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- Kentsel Dönüşüm (Öncelikle Deprem Yönetmeliği öncesinde yapılan konut ve 

kamu binalarının denetimi ile il merkezindeki eski yerleşim yerlerinin 

yenilenmesi) 

- Yeni Toplu Konut Alanları (İlin depremselliği ve fay hatları dikkate alınarak) 

- Kamu Kurumlarının İl Merkezi Dışına Taşınması 

- Kent İçi Ulaşım Ve Park Sorununa Alternatif Çözümler Geliştirilmesi 

- Kapalı Çarşı, Buğday Meydanı Ve Çevresinin Restorasyonu 

- Sektörel Sanayi Siteleri(Mobilyacılar Sitesi, İnşaat Malzemecileri  Sitesi, Kuru 

Gıdacılar Toptancılar Sitesi, Matbaacılar Sitesi, Oto Galerileri Sitesi, Tır 

Garajı) 

- Fuar Alanı (Mevcut Otogarın Fuar Alanına Dönüştürülmesi) 

- Güney Çevre Yolunda modern bir OTOGAR yapılması 

- Harput’un Turizme Kazandırılması İçin Restorsayon Çalışmaları 

- Kaldırım İşgalleri, Seyyar Satıcılar Ve İşportacılarla Mücadele 

- Kanalizasyon Ve İçme Suları Altyapısının İyileştirilmesi 

- Belediye bünyesinde uzman bir ekiple PROJE OFİSİ kurulması (Bu ofis başta 

AB Projeleri olmak üzere, Belediye Başkanlığına modern kentleşme ve halkın 

çok farklı alanlarda yararlanabildiği projeler üretmelidir. Ofis ayrıca yatırımlar 

açısından da yönlendirme yapabilmelidir) 

- Elazığ Belediyesinin en az 2 mega projesi olması gerekiyor. Son 20 yılda 

Elazığ’ın vizyonunu değiştirebilecek herhangi bir proje uygulanmamıştır. 

- Belediye Hizmetlerinin (Su, Temizlik, Çevre Düzenlemesi, Yol Yapımı, 

Kaldırım, Yamalama vs.) tüm mahallelerde hissedilir şekilde devam ettirilmesi 

ve küçük sorunların aylar sonra çözümüne asla müsaade edilmesi önem 

taşımaktadır. 

- Başta Elazığ Küçük Sanayi Sitesi olmak üzere, il merkezinde ve ana arterlerde 

çevreyi rahatsız edici ve görüntü kirliliğine neden olan tüm atıklar ve hurdalar 

kaldırılmalı ve bir daha müsaade edilmemelidir. 

- Elazığ’ın yeni yerleşim yerleri olan ve aslında Elazığ adına modern 

kentleşmede vitrin olabilecek Cumhuriyet Mahallesi ve Çayda Çıra 

Mahallelerinde bina ve standart yol haricinde hiçbir düzenleme neredeyse 

bulunmamaktadır. Bu alanlarda modern aydınlatmalı yollar, yürüyüş bantları, 

çocuk oyun alanları ve spor aletleri, parklar vb. yapılmalıdır. 



- Zafran ve Yıldızbağları ile Harput’un kuzey batı bölümlerine çok katlı evler 

yerine görüntü estetiği olan ve Türk kültür hayatını yaşatan yeni yaşam 

alanlarına projelerle destek sağlanmalıdır. 

- Her ay tüm mahallelere profesyonel bir altyapı ile anket çalışması uygulatılmalı 

ve çıkacak sonuçlar mutlak suretle değerlendirmeye alınmalıdır. 

- Kuzey çevre yoluna bağlantı yolları iyi programlanmalı ve bu alanlar bahçeli ve 

birbirine uzak mesafede yerleşkesi olan meskenlerle projelendirilmelidir. Ticari 

alanlar, gürültü ve çevre kirliliğine neden olabilecek hiçbir yapılaşmaya izin 

verilmemelidir. 
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