı: 
Refahiye Dumanlı Tabiat Parkı pro-
jesine 31,6 milyon TL harcanarak 
tefrişatı ve elektrik tesisleri birlikte 
tamamlanmıştır. Proje kapsamın-
da Akarsu ve Refahiye arası 21 km 
yol, çadırlı kamp alanı, kır lokantası, 
mescit, tuvalet, otopark, 3 adet gö-
let, yağmur barınağı, 12 km yürüyüş 
yolu, orman köşkü, kamp alanı ve 
konukevi bulunmaktadır.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyu-
mu: Atatürk Mahallesi’ndeki eski 
stat yerinde inşa edilen 62 bin 547 
metrekare kullanım alanına sahip, 
12 bin 981 seyirci kapasiteli statta, 
ticari alanlar, şehir ve stat içi man-
zaralı restoran ve farklı branşlar için 
spor salonları yer alıyor. 

Alttan ısıtma sistemi ile yağmur ve 
kar yağışından etkilenmeden müsa-
bakaların devam edebileceği UEFA 
standartlarındaki statta, 605 araç 
kapasiteli otopark da bulunuyor.

13 Şubat Şehir stadı içerisinde 8 
spor salonunda Halter, Masa Teni-
si, Karate, Taekwondo, Güreş, Boks, 
Fitness, Bocce, Dart ve Akıl zekâ 
oyunları branşlarında eğitimler ve-
rilmektedir. 

Stat içerisinde ayrıca İnovasyon 
Gençlik Merkezi yer almakta olup 
bu Merkez içerisinde, Teknoloji Sı-
nıfları, Mekanik Atölyeler, Elektrik 
Atölyeleri, Sosyal Medya Atölyeleri, 
E Spor Salonu, İHA Drone Uçak Atöl-
yesi, Sanal gerçeklik atölyesi, Robo-
tik Kodlama gibi birçok eğitim alanı 
yer almaktadır. 

Stat içerisinde 10 adet ticari alan 
yer almaktadır. 13 Şubat Şehir Stadı 
içerisinde barındığı tüm alanlar ile 

Erzincan’da binlerce gence ve spor-
cuya hizmet verecektir.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Tu-
rizmi Merkezi: 12 kilometre uzun-
luğundaki kayak pistleriyle ve son 
yıllarda yapılan yatırımlarla, birçok 
spor faaliyeti için cazibe merkezi 
haline gelmiştir. Uluslararası stan-
dartlarda pistlere sahip merkezimiz-
de; alt yapı tesisleri, yapay karlama 
tesisleri, pist aydınlatması ve 5 adet 
mekanik tesis mevcuttur. Merkezi-

Beytahtı’ında Macera Başlıyor

Refahiye Dumanlı Tabiat Parkı

Beytahtı’ında Macera Başlıyor Beysu Konakları

Refahiye Dumanlı Tabiat Parkı Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu

Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Eğitim 
Merkezi

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa 
Turizmi Merkezi
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mizde; kayak, dağ kayağı, snowbo-
ard, snowkite, snowpark, kar moto-
sikleti, kızak, buz pateni gibi birçok 
faaliyet yapılabilmektedir. İhale sü-
reci devam eden 150 yataklı sporcu 
kamp merkezinin ve konaklama te-
sislerinin yapılması ile birlikte mer-
kezimiz daha da fonksiyonel bir hale 
gelecek, yerli ve yabancı turistler 
için vazgeçilmez kış sporları mer-
kezlerinden biri olacaktır.

Erzincan 500 Yataklı Devlet Hasta-
nesi: 140.000 m2 kapalı alana sahip 
olacak olan Erzincan 500 Yataklı 
Devlet Hastanesinin yapımı hızla 
devam etmekte olup, 2023 yılında 
hizmete açılması planlanmaktadır. 
Deprem riskine karşı hastane bina-
sının temelinde 369 adet deprem 
izolatörü kullanılmıştır. Hastane bi-
namızda 46 yatak kapasiteli yoğun 
bakım ünitesi ve 13 ameliyathane 
yer alacaktır. Hastanemizin hizmete 
açılması ile birlikte sağlık sektörün-
de hizmet kalitesi daha da artacak 
ve il dışına sevkler minimum seviye-
ye düşecektir.

Erzincan Yaşam Merkezi: Tamam-
landığında modern mimarisi ile 
şehrimize önemli bir prestij kazan-
dıracak olan Erzincan Yaşam Mer-
kezi; 3’ü bodrum kat olmak üzere 
toplam 7 kattan oluşacak ve bina 
içerisinde kafeterya, eczane, lokan-
ta ile ofislerin yanı sıra, oyun parkı 
ve yeşil alanlar da yer alacak. 3 bin 
542 metre kare proje alanına sahip 
Yaşam Merkezi'nden elde edilecek 
gelir, tamamen Erzincan Binali Yıl-
dırım Üniversitesi Vakfı bünyesinde 
öğrencilerimize burs ve vakıf amaç-
ları doğrultusunda kullanılacaktır.

Cemevleri: İçişleri Bakanlığımız ta-
rafından Cemevlerimizin ihtiyaçları-
nın giderilmesine yönelik başlatılan 
çalışmalar kapsamında ilimizde de 
gerekli çalışmalar yapılmış ve bu 
kapsamda, Cemevi Dedelerimizin 
ve vatandaşlarımızın talepleri doğ-
rultusunda eksiklikler tespit edil-
miştir. Yapılan tespit çalışmalarının 
ardından yaklaşık 8 milyon TL har-
cama yapılarak ilimizdeki 69 Ceme-
vinin onarım, çevre düzenlemesi, 
altyapı ve tefrişat alımı gibi ihtiyaç-
ları karşılanmıştır.

Köy Yolları: 2021 yılı yatırım prog-
ramında sene başında planlanan 
15.2 kilometre BSK asfalt ve 26.3 
kilometre 1.kat asfalt yapım işi, Va-
liliğimiz İl Özel İdaresine bağlı Asfalt 
plent tesislerinde üretimi gerçek-
leştirilen 120 bin ton sıcak asfalt 
ile ilimiz merkeze bağlı ve ilçeleri-
mizdeki köy yollarında 3,5 aylık bir 
çalışmanın sonunda 126 kilometre 
BSK asfalt, 44 kilometre 1. kat sathi 

kaplama asfalt yapımı gerçekleşti-
rilerek 2021 yılı içerisinde yapılan 
çalışmalarla Türkiye tarihinde Erzin-
can’da bir rekora imza atılmıştır.

2022 yılı Eylül ayı sonu itibariyle de 
köy yollarımızda 61 kilometre BSK 
Asfalt ve 28 kilometre Sathi Kapla-
ma Asfalt yapımı tamamlanmıştır. 

Şehitler Diyarı Başbağlar'a Kadar 
Ulaşan Grup Köy Yolu Tamamlandı

İçişleri Bakanlığımız İller İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü tarafından finanse 
edilen ve Valiliğimiz İl Özel İdaresi ön-
cülüğünde yüklenici firma tarafından 

 Erzincan 500 Yataklı Devlet Hastanesi Yaşam Merkezi

Yalınca Köyü Cemevi
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geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan ve 
Şehitler Diyarı Başbağlar Köyümüz ile 
birlikte 6 köyümüze hizmet verecek 
olan Grup Köy Yolu tamamlandı.

Barasor Vadisi’ndeki birçok köyün 
yer aldığı 20 kilometrelik grup köy 
yolunu tamamlayarak bölge halkı-
nın hizmetine sunduk. Bu çalışma-
larımızda başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere; Son Başbakanımız Sayın Bi-
nali Yıldırım’a, İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu’ya ve emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz. 

Kamu yatırımları açısından altyapı 
hizmetlerini tamamlamış bir il ola-
rak, hizmet kalitesinin artırılmasına 
yönelik yatırımlar devam etmekte-
dir. İlimizin potansiyellerini değer-

lendirmek, yüksek standartlarda 
hizmet üretmek için merkezi idare, 
yerel yönetimler, sivil toplum kuru-
luşları ve özel sektörle iş birliği içe-
risinde ilimizin ihyası ve inşası için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Meşveret Erzincan Projesi: Erzin-
can’da 8 ilçemizde, ilimiz merkezin-
de ve merkeze bağlı köylerimizde 
MEŞVERET ERZİNCAN adı altında 
düzenlediğimiz toplantılar ile talep-
leri ve sorunları yerinde görmek ve 
çözüm üretmek için halkımıza açık 
geniş katılımlı toplantılar düzenledik.

Meşveret Erzincan Projesi kapsa-
mında ilçelerimizde düzenlediğimiz 
programlarda önce Kaymakamlık, Be-
lediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü 
ve Jandarma Komutanlığı ziyaretleri 
yapılmış, daha sonra esnaflarımız ve 
vatandaşlarımız ziyaret edilmiştir. Ar-
dından da o ilçede yapılan ve devam 
eden hizmetler ile yatırımlar ve plan-
lanan projeler; vatandaşlarımızın, köy 

ve mahalle muhtarlarımızın, STK ve 
siyasi parti temsilcilerimizin ve kanaat 
önderlerimizin katıldığı toplantıda is-
tişare edilmiştir. Bu toplantılarda dile 
getirilen talepler, sorunlar ve öneriler 
ile ilgili olarak yapılan, yapılacak olan 
ve yapılması planlanan çalışmalar 
hakkında; ilin Valisi olarak şahsım, 
Sayın Milletvekillerimiz, Kaymakamı-
mız, Belediye Başkanımız ve yatırımcı 
kuruluşlarımızın il temsilcileri tarafın-
dan, katılımcılara bilgiler verilmiş ve 
karşılıklı istişarelerde bulunulmuştur. 
Bu toplantılarda dile getirilen pek çok 
konu kısa süre içerisinde çözüme ka-
vuşturulmuştur.

Erzincan yaşadığı deprem 
afetleri ile bilinen bir ildir. 
Erzincan ilinin yaşadığı 
tecrübeler bağlamında 
afetlere dirençliliğini 
nasıl değerlendirirsiniz? 
Erzincan Kuzey Anadolu Fay hattı 
üzerinde yer almaktadır ve bu hat 
tarihsel açıdan Türkiye’de ki en aktif 
fay hattı olup, fay üzerindeki yer de-
ğiştirme doğudan batıya doğru azal-
maktadır. Türkiye’nin birinci derece 
deprem bölgesinde bulunan Erzin-
can, Kuzey Anadolu deprem kuşağı-
nın çok etkin bir bölümü olan Erzin-
can Ovası içindedir. Tarihi belgelere 
göre Erzincan son bin yılda 11 kez 
büyük deprem yaşamıştır. Son yüz-
yıl içerisinde ilimizde 2 büyük dep-
rem meydana gelmiştir. 27 Aralık 
1939 tarihinde meydana gelen 7.9 
büyüklüğündeki depremde 116.720 
bina yıkılmış, 32.968 kişi hayatını 
kaybetmiş ve yaklaşık 100.000 kişi 
de yaralanmıştır. 13 Mart 1992 ta-
rihinde meydana gelen 6.8 büyük-
lüğündeki depremde ise 8057 bina 
hasar görmüş veya yıkılmış, 653 
kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 
olarak 10.000 kişi de yaralanmıştır. 
Ben depremlerde hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyorum.
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Erzincan ve yakın çevresinde mey-
dana gelmiş büyük depremler, ge-
lecekte de benzer afetlerin olabi-
leceğine işaret etmektedir. Afetleri 
önlemek ya da az zararla atlatmak 
toplumun ve sistemlerin dirençli ol-
ması ile mümkündür. Deprem afe-
tini önlemek günümüz teknolojisi 
ile mümkün değildir. Fakat olası bir 
deprem afetini en az zararla atlat-
mak bizlerin elindedir.

Gerek ilimizde gerekse de ülkemi-
zin değişik bölgelerinde ve dünya-
da meydana gelen depremlerde 
şunu çok net olarak görüyoruz ki 
“Deprem öldürmez, bina öldürür.” 
Bu nedenle öncelikle bu bilincin 
farkına varılması lazım. Deprem afe-
tine karşı direncin sağlanması çok 
disiplinli bir yaklaşımı ve işbirliğini 

gerektirmektedir. Bu konuda ilgili 
kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz 
ve sivil toplum kuruluşlarımız işbir-
liği içerisinde hareket etmekte ve 
gerekli çalışmaları titizlikle yürüt-
mektedirler.

Türkiye Afet Müdahale Planına uy-
gun olarak ilimizdeki planlar da her 
yıl güncellenmektedir.

İlimiz genelinde yatay mimari be-
nimsenmiş olup, çok katlı binaların 
yapımına izin verilmemektedir.

Erzincan’da yapılan bütün yapılar-
da temelden çatıya kadar “Türkiye 
Bina Deprem Yönetmeliği” hüküm-
lerine uygun yapılması için gerekli 
denetimler ilgili kurumlarımızca ya-
pılmaktadır. 

Zemin etütlerini gerçekleştiren fir-
malar ve yapı denetim firmaları sıkı 
bir şekilde denetlenmektedir.

Kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin ve-
rilmemektedir.

Yapılan yapıların belirlenmiş mevzu-
at hükümleri doğrultusunda yapıl-
masını sağlamanın yanında insanla-
rımızın da deprem afeti konusunda 
bilinçlendirilmesi son derece önem-
lidir. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-
lığı tarafından 2021 yılı Afet Eğitimi 
Yılı, 2022 yılı da Tatbikat Yılı olarak 
ilan edilmiştir. Bu kapsamda ilimiz-
de 2021 ve 2022 yıllarında toplam 
184.013 kişiye eğitim verilmiştir.

Verilen bu eğitimlerde deprem 
öncesi, deprem anı ve deprem 
sonrasında yapılması gerekenler 
konusunda vatandaşlarımızı bil-
gilendirme ve bilinçlendirme ça-
lışmaları yapılmaktadır. Yine ilgili 
kurumlarımız tarafından okullarda, 
apartmanlarda, sitelerde, iş yerle-
rinde belirli aralıklarla tatbikatlar 
yapılmakta, yapılan bu tatbikatlar 
ile hem personellerin bilgi, beceri 
ve tecrübelerini arttırmaları ve afet-
lere karşı devamlı olarak hazır ol-
maları sağlanmakta hem de vatan-
daşlarımızın olası bir deprem afeti 
anında nasıl davranmaları gerektiği 
fiili olarak gösterilmektedir. 

Başta deprem olmak üzere afetlere 
karşı insanlarımızı bilinçlendirme 
çalışmalarımıza da sürekli olarak 
devam edeceğiz.


