Şahin Şerifoğulları
Elazığ Belediye Başkanı

DEĞERLİ
ELAZIĞLILAR,
KIYMETLİ
HEMŞEHRİLERİM;
Göreve başladığımız günden itibaren sizlere
söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek adına
gayretle çalıştık. Ve bugün Rabbim’e şükürler
olsun ki yüzümüzün akıyla ilerliyoruz. Bugün
geldiğimiz noktada söz verdiğimiz projeleri
adım adım hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Şehrimizi kıymetli yatırımlarla yarınlara hazırlama noktasında ciddi yol katettik ve devam
ediyoruz.
Tarihi Kapalı Çarşı Restorasyon Projemizi
tamamladık. Kıymetli hazinemiz Harput’un
turizm çeşitliliğine değer katacak Balakgazi
Parkı Cam Seyir Terası Projemizi tamamladık.
Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projemizi tamamladık
ve şehrimizin doğusu yepyeni bir yaşam alanı
kazandı. Gümüşkavak Mahallesi Ek Hizmet Binamızın inşa çalışmaları ile Çaydaçıra Mahallesi’nde özellikle çocuklarımızın doğal yaşamı
tanıma ve yaşama fırsatı yakalayacakları
Kent-Köy yaşam sahasındaki çalışmalarımız
tamamlanma aşamasına geldi.
Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi inşa çalışmalarımız devam ediyor, inşallah 2021’de tamamlayacağız.
Akpınar Mahallesi’nde yer alan ve mevcut haliyle ihtiyaca cevap veremeyen Mini Terminal
binasını yerinde yeniden inşa ediyoruz.
Engelli kardeşlerimizin yaşamlarına değer
katacak Engelsiz Yaşam Merkezimizin inşa
çalışmaları devam ediyor.

Şehrimizin gelecek vizyonuna değer katacak
Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası ile 15
Temmuz Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı
ve Meydan Düzenleme projelerimizin yapım
ihalelerini gerçekleştirdik.
Başlattığımız Ulukent, Kırklar, Sanayi, Salıbaba
Kanal Boyu Bulvar ve Rekreasyon Projesi ile
şehrimizin doğu mahalleleri için kangrenleşmiş kanal sorununu çözüme ulaştırıyoruz.
Şehir trafik akışına konfor kazandırmak ve
güçlendirmek adına yol yenileme, bakım-onarım ve alternatif yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kıymetli Hemşehrilerim,
İnançla, gayretle ve şehrimize duyduğumuz
aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu şehir için
bu şehrin geleceği için söz verdiğimiz tüm projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Biliyoruz
ki daha yürüyecek çok yolumuz var. Sizlerin
desteği ile güçlü bir Elazığ inşasına devam
ediyoruz. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.
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YERDE
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Elazığ Belediye Başkanı
Şahin Şerifoğulları, 24 Ocak
depremi ve ardından başlayan
pandemi sürecinin tüm
olumsuzluklarına rağmen
şehrin ihtiyaçları ve gelişimi
çizgisinde seçim vaatleri başta olmak üzere çalışmalarını
kararlılıkla sürdürüyor.

‘‘Fakatsız,
amasız hizmet’’

F

akatsız, amasız hizmet seferberliğini sürdürmekte kararlı
olduklarını ifade eden Başkan
Şerifoğulları, doğudan batıya, güneyden kuzeye; yollardan, yeşil alan
çalışmalarına, mega projelerden sosyal sorumluluk çalışmalarına şehrin geleceğine değer katmaya devam
ediyor.
Gönül belediyeciliğini şehre nakşetmeye kararlı olduklarını ifade eden
Başkan Şerifoğulları, vatandaşlarla bir
arada şehrin ihtiyaçlarını tespit, sorunlarını gidermek noktasında da mahalle
ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor.
Her fırsatta adım adım şehrin 38 mahallesini ziyaret ederek ihtiyaçları ve
talepleri yerinde inceleyen Başkan
Şerifoğulları’nın ziyaretleri, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle
karşılanıyor.
7
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SÖZ
VERDİĞİMİZ
GİBİ

BALAKGAZİ
PARKI VE CAM
SEYİR TERASI
HAYIRLI OLSUN

Elazığ Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları’nın vizyon projeleri arasında yer alan Balakgazi
Parkı ve Cam Seyir Terası Projesi tamamlandı.

D

ört bin yıllık köklü geçmişini bağrında yaşatan,
tarihi kimliğiyle güçlü turizm potansiyeline
sahip olan ve bu birikimiyle UNESCO Dünya
Kültür Mirası Geçici Listesi’ne adını yazdıran tarih
ve medeniyetler merkezi Harput, yepyeni bir simgeye
kavuştu.
Tarihi kimliğiyle geleceğin turizm merkezi olma yolunda
ilerleyen Harput’ta, şehre hâkim bir noktada hayata geçirilen proje kapsamında, Balakgazi Parkı önündeki kayalıklar üzerine, 220 m2 zemine sahip cam seyir terası
inşa edildi. Toplam 5 bin 800 m2’lik alanda ise komple
bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirildi.
Alan; havuzları, kameriyeleri, çocuk oyun alanları, dekoratif aydınlatma çalışmaları, otoparkları ile tam bir cazibe
merkezi kimliği kazandı.
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BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: “HARPUT
BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

E

lazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Harput’un turizm açısından hak ettiği konuma yükselmesi için gayretle çalıştıklarını ve turizm
çeşitliliğinin artırılmasına yönelik önemli
bir adım olan Cam Seyir Terası Projesi'ni
tamamladıklarını ifade ederek, “Harput’un
sahip olduğu güçlü turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve ön plana çıkarılması
adına ciddi adımlar atarak çalışmalarımız
sürüyor. Harput’umuz her karışıyla tarihi
bir hazinedir. Tarihimizin bize yüklediği
sorumluluk bilinciyle, tarihi değerlerimizi korumaya yönelik çalışmalarımızı
kararlılıkla
sürdürüyoruz.
Harput’un
gelişim ve değişimine değer katacak
çalışmalarımız doğrultusunda hayata
geçirdiğimiz Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası, Harput’umuzun sahip olduğu

turizm potansiyelinin gelişmesi ve marka
değer kazanmasına katkı sağlayacaktır.
Harput’umuz sahip olduğu güçlü mirasıyla geleceğin önemli turizm cazibe merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla
ilerleyecektir. Bu doğrultuda seçim öncesi
vaatlerimiz arasında yer alan Balakgazi
Parkı ve Cam Seyir Terasını şehrimize kazandırdık, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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ŞEHRİN DOĞUSU YENİ
YAŞAM ALANINA KAVUŞTU
Proje toplam 37.000 metrekare alan üzerinde hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk olarak 920 metre uzunluğundaki kanalda ıslah çalışması yapıldı,
ardından da kanal çevresinde 1.800 metre uzunluğunda perde duvar çalışması gerçekleştirildi.
Kanal ve çevresindeki çalışmaların ardından ise
çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı.
Alan, toplam 27.000 metrekare yeşil alan, 248

Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre
Düzenlemesi ve Park Yapım Projesi
tamamlandı. Şehrin doğusu yepyeni
bir yaşam alanı kazandı.
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metrekare çocuk oyun alanı, 84 metrekare fitness alanı, 1.760 metrekare bisiklet yolu, 2.768
metrekare gezinti yolu ile piknik masaları ve barbekülerle donatılarak yepyeni bir kimlik kazandı.
Şehrin doğu kesimine prestijli bir yaşam alanı olarak
kazandırılan projenin tamamlanmasıyla, vatandaşlar
aileleriyle birlikte rahat, huzurlu, keyifli ve güvenli
vakit geçirebilecekleri bir dinlenme alanına kavuştu.

PROJE

Başkan Şerifoğulları:
“Şehrin Her Köşesine
Adil Hizmet”

Ş

ları, fitness alanları, bisiklet yolu, gezinti yolu, piknik
ehrin dört bir yanına adil bir anlayışla hizmemasaları ve barbekülerle donatarak hizmete sunduk.
ti ulaştırmaya kararlı olduklarını ifade eden
Vatandaşlarımız burada dinlenecek, piknik yapacak,
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,
spor yapacak, çocuklarımız ise daha bir mutlu koşup
“Başta Ulukent mahallemiz olmak üzere şehrimiz- eğlenecekler. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte
in doğusuna yepyeni bir yaşam alanı kazandırdık. rahat, huzurlu, keyifli ve güvenli vakit geçirebileceMevcut kanalda gerçekleştirdiğimiz ıslah çalışma- kleri bir dinlenme alanı olarak hizmete sunduğumuz
larının ardından kanal çevresini; çocuk oyun alan- yaşam alanımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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GÜNDEM

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU

ELAZIĞ’DA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir
dizi incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi.
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B

akan Karaismailoğlu’nu Elazığ Havalimanı’nda Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK
Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut,
Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ,
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK
Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve kurum müdürleri karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu Elazığ temasları
kapsamında ilk olarak, yapımı devam eden
Elazığ Havalimanı 2’nci pistinde incelemelerde
bulundu. Bakan Karaismailoğulları pist alanında yaptığı açıklamada, Elazığ Havalimanı’nın
bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline geleceğini ifade ederek, “Elazığ Havalimanı İkinci
Pisti, ilave apron işlerimizi, 2021 yılının Haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın
hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında, havalimanımızın iniş-kalkış kapasitesi artacak. Elazığ Havalimanı bölgesinde ulaşım ve
lojistik üssü haline gelecek.” dedi. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha
sonra Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, AK Parti
İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek Elazığ-Harput İl
Yolu çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

GÜNDEM

BAKAN
KARAİSMAİLOĞLU,
ELAZIĞ BELEDİYESİ’Nİ
ZİYARET ETTİ

U

laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ
temasları kapsamında Elazığ Belediyesi’ni ziyaret
etti. Bakan Karaismailoğlu’na ziyaretinde, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti
Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ile Zülfü Demirbağ
ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım eşlik etti.ziyarette Elazığ Belediye Başkanı
Şahin Şerifoğulları, Bakan Karaismailoğlu’na çalışmalarına ilişkin bir brifing verdi.
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GÜNDEM
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GÜNDEM

BAŞKAN
ŞERİFOĞULLARI’NIN
ANKARA TEMASLARI
Elazığ Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları, şehrin gelişimi
ve geleceğine şekil veren projelerine yönelik çalışmalarını
sürdürüyor.

B

aşkan Şerifoğulları
projelerine ilişkin olarak ilgili Bakanlıklar ve genel
müdürlükler kapsamında görüşme ve
değerlendirmeye yönelik Ankara temaslarını
da aksatmadan sürdürüyor. Başta şehrin uzun
yıllardan bu yana ele alınmayarak kangrenleşen altyapı sorunu olmak üzere kent meydanları, yeraltı oto parkları ve tarihi değerlerin yaşatılması projeleri olmak üzere şehrin
ihtiyaçlarına çözüm üreten projelere yönelik
çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları, “Şehrimizin geleceğini planlarken sorunlara yüzeysel
çözümler üretmek yerine gelecek on yıllarını
hesaba katarak çözüm üretmenin gayreti
içerisindeyiz. Bu noktada imkanlarımızı ve
gayretlerimizi sonuna kadar seferber ederken başta Bakanlıklarımız olmak üzere genel
müdürlükler bazında da destek almak adına çalışmalarımızın Ankara ayağını da son
derece güçlü tutmaya çalışıyoruz. Bugüne
kadar gerek bakanlıklarımız ve gerekse genel
müdürlükler bazında yürüttüğümüz çalışmalarda hep olumlu sonuçlar aldık. Biz gayretle Elazığ’ımız için çalışmaya, yatırımlarla
şehrimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.”
dedi.
15
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Y

apı Kontrol Müdürümüz Fehmi
Taner ÖZTEKİN: “ŞEHRİMİZİN
İHTİYAÇ DUYDUĞU PROJELERİ BÜYÜK BİR HEYECANLA HAYATA
GEÇİRİYORUZ”
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın vizyon projeleri arasında yer alan Fuar ve Kongre Merkezi,
Mini Terminal Binası, Engelsiz Yaşam
Merkezi, Gümüşkavak Mahallesi Ek
Hizmet Binası, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Meydan Düzenlenmesi ve
Yeraltı Otoparkı ile Kapalı Çarşı Restorasyonu çalışmalarını yürüten Yapı
Kontrol Müdürü Fehmi Taner Öztekin ile
devam eden çalışmalar ve 2021 hedefleri üzerine konuştuk.

2020 Yılı İçin Hedeflenen
Projelerde Hangi Aşamadasınız?
“2020 oldukça yoğun bir tempoda devam ediyor. Türkiye’nin ilk konsept
projelerinden biri olan Elazığ Fuar ve
Kongre Merkezi inşa çalışmalarını
geçtiğimiz Mayıs ayında başlattık ve
2021’de tamamlayacağız. Toplam 25
bin metrekare alan üzerinde, 17 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Fuar
ve Kongre Merkezimiz bünyesinde; toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, iki adet 108 kişilik, bir adet 120
kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı
salon, üç adet toplantı salonu, fuaye
alanı, restoran, kafeterya, ofisler, 145
araçlık kapalı, 55 araçlık açık otopark
yer alacak.

FEHMİ TANER
ÖZTEKİN
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ÖZTEKİN, şehrin uzun yıllardan
bu yana ihtiyaç duyduğu, sosyal,
kültürel, tarihsel, sanatsal, estetik
ve ekonomik anlamda şehrin
gelişimine değer katan projeleri
büyük bir heyecanla hayata
geçirdiklerini kaydetti.

YAPI KONTROL MÜDÜRÜ
FEHMİ TANER ÖZTEKİN:
“ŞEHRİMİZİN İHTİYAÇ
DUYDUĞU PROJELERİ
BÜYÜK BİR HEYECANLA
HAYATA GEÇİRİYORUZ”

RÖPORTAJ

Mini Terminal Binası
Akpınar Mahallesi’nde yer alan ve mevcut haliyle ihtiyaca cevap veremeyen Mini Terminal binasını yerinde yeniden inşa ediyoruz. Komşu iller ve ilçeler arası ulaşımının sağlandığı Mini
Terminal binamız; güvenlik-danışma, emanet odası, bekleme
salonu, kafeterya, yönetim ofisi, 6 adet bilet satış ofisi, personel odası, şoför dinlenme odası, 10 adet yarı açık peron, 55 adet
üstü açık peronuyla son derece modern ve ihtiyacı karşılayacak bir yapıya sahip olacak. İnşallah Mini Terminal binamızı
2021’de hizmete sunacağız.

Ek Hizmet Binası

inşa çalışmalarında sona geldik. Toplam 870 metrekare kullanım alanına sahip olacak hizmet binamız bünyesinde; baybayan spor salonları, soyunma odaları, kurs salonları, ofisler, ticaret merkezleri yer alacak. Ek hizmet binamızı bu yıl
içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağız.

Karşıyaka Mahallesi Kentsel Dönüşüm
Çalışmaları
Toplu Konut İdaresi işbirliğiyle Karşıyaka Mahallesi’nde başlattığımız Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 6 hektarlık alanda yeni binaların inşa çalışmaları devam ediyor.

Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’nın temel misyonu olan
‘Gönül Belediyeciliği’nde vatandaş memnuniyeti, hizmet kalitesi her şeyin üstündedir. Bu gaye doğrultusunda vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitemizi artırmak adına
Gümüşkavak Mahallemizde başlattığımız ek hizmet binamızın
17
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Şehirlerarası
Otobüs Terminal Binası

Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası

Şehrimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu ve şehrimizin gelecek
vizyonuna değer katacak. Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası
Projemizin yapım ihalesini 5 Ağustos 2020’de gerçekleştirdik.
Şehrimizin kimliğine değer katacak bir konseptle Güney
Çevreyolu üzerinde Venk Kavşağı 500 metre ilerisinde inşa
edeceğimiz yeni otobüs terminal binamız, 8.226 metrekare
kapalı alana, 6.556 metrekare yarı açık alana sahip olacak.
Yeni terminal binamız bünyesinde 42 adet bilet gişesi, 18 adet
dükkân, 2 adet restoran-kafe, büfe, mescitler, şoför dinlenme
odaları, çocuk oyun alanları ve 49 adet peron yer alacak. Şehrin
dışarıya açılan kapısı olan terminal binamız, modern ve konforlu yapısıyla şehrin gelecek vizyonuna değer kazandıracak.
Projemizin resmi ihale süreci devam etmektedir.
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Kapalı Çarşı Restorasyonu

RÖPORTAJ

Yürüttüğümüz çalışmalar arasında yer alan
Kapalı Çarşı Restorasyon Projemizi tamamladık. Ve tarihi çarşımız yepyeni bir kimlik kazandı. 2019 yılında başlatarak 100 günde tamamladığımız çalışma çerçevesinde, tarihi çarşı
bünyesindeki 116 dükkânın dış cephesinde tek
tip ahşap kaplama gerçekleştirildi. Tabelalar tek
tip olarak düzenlendi. Görüntü kirliliğinin giderildiği tarihi çarşımız, kaldırım yenileme, çatı tadilatı ve aydınlatma gibi çalışmalarla güçlendirildi, 7 adet kapısıyla 7/24 güvenli konuma
getirildi.
Yürüttüğümüz bu projelerin yanı sıra ihtiyaçlar
doğrultusunda şehrimizin dört bir yanına
ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda Akpınar Mahallesi Muhtarlığı ve Taziye Evi
yapım işi ihalesini gerçekleştirdik. Sebze Hali
İdari Bina tadilatı, Rızaiye ve Hicret Mahalle
muhtarlıklarının tadilatı, Salıbaba ve Yıldızbağları muhtarlıklarının tadilatı, Hicret Mahallesi
spor salonunun bakım ve onarımı, Fevziçakmak
ve Yeni Mahalle kütüphane tadilatı, Çaydaçıra,
Olgunlar, Üniversite, Rızaiye, İcadiye ve Ulukent
mahalleleri spor yaşam merkezi tadilatı gibi bir
dizi çalışmayı daha gerçekleştirdik.

19

RÖPORTAJ

15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi
Şehrimizin kimliğine değer kazandıracak ve şehir merkezimizin en önemli ihtiyaçlarının başında yer alan otopark ihtiyacını
gidermeye önemli katkılar sağlayacak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projemizin
yapım ihalesini 28 Eylül 2020’de gerçekleştirdik. Projemizin resmi ihale süreci devam etmektedir.
Proje kapsamında, yıkımı gerçekleştirilen eski SGK binasının
bulunduğu alan ile birlikte toplam 7.000 metrekare kapalı alana sahip, iki katlı, 224 araç kapasiteli yeraltı otoparkı inşa edeceğiz.
Modern teknoloji ile donatılacak otopark alanında vatandaşlar
boş yer aramak için ekstra zaman harcamaya gerek kalmadan
elektronik yönlendirme sistemi ile araçlarına park edebilecek.
Elektronik ‘Dolu-Boş’ sistemi sayesinde araçlarını park etmek
isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğu gösterilecek. Otopark bünyesinde ayrıca oto yıkama alanı yer alacak.
Yeraltı otoparkı olarak inşa edeceğimiz eski SGK binasının bulunduğu alanın üst kısmını ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
ve Kapalıçarşı ile bütünlük oluşturacak şekilde yeni bir yaşam
alanı olarak düzenleyeceğiz. Projenin devamında ise Kapalı
Çarşı, Saray Cami ve çevresindeki sokaklarda da sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirerek şehrin merkezine yepyeni bir
vizyon kazandırmış olacağız.
Meydan olarak düzenleyeceğimiz 11.000 metrekarelik alanın
yaklaşık 7.000 metrekaresinde andezit ve bazalt gibi doğal
taşlarla peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilirken, 4.000 metrekaresini ise yeşil alan olarak düzenleyeceğiz. Organik ürün

20

satışlarının yapılacağı satış ünitelerinin yer alacağı meydanda,
oturma alanlarının üzeri ise yarı şeffaf elemanlarla örtülerek
yağmur/güneş gibi fiziksel çevre faktörlerinin kontrolü sağlanacak. Meydanı, kuru havuz, süs havuzları ve lazerli ışık
gösterileri ile şekillendirerek hizmete sunacağız.

RÖPORTAJ

Engelsiz Yaşam Merkezi
Ve hepimizin malumu çok özel bir projemiz
var. Sayın Başkanımızın seçim vaatleri arasında özel bir yere sahip olan Engelsiz Yaşam
Merkezi.
İzzetpaşa

Mahallesi’nde

mülkiyeti

Elazığ

Belediyesine ait olan eski Çağrı Tıp Merkezi
yerinde inşasına başladığımız Engelsiz Yaşam
Merkezimiz, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları
bir yaşam alanı olacak. 2021 yılında tamamlayarak

hizmete

sunacağımız

Engelsiz

Yaşam Merkezimiz bünyesindeki, sinema salonu, eğitim ve konferans salonları, mescitler,
kütüphane ve okuma salonları, acil müdahale
odası, bilgisayar odaları, müzik atölyesi, yağlı
boya atölyesi, resim atölyesi, satranç odası,
işaret dili ve eğitim alanları ile oyun alanları
gibi pek çok aktiviteye olanak sağlayacak donatılarıyla tam bir kompleks yapı niteliğinde
olacaktır.
Ayrıca Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme
Merkezimiz (EBEGEM), Aile Danışma ve Eğitim
Merkezimiz (ADEM) ile Gençlik Merkezi
birimlerimiz de hizmetlerini buradan
yürütecekler.

2021 Yılı İçin Planlanan Projeler- düzenlemesi, 16.000 metrekarelik kısmı put Hoca Hasan Hamamı Restorasyonu,
ise yeşil örtü çalışması gerçekleştire- Harput Konuk Evi Restorasyon Bakım ve
inizden de Bahseder misiniz?
2021 yılında bahsettiğimiz çalışmaların

ceğiz. Şehre yepyeni bir nefes kazan-

Onarımı, Harput KUDEB Yanı Konuk Evi

yanı sıra şehrin gelişimi ve geleceği

dıracak proje kapsamında meydan, su

Yapımı, Muhtarlıklar Yapım, Bakım ve

açısında büyük önem taşıyan ve şeh-

ögeleri, kuru havuz (su oyunları), süs

Onarımı, Hüseynik (Ulukent) Mahallesi

rimize değer kazandıracak projelerim-

havuzları ve lazerli ışık gösterileri ile do-

Eski Eser Tescilli Yapıların Restorasyonu

ize devam edeceğiz. Bunlar arasında en

natılacak, şehri yansıtan simgesel bir

projelerimize yönelik çalışmalarımızı da

önemli projemiz olan Kent Meydanı Pro-

çalışma gerçekleştirilecek.

hayata geçireceğiz.

jemizin (Ahmet Aytar Meydanı, Mehmet

Proje kapsamında, şehrin otopark ihti-

Çalışmalarına

Akif Ersoy Lisesi, Öğretmenevi Meydanı

yacına çözüm amacıyla toplamda 22.000

ladığımız projelerle tek gayemiz şehrimiz-

ve Cemiloğlu Parkı Yeşil Alan Düzenleme

metrekare kapalı alana sahip iki katlı, to-

in gelecek vizyonuna değer katmaktır.

Çalışması) ihalesini 2021 başlarında

plam 900 araç kapasiteli modern yer altı

Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’nın

gerçekleştireceğiz. Tarihi Öğretmenevi ile

otoparkı inşa edeceğiz.

geleceğin vizyon sahibi, yaşam kalitesi

yeni Valilik binası arasında kalan alanı,

Bu projemizin yanı sıra Çarşı Mahallesi

yüksek bir şehir oluşturma hedefi doğrul-

Cemiloğlu Parkı’nı da kapsayacak şekilde

Bakırcılar Sokak Düzenlemesi ve Cephe

tusunda, ekip arkadaşlarımızla gayretle

kent meydanı olarak düzenleyeceğiz.

Yenilemesi,

Kentsel

çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz

Proje kapsamında yaklaşık 38.000 me-

Dönüşüm Projesi, Hankendi Villakent

ki şehrine sevdalı Sayın Başkanımızın

trekare açık alan düzenleme çalışması

Projesi, Akpınar Mahallesi (Karayolları

başlattığı bu hizmet yolculuğuyla, Elazığ

gerçekleştireceğiz ve alanın yaklaşık

Arazisi) Semt Pazarı, Çaydaçıra Mahallesi

için çok güzel çalışmaları bir bir hayata

22.000

Semt Pazarı ve Sosyal Tesisi Binası, Har-

geçirmiş olacağız.

metrekaresinde

sert

peyzaj

Abdullahpaşa

başladığımız

ve

plan-
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ULAŞIM

“5 YILIN SONUNDA TRAFİK
SORUNLARINI ÇÖZMÜŞ BİR
ŞEHİR OLUŞTURACAĞIZ”
Elazığ Belediyesi olarak şehri fiziki, çevresel, sosyal, kültürel değerleriyle bir bütün olarak geleceğe
hazırladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları, “Şehirlerin gücü, altyapının modernize edilmesi, trafik sorununa alternatif çözümler gibi
birçok parametreyle doğru orantılıdır. Bu kapsamda yol çalışmaları şehrin geleceğe yolculuğunda, gelişiminde önemli bir parametredir. Göreve
başladığımız günden itibaren alternatif güzergahlar
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oluşturan yeni yollar, yol genişletme çalışmaları, yol
yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarımızı süratle
sürdürdük. Şehrin trafik yükünü alternatif yollarla
rahatlatmak ve trafik akışına konfor kazandırmak
amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarla 5 yılın sonunda trafik sorunlarını çözmüş bir şehir oluşturacağız
ve Elazığ’ımız yollarıyla, kaldırımlarıyla geleceğin
gelişmiş, modern ve kimlikli şehirleri arasında yerini
alacaktır.” dedi.

ULAŞIM

YENİ YOLLARLA
TRAFİK AKIŞINA
KONFOR

E

lazığ Belediyesi trafik akışını rahatlatmak, yolların kalitesini ve
standardını yükseltmek, daha
modern ve güvenli ulaşım olanağı
sağlamak amacıyla yol yapım, bakım
onarım ve alternatif yol çalışmalarını
sürdürüyor.
Yürütülen çalışmalar doğrultusunda yeni
yollar hizmete sunulurken, mevcut yollarda yenileme ve genişletme çalışması,
bozuk yollarda da rehabilitasyon
çalışması gerçekleştiriliyor. Pandemi
sürecindeki kısıtlamaları fırsat olarak
değerlendiren Elazığ Belediyesi şehrin ana arterlerinde yenileme ve onarım
çalışması gerçekleştirirken, yaz mevsimi
sürecinde de yol bakım-onarım ve yeni
yol çalışmalarını kesintisiz sürdürdü.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından 1 Nisan 2019-15
Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan
çalışmalar kapsamında kent genelinde
toplam 1 milyon 664.492,25m² asfalt
serimi, 45 kilometre asfalt sathi kaplama çalışması, 138.643,03 m² kaldırım
çalışması gerçekleştirildi.

Yeni Açılan
İmar Yolları ve
Yenilenen Yollar
İl Özel İdare - Adliye Arkası İmar Yolu
Çaydaçıra - Şahinkaya Bağlantı Yolu
Hicret Mahallesi Güney Çevre Yolu
Bağlantı Yolu
Güney Çevre Yolu Aksaray Mahallesi
Bağlantı Yolu
Alparslan Türkeş Bulvarı - Teknokent Önü
Yolu
Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi (Keban
Yolu)
Gazi Caddesi
Vali Fahribey Caddesi
İstasyon Caddesi
Sürsürü Mahallesi - Dilek Sitesi Önü Yolu
Sürsürü Mahallesi - Ramada Önü Yolu
Bayraktar Sokak
Yarenler Sokak
Salim Hazardağlı Caddesi
Tahir Şaşmaz Caddesi
Veysel Karani Sokak
Yahya Kemal Caddesi, Kanal Boyu Yolu
23

ULAŞIM

Kanal Boyu Projesinin 3. etabını oluşturan ve Şehit
Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne akıcı ve konforlu
ulaşım sağlamak amacıyla başlatılan yeni yol
çalışması ilerliyor.
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ULAŞIM

KANAL BOYU
PROJESİNİN
3. ETABINDA
ÇALIŞMALAR
SÜRÜYOR

Ç

alışmalar kapsamında 900 metre uzunluğundaki açık kanala,
2x2000’lik beton borular döşenerek, kapatıldı.
Toplam 1.200 metre uzunluğunda 30
metre genişliğindeki yol çalışmasının
8. Kolordu Kışlası içerisinden geçen
bölümünde ise 320 metre uzunluğunda,
10 metre genişliğindeki köprü inşası ile
askeri saha içerisindeki yol imar sınırına 1.500 metre uzunluğunda duvar
örüm çalışmalarında ise sona gelindi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt serimi gerçekleştirilerek, yol
trafiğe açılacak.
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HİZMET

KIŞ ŞARTLARI
İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Y

aklaşan
kış
mevsimiyle
birlikte
vatandaşların daha rahat ve konforlu bir
kış geçirmeleri için gerekli hazırlıkları
tamamladıklarını ifade eden Torgut, “Araç filomuzu güçlendirdik, mevcut araç filomuzun
gerekli bakım onarım çalışmalarını tamamladık.
11 adet greyder, 7 adet kar küreme aracı, 7 adet
tuzlama aracı, 2 adet arozöz, 29 adet kamyon, 5
adet kamyonet, 7 adet yükleyici-kazıcı kepçe, 2
adet paletli ekskavatör, 2 adet loder olmak üzere
toplam 72 adet iş makinemiz ve tuz püskürtme
cihazlarımızla kış şartları için hazırız.

G

eçtiğimiz kış sezonundan stoklarımızda
kalan 500 ton tuz ve 100 ton solüsyona ek olarak 250 ton ham tuz ve 300 ton
solüsyon alımı gerçekleştirdik. Araç filomuz ve
ekiplerimizle kış şartlarına hazırız.” dedi.
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HİZMET

Elazığ Belediyesi Fen İşleri
Müdürü Murat Torgut, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle
birlikte olası mevsimsel sorunlara
karşı gerekli hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.
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PROJE

AKILLI KAVŞAK
VE EBUKOM
PROJE İHALESİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elazığ Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları'nın bir seçim vaadi
daha hayata geçiyor.
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PROJE

P
Şehir içi trafiği rahatlatma
noktasında önemli bir adım
olan Akıllı Kavşak ve Ulaşım
Koordinasyon Merkezi
(EBUKOM) Proje ihalesi
gerçekleştirildi.
Proje ile trafiğin yoğun
olduğu kavşaklara yeni
nesil Akıllı Kavşak Yönetim
Sistemi yerleştirilerek trafik
modern ve akıllı bir şekilde
yönetilecek.

roje ile trafiğin yoğun olduğu kavşaklara yeni nesil Akıllı Kavşak
Yönetim Sistemi yerleştirilerek
trafik modern ve akıllı bir şekilde
yönetilecek.
12 kavşağa kurulacak dinamik sistem
sayesinde, kavşaklar trafik yoğunluğuna göre yönetilecek, sinyal süreleri
optimize edilerek, yoğun kollara daha
uzun süre geçiş hakkı sağlanacak.
Böylece kavşak kapasite kullanımı
artacak ve bu sayede araçların trafikte
bekleme süreleri minimize edilerek
hem yakıt tasarrufu sağlanacak, hem
de karbon emisyonu salınımı azaltılarak çevrenin korunmasına katkı sağlanmış olacak. Şehir içi 28 kavşakta ise
uzaktan erişim ile merkezden sinyalizasyon programlarına anlık müdahale
edilecek.
Proje doğrultusunda araç sayım
kameralarından elde edilen veriler kurulacak Elazığ Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezine aktarılarak şehrin
trafik yönetimi sağlanacak. Alınacak
veriler doğrultusunda kavşaklara

anında müdahale edilerek, şehir trafik
yoğunluğu haritası elde edilecek. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine kurulacak
olan Dağıtım Yönetim Sistemi (DMS)
sayesinde de trafik yoğunluğu baz alınarak sürücü yönlendirmesi yapılacak
ve trafik akış hızı artırılmış olacak.

Akıllı Kavşak
Sistemi
Kurulacak
Noktalar
Tofaş Kavşağı, Hazardağlı Kavşağı,
Çaydaçıra Kavşağı, Orman Kavşağı,
Karayolları Kavşağı, Ahmet Aytar
Kavşağı, Stadyum Kavşağı, Kültürpark Kavşağı, SGK Kavşağı, Çimento
Kavşağı, Alirıza Septioğlu Kavşağı,
İtfaiye Kavşağı.
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PROJE

KöyKent
Projesi’nde Sona Doğru
Başkan Şerifoğulları

Köy-Kent Projesinde yerinde incelemelerde
bulundu.

Doğal Yaşamı
Tanıma Fırsatı
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın
vaatleri arasında yer alan ve köy yaşamıyla kent
yaşamının kompozisyonundan oluşan KentKöy Projesinde sona yaklaşılıyor.

Ç

aydaçıra Mahallesi’nde özellikle çocukların doğal
yaşamı tanıma ve yaşama fırsatı yakalayacakları Kent-Köy yaşam sahasında, köy yaşamının

donatılarının yer aldığı bir ada yer alacak, adanın çevresi
ise kent yaşamının donatılarıyla şekillenecek.Toplam
45.211 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen KentKöy projesi, 42 bin metrekarelik bitkisel peyzaj alanı, 3
bin metrekarelik yapısal peyzaj alanı, 527 metrekarelik
yapı alanı şeklinde tasarlandı.
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PROJE

Ağaçlandırma
ve Peyzaj Çalışmaları
Devam Ediyor
Köy olarak tasarlanan adanın etrafında kent yaşamının
birer parçası olarak eğlenme, dinlenme ve sportif faaliyetlere olanak sağlayan 465 metre uzunluğunda gezinti
yolu, 780 metre uzunluğunda koşu parkuru, 795 metre
uzunluğunda bisiklet yolu ile iskele çalışmaları ile 75
metre uzunluğundaki panoramik köprü çalışmaları da
tamamlandı. Türk tarihindeki dört önemli dönem olan,
Orhun, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini
temsil eden dört ana giriş kapısına ilişkin çalışmalar ile
ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.
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PROJE

DOĞU MAHALLELERİMİZ
HİZMETLE BULUŞUYOR
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PROJE

K

anal Boyu Bulvar ve Rekreasyon Projesinde saha çalışmaları başlatıldı.Ulukent
Kırklar, Sanayi, Salıbaba mahallerinden
geçen ve yıllardan bu yana başta bu mahalleler olmak üzere şehrin en büyük problemlerinden
birini oluşturan kanal sorunu çözüme ulaşıyor.
Kanal Boyu Bulvar ve Rekreasyon çalışmaları
kapsamında 3 kilometrelik açık kanalın kapatılmasına yönelik çalışmalara başlandı. Açık
kanalın kapatılmasının ardından alanda yeni yol
ve rekreasyon çalışması gerçekleştirilecek.

Kanal Boyu Bulvar Ve Rekreasyon
Projesi Çalışmaları Başladı

U

lukent, Kırklar, Sanayi, Salıbaba Kanal Boyu
Bulvar ve Rekreasyon Projesi’nin şehrin bu
bölgesi için çok önemli olduğunu ifade eden
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kanalı ıslah
ederek kapalı kanal haline dönüştüreceğimiz projemize ilişkin saha çalışmalarını başlattık. Maalesef
biliyoruz ki şehrimizin doğu mahalleleri hizmet noktasında biraz geri kalmış. Hizmette adaleti sağlamak adına şehrimizin doğu bölgelerini hızlı bir şekilde
ayağa kaldıracak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızla doğu mahallerimize değer
kazandıracağız. Bu noktada önemli bir adım olarak
kanal projemizi başlattık. Bu dört mahallemizi etkileyen ve ne yazık ki yıllardan bu yana büyük sorun
teşkil eden kanal sorununu çözüyoruz. Kanalı kapalı
hale getirerek, yol ve rekreasyon çalışmalarıyla projemizi tamamlayacağız. Böylece sorunu kökten
çözerek mahallerimize değer kazandırmış olacağız.”
diye konuştu.
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PROJE

ZÜBEYDE HANIM
CADDESİ YENİDEN
ŞEKİLLENİYOR
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PROJE

Şehrin ana arterlerinden Zübeyde
Hanım Caddesi,
'Yeşil Kuşak Projesi'
ile yeniden şekilleniyor.

K

ent estetiğine değer katacak proje kapsamında,
Zübeyde Hanım Caddesi yürüyüş güzergahında, Viroloji Parkı’ndan başlayarak Yahya Kemal Caddesi’ne kadar olan alan, oturma ve dinlenme
grupları, ahşap arkatlar, pergolalar (çardak), yürüyüş
parkuru ve dekoratif aydınlatma çalışmaları ile şekillenecek. Süs bitkileri ve peyzaj çalışmalarıyla renklendirilecek alan, kent estetiğine değer kazandırırken vatandaşlar için de hem dinlenme hem de yürüyüş
alanı olarak vazgeçilmezler arasında yerini alacak.
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PROJE

ELAZIĞ İÇİN
GERİ DÖNÜŞÜM
VAKTİ

E

lazığ Belediyesi, çevreyi korumaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Elazığ Belediyesi tarafından
başlatılan çalışmalar doğrultusunda, çöpe giden
ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması amacıyla ‘Geri
Dönüşüm Saati’ uygulaması başlatıldı.

NASIL UYGULANIYOR?
Çevreyi ve doğal kaynakları korumak,
gelecek nesillere daha yaşanabilir bir
dünya bırakmak için çalışan Elazığ Belediyesi
tarafından başlatılan yeni uygulamayla, ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanarak ve çöpe
karışmadan geri dönüşüme kazandırılıyor.
Şehrin 38 mahallesinde başlatılan ‘Geri
Dönüşüm Saati’ uygulaması doğrultusunda,
konutlar, AVM’ler, marketler ve okullar ile kamu
kurum ve kuruluşları tarafından kaynağında
ayrıştırılarak biriktirilen
ambalaj atıkları, belirlenen program dâhilinde
ekipler tarafından toplanıyor.
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Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Sayın Emine Erdoğan
Hanımefendi himayelerinde başlatılan ‘Hedef
Sıfır Atık Projesi’ kapsamında başlatılan uygulamayla, ambalaj atıkları
kaynağında ayrıştırılarak
kaynağında toplanıyor.
37
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Doğal kaynakların büyük bir hızla tükenmeye başladığı
çağımızda, çöp olarak nitelendirilen birçok ürün, geri
dönüşüm sayesinde yeniden değer kazanıyor.
38
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BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI:
“VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ
BEKLİYORUZ”

E

lazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları doğal kaynakların tükenmesinin önlenmesi ve çevrenin
korunmasına katkı amacıyla başlatılan
uygulamanın başarıya ulaşmasında
vatandaşların katılımı ve desteğinin
büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, “
Doğal kaynakların büyük bir hızla tükenmeye başladığı çağımızda, çöp olarak
nitelendirilen birçok ürün, geri dönüşüm
sayesinde yeniden değer kazanıyor.
Doğada yok olması yüzyıllar sürebilecek
materyallerin geri dönüşüme tabi tutulmasıyla hem doğanın korunmasına,
hem de tabii kaynakların tükenmesinin
önlenmesine katkı sağlayacağımız gibi
ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacağız. Hepimizin ortak hedefi olan daha
yaşanabilir bir gelecek için başlattığımız
uygulamanın başarıya ulaşmasında
hemşehrilerimizin desteği olmazsa olmazımızdır. Çevreyi korumak, doğayı
yaşatmak hepimiz için vatandaşlık
görevidir. Hep birlikte vereceğimiz ortak
mücadeleyle çevrenin ve geleceğimizin
korunmasına katkı sağlamış olacağız.”
diye konuştu.
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ONLAR
BİZE EMANET
TÜM
^
İMKANLARIMIZLA
KÜÇÜK DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ!

E

lazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakımevi tüm imkanlarıyla
^
küçük dostlarımıza
hizmet sunuyor. Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve
Bakımevine getirilen sahipsiz hayvanlar
aşılama kısırlaştırma operasyonlarının ardından küpelendiriliyor. Bakımlarının ardından da doğal ortama geri bırakılıyor.
Pandemi süreciyle birlikte yaşamları zorlaşan
ve yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için de Elazığ Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir mesai
harcıyor. Pandemi sürecinin başlamasıyla
birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştıran
ekipler tarafından şehir genelinde bulunan
park ve bahçelere hem yeni kedi köpek evleri
yerleştirilirken, hem de bu noktalarla diğer
yaşam alanlarına mama bırakma çalışmaları
sürdürülüyor.
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ELAZIĞ HAYVAN HASTANESİ

HİZMET

Elazığ Belediyesi, sevimli dostlarımız sokak
hayvanlarının bakım ve tedavileri ile yaşam
koşullarını iyileştirmeye destek sağlama
yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

41

ELAZIĞ HAYVAN HASTANESİ

HİZMET

Elazığ Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları, ‘4 Ekim Dünya
Hayvanları Koruma Günü’nde Elazığ
Belediyesi Hayvan Hastanesi ve
Bakım Evi’ni ziyaret etti.
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BAŞKAN
ŞERİFOĞULLARI,
HAYVAN HASTANESİ
VE BAKIM EVİ’Nİ
ZİYARET ETTİ

Z

iyaretinde Badem ve arkadaşlarıyla ilgilenen Başkan Şerifoğulları, sadece 4 Ekim Dünya
Hayvanları Koruma Günü’nde değil
yılın 365 günü hayatı paylaştığımız
can dostlarına sahip çıktıklarını ifade
ederek, “Bugün sokak hayvanlarına dair
farkındalık oluşturmak adına önemli bir
gün. Bizler Elazığ Belediyesi olarak onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına
gerekli adımları atıyoruz. Tüm hemşehrilerimden de daima bir kap su, bir tas
mama ile hayatımızın parçası olan
sokak hayvanlarımıza sahip çıkmalarını
istiyorum.” dedi.
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7/24 KESİNTİSİZ MESAİ

Dezenfeksiyon
Çalışmaları
Devam Ediyor.
Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri Koronavirüs (COVID 19) salgınının
Türkiye'de de görülmesinin ardından
başlattıkları önlem amaçlı dezenfeksiyon
çalışmalarını sürdürüyor.
Rutin çalışmalarına ek olarak Koronavirüsle (KOVİD 19) etkin mücadelede ilk
adım olan hijyen sağlanması noktasında
da çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesaisi
7/24 etkin olarak devam ediyor.
Ekipler tarafından insanların toplu olarak
kullandıkları alanlar düzenli periyotlarla
önce buharlı araçlar ve özel solüsyonlarla yıkanıyor, ardından da dezenfektanlarla
dezenfekte ediliyor.
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Yoğun Olarak
Kullanılan Noktalarda
Kesintisiz
Dezenfeksiyon

E

lazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs
tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında halkın yoğun olarak
kullandığı cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar, otobüs durakları
gibi alanlarda buharlı ve basınçlı temizlik araçlarıyla yıkama çalışması
gerçekleştirirken, çöp konteynerleri de bu çalışma kapsamında titizlikle
dezenfekte ediliyor.

İbadethanelerde Hijyene
Destek
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi sürecinde
belirlenen kurallar çerçevesinde toplu ibadete açılan
ibadethanelerde vatandaşların hijyenik koşullarda
ibadetlerini gerçekleştirmeleri için yoğun bir çalışma
yürütüyor. Belirlenen periyotlar doğrultusunda hijyen
çalışması gerçekleştiren ekipler tarafından 2019 Nisan
ve 2020 Ekim döneminde toplam 450 kez ibadethanelerde halı yıkama ve hijyen çalışması gerçekleştirildi.
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81 İLDEN 81
OKULA ORCİK
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, okulların
açılmasıyla birlikte ‘81 ilden 81 okula orcik’ sözünü
tuttu, orcikler miniklere ulaştırıldı.

E

lazığ Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları, Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir aranın
ardından 21 Eylül 2020 Pazartesi
günü okullarda ders zilinin çalmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden
çocuklara verdiği orcik sözünü yerine
getirdi.
Okulların kapandığı ilk günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabından, “Okula
döndüğünüz gün, ilk teneffüs 40 dakika. Söz.” yazmıştı. Sosyal medyada
geniş yer tutan bu paylaşıma,

46

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da sosyal medya hesaplarından “Biz de çocuklarımızı okula döndükleri ilk derse enerji dolu
başlamaları için orcikle karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula orcikler aziz
şehirden” demişti.
Alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz
mart ayından beri kapalı olan okullarda
anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için ders zilinin çalmasıyla birlikte Elazığ’ın enerji deposu orcik kolileri
81 ilden 81 okul ile şehir merkezindeki
okullara gönderildi.

Elazığ Belediye Başkanı
Şahin Şerifoğulları'na
Okullardan
Teşekkür Mesajları

B

aşkan Şerifoğulları da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla,
“Söz verdiğimiz gibi 81 ilimizden
81 okulumuza Elazığ’ın eşsiz lezzeti orciğimizi gönderdik. Sevgili çocuklar üzüm
ve dut şırasının cevizle bütünleşerek eşsiz bir lezzete dönüştüğü, enerji deposu
orcik ile ağzınız tatlansın, zihniniz açık
olsun. Güç bizde.” ifadelerini kullandı.
“81 iliyle her köşesi ayrı cennet olan güzel
ülkemizin cennet köşesi Elazığ'ımızın marka değeri, üzüm ve dut şırasının cevizle
bütünleşerek eşsiz bir lezzete dönüştüğü,
enerji deposu orcik ile ağızlarınızı tatlandırıyoruz. Eminim hepiniz bu lezzeti çok
seveceksiniz.
Sevgili çocuklar gelecek güzel günlerin özlemiyle sizleri yürekten kucaklıyor,
Elazığ’dan orciğimiz ile birlikte sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağlık ve mutluluk
dileklerimle…” notuyla orciklerin ulaştığı
okullardan da sosyal medya üzerinden
Başkan Şerifoğulları’na teşekkür mesajları
geldi.

PROJE
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ELAZIĞ BELEDİYESİ
ATÖLYELERİNDE
ÜRETİM SÜRÜYOR
Kent genelindeki park, bahçe,
okul ve ibadethanelerde kullanılan mobilya üretim çalışmaları
sürdürülüyor.

E

lazığ Belediyesi, şehrin ihtiyaçlarını
karşılamak ve kent estetiğine değer katmak amacıyla kendi atölyelerinde ürettiği otobüs durağı, bank ve kent mobilyalarını
şehrin dört bir yanında hizmete sunuyor.
Elazığ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
atölyeleri, kent genelinde park, bahçe, okul
ve ibadethanelerde kullanılan mobilya üretim
çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde
kullanarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son bir yılda bin 344 adet bank, 76 adet otobüs durağı, 50 adet kedi evi, 61 adet köpek evi
ile bin 769 adet masa sandalye vb başlıklardaki
ofis malzemesi üretimi gerçekleştirilerek ihtiyaç
duyulan noktalarda hizmete sunuldu.
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Kaynaklarımızı etkin
kullanarak, kendi kendine
yeten bir belediye
olma yolunda ilerleyeceğiz.

D

üşük bütçeyle ve kendi deneyimli personeliyle üretim yapan Destek
Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde
üretilen kent mobilyaları, şehrin ihtiyaçlarını
gidermesinin yanı sıra ilçe ve komşu il belediyelerine de destek sağlıyor.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,
şehrin yaşam kalitesini artırmak adına Belediye
kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaya azami
gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Şehrimizin yaşam kalitesine değer katmak noktasında
gayretle çalışırken, kaynaklarımızı en doğru
şekilde değerlendiriyoruz. Destek Hizmetleri
Müdürlüğümüz atölyelerinde de deneyimli personelimiz tarafından daha düşük maliyetle kent
mobilyaları üretimi gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz
kent mobilyaları ile hem şehir merkezinde, hem
merkeze bağlı köylerimiz, ilçelerimiz ve komşu
illerimize destek sağlıyoruz. Kaynaklarımızı etkin kullanarak, kendi kendine yeten bir belediye
olma yolunda ilerleyeceğiz.” dedi.
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HUZUREVİ SAKİNLERİNE
ANLAMLI KONSER

Dünya Yaşlılar
Günü'nü
Coşkuyla Kutladık.

E

lazığ Belediyesi Konservatuvarı
Kürsübaşı Ekibi, '1 Ekim Dünya
Yaşlılar Günü’nde Gazi Huzurevi
sakinlerine özel konser verdi.
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Şehrin kültürel tanıtımında kullanılan
tur otobüsüyle düzenlenen konserde Kürsübaşı ekibi tarafından Harput
musikisinin birbirinden seçkin birçok
eseri seslendirilirken, huzurevi sakinleri
de çalınan şarkılara eşlik etti.

ELAZIĞ GAZİ HUZUREVİ

KÜLTÜR/SANAT
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Elazığ Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle
‘Hayat Boyu Öğrenme Projesi’ kapsamında bayanlara yönelik Ahşap Oymacılığı Kursu açıldı.

AHŞAP, BAYANLARIN
MAHARETLİ ELLERİNDE
SANATA DÖNÜŞÜYOR.
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E

lazığ Belediyesi ve İŞKUR İl
Müdürlüğü
işbirliğiyle
‘Hayat Boyu Öğrenme Projesi’
kapsamında bayanlara yönelik Ahşap
Oymacılığı Kursu açıldı. Uzman eğitmenlerin katkılarıyla, kültürümüzün temel taşlarından olan ahşap oymacılığı
sanatı, Elazığlı hanımların maharetli
ellerinde yeniden hayat bulacak.
Elazığ Belediyesi’ne ait Doğukent Kaya

Karakaya Ek Hizmet Binasında oluşturulan atölyede verilen eğitimlere katılan
bayanlar, hayatlarına açtıkları bu yeni
pencereden hem kültürel değerlerimizi
yaşatıyor hem de üreterek ev ekonomilerine katkı sağlayabilmenin yolunu
aralamış oluyorlar. Toplam 6 ay sürecek
eğitim sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim
Müdürlüğü onaylı ‘Hayat Boyu Öğrenme
Kurs Bitirme Belgesi’ verilecek.
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MİNİKLER TABLETLERİNE KAVUŞTU

E

lazığ Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları, kısa süre önce sosyal medya aracılığı ile kendisine
ulaşarak Yurtbaşı Şeker İlkokulu’nda
öğretmenlik yapan babasının, öğrencileri için tablet isteyen Sedanur’un
talebi üzerine tabletleri öğrencilere
ulaştırdı. Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem
Müdürü Ali Dursun Er tarafından
tabletlerin ulaştırıldığı çocuklar büyük
mutluluk yaşayarak, Başkan Şerifoğulları’na teşekkür ettiler.
Başkan Şerifoğulları ise, “Bu zorlu
süreçte eğitime katkı adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hiçbir
öğrencimizin eğitimden yoksun kalmasına müsaade etmeyiz. İmkânlarımız doğrultusunda gerekli destekleri
sağlayacağız.” dedi.
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Elazığ Belediyesi,
pandemi döneminde sürdürülen
uzaktan eğitim
sürecinde, ihtiyaç
sahibi öğrencilere tablet desteği
sağladı.
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ENGELLİ
VATANDAŞLARA
DESTEK
Engelleri
Kaldırmak
İçin;
Elazığ
Belediyesi’nin
sosyal
belediyecilik ilkesiyle yürüttüğü
çalışmalar doğrultusunda, 30
adet akülü tekerlekli sandalye, 20
adet tekerlekli sandalye, 10 adet
yürüteç ve 6 adet koltuk değneği
ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
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İ

nşasına başlanan Engelsiz Yaşam
Merkezi başta olmak üzere engelli
vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran
çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi,
talepler doğrultusunda engelli bireylere
yönelik desteklerini de sürdürüyor. Elazığ
Belediyesi ve Hollanda’da yaşayan iş adamlarının engelli vatandaşların yaşamlarına katkı sağladı. Hollanda’da yaşayan
iş adamları tarafından temin edilen 30 adet
akülü tekerlekli sandalye, 20 adet tekerlekli sandalye, 10 adet yürüteç ve 6 adet
koltuk değneğinden oluşan ekipmanları
taşıyan tır, malzemeleri Elazığ Belediyesi
Hayır Çarşısı'na teslim etti. Hayır Çarşısı
tarafından teslim alınan medikal malze-

meler, talepler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Malzemeleri Hayır
Çarşısı'na teslim eden iş adamı Harun
Arslan, Hollanda’da yaşayan Elazığlı iş
adamları ile bir araya gelerek bu projeyi
hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Belediye Başkanımız bize gereken desteği
sağladılar. 66 adet araç getirdik. 66
kişiyi sevindireceğiz. Tohum nasıl toprağa emanetse, engelli kardeşlerimiz
de topluma emanettir. O yüzden bizler
sahip çıkacağız. Biz vesile olduk gerisini
de başka vatandaşlarımız getirecektir.”
diye konuştu. Akülü aracını teslim alan
vatandaşlar da, sağlanan destekten dolayı
teşekkür ettiler.

HİZMET

Elazığ Belediyesi
talepler
doğrultusunda
engelli bireylere
yönelik desteklerini sürdürüyor.
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EVDE BAKIM HİZMETLERİ

HİZMET
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YALNIZ
DEĞİLSİNİZ!
Elazığ Belediyesi, Evde Temizlik ve Bakım Hizmetleri yaşam
koşullarını iyileştirmeye
devam ediyor.

E

lazığ Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları’nın “İnsanımızın
Yaşamını Kolaylaştırıp, Kalite
Kazandıracağız” hedefi doğrultusunda başlattığı Elazığ Belediyesi, Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti
ile yaşamlara dokunulmaya devam
ediliyor.
Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti ekipleri, yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların yaşam
koşullarını iyileştirmek ve destek
sağlamak amacıyla ev ev dolaşarak
temizlik hizmeti desteği sağlıyor.
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2. DEDE KORKUT
ULUSLARARARASI
HİKAYE YAZMA YARIŞMASI
SONUÇLANDI

Pandemi dolayısıyla ödül töreninin
düzenlenmediği yarışma sonucunda,
dereceye girenlere ödülleri elden
ulaştırıldı.
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Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye
Dergisi tarafından hikâye yazma
geleneğini teşvik etmek ve yeni
nesillerin yazma eylemiyle daha
yakın bir bağ kurmasına katkı
sağlamak amacıyla düzenlenen 2.
Dede Korkut Uluslararası Hikâye
Yarışması sonuçlandı.

YETİŞKİNLER
KATEGORİSİNDE
DERECEYE
GİRENLER

Y

etişkinler kategorisinde ise
‘ŞİMDİKİ
ZAMAN’
başlıklı
hikâyesiyle Ülkü Özel birinci,
‘İZLEYİCİ’ başlıklı hikâyesiyle Kerime Şak ikinci, ‘YAKAMOZ 70’ başlıklı
hikâyesiyle Aysel Kaymaz üçüncü
oldu. Yarışma sonucunda birinciye
6.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye
ise 3.000 TL para ödülü verildi.

ÖĞRENCİ
KATEGORİSİNDE
DERECEYE
GİRENLER
Nazım Payam, Necip Tosun, Abdullah Harmancı, Necati Kanter, Mahmut
Bahar, Şerif Aydemir, Bahtiyar Arslan, Ömer Kazazoğlu, Ziya Polattaş,
Ahmet Kızılkaya’nın seçici jüri üyeliği
yaptığı yarışmada; öğrencilere yönelik
kategoride; ‘SIR’ başlıklı hikayesiyle
Muhammet Tunç birinci, ‘VESAİRE’
başlıklı hikayesiyle Dilara Yıldırım
ikinci, ‘TABİİ’ başlıklı hikayesiyle
Zeynep Çanalan üçüncü oldu. Yarışma sonucunda birinciye tam altın,
ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek
altın ödülü verildi.
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MEHTER TAKIMI

KÜLTÜR/SANAT

Elazığ Belediyesi
bünyesinde
faaliyetlerini
sürdüren Mehter
Takımı ve
Kürsübaşı Ekibi
Konservatuvar
çatısı altına alındı.
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MEHTER TAKIMI VE KÜRSÜBAŞI
ORKESTRASI, BELEDİYE
KONSERVATUVARI ÇATISI ALTINDA

Yeni düzenleme sonrasında hocalar
tarafından Mehter Takımı ve Kürsübaşı
Ekibi'ne yönelik nota, solfej ve ses
eğitimlerine başlandı.

63

HİZMET

ELAZIĞ BELEDİYESİ'NİN
İNTERNET
SİTESİ YENİLENDİ
Elazığ Belediyesi, resmi
internet sitesi ‘elazig.bel.tr’
yenilenerek, yepyeni bir görünüme
kavuşturuldu.
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www.elazig.bel.tr

E

lazığ Belediyesi internet sayfası, vatandaşların belediye ile ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşımını sağlamak, görsel ve
fonksiyonel zenginlik kazandırmak amacıyla yenilendi. Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
tarafından zengin ve modern bir yapı kazandırılan
internet sitesi, fonksiyonel yapısıyla takipçilerine
kolay ve hızlı erişim olanağı sağlıyor.
İçeriği ve tasarımıyla dikkat çeken sitede; belediye rehberi, projeler, kent rehberi, (borç sorgulama-ödeme, ihale, bilgi edinme, Beyaz Masa, hal
fiyatları, Meclis Kararları) alt başlıklarının da yer
aldığı e-belediye hizmetleri, haberler, yayınlar, canlı
yayın ve galeriler gibi zengin bir içerik yer alıyor.
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AVRUPA
HAREKETLİLİK
HAFTASI
KUTLANDI
Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları
gönüllülerle birlikte ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri
kapsamında pedal çevirdiler.
16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Elazığ
Belediyesi tarafından ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ teması ile bisiklet turu etkinliği
düzenlendi. Öğretmenevi önünde başlayan etkinlik, Kültür Park’ta sona erdi. Hafta kapsamında
düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de Elazığ Belediyesi tarafından birer
bisiklet hediye edildi.
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19 EKİM MUHTARLAR
GÜNÜ'NDE
MUHTARLARDAN BAŞKAN
ŞERİFOĞULLARI’NA ZİYARET

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ

Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan,
Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, Merkez Köy
Muhtarları Derneği Başkanı Selçuk Özel ve merkeze bağlı mahalle
muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Elazığ Belediye Başkanı
Şahin Şerifoğulları’nı ziyaret etti.
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M

uhtarların
yerel
yönetimlerin
değerli bir halkası ve aynı zamanda devlet ile millet arasındaki en
önemli köprü olduğunu ifade eden Başkan
Şerifoğulları, “Göreve geldiğimiz günden
itibaren sizlerle birlikte şehrimizin sorunlarını çözebilmek için birlik ve beraberlik
içerisinde çalıştık. Hizmetin vatandaşa
ulaşmasında adeta bir köprü görevinde
bulunan muhtarlarımızla oluşturduğumuz
güç birliğiyle, vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Amacımız şehrimizin problemlerini
çözmek, daha müreffeh bir şehir haline getirip daha yaşanabilir şehirler sıralamasında üst sıralara taşımaktır. Bunu hep birlikte başaracağız. Katkılarınızdan dolayı
sizlere teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar
Günü'nüzü kutluyorum.” dedi.
Ziyarette söz alan muhtarlar da çalışmalarından ve kendilerine sağladığı desteklerden
dolayı Başkan Şerifoğulları’na teşekkür ettiler.
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ELAZIĞ BELEDİYESİ KADIN
MECLİSİ BAŞKANI TUBA DEMİRKIRAN:
“ÇÖZÜMÜN
PARÇASI OLACAĞIZ”
Tuba Demirkıran, “Elazığ Belediye
Başkanlığına bağlı ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalarını gerçekleştirecek olan Kadın Meclisi’miz yönetmelik
hükümlerince edindiği misyon ve ilkeler doğrultusunda, şehrimizde faaliyet
gösteren çeşitli STK, kurum ve kuruluş
temsilcileriyle birçok meslek gruplarına
yönelik kadın çalışanların katılımıyla;
Başkan, Danışma Kurulu, Sekreter ve
9 alt çalışma grubundan oluşmaktadır.
Meclisimiz haftalık başkan ve yardımcıları ile danışma kurulu toplantıları,
alt çalışma grupları toplantıları ve aylık periyotlarda meclis genel kurul
bilgilendirme toplantıları olmak üzere
faaliyetlerine başlamıştır. Şehrimizin
kalkınması ve ilerlemesine dair yerel yöneticilerimizin alacakları karar süreçlerinde etkin katılım sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

TUBA
DEMİRKIRAN
Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi
ilk başkanı Tuba Demirkıran
ile meclisin yapılanması ve
hedeflerine ilişkin bir söyleşi
gerçekleştirdik.
Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi ilk başkanı
Tuba Demirkıran ile meclisin yapılanması ve hedeflerine ilişkin bir söyleşi
gerçekleştirdik. Şehrin gelişimi noktasında çözümün bir parçası olmak adına yola
çıktıklarını ifade eden Tuba Demirkıran,
“Bu sürece katkı sağlamak isteyen kadınlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Aramıza katılan her bir hanım
kardeşimiz gücümüze güç katacaktır.”
dedi.
2020 Ekim ayında Elazığ Belediyesi Kadın
Meclisi ilk başkanı olarak göreve başlayan
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“ŞEHRİMİZ İÇİN HAYALLERİMİZ, KADINLARIMIZI DAHA DA
GÜÇLENDİRMEK
İÇİN HEDEFLERİMİZ
VAR”
İhtiyaçlara ve sorunlara çözüm üreten, dayanışma ve yardımlaşmaya dair
farkındalık oluşturacak projelerle ön
plana çıkmayı hedeflediklerini ifade
eden Demirkıran, “Biz gönüllük esasıyla çalışmalarımızı yürütecek bir
ekibiz ve daha yolun çok başındayız.
Güzel projelerimiz var, şehrimiz için
hayallerimiz var, kadınlarımızı daha
da güçlendirmek için hedeflerimiz var.
Bu doğrultuda,
Kadın Meclisi olarak, Kadınlara Yönelik Yetişkin Eğitimi,
Kadın Dayanışma Merkezleri, Sosyal ve

Sağlık Hizmetleri, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Projeleri, Üretici Kadınlara Yönelik Pazar Alanları, Kırsal Yoksulluğu Azaltma Projeleri, Köy ve Kent
Pazarları, Konteyner Kentlere Yönelik
İngilizce Kursları, Paneller, Seminerler,
Eğitici ve Eğlendirici Aktiviteler gibi pek
çok projemiz üzerinde çalışmalarımızı
başlattık. Kadının gücünün farkındayız.
İnanıyoruz ki bu yolda çok güzel adımlar atacağız. Belediye Başkanımız Sayın
Şahin Şerifoğulları’nın desteği bizler için
çok kıymetli. Bu desteği en güçlü şekilde hissediyoruz. Başkanımızın desteğiyle Elazığ'ımızda çok güzel ve anlamlı
çalışmalara imzamızı atacağız.” diye
konuştu.

GÜNDEM

ELAZIĞ BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ
BAŞKANI UĞUR CELAYİR:
“AMACIMIZ;
ELAZIĞ’A DEĞER KATMAK”

UĞUR
CELAYİR
Elazığ’da gençleri tek çatı altında
buluşturarak şehrin gelişimine
değer katmak hedefiyle çalışan
Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi
Başkanı Uğur Celayir ile Gençlik
Meclisi’ne dair bir söyleşi
gerçekleştirdik.
“Benim bir projem var diyen tüm gençlere
kapımız açık” sözleriyle misyonlarını
özetleyen Celayir, “12 komisyon, 60 kişilik yönetim kurulu, 17 kişilik icra kurulu
oluşturarak, gönüllü, dinamik bir ekiple yola
çıktık ve şu an tam 310 kişiyiz. Aramızda
lisans ve yüksek lisans öğrencileri, memur,
mühendis gibi çalışan kişiler var. Görev ve
sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şehrimize ve ülkemize dair tüm meseleler bizi ilgilendiriyor. Elazığ’da gençliğinin dinamik
sesi olmak adına tüm ekibimizle canla
başla çalışıyoruz. Şehrimizde yaşayan tüm

genç kardeşlerimizin bize katılıp başta gençliğin sorunları ve çözüm önerileri olmak üzere spor, sağlık, eğitim gibi
aklımıza gelebilecek her konuda proje
üretmeye katkıda bulunmalarını bekliyoruz.” dedi.
Kuruluş çalışmalarının ardından çok
değerli projelere dair hazırlıklarını
başlattıklarını ancak 24 Ocak deprem
süreci, akabinde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin olumsuzluklarıyla karşı karşıya kaldıklarının altını
çizen Celayir, şunları kaydetti:
“Ancak bu olumsuz sürece rağmen özellikle sosyal sorumluluk çalışmalarına
özen gösterdik. Dil eğitimi gençliğin
gelişimi noktasında çok büyük önem
taşıyor. Genç kardeşlerimize bu noktada katkı sağlamak adına online olarak
alanında uzman hocalarımızın katkılarıyla dil eğitim programları düzenledik.
Şehrimizin tanıtımı noktasında güzel
çalışmalar gerçekleştirdik. Instagram
sayfamız üzerinden ‘Burası Neresi’
başlığı altında bir yarışma programı,
twitter üzerinden ‘Elazığ’ı Bir Cümle İle
Anlat’ etkinliği düzenleyerek şehrimizin
özel güzelliklerini ön plana çıkarmaya
çalıştık.
Yine sosyal sorumluluk bilinciyle ekip
arkadaşlarımızla
birlikte
özellikle
deprem süreci ve pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmak,
yaşamlarını kolaylaştırmak adına gece
gündüz demeden her an sahada olduk.
Yine pandemi döneminde yaşamları biraz daha zorlaşan can dostlarımız sokak
hayvanlarımıza
yönelik
çalışmalar
gerçekleştirdik. Biz gönüllülük esasıyla
çalışan bir ekibiz ve bu organizasyonlar
hepimiz için çok kıymetliydi.
Elbette daha yolun çok başındayız.
Özellikle pandemi süreci bizleri kısıtlasa da şehrimiz için yürüyeceğimiz güzel
bir yolculuğumuz olacak. Biz bu enerjiye sahibiz ve tüm ekip arkadaşlarımızla
çok güzel çalışmalara imza atacağız.
Türkiye’nin en genç iki belediye

başkanından biri olarak gençliğe büyük
önem veren Belediye Başkanımız Sayın
Şahin Şerifoğulları’nın bize sağladığı
tam destekle Elazığ için güzel çalışmalar
gerçekleştireceğiz. Amacımız, Elazığ’a
değer katmak ve güzel şeyler üretmek.”
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Türkülerle tanışmanızla başlayalım
söze ve kısaca sizi tanıyalım.
Türkülere sevdasının ana kundağında
başladığını belirtiyor usta sanatçı.
Müziğin sihirli bir şekilde genetik olduğuna inanıyorum. Ben Baskil doğumluyum. Bizim yörede kundaktaki bebekler, ‘lorileme’ diye adlandırılan
ninnilerle büyür. Ardından müzik yolculuğumun kilit ismi anneannem Rukiye Aslan. Bir asra yakın ömrüyle
yaşamımdaki musiki aşkını harlayan
isim. Gün geldi anneannemden dinlediğim ezgileri derleyerek TRT’ye aktarmak bizlere nasip oldu. Musikiyle iç
içe olan ailemde babam, abim benim
için hep birer rol model oldular. Küçük
yaşlarda başladığım müzik serüvenime
2012 yılında Fırat Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı ile devam ettim. 2014
yılında ise kendi eserlerimden oluşan
Türk Halk Müziği albümüyle dinleyiciyle buluştum. 2016 yılında derleme
çalışmalarıma başladım ve Elazığ yöresi başta olmak üzere birçok ezgimizi
derleyerek TRT’ye aktardım. 2018 yılında Yukarı Fırat Kültür Sanat Ve Arkeoloji Derneği Başkanlığına seçildim.
Ardından 2019 yılında ilk akademik
çalışmam olan ‘NEFES VE SEMAHLARLA ELAZIĞ (Baskil-Keban)’ adlı kitap
çalışmamı tamamladım ve okuyucuyla buluştu. 2020 yılı itibariyle de ikinci
akademik çalışmamız olan ‘Tarihi ve
Kültürel Varlıklar Açısından Baskil’ adlı
çalışmam yayımlandı.

Musikisiyle istisnai güçlü bir kimliğe
sahip bu toprakların lezzetiyle dillere
destan türkülerini, türkülere sevdasıyla
yaşayan Elazığ Belediye Konservatuvarı
Türk Halk Müziği Bölümü Koro Şefi
Aygün Çam ile konuştuk.

GÖNÜL TELİNE
DOKUNAN BİR
MIZRAPTIR, TÜRKÜLER

AYGÜN ÇAM
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Elazığ Belediye Konservatuvarı
Türk Halk Müziği Bölümü
Koro Şefi Aygün Çam İle Türkülere
Dair…

Elazığ Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü Koro
Şefi Aygün Çam İle Türkülere Dair…
Binlerce yıllık harmanlanmış bir medeniyetin varisi, bugün binlerce yılın yorgunluğuna rağmen yeniden ayağa kalkmaya hazır
kadim şehir, Harput.
Ve elbette bu güçlü varisin olmazsa olmazı kültürü, edebiyatı
ve sanatı…
Derlemeler noktasında yoğun bir çalışmanız var. Bu çalışmalarınızdan bahsedelim.
Harput yöresi diye nitelendirdiğimiz bu bölge, musiki anlamında gerçekten çok zengin. Anadolu’da eşine az rastlanabilecek
bir yapısı var. Harput musikisinin sahip olduğu makamsal
yapının, metronom ölçütlerinin, söz içeriklerinin sadece kendine has olduğu tartışılmaz bir gerçek.
Bunun yanı sıra ozanlık geleneği, âşıklık geleneği gibi kavramlar açısından da oldukça büyük zenginliklere sahibiz. Sadece
gün yüzüne çıkarılması noktasında eksik kalmışız. Mesela
‘Baskil Semahları’ başlığı altında konser verdiğimizde gerçekten çok büyük şaşkınlık etkisi yaratmıştı. Kimse bilmiyor. Yine
yedi ulu ozandan biri olan Teslim Abdal’ın Baskil ilçesi Şeyh
Hasan Köyü doğumlu olduğunu kimse bilmiyor. Yine Nimri Dede, Derviş Ali, Kalender Abdal, Kul Mustafa gibi Anadolu
Türkmen ozanlarının bizim topraklarımızda doğup yaşamış
olmaları gerçekten çok önemli. Sahip olduğumuz bu mirasa
sahip çıkma arzusuyla derleme ve araştırma çalışmalarına
başladım.
Ve ilk durağım Baskil İlçesi, Şeyh Hasan Köyü oldu. Tam 117
halk ozanı, üç binin üzerinde Türk Halk müziği eseri, şiiri ve
nefesine sahip olan bir köy. Bu gerçekten çok kıymetli bir
kültürel zenginlik ama bilmiyoruz, ihmal etmişiz, belki de en
önemlisi sahip çıkmamışız.
Şeyh Hasan köyünde yaptığım çalışmalarda yol göstericim
ozanımız Teslim Abdal torunu Mustafa Tosun dedemiz oldu.
Birçok nefes, deyiş, türkü, semah formundaki Türk Halk Müziği
eserini bizlere aktardı. Kendisini bu yıl kaybettik, Bizlere eşsiz
bir hazine bırakan Mustafa dedemizi rahmetle anıyorum.
Keban İlçemizde yürüttüğümüz derleme çalışmalarımızda da
Keban doğumlu olan büyük ozanımız, Nimri Dedemizin kızı, çok
kıymetli büyüğüm Suna Dehmen’den çok kıymetli destekler aldım. Nimri Dede’ye ait 6 nefesi derleyerek TRT repertuvarına
aktarmış olduk. Yine anneannemden derlediğim iki türküyü,
Elâzığ Sün köyünden derlediğim 3 adet nefesi repertuvar kuruluna teslim ettik.
TRT Türk Halk Müziği repertuvarında, Harput musikimizin
dışında dört adet Baskil Semahı ile Keban Nimri Dede nefesleri
yerini almış oldu.
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yılı Aralık ayında Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları
talimatıyla kuruldu ve Sayın Başkanımızın tensipleriyle Elazığ
Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Kurucu Başkanı
olarak Koro Şefliği görevimize başladık. Resmi anlamda ilimizde ilk kez Türk Halk Müziği Korosu kurulmuş oldu. Bu gerçekten ilimiz adına, şehrimizin kültür sanatı adına önemli bir adım
oldu.
Elazığ Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü, 90
kayıtlı öğrencisi ve 25 kişiden oluşan koro sanatçısıyla iki
bölümden oluşuyor. Şan eğitimi, diksiyon, nota, solfej ve repertuvar derslerinin verildiği konservatuvarımız, 4 yılın sonunda
ilk mezunlarını verecek.
Kuruluşumuzun ardından mini konserlerimize başlarken ilk
geniş kapsamlı konserimizi 25 Ocak 2019’da verecektik. Ancak 24 Ocak’ta yaşanan ve bizleri derinden yaralayan Elazığ
depremi dolasıyla konserimizi iptal ettik. Depremin yaralarının
sarılması noktasında sahada yerimizi aldık. Özellikle çocuklarımıza yönelik programlarımızla acının izlerini bir nebze de
olsa unutturmaya çalıştık.
Deprem sonrasında da ne yazık ki pandemi süreciyle karşı
karşıya kaldık. Ama durmadık imkânsızlıklara rağmen çalışma gayretimizi yitirmedik. Elazığ Belediye Konservatuvarı
Türk Halk Müziği Bölümü olarak Türkiye’de bir ilke imza atarak
online eğitim sürecini başlattık. Pandemi döneminde online
eğitim başlatan ilk belediye konservatuvarı olduk. Hatta bu
başarımız ulusal basında geniş yer bulunca rol model olduk.
Yine pandemi sürecinde Elâzığ Belediyesi Youtube sayfası
üzerinden 45 dakikalık canlı konserimiz de büyük beğeni kazandı. Yeni normalleşme süreciyle birlikte Eylül ayı itibariyle
de sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalarımız tüm
hızıyla devam ediyor.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Başta yöremiz türkülerini yaşatmak olmak üzere önümüzde
uzun bir yol var. Hem sahip olduğumuz değerleri yaşatmak
hem de genç kardeşlerimizi bu yolculuğumuzda yanımıza almak en büyük hayalim. Bu hayalime giden yolda Elazığ Belediye Konservatuvarı çok önemli bir kapı. Belediye Başkanımız
Sayın Şahin Şerifoğulları’na sağladığı bu imkândan dolayı çok
teşekkür ediyorum. Türkü dostlarıyla inanıyorum ki çok güzel
bir yolculuğa imza atacağız.

Elazığ Belediyesi ile yolunuz ne zaman kesişti, çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Elazığ Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü, 2019
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SAĞLIK İÇİN EVDE KAL
Sevdiklerinden uzak, özveriyle zor şartlarda çalışan, her gün
görevinin başında olan, hepimizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza
minnettarız.

www.elazig.bel.tr

#evdekal

