
Elazığ Beled�yes�’n�n ÜCRETSİZ Yayınıdır. Yıl 2 Sayı 5  / Mart 2021



    Kıymetli Hemşehrilerim
Yaşadığımız 24 Ocak depremi ve akabinde 
tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci 
nedeniyle hayli zorlu bir süreçten geçiyoruz. 
Yaşadığımız bu zorlu sürece rağmen 
Elazığ’ımıza, yarınlarımıza ve bu şehirde 
yaşayan her bir hemşehrimizin yaşam 
kalitesine değer katan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam ediyoruz.Balakgazi Parkı 
ve Harput Cam Seyir Terası ,  Ulukent 
Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve 
Park Yapımı, Gümüşkavak Mahallesi Ek 
Hizmet Binası, Zübeyde Hanım Caddemizi 
yeniden şekillendirdiğimiz ‘Yeşil Kuşak 
Projesi’, yepyeni bulvarlar, park ve yeşil 
alanlarla şehrimizi nice güzel hizmetlerle 
buluşturduk. Kent-Köy Yaşam Alanında 
çalışmalarımız tamamlanma aşamasına 
geldi. Komşu iller ve ilçeler arası ulaşımının 
sağlandığı Mini Terminal binasını mevcut 
yerinde yeniden inşa ediyoruz. Elazığ 
şehirlerarası otobüs terminal binası inşası ile 
şehrimizin kimliğine değer kazandıracak ve 
şehir merkezimizin en önemli ihtiyaçlarının 
b a ş ı n d a  ye r  a l a n  o to p a rk  i h t i ya c ı n ı 
gidermeye önemli katkılar sağlayacak 15 
Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yeraltı 
Otoparkı inşa çalışmalarımızı başlatırken 
şehrimize yepyeni bir vizyon kazandıracak 
Kent Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Meydan 
D ü z e n l e m e  P r o j e s i  Ya p ı m  İ h a l e s i n i 
gerçekleştirdik.Şehrin geleceğine değer 
kazandıracak Türkiye'nin ilk konsept 
projelerinden biri olan Elazığ Fuar ve Kongre 

Merkezi, engelli bireylerin yaşam kalitesini 
artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir 
yaşam alanı olarak şehre kazandırılacak 

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 
Akpınar Mahallesi Muhtarlık ve Taziye Evi 
inşa çalışmalarımız devam ediyor.Elazığ 
Belediyesi Dijital Kütüphanesi ve Mezarlıklar 
M ü d ü rl ü ğ ü  h i z m e t  b i n a s ı  i n ş a  ç a l ı ş 
malarımızı başlattık. Ulukent, Doğukent, 
Kırklar, Sanayi, Salıbaba mahallerinden 
geçen ve yıl lardan bu yana başta bu 
mahalleler olmak üzere şehrin en büyük 
problemlerinden birini oluşturan kanal 
sorununu çözüme ulaştıracak Kanal Boyu 
Bulvar ve Rekreasyon Projesi doğrultusunda 
çalışmalarımız sürüyor.Pandemi nedeniyle 
yaşadığımız bu zorlu süreçte başta Esnaf 
Destek Paketi olmak üzere sosyal bele
diyecilik çalışmalarımızla da hemşehrilerimi
zin yaşamlarına dokunmaya, onlar için 
yaşamı kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 
Kıymetli hemşehrilerimSizlerin destek ve 
dualarından aldığımız güçle şehrimizin 
yarınlarına değer katmak hedefiyle tüm 
gücümüzle çalışmaya, güzel yarınlar inşa 
etmeye devam edeceğiz. Hepinizi muhabbetle 
selamlıyorum.

Doğu’nun 

Azİz Şehrİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki incelemelerinin ardından Yurtbaşı beldesinde 
düzenlenen deprem konutlarının anahtar teslim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
depremden sonra Elazığ'da modern, güvenli ve her türlü sosyal donatıya sahip 
yepyeni bir şehir inşa edildiğini kaydetti. 

CUMHURBAŞKANI 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ELAZIĞ'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan 
konutların anahtar teslim töreni ve İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları 
Merkezi'nin açılış törenine katılmak üzere Elazığ'a geldi.
24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığlıları yalnız bırakmayan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin 1. yıl dönümünde de Elazığlıları yalnız 
bırakmadı.

Elazığ ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, havalimanında İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga 
Ağar, Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve protokol üyeleri karşıladı.
6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde depremzedelerin acısını paylaşmak üzere Elazığ'a 
gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanındaki karşılama töreninin ardından 
helikopterle TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutları havadan inceledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
DEPREM KONUTLARININ ANAHTAR 
TESLİM TÖRENİNE KATILDI 
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 
KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
İPEK YOLU GENÇLİK MERKEZİ'NİN 
AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

“Deprem anından itibaren devlet olarak tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanında yer 
aldık. Bir yandan enkaz altında kalan insanlarımızı kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da 
acil ihtiyaçları karşılayacak mekanizmaları süratle oluşturduk.

Bugün Elazığ'da 5500 konutu daha teslim 
e d e rek  to p l a m d a  8  b i n  a i l e m i z i  ye n i 
konutlarına kavuşturmuş oluyoruz. 12 bin 
konutu da yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet 
yolları, camileri, okulları, spor sahalarıyla 
tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim 
edeceğiz.

Böylece 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla 
Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için 
modern, güvenli ve her türlü sosyal donatıya 
sahip yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.”

‘‘

‘‘

Depremin 1. yıl dönümüne ve deprem 
konutlarının anahtar teslim törenine 
k a t ı l m a k  i ç i n  E l a z ı ğ ' a  g e l e n 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
y a p ı m ı  ta m a m l a n a n  İ p e k  Yo l u 
U l u s l a ra ra s ı  Ç o c u k  v e  G e n ç l i k 
Çalışmaları  Merkezi'nin açılışını 
gerçekleştirdi. 
İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik 
Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen 
a ç ı l ı ş  tö re n i n e  Cu m h u rb a ş ka n ı 
Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ 
Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık 
ve Zülfü Demirbağ, Bakan Yardımcıları, 
E l a z ı ğ  B e l e d i y e  B a ş ka n ı  Ş a h i n 
Şerifoğulları ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İpek 
Yolu'nun bizim tarihimizdeki yeri malum, çok çok 
farklı. Adeta bu bizim doğuş yolumuzdur ve bu 
doğuş yolumuzun güzergâhında, Elazığ'da böyle bir 
eserin ortaya çıkarılması ve bundan sonra da bu 
yolculuğu devam ettirecek bir neslin burada ihyası, 
inşası bizim için büyük bir önem taşıyor.
. Ve bu vesileyle emeği geçen tüm kardeşlerimi 
mimarından mühendisine, işçisine kadar tebrik 
ediyorum, kutluyorum.” dedi.
Cumhurbaşkanı  Erdoğan' ın  konuşmasının 
ardından Diyanet İşleri  Başkanı Ali  Erbaş 
tarafından yapılan dualarla İpekyolu Uluslararası 
Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışı 
gerçekleştirildi.  
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI VE 
YER ALTI OTOPARKI PROJESİ START ALDI

/11

Şehrimizin kimliğine değer kazandıracak ve 
şehir merkezimizin en önemli ihtiyaçlarının 
başında yer alan otopark ihtiyacını 
gidermeye önemli katkılar sağlayacak 15 
Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yer altı 
Otoparkı inşa çalışmaları başlatıldı. 
E l a z ı ğ  B e l e d i y e  B a ş k a n ı  Ş a h i n 
Şerifoğulları'nın mega projeleri arasında 
ye r  a l a n ,  p ro j e  ka p s a m ı n d a  y ı k ı m ı 
gerçekleştiri len eski  SGK binasının 
bulunduğu alan ile birlikte toplam 7.000 
metrekare kapalı alana sahip, iki katlı, 224 
araç kapasiteli yer altı otoparkı inşa 

edilecek. 
Modern teknoloji ile donatılacak otopark 
alanında vatandaşlar boş yer aramak için 
ekstra zaman harcamaya gerek kalmadan 
e l ekt ro n i k  yö n l e n d i r m e  s i ste m i  i l e 
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. 

Yer altı otoparkı olarak inşa edilecek eski SGK 
binasının bulunduğu alanın üst kısmı ise 15 
Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kapalıçarşı 
ile bütünlük oluşturacak şekilde yeni bir 
yaşam alanı olarak düzenlenecek. Projenin 
devamında ise Kapalı Çarşı, Saray Cami ve 
çevresindeki sokaklarda da sağlıklaştırma 
ç a l ı ş m a l a r ı  g e rç ekl e şt i r i l e rek  ş eh r i n 
merkezine yepyeni bir vizyon kazandırılacak. 
M e y d a n  o l a r a k  d ü z e n l e n e c e k  1 1 . 0 0 0 
m e t r e k a r e l i k  a l a n ı n  y a k l a ş ı k  7. 0 0 0 
metrekaresinde 

andezit ve bazalt gibi doğal taşlarla peyzaj 
düzenlemesi  gerçekleştiri l irken,  4 .000 
metrekaresi ise yeşil alan olarak düzenlenecek. 
Organik ürün satışlarının yapılacağı satış 
ünitelerinin yer alacağı meydanda, oturma 
alanlarının üzeri ise yarı şeffaf elemanlarla 
örtülerek yağmur/güneş gibi fiziksel çevre 
faktörlerinin kontrolü sağlanacak. Meydan, 
kuru havuz, süs havuzları ve lazerli ışık 
gösterileri ile şekillendirilerek hizmete 
sunulacak.
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ELAZIĞ BELEDİYESİ ENGELSİZ YAŞAM 
MERKEZİ İNŞA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak 
sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam 
alanı olarak şehre kazandırılacak Elazığ 
Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi inşa 
çalışmaları devam ediyor. Engelsiz Yaşam 
Merkezi, toplam 1298,53 m² alan üzerine 6175 
m² kullanım alanına sahip olacak.
7  k a t l ı  o l a r a k  i n ş a  e d i l e n  m e r k e z 
bünyesinde; 100 kişilik sinema salonu, 2 adet 
çok amaçlı oda, 80 kişilik eğitim ve 
konferans salonları, mescitler, kütüphane 

ve okuma salonları, acil müdahale odası, 
toplantı odaları, 5 adet bilgisayar odası, 
müzik atölyesi, yağlı boya atölyesi, resim 
atölyesi, satranç odası, 3 adet işaret dili ve 
eğitim odaları, 4 adet oyun odaları, 2 adet 
psikolojik danışmanlık odaları, 22 adet idari 
birim odası, 15 adet derslik, 7 adet danışman 
odası, 7 adet aile eğitim odası, 2 adet kantin, 
personel odaları, arşivler, depolar ve 25 
araçlık otopark yer alıyor. 
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ŞEHRE YEPYENİ BİR VİZYON KAZANDIRACAK 
ELAZIĞ FUAR VE KONGRE MERKEZİ
 İNŞASI İLERLİYOR

Şehrin geleceğine değer kazandıracak 
Türkiye'nin ilk konsept projelerinden biri 
olan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi inşa 
çalışmaları ilerliyor. 
Kültür Park yerleşkesi yanında yer alan 
lokasyonda hayata geçirilen Elazığ Fuar ve 
Kongre Merkezi inşa çalışmaları kapsamında 

A  B l o k  k a b a  i n ş a a t  ç a l ı ş m a l a r ı 
tamamlanırken, B Blok ve idari bina kaba 
inşaat çalışmaları ile çelik çatı imalatlarında 
ise sona gelindi. İdari bina duvar örüm 
çalışmalarının sürdürüldüğü çalışmalar 
kapsamında çelik çatı montaj çalışmalarına 
başlanacak.

Neler Var?
Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi toplam 25 
bin metrekare alan üzerinde, 17 bin 
metrekare kapalı alana sahip olacak. 
Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi 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. 
Tam bir kompleks yapı kimliğinde olacak 
fuar alanı, ulusal ve uluslararası fuar 
organizasyonlarına ev sahipliği yaparak, 
şehir ticaretinin gelişmesi ve dünya 
pazarlarına açılabilmesine olanak 
sağlayacak. 
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ELAZIĞ BELEDİYESİ GÜMÜŞKAVAK MAHALLESİ 
EK HİZMET BİNASI İNŞASI TAMAMLANDI
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l a z ı ğ  B e l e d i y e s i  t a r a f ı n d a n Evatandaşa sunulan hizmet kalitesini 
a r t ı r m a k  a d ı n a  G ü m ü ş k a v a k 

Mahallesi'nde yapımına başlanan ek hizmet 
binası inşa çalışmaları tamamlandı. İnşa 
çalışmalarına 2020 yılında başlanan ve 
toplam 870 metrekare kullanım alanına 
sahip olan ek hizmet binası bünyesinde; bay-
bayan spor salonları,  kurs salonları, 
kütüphane, hizmet ofisleri ve ticari ofisler yer 
alıyor. 
Gönül Belediyeciliği ilkesiyle hizmetlerine 
devam ettiklerini ifade eden Elazığ Belediye 
Başkanı Şahin Şerifoğulları; ''Kısa süre 
i ç e r i s i n d e  y a p ı m ı n ı  ta m a m l a y a r a k 
vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz ve 
bünyesinde; bay-bayan spor salonları, kurs 
salonları, kütüphane, hizmet ofisleri ve 
ticaret merkezlerinin yer aldığı Elazığ 
Belediyesi Ek Hizmet Binamız Gümüşkavak 
Mahallemize hayırlı olsun.'' dedi. KULLANILMIŞ 

MASKE VE ELDiVENLERi

Virüsün Yayılmasını Engelle
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Şehir yaşamının getirisi olan soğuk betonarme duvarlar, 
dikey bahçe uygulamasıyla yeşilin tonları ve doğanın binbir 
renge sahip çiçekleriyle buluşuyor. Yaşam alanlarımız çiçek açıyor.
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KENT-KÖY YAŞAM ALANI 
lazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vaatleri arasında yer alan ve köy Eyaşamıyla kent yaşamının kompozisyonundan oluşan Kent-Köy Yaşam Alanı'nda 
çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 

Çaydaçıra Mahallesi'nde özellikle çocukların doğal yaşamı tanıma ve yaşama fırsatı 
yakalayacakları Kent-Köy yaşam sahasında, köy yaşamının donatılarının yer aldığı bir 
ada yer alıyor. Adanın çevresi ise kent yaşamının donatılarıyla şekillendi.
Toplam 45.211 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Kent-Köy projesi; 42 bin 
metrekarelik bitkisel peyzaj alanı, 3 bin metrekarelik yapısal peyzaj alanı, 527 
metrekarelik yapı alanı şeklinde tasarlandı. 

Köy yaşamının şekilleneceği etrafı dere 
ile çevrelenen ada üzerinde;  köy 
meydanı, köy kahvesi, köy bakkalı, 
mescit, köy çeşmesi, su kuyusu, yel 
değirmeni, su değirmeni, küçük ölçekli 
kümes ve fide serası yer alıyor. 
Adanın etrafındaki bölümlerde ise kent 
ya ş a m ı n ı n  b i re r  p a rç a s ı  o l a ra k 
e ğ l e n m e ,  d i n l e n m e  v e  s p o r t i f 
faaliyetlere olanak sağlayan 465 metre 
uzunluğunda gezinti yolu, 780 metre 
uzunluğunda koşu parkuru, 795 metre 
uzunluğunda bisiklet yolu, köprü, 
iskeleler ve oturma üniteleri yer alıyor. 
Türk tarihindeki dört önemli dönem 
olan; Orhun, Selçuklu, Osmanlı ve 
Cumhuriyet Dönemlerini temsil eden 
dört ana giriş kapısının yer aldığı 
yaşam alanında ziyaretçiler için ise 100 
araçlık otopark alanı oluşturuluyor. 
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MİNİ TERMİNAL BİNASI İNŞASI SÜRÜYOR
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omşu iller ve ilçeler Karasındaki ulaşımın 
sağlandığı Mini Terminal 

Binası mevcut yerinde toplam 7.500 
metrekare alan üzerinde, 1.329 
metrekare inşaat alanına sahip 
olacak şekilde yeniden inşa ediliyor.
Akpınar Mahallesi'nde inşa 
çalışmaları ilerleyen ve bu yıl hizmete 
sunulacak Mini Terminal Binası 
bünyesindeki; 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. 
Mevcut haliyle ihtiyacı 
karşılayamayan Mini Terminal 
Binasının yeniden inşa edilmesinin 
ardından çevre iller ve ilçeler 
arasındaki ulaşım bağlantısına kalite 
ve konfor kazandırılmış olacak. 

ELAZIĞ ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS
TERMİNALİ İNŞASI BAŞLADI

lazığ şehirler arası Otobüs Terminal EBinası inşa çalışmaları başladı. 
Mevcut haliyle şehrin ihtiyacına 

cevap veremeyen ve şehrin uzun yıllardır 
ihtiyaç duyduğu şehirler arası Otobüs 
Terminal Binası, Elazığ Belediyesi 
tarafından şehrin gelecek vizyonuna değer 
katacak bir konseptle yeniden inşa ediliyor. 
Güney Çevre Yolu üzerinde inşasına 
başlanan yeni otobüs terminal binası; 8.226 
metrekare kapalı alana, 6.556 metrekare 
yarı açık alana sahip olacak.
Terminal binası bünyesinde, 42 adet bilet 
gişesi, 18 adet dükkan, 2 adet restoran-kafe, 
büfe, mescitler, şoför dinlenme odaları, 
çocuk oyun alanları ve 49 adet peron yer 
alacak. 
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ELAZIĞ'A İKİNCİ KENT MEYDANI
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim öncesi vaatlerinden biri 
daha hayata geçiyor. Şehre yepyeni bir vizyon kazandıracak Kent Meydanı Yer Altı 
Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi yapım ihalesi gerçekleştirildi.
Proje kapsamında tarihi Öğretmenevi ile yeni Valilik binası arasında kalan alanda 
toplam 22 bin metrekare alana sahip yer altı otoparkı inşa edilecek alanın üst 
kısmı ise Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayacak şekilde kent meydanı olarak 
düzenlenecek. 

KENT MEYDANI 

Proje doğrultusunda tarihi Öğretmenevi ile yeni Valilik binası arasında kalan 
alan, Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayacak şekilde kent meydanı olarak 
düzenlenecek. Proje kapsamında yaklaşık 38.000 metrekare açık alan düzenleme 
çalışması gerçekleştirilecek. Alanın yaklaşık 22.000 metrekaresinde andezit ve 
bazalt gibi doğal taşlar kullanılarak sert peyzaj düzenlemesi, 16.000 
metrekarelik kısmı ise yeşil örtü ile düzenlenecek. Şehre yepyeni bir nefes 
kazandıracak proje kapsamında meydan; su ögeleri, kuru havuz (su oyunları), 
süs havuzları ve lazerli ışık gösterileri ile donatılacak alanda şehri yansıtan 
simgesel bir çalışma gerçekleştirilecek
Şehre yepyeni bir nefes kazandıracak proje kapsamında meydan; su ögeleri, 
kuru havuz (su oyunları), süs havuzları ve lazerli ışık gösterileri ile donatılacak 
alanda şehri yansıtan simgesel bir çalışma gerçekleştirilecek. 

KENT MEYDANI 
YER ALTI OTOPARKI

Kent Meydanı Projesi kapsamında, otopark sorununa çözüm oluşturmak 
amacıyla toplamda 22.000 metrekare kapalı alana sahip iki katlı, toplam 900 araç 
kapasiteli modern yer altı otoparkı inşa edilecek. 
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 BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: 
“DAHA KALİTELİ YAŞANABİLİR BİR ELAZIĞ İÇİN 
 ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”
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Göreve geldikleri günden itibaren şehrin öncelikli ihtiyaçlarını giderme noktasında 
yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı 
Şahin Şerifoğulları, “Kentsel yaşamın en yoğun kullanım alanları olan meydanlar, 
yaşadığımız şehrin kimliğini ortaya koymaktadır. Bizler bu şehri geleceğe taşırken 
yepyeni bulvarlar, caddeler ve meydanlarla şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bir bir projelerimizi hayata geçiriyoruz. Her alanda gelişmiş modern bir şehir 
inşa hedefiyle daha kaliteli yaşanabilir bir Elazığ için çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdürüyoruz.” dedi. 
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TRAKTÖRCÜLER SİTESİ 

lazığ Belediyesi tarafından mevcut Eterminal binası yanında bulunan 
alanda Traktörcüler Sitesi 

oluşturulacak. Traktörcüler Sitesi; yaklaşık 
13.600.00 metrekare arazi üzerinde, toplam 
6.112.50 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

 Son derece modern bir yapıya sahip olacak 
Traktörcüler  Sitesi bünyesinde; dükkânlar, 
kafeterya, mescit, açık otopark alanı, güvenlik 
binası ve yeşil alanlar yer alacak. Traktör satışı 
için tasarlanan dükkânlar kapalı ve yarı açık 
alan olarak düzenlenecek. 

Şehirde dağınık halde hizmet sunan traktörcü 
esnafının modern bir yapıya sahip tek çatı 
altında toplayacak olan projeyle şehir 
merkezindeki görüntü kirliliği de giderilmiş 
olacak. 

ZÜBEYDE HANIM CADDESİ YENİDEN 
ŞEKİLLENDİ

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

Kent estetiğine değer kazandıran proje 
kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi 
yürüyüş güzergâhında, 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 
şekillendi. 

Süs bitkileri ve peyzaj çalışmalarıyla 
renklendirilen alan, kent estetiğine değer 
kazandırırken vatandaşlar için de hem 
dinlenme hem de yürüyüş alanı olarak 
vazgeçilmezler arasında yerini aldı. 
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OLUŞTURULUYOR
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MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 
EK HİZMET BİNASI İNŞASI BAŞLADI

Elazığ Belediyesi Mezarlıklar 
Müdürlüğü Ek Hizmet binası inşa 
çalışmaları başladı. Sosyal 

belediyecilik ilkesi doğrultusunda cenaze 
hizmetlerini ücretsiz olarak sunan Elazığ 
Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya 
yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde toplam 7.000 
metrekare alan üzerinde, 1.200 metrekare 
kapalı alana sahip hizmet binası 
bünyesinde, 20 adet morg, 5 adet gasilhane, 
bekleme salonu ve idari birimler yer alıyor. 
Modern bir yapı olarak şehre kazandırılacak 
Mezarlıklar Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na 
gelen vatandaşlar, cenaze ve definle ilgili 
tüm işlemlerini tek merkezde rahatlıkla 
yapabilecek.
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ELAZIĞ'A YENİ NESİL DİJİTAL KÜTÜPHANE

E l a z ı ğ  B e l e d i y e s i  D i j i t a l 
Kütüphanesi inşa çalışmaları 
başladı. 

Şehrin ilk dijital kütüphanesi olma özelliği 
t a ş ı y a n  E l a z ı ğ  B e l e d i y e s i  D i j i t a l 
Kütüphanesi  2000 metrekare  alan 
üzerinde 458 metrekare kapalı alana sahip 
olacak şekilde inşa ediliyor. Kütüphane 
bünyesinde; 1 adet dijital kütüphane 

salonu ve iki adet okuma salonu yer 
alacak. Geleneksel kütüphane anlayışına 
yepyeni bir boyut kazandıran yeni nesil 
uygulamalar arasında yer alan dijital 
kütüphane ile okuyucu binlerce kitaba, 
z a m a n  v e  m e k a n  k a v r a m l a r ı n a 
takılmadan elektronik ortamda en hızlı 
şekilde ulaşabilme olanağı kazanacak. 
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AKPINAR MAHALLESİ'NE
MUHTARLIK VE TAZİYEEVİ 
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UMUT ELAZIĞ PROJESİ TANITILDI
Elazığ-Sivrice merkezli 24 Ocak depreminin ardından Türkiye'ye örnek 
nitelikte yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla Elazığ Belediyesi, Elazığ 
Valiliği, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi, Emre Arolat Mimarlık iş birliğinde tasarlanan "Umut Elazığ Proje" 
tanıtımı Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirildi.

Mevcut yerinde yeniden inşa edilen 
Akpınar Mahallesi Muhtarlık ve 
Taziyeevi inşa çalışmaları devam 
ediyor. Toplam 1133 metrekare alan 
üzerine 516 metrekare kullanım 
alanına sahip olarak inşa edilen 
Akpınar Mahallesi Muhtarlık ve 
Taziyeevi bünyesinde;  bay-bayan 
taziyeevi ile muhtarlık ofisi yer alıyor.
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KANAL BOYU BULVAR VE REKREASYON 
PROJESİ

 Mart 2021
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lukent, Doğukent, UKırklar, Sanayi, 
Salıbaba 

Mahallerinden geçen ve 
yıllardan bu yana başta bu 
mahalleler olmak üzere şehrin 
en büyük problemlerinden 
birini oluşturan kanal 
sorununu çözüme ulaştıracak 
Kanal Boyu Bulvar ve 
Rekreasyon Projesi  
çalışmaları sürüyor. Proje ile 3 
kilometrelik açık kanal 
kapatıldı. Alanda rekreasyon 
ve yol çalışmasına ilişkin proje 
çalışmalarına başlandı. 
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BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI BİR VAADİNİ DAHA HAYATA GEÇİRDİ

lazığ Belediye Başkanı Şahin EŞerifoğulları 'nın yatırımcıya 
destek sağlamak adına seçim 

döneminde söz verdiği Hibe Destek Ofisi, 
Yatırım Destek Bilgi Ofisi ve İşin Ehli 
Merkezi'ni bünyesinde bulunduran 
Yatırım Destek Merkezi Projesi hayata 
geçti. Yatırımcıya destek sağlayacak 
Ya t ı r ı m  D e stek  M e rke z i ,  E B EG E M 

binasının 3. katında faaliyetlerine başladı.
Yatırımcılara her alanda tam destek 
sağlamayı hedefleyen Yatırım Destek 
Merkezi bünyesinde Hibe Destek Ofisi, 
Yatırım Destek Bilgi Ofisi ve İşin Ehli 
Merkezi birimleri yer alıyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ YATIRIM DESTEK 
MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

SOSYALHANE PROJE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

lazığ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve EDayanışma Vakfı ile Elazığ Belediyesi 

tarafından kadın, çocuk ve gençlere 

sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda 

destekleyici eğitimlerin verileceği ayrıca 

istihdama yönelik katkı sağlayacak faaliyet 

imkanlarının sunulacağı ''Sosyalhane Projesi'' 

hayata geçiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 

yürütülen 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi 

Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 

Elazığ'da desteklenmeye hak kazanan 

''Sosyalhane Projesi'' Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından 1 milyon 687 bin TL destek 

sağlanacak. 

SOGEP kapsamında hazırlanan ''Sosyalhane 

ProjesiSözleşmesi'', Vali Erkaya Yırık, Belediye 

Başkanı Şahin Şerifoğulları ve FKA Genel 

Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından 

imzalandı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yıl süre ile 

yüzde 90 oranında katkı sağlayacağı proje, 

toplam 600 metrekare yerleşkede hayata 

geçirilecek ve kadınlara yönelik tekstil atölyesi, 

çocuklar için eğitim ve oyun atölyesi, gençler 

için robotik kodlama atölyesi, kütüphane, çok 

amaçlı dinlenme ve kafetarya ile yönetim 

ofisleri yer alacak. 

SOGEP kapsamında hazırlanan ''Sosyalhane 

ProjesiSözleşmesi'', Vali Erkaya Yırık, Belediye 

Başkanı Şahin Şerifoğulları ve FKA Genel 

Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından 

imzalandı. SOGEP kapsamında hazırlanan 

''Sosyalhane ProjesiSözleşmesi'', Vali Erkaya 

Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve 

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu 

tarafından imzalandı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yıl süre ile yüzde 90 oranında katkı sağlayacağı proje, 
toplam 600 metrekare yerleşkede hayata geçirilecek ve kadınlara yönelik tekstil atölyesi, 
çocuklar için eğitim ve oyun atölyesi, gençler için robotik kodlama atölyesi, kütüphane, çok 
amaçlı dinlenme ve kafetarya ile yönetim ofisleri yer alacak. 
Özellikle kadınların ve çocukların yaşamlarına katkı sağlanması hedeflenen ''Sosyalhane 
Projesi'' ile kadınlara meslek edindirme, çocuklara ise kodlama becerileri kazandırma yönünde 
destek sağlanacak
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BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI'NDAN
ESNAF DESTEK PAKETİ

* HES kodunuza e-devlet ve HES (Hayat Eve 
Sığar) uygulaması üzer�nden ulaşab�l�rs�n�z.

LÜTFEN DİKKAT!LÜTFEN DİKKAT!LÜTFEN DİKKAT!LÜTFEN DİKKAT!
Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına G�r�şler  KoduHES
 İle Yapılmaktadır.

turkiye.gov.tr

* HES kodu almayı unutmayın!

Elazığ Belediyesi, yaşanan ikinci pandemi dalgası çerçevesinde esnaflara destek sağlamak 
amacıyla kapsamlı bir sosyal destek programını hayata geçirdi. 
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaşanan pandemi sürecinin olumsuzluklarını 
gidermeye katkı sağlamak adına esnaflardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, iş yeri 
kapandığı için işsiz kalan çalışanlardan öğrencilere toplumun tüm kesimlerini 
kucaklayan destek paketini açıkladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:  
“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreç 
yaşıyoruz. Milletçe kader birliği yaptığımız bu zorlu süreci alacağımız tedbirler ve güç 
birliğiyle hep birlikte geride bırakacağız. İşte bu nedenle bugün her zamankinden daha 
fazla bir ve beraber olmamız gerekiyor.” 



Kültürel 
Etk�nl�klerle 
Evler�n�ze

 Konuk 
Oluyoruz 
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KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ ONLİNE 
OLARAK VATANDAŞLA BULUŞUYOR

Elazığ Belediyesi, pandemi sürecinde kültürel etkinliklerini online olarak 
sanatseverlerle buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediye 
Konservatuvarı tarafından tek kişilik tiyatro, Kürsübaşı, Türk Halk 

Müziği, Türk Sanat Müziği ve şiir dinletileri, salı ve perşembe günleri Elazığ 
Belediyesi youtube kanalı üzerinden sanatseverlerle buluşuyor.
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Onlıne 
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ELAZIĞ BELEDİYESİ 
SOKAK HAYVANLARININ YANINDA

oronavirüs tedbirleri doğrultusunda şehir genelinde çalışmalarını aralıksız bir Kşekilde sürdüren Elazığ Belediyesi, bu süreçte yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma 
kısıtlamasında gerekli tedbirleri alarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için 
şehir genelinde her mahalleye yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor.
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Hayatımız ve Sevdiklerimiz için 
Maskem�z� Takalım

Sağlığımız her şeyden önemlidir. 
Kendimiz, sevdiklerimiz

 ve gelecek güzel günler için lütfen 
maske, mesafe ve temizlik
 kurallarına uyalım, tedbiri 

elden bırakmayalım.
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ELAZIĞ KADIN MECLİSİ İLK TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi, ilk Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. 
Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya, Kadın Meclisi 
Başkanı Tuba Demirkıran ve meclis üyeleri katıldı.
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TARİHİ BELDEDE İHYA 
ÇALIŞMALARI

Elazığ Belediyesi tarafından, Harput'u tarihi dokusuyla 
yaşatmak ve tarihi yapıların turizme kazandırılması 
amacıyla sürdürülen çalışmalarla tarih kokan belde 

Harput'ta gelişim ve değişim sürüyor. 
Yürütülen restorasyon çalışmalarıyla Anadolu medeniyetinin en 
önemli kavşaklarından biri olan Harput'un turizm potansiyelinin 
ortaya çıkarılması ve cazibesinin artırılması hedefleniyor. 

HARPUT YOLU'NUN YENİLENMESİ VE PEYZAJ PROJESİ

Harput'un girişinden Sara Hatun Cami Meydanı'na kadar olan 
yol ve Sarahatun Meydanı tarihi dokuya uygun olarak 
yenilenecek. Hazırlanan Harput Yolu'nun Yenilenmesi ve Peyzaj 
Projesi onay için Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu'na gönderildi. Projeye ilişkin onayın gelmesinin ardından 
uygulama çalışmalarına geçilecek

 Mart 2021

arput girişinde yer alan ve Hmülkiyeti Elazığ Belediyesi'ne 
ait beş adet tescilli konağın, 

Belediye Konukevi olarak 
düzenlenmesine yönelik çalışmalar 
devam ediyor. Konaklarda 
gerçekleştirilen tadilat, bakım ve 
tefrişata yönelik çalışmaların 
tamamlanmasının ardından geleceğin 
turizm merkezleri arasında özel bir yere 
sahip olan Harput'ta konukların 
ağırlanacağı özel birer mekân olarak 
hizmet sunacak. 
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HARPUT BELEDİYE KONUKEVİ HARPUT BELEDİYE KONUKEVİ 
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SUNGUROĞLU KONAĞI'NA 
SERGİ SALONU 

arput'un sivil mimarisini yansıtan önemli bir eser olan, restorasyon Hve tefrişat çalışmalarının ardından 2020 yılında Elazığ Belediye 
Başkanlık Makamı ve KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim 

Bürosu) hizmet birimi olarak kullanılan Sunguroğlu Konağı'nın bodrum 
katının sergi salonu olarak düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 
Gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından tarihi konağın bodrum 
katı, sergi salonu olarak hizmete sunulacak.  
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 Sizlerin Katkılarıyla 
İhtiyaç Sahibi Kardeşlerimize Destek Sağlıyoruz

Hayat Paylaştıkça Değerlidir
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MÜZELER ŞEHRİ ELAZIĞ
Harput'un turizm potansiyeline katkı sağlamak amacı doğrultusunda Kürsübaşı 
Müzesi ve Basın Müzesi'ne ilişkin çalışmalar başlatıldı.

Kürsübaşı Musiki Müzesi 

Tarihi Harput Mahallesi'nde yer 
alan ve mülkiyeti Elazığ 
Belediyesi'ne devredilen Harput 
Konağı'nın bir bölümünde Türk 
musikisinde istisnai bir yere sahip 
olan Kürsübaşı Musiki Müzesi 
oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar devam ediyor. Projesi 
onaylanan Kürsübaşı Müzesi için 
uygulama ihalesine yönelik 
çalışmalar sürüyor.

Kürsübaşı Musiki Müzesi Elazığ Basın Müzesi
Harput mimarisinin en güzel 
örneklerinden biri olan ve Elazığ 
Basın Müzesi olarak hizmete 
sunulacak Sağir Müftü Konağı'nda 
çalışmalar titizlikle yürütülüyor. 
1800'lü yıllarda inşa edilen ve 
restorasyon çalışmalarıyla yeniden 
hayat bulan Sağir Müftü Konağı'nın 
köklü bir geçmişe sahip yerel 
basınımızın tarihine ışık tutacak bir 
müze olarak hizmete sunulması için 
tarihi yapının iç tasarımına yönelik 
proje çalışmaları devam ediyor.
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TARİHİ HÜSEYNİK-HARPUT YOLU 
CANLANIYOR

Harput Mahallesi ile 
güneyinde yer alan 
Hüseynik Mahallesi 

arasında ulaşım sağlayan tarihi 
yolun turizme kazandırılması 
için çalışmalar sürüyor. 

Tarihi süreçte kervanların 
kullandığı ve türkülere konu 
olan yol, yapılacak rekreasyon 
çalışmalarıyla yeniden eski 
cazibesine kavuşarak Harput 
turizminin canlanmasına katkı 
sağlayacak.
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DABAKHANE ŞİFALI SULARI
 YENİDEN ŞİFA VERECEK

Harput Kalesi'nin kuzeyinde dere içerisinde yer alan şifalı kaynak suyunun yeniden 
sağlık turizmine kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Şifalı suyun bulunduğu 
yapı yöresel mimariye uygun olarak restore edilerek alanda çevre düzenleme 

çalışması gerçekleştirilecek ve sağlık turizmine kazandırılacak. 

smanlı mimarisine uygun Oolarak Hoca Hasan Bey 
tarafından 1634 yılında inşa 

edilen Hoca Hasan Hamamı'nda, 
restorasyona yönelik ihale 
gerçekleştirilerek uygulama 
aşamasına geçilecek. Büyük oranda 
yıkılmış olan tarihi yapıya yönelik 
restorasyon çalışmalarının 
tamamlanmasıyla Hamam Müzesi 
olarak Harput turizmine 
kazandırılmış olacak. .

HOCA HASAN HAMAMI
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BUZLUK MAĞARASI ESKİ CAZİBESİNE 
KAVUŞACAK

lazığ merkeze 11 km uzaklıkta Eyer alan, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu 
tarafından Doğal Sit alanı olarak 
tescillenen Buzluk Mağarası'nın 
yeniden cazibesine kavuşması 
amacıyla Ekolojik Temelli Bilimsel 
Araştırma Raporu hazırlanarak 
onaylandı. 
Jeomorfolojik özellikleri ve 
klimatolojik şartlardan dolayı kış 
aylarında sıcak, yaz aylarında ise 
üşütecek kadar serin yapısıyla adeta 
bir turizm harikası olan Buzluk 
Mağarası'nın yeniden cazibesine 
kavuşması ve geleceğe taşınması 
amacıyla alanda Koruma Amaçlı İmar 
Planı çalışmaları devam ediyor. 
Çalışmaların tamamlanmasının 
ardından hazırlanan Buzluk Mağarası 
Rekreasyon Projesi Şanlıurfa Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 
incelenerek onaylanacak. Projenin 
onaylanmasının ardından uygulama 
aşamasına geçilerek sosyal yaşam 
alanı olarak hizmete sunulacak. 
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HARPUT EL EMEĞİ ÇARŞISI YENİDEN 
ŞEKİLLENİYOR

Mülkiyeti Elazığ Belediyesi'ne ait Sarahatun Meydanı'nda bulunan Harput El 
Emeği  Çarşısı'nda bir dizi tadilat çalışması başlatıldı. Devam eden çalışmalar 
sonucunda binanın giriş katı yöresel ürünler satış merkezi ve kafeterya olarak 

düzenlenecek, üst katı ise Kürsübaşı musikisinin icra edileceği bir mekan olarak 
düzenlenecek. 

HARPUT'UN TANITIMINA KATKI

i z m e t  a ğ ı n ı  t e k n o l o j i k Hgelişmelerle destekleyen Elazığ 
Belediyesi, yeni tanıtım atağıyla 

binlerce yı l l ık  medeniyet  merkezi 
Harput 'un tanıt ım çal ışmalarına 
yenilikçi bir yapı kazandırdı. 
Yüzyıllar boyu ilim ve irfan merkezi 
olarak dünyanın dört bir yanına ışık 
tutan Harput, Harput.web.tr adresi 
üzerinden interaktif ortamda geniş 
kitlelerle buluşuyor. 

B i n l e r c e  y ı l a  m e y d a n  o ku y a n  v e 
efsanelere göre sütten inşa edilen Harput 
Kalesi başta olmak üzere tarihe meydan 
okuyan camileri, ev sahipliği yaptığı alim 
ve ulamalara ait türbeleri, hamamları, 
kiliseleri ile adeta bir açık hava müzesi 
olan Harput'un zenginlikleri, hem güncel 
hem de tarihi fotoğraflar ile tarihsel 
b i l g i l e r  e ş l i ğ i n d e  g e n i ş  ki t l e l e rl e 
buluşuyor.
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ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN UZAKTAN EĞİTİME DESTEK 
TAMAMLANAN KAMPANYA İLE ÖĞRENCİLER 
TABLETLERİNE KAVUŞTU
Elazığ Belediyesi bilgisayar ve 
tableti olmadığı için uzaktan eğitim 
sürecine ulaşma güçlüğü çeken 
ö ğ r e n c i l e r e  d e s t e k  s a ğ l a d ı . 
K a m p a n y a  s ü r e c i n i n 
t a m a m l a n m a s ı n ı n  a r d ı n d a n 
b i n l e rce  ö ğ re n c i  ta b l e t l e r i n e 
kavuştu. 
“Geleceğimiz olan çocuklarımız için 
atacağımız her adım her şeyden 
daha da kıymetlidir. Bizler hiçbir 
çocuğumuzun eğitimden yoksun 
kalmasına müsaade etmeyeceğiz.” 
diyen Belediye Başkanı Şahin 
Şerifoğulları tarafından tablet 
desteğinin daha da geniş kitlelere 
ulaşması  adına sosyal  medya 
üzerinden başlatılan ''Gönülden 
Eğitime Değer Verin, Bir Gönüle de 
Siz Girin'' kampanyası da hayırsever 
vatandaşlardan destek gördü. 

Kampanya çerçevesinde temin 
edilen binlerce tablet de başvuru 
kriterleri  çerçevesinde Elazığ 
Belediyesi tarafından öğrencilere 
ulaştırıldı. 



SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE 
 
 

SAATİSAATİSAATİSAATİ

#

 Mart 2021  Mart 2021

/54/53



 Mart 2021  Mart 2021

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI, 
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE
BAYAN ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU
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 Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 
kapsamında bayan çalışanlarıyla bir araya geldi.
Elazığ Belediyesi ve Kadın Meclisi tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre 
Merkezinde pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen buluşmaya; Elazığ Valisi 
Erkaya Yırık'ın eşi Ayşe Yırık, Fırat Üniversitesi Rektörü Dr. Fahrettin Göktaş'ın eşi 
Hülya Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse'nin eşi Hatice Köse, Emniyet 
Müdürü Celal Sel'in eşi Neşe Sel, Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Seher 
Sönmez, Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Tuba Demirkıran ve Kadın Meclis 
Üyeleri ile Elazığ Belediyesi bayan çalışanları katıldı.

Programda konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Daha 
yaşanabilir bir dünya kadınlarımızın sevgi dolu yüreği, sınırsız fedakarlığı ve 
cesaretiyle mümkün olacaktır. Kadınlarımızın gücü, yarınlara duyduğumuz 
güvenin temelini oluşturmaktadır. Cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız, 
geleceğe yürüyüşümüzde en önemli gücümüzdür.” dedi.
Başkan Şerifoğulları program sonunda, eşi Arzu Şerifoğulları ile birlikte 
konuklara çiçek hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
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GERi DÖNÜŞÜM 
SAATi

Elazığ İçinElazığ İçinElazığ İçinElazığ İçin

Ayrıştırarak topladığınız ambalaj atıkları ek�pler�m�z 

tarafından evler�n�zden alınacaktır. İrt�bat 153 Beyaz Masa
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