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Sayın : 
Elazığ Belediye Meclis Üyesi 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konuları 
görüşmek üzere, 01/06/2016 Çarşamba günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı 
salonunda toplanacaktır. 

. B ir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması. \ / 

G Ü N D E M : 
1- Tapunun Elazığ i l i merkez Mustafapaşa Mahallesi ada:218, parsel:41 üzerindeki taşınmaz Elazığ 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planında 30L-2B paftasında B-4 yapı nizamında Konut Alanı içerisinde yer 
almaktadır. Taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında plan tadilatı yapılarak Trafo Alanı olarak 
düzenlenmesine dair hazırlanan plan tadilat talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile i lg i l i 
teklifin görüşülmesi. 

2- Bilal K Ü Ç Ü K K A Y A isimli vatandaş 21/04/2016 tarihli dilekçe ile belediyemize müracaat ederek; Yeni 
Mahalle Kanalüstü Sokağın Tapu ve Kadastrodaki yerlerinin Zafran Köyü Defterinde kayıtlı olduğundan, 
Kanalüstü Sokağın Zafran Mahallesine bağlanması hususundaki talep ile i lg i l i teklifin görüşülmesi. 

3- Belediyemize ait merkez Çöteli köyü mevkiinde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi alanı içerisinde 
yaklaşık 2.000 m2Tik alanda 5 ton/gün kapasiteli yeni Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi inşa edilmesi ve 
sterilizasyon işlemi ile i lg i l i ünitelerin yapılması kaydıyla 22/07/2015 tarih ve 25883 sayılı Resmi 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliği" çerçevesinde ilimizdeki 
resmi ve özel sağlık kuruluşları ile muayenehanelerden, güzellik salonlarından vb. oluşan tıbbi atıkların 
10 (on) yıl müddetle toplanması, taşınması bertarafı ve toplanan tıbbi atıklardan elde edilen bertaraf 
ücretinin brüt gelirinden belediyemize pay verilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a 
maddesi uyarınca; 10 (on) yıl müddetle ihale edilmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye 
Encümenine yetki verilmesi ile i lg i l i teklifin görüşülmesi. 

. Yoklama ve açılış 

Belirtilen gün ve saatte meclis toplantısına katılmanızı rica ederim. 

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca; Belediyemiz meclisinin 2016 yılında tatil 
yapacağı ayın belirlenmesi ile i lg i l i teklifin görüşülmesi. 


