
T.C. 
ELAZIĞ BELEDİYESİ 
Yazı İşleri Müdürlüğü 

İLAN 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konuları görüşmek 
üzere, 02/03/2020 Pazartesi günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı salonunda toplanacaktır. 

. Yoklama ve açılış 

. Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağm okunması. 

GÜNDEM ; 
1- Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hüseynik Mahallesi, Ada:2559, Parsel: 10 üzerindeki taşınmaz E:2.40, 

Yençok:24.50 yapılaşma koşullarında, dogu-batı-güney yönünden 5m ve kuzey yönünden lOm çekme 
mesafelerinde TİCK3 (Ticaret + Konut) Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/1000 Uygulama 
İmar planında plan değişikliği yapılarak kuzey yönündeki çekme mesafesinin 5m.ye düşürülmesi talebinin imar 
komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

2- T.C. Elazığ Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 17/12/2019 tarih ve E.3211276 sayıh 
yazısı ekinde Elazığ Valiliği Şehitlerin isimlerinin verilmesi komisyonunun 29/11/2019 tarihli kararında tavsiye 
niteliğinde belirtilen isimlerden. Sımak i l i Uludere İlçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan 
çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yücel B A L isminin belediyemizce uygun görülen bir parka verilmesi 
talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

3- Rıdvan ERSÖZ adlı vatandaşın 02.08.2019 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaatı üzerine; Aksaray 
Mahallesi Paşadağ Sokak No: 10/1 de ikamet ettiğini, fakat buranın Aksaray ve Hicret Mahallesi arasında kalan 
ayrı bir sokak olduğunu bu sebepten dolayı adreste ve gelen evraklarda sıkıntı yaşadıklarını beyan etmiştir. 
İkamet ettiği sokağın uygun bir sokak ismiyle yeniden adlandırılmasını, bu konuda ki mağduriyetinin 
giderilmesi talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi 

4- Belediyemiz meclisinin 05.11.2018 tarih ve 2018/364 sayılı kararına istinaden şehrin muhtelif noktalarında 
bulunan büfelere, ELZ-KART bayiliği verilmesi yönünde karar alınmış ve bu karar doğrultusunda bayilik alacak 
olanlardan cihaz bedeli ve depozito ücreti alınması ayrıca komisyon oranları belirlenmesi yönünde karar 
alınmıştır. Ancak yapılan çalışmalar neticesinde başvuru yapmak isteyen büfelerin depozito ücreti, cihaz 
bedelinin alınması ve komisyon oranlarının düşük olması sebebiyle sadece 2 büfe ELZ KART satış ve dolum 
bayiliğini kabul etmiştir. Rüstempaşa mahallesi Kâzımkarabekir Caddesi no /28 adresinde bulunan E L Z K A R T 
satış ve dolum bayisi MAVİ BÜFE işletmecisi Leyla YİLDİRİM ekli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek 
belirlenen komisyon oranlarının düşük olduğunu ve oranların yeniden belirlenmesini talep etmiştir; ayrıca 
bayilik almak isteyenlerden depozito ücreti ve cihaz bedelinin alınıp ahnmayacağı hususunda gerekli meclis 
kararının alınması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

5- Belediyemiz meclisinin 03/02/2016 tarih ve 2016/42 sayılı kararı ile tasdiki yapılan Özel Halk Otobüsleri 
Yönetmeliğinde güncelleme ve değişiklik yapılması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

6- Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyelerinden Ömer Faruk BUDAK, Hasan ERGÜVEN, Veysi TOPTAŞ, 
Uğurcan GÜLEÇ'in meclis başkanlığına vermiş oldukları 21.10.2019 tarihli müşterek önerge üzerine. 
Belediyemiz meclisinin 04/11/2019 tarih ve 2019/290 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Sıhhi 
Tesisatçılıkta Fenni Mesuliyet Yönetmeliğinin hazırlanması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

7- Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi Ömer Faruk BUDAK'ın önergesi üzerine. Belediyemiz meclisinin 
02/12/2019 tarih ve 2019/305 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Elazığ Belediye Encümeninin 
gündem konularından olan kaçak su kullanma cezalarında yaşanan sıkıntı ve sorunlar ile Cumhuriyet 
Başsavcılığına yapılan suç duyuruları ve akabinde açılan Ceza Mahkemelerinde idaremizce yaşanılan sorunların 
çözümlenmesi için, Belediyemiz Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 2017/11-1 sayılı kararı ile alman Su ve 
Kanalizasyon Yönetmeliğinin, Kaçak Su Kullanımına konu olan 24. maddesinin güncellenmesi ile ilgili 
komisyon raporunun görüşülmesi. 

Belirtilen gün ve saatte belediye meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur. 

Şahin ŞERİKOĞULLARI 
Belediye Başkan 
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2.SAYFA 

8- .Belediyemiz meclisinin 02/09/2019 tarih ve 2019/208 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Ulaşım İhtisas Komisyonuna 
havale edilen; Belediyemiz Ticari Minibüs (M) Plaka yönetmeliğinde yapılacak güncelleme talebi ile ilgili komisyon 
raporlarının görüşülmesi. 

9- Belediyemiz meclisinin 02/09/2019 tarih ve 2019/208 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Ulaşım İhtisas Komisyonuna 
havale edilen; Belediyemiz Ticari Taksi (T) Yönetmeliğinde yapılacak güncelleme talebi ile ilgili komisyon raporlarının 
görüşülmesi. 

10- Belediyemiz meclisinin 02/09/2019 tarih ve 2019/208 sayılı karan ile Hukuk Komisyonu ile Ulaşım İhtisas Komisyonuna 
havale edilen; Belediyemiz Özel Servis Araçları (S) Yönetmeliğinde yapılacak güncelleme talebi ile ilgili komisyon 
raporlarının görüşülmesi. 

11- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.1.0.00 fonksiyonlu 2020 mali yılı bütçemizde bulunan 03.4.2.04 
(mahkeme harç ve giderleri) ekonomik koduna. Etüd Proje Müdürlüğünün 06.1.0.00 fonksiyonlu bütçesinde bulunan 
03.4.2.04 (Mahkeme harç ve giderleri) ekonomik kodundan 350.000.00 TL'nin aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

12- Belediyemiz İle 8. Kolordu Komutanlığı arasında 8. Kor. K.lığı Gn. Salih OMURTAK Kışla arazisinde imar planında 
mevcut yolun açılması için, yapılacak olan protokoller için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklif yazısının 
görüşülmesi. 

13- 24 Ocak 2020 tarihinde İlimizde meydana gelen deprem nedeniyle Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Belediyemiz ekiplerince 
hasarlı ya da yıkılması gereken yapıların tespit çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Belediyemiz 
sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren ve belediyemizce işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işyerlerinin meydana 
gelen deprem sonucunda hasara uğraması ya da yıkılmasından dolayı adreste değişiklik müracaatları Zabıta Müdürlüğümüz 
Ruhsat Servisine yapılmaktadır. Meydana gelen deprem neticesinde iş yeri hasara uğrayan ya da yıkılan esnafımızın 
yanında olmak adına; belediyemizce işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen, deprem sebebiyle işyeri adres değişikliği 
yapmak zorunda kalan, adres degişikliliğinin depremden kaynaklı olduğunu belgelendiren (az-orta-ağır hasarlı, yıkılan) 
müracaat sahiplerinden meclis kararının onay tarihi ile 31/12/2020 tarihleri arasında ruhsat harcı alınmaması hususunda 
gerekli meclis kararı alınması talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

14- 24.01.2020 tarihinde İlimizde meydana gelen deprem nedeniyle 24.01.2020 tarihinden itibaren halkımızın içinde bulunduğu 
gerek ekonomik gerekse moral durumunun iyileştirilebilmesi için Belediye Başkanımızca uygun görülen 3 ay süre ile su 
fatura tahsilatının yapılmaması ve bu süreçte kullanılacak olan suyun deprem öncesi okunan sayaçların son endeksleri 
başlangıç kabul edilerek, ÇTV ve Su Bedeli için bir fiyat belirlenmesi, Akıllı Sayaçlar için tonaj sınır belirlenmesi 
hususlarının görüşülerek gerekli meclis kararının alınması talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

15- Belediyemize bağlı Ebuaş Ulaşım Turizm Tekstil Madencilik İnşaat ve Taahhüt Üretim Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim 
Şirketi'nin 2020/Mart ayı içerisinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortaklık payı oranlarının korumak amacıyla 
şirketin sermayesinin 40.000.000,00-TL'den 65.000.000,00 TL'ye arttırılması hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 
18/i maddesi gereğince; "Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi ortakhklar kurulmasına veya bu 
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek" belediye 
meclisi yetkisinde olduğundan, Belediyemize ait Ebuaş Ulaşım Turizm Tekstil Madencilik İnşaat ve Taahhüt Üretim 
Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin ortaklık payı oranlarını korumak amacıyla sermayesinin 40.000.000,00-
TL'den 65.000.000,00-TL'ye çıkarılması hususunda gerekli meclis kararı alınması talebi ile ilgili teklif yazısının 
görüşülmesi. 

16- MHP grubu meclis üyesi Hikmet Behçet SUSMAZ'ın 02/12/2019 tarihli önergesi üzerine. Belediyemiz meclisinin 
03/12/2019 tarih ve 2019/320 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesi, 
Zafran Mahallesi, 1/5000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı 
07.03.2018 tarih ve 2018/104 sayılı Belediyemiz Meclisince kabul edilmiştir. İlgili plan Belediyemizin ilan panosuna 
12.03.2018 tarihinde asılmış olup; 12.04.2018 tarihinde askıdan indirilmiştir. Söz konusu plana askı süresi içerisinde itirazlar 
yapılmış olup itirazlar 05.07.2018 tarih ve 2018/238 sayılı Belediyemiz Meclisince değerlendirilerek karara bağlanmıştır. 
Ancak Yapılan itirazlar arasında itirazları kabul edilen taleplerin mecliste belirtilen gerekçe ile ilgili talebin onaylı paftaya 
işlenen arasında farklı olduğu gerekçesiyle ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi. 


