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İLAN 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konuları 
görüşmek üzere, 01/09/2016 Perşembe günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı 
salonunda toplanacaktır. 

Belirtilen gün ve saatte belediye meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur. 

1- Kurban Bayramında belediyemiz tarafından kesim konteynırlarında kesilecek olan kurbanların kesim 
ücretleri belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından büyükbaş kurban için:200,00TL, Küçükbaş 
kurban için ise: 40,00TL olarak öngörülmüş olup, gerekli meclis kararı alınması talebi ile ilgili teklifin 
görüşülmesi. 

2- Suat DURMUŞ isimli vatandaş 28/07/2016 tarihli dilekçe ile belediyemize müracaat ederek 15/03/2016 
tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Özel 
Harekat polisi Ebubekir DURMUŞ'un isminin uygun bir sokağa verilmesini talep etmiş olup, yapılan 
talep ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

3- Mehmet Cengiz ATEŞ isimli vatandaş 25/07/2016 tarihli dilekçe ile belediyemize müracaat ederek 
ikamet ettiği Mustafapaşa Mahallesinde bulunan Çalıgülü Sokağın isminin değiştirilerek, burada 
yıllarca ikamet etmiş olan ve halen evi orada bulunan Merhum Hacı Tayyar Efendi isminin verilmesini 
talep etmiş olup, yapılan talep ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

4- Faruk DOĞAN isimli vatandaş 01/08/2016 tarihli dilekçe ile belediyemize müracaat ederek Çaydaçıra 
Mahallesinde bulunan Akıncı Caddesinin 15 temmuz süreci içinde kullanılan bir isim olması nedeniyle 
Akıncı isminin değiştirilerek yeni bir cadde ismi verilmesini talep etmiş olup, yapılan talep ile ilgili 
teklifin görüşülmesi. 

5- İlimiz Hankendi ve Cip köyünün mücavir alan sınırlarımıza dahil edilmesi için Belediyemiz meclisinin 
05/06/2015 tarih ve 2015/201-33 sayılı kararı alınmış olup. Ancak yapılan inceleme neticesinde kararda 
teklif edilen alanların konumu, alanı ve koordinatları belirtilmediğinden alınan meclis kararının " İlimiz 
Cip Köyü: Şehrimizin Kuzeybatısında şehir merkezine yaklaşık olarak 10 km. mesafede, Elazığ Keban 
Devlet Karayolu üzerinde, kuzeyinde Erzürük köyüne, güneyinde Harmantepe köyüne. Doğusunda 
mücavir alan sınırımız ve batısında poyraz köyüne bitişiktir. Ekli 1/25.000 lik topoğrafık haritasında 
koordinatlarının yazıldığı şekliyle belirtilen 1192 ha alan teklif edilen mücavir alan olarak önerilmiştir." 
"Hankendi Köyü: şehrimizin güneybatısında şehir merkezine yaklaşık olarak 14,5 km mesafede 
mücavir alanımıza bitişik, Elazığ Malatya karayolu üzerinde, kuzeyinde Bağdere Köyüne, batıda 
Koparuşağı köyüne, güneyinde Göl köyüne bitişiktir. Ekli 1/25.000 lik topoğrafık haritasında 
koordinatlarının yazıldığı şekliyle belirtilen 2452 ha alan, teklif edilen mücavir alan olarak önerilmiştir." 
Şeklinde kararın yenilenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

6- U.Teoman AKSOY isimli vatandaşın 19/06/2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaatı üzerine. 
Belediyemiz meclisinin 01/08/2014 tarih ve 2014/111 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale 
edilen; Sürsürü Mahallesi, Mimberli Sokaktan ayrılarak burada yeni oluşacak olan sokağa yine o 
mahallede yaşamış olan merhum Abdullah SOĞUKPINAR'ın anısına SOĞUKPINAR isminin 
verilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

. Yoklama ve açılış 

. Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması. 
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7- Sürsürü mahalle muhtarı Abdulkerim SARIAYDIN 13/06/2014 tarihli dilekçesi ile belediyemize 
müracaatı üzerine. Belediyemiz meclisinin 01/08/2014 tarih ve 2014/109 sayılı kararı ile İsim Tespit 
Komisyonuna havale edilen; Sürsürü mahallesinde Mimberli Sokaktan ayrılıp yeni oluşan dört adet yeni 
sokak , Buhara Sokaktan ayrılıp yeni oluşan iki adet sokak ve Sultan Fatih Caddesinden ayrılan yeni 
oluşan iki adet sokak olduğunu, yeni oluşan bu yeni sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili komisyon 
raporunun görüşülmesi. 

8- Ayser ADIGÜZEL isimli vatandaşın 24.08.2015 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaatı üzerine, 
Belediyemiz meclisinin 01/10/2015 tarih ve 2015/285 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale 
edilen; kırk yıldır Karşıyaka Mahallesinde oturduklarını, buradaki gençlerin terör örgütü 
sempatizanlarınca kandırıldıklarından dolayı, bu gençlere örnek olması için bu mahallede yaşayan ve 
herkes tarafından tanınan 09 Ağustos 2015 tarihinde Hakkâri-Çukurca'da Jandarma er olarak vatani 
görevini yaparken şehit olan Serkan ADIGÜZEL'in isminin Yeni Sebze Hali Kavşağına verilmesini 
talep etmiş olup, yapılan talep ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

9- Elazığ Valiliği Özel kalem Müdürlüğü'nün 29/06/2016 tarih ve 219 ilgi sayılı yazısında Elazığ Ticaret 
Borsası Başkanlığının girişimleriyle ilimizde kurulması planlanan ve besi sığırcılığı faaliyeti yapacak olan 
TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) için Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği gereği ilimiz mücavir alanı içerisinde insan sağlığını tehdit eder 
şekilde hayvancılık yapılması ve bu işletmelerle ilgili mülki ve mahalli idarelerce veya diğer 
bakanlıklarca yerleşim alanı dışına çıkarılmasına ilişkin gerekli meclis kararı alınması ile ilgili teklif 
yazısının görüşülmesi. ı 

10- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2016 Mali yılı bütçesinde bulunan 08.2.0.00 kültür 
hizmetleri fonksiyonel kodunda 03.6.2.01 tanıtma, ağırlama, tören fuar, organizasyon giderleri ekonomik 
kodunda yetersiz ödenek kaldığından, 10.9.9.00 sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal 
yardım hizmetleri fonksiyonel kodlu 05.4.4.01 yiyecek amaçlı transferler ekonomik kodundan 
1.200.000,00TL aktarılması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 


