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5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konuları görüşmek 
üzere, 02/01/2017 Pazartesi günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı salonunda toplanacaktır. 

Belirtilen gün ve saatte belediye meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur. J L - ^ 

1- Belediyemiz ile Ana-Kent Planlama Yapı Yatırım Teknoloji Danışmanlık Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi arasında 23.09.2013 tarihinde "Halihazır Harita Yapımı Ve Revizyonu İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd 
Yapımı, Uygulama Ve Nazım İmar Plan Revizyonu İlave İmar Planı ve İmar Uygulaması Yapımı Danışmanlık Hizmet 
Alımı" işine yönelik olarak sözleşme imzalanmıştır. Bahse konu sözleşme kapsamında hazırlanan Elazığ (Merkez) 
Revizyon+İlave İmar Planı 06/05/2016 tarih ve 2016/128 sayılı Belediye Meclis kararı ile K A B U L edilmiş olup, çeşitli 
yerlerde 28/05/2016-28/06/2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Bahsi geçen plan ile ilgili meclis kararına askı 
süresi içerisinde itiraz müracaatları olmasına rağmen ekli krokide belirtilen itiraz müracaatlarının ise askı süresinin 
dışında yapıldığı tespit edilmiştir.Söz konusu belediye meclis kararına yasal olarak tanınan askı süresi içerisinde itiraz 
edemeyip de askı süresi dışında yapılan itiraz müracaatları ile i lgil i teklif yazısının görüşülmesi. 

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.Maddesi uyarınca; Belediyemizin gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini 
denetlemek üzere, Denetim komisyonuna üye seçiminin yapılması. 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca; Meclis üyeleri ve İhtisas Komisyonlarının katıldıkları 
toplantılarda alacakları huzur hakkının belirlenmesi talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 

4- Doğukent Mahallesi Muhtarı Muhammed COŞKUN 16/11/2016 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek; 
Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girdiği çatışma sonucu gazi olan Özel Harekat Polisi Faruk S E R D A R isminin 
Doğukent Mahallesi Semaver Sokaktaki parka verilmesi talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

5- Fahri ÇINAR, Osman DİLEK, H.Behçet SUSMAZ ve Resul KIRILMAZ'ın meclis başkanlığına vermiş oldukları 
01/09/2016 tarihli müşterek önergesi üzerine. Belediyemiz meclisinin 02/09/2016 tarih ve 2016/193 sayılı karan ile İsim 
Tespit Komisyonuna havale edilen; FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından 15/07/2016 tarihinde yapılan darbe 
girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Müdürlüğünde görevi başında hunharca şehit edilen Elazığ'lı hemşehrimiz 
Hüseyin GÖRAL'ın isminin yaşatılması amacıyla uygun görülecek bir parka verilmesi ile ilgili komisyon raporunun 
görüşülmesi. 

6- Fahri ÇINAR, Osman DİLEK, H.Behçet SUSMAZ , Resul K I R I L M A Z ve Abdulhamit KAYA'nın meclis başkanlığına 
vermiş oldukları müşterek önerge üzerine, Belediyemiz meclisinin 04/10/2016 tarih ve 2016/212 sayılı kararı ile İsim 
Tespit Komisyonuna havale edilen; FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından 15/07/2016 tarihinde yapılan darbe 
girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Müdürlüğünde görevi başında hunharca şehit edilen Elazığ'lı hemşehrimiz polis 
memuru Mehmet UZUN'un isminin yaşatılması amacıyla uygun görülecek bir parka verilmesi ile ilgili komisyon 
raporunun görüşülmesi 

7- Suat DURMUŞ isimli vatandaşın 28/07/2016 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaatı üzerine. Belediyemiz 
meclisinin 01/09/2016 tarih ve 2016/181 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale edilen; 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 parka verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

8- Ayser ADİGÜZEL 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; Karşıyaka 
Mahallesinde 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 verilmesi talebi ile 
ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

9- Semra GATFAR isimli vatandaşın 30/05/2016 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaatı üzerine. Belediyemiz 
meclisinin 01/08/2016 tarih ve 2016/157 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale edilen; Batman Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak görev yaparken 01/09/2015 tarihinde 
uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eşi Burhan G A T F A R isminin uygun görülecek bir parka verilmesi talebi ile 
ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

Kaı than ÇELİK 
Belediye Başkan Vekili 

. Yoklama ve açılış 

. Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması. 
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10- Belediyemiz meclisinin 02/12/2016 tarih ve 2016/253 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz 
Meclisinin 04.10.2006 tarih ve 2006/172 sayılı kararı ile O.Su İşletme Müdürlüğü olan ismi 22.04.2006 tarihli 27147 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına ilişkin Esaslarının Yürürlüğe konulması hakkındaki Kararı çerçevesinde Müdürlük ismi İşletme ve 
İştirakler Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Mahalli İdareler Norm Kadro Esasları çerçevesinde İşletme ve İştirakler 
Müdürlüğü isminin İştirakler ile i lgil i herhangi bir işleminin bulunmaması sebebi ile altyapı işlemlerinin ( Su ve 
Kanalizasyon İşlerinin) yapılıyor olmasından dolayı Müdürlük isminin "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü" olarak 
değiştirilmesi ve buna bağlı olarak ilgil i Müdürlüğün Çalışma, Usul ve Esasları yönetmeliği ile Su ve Kanalizasyon 
Yönetmeliğinin düzenlenmesi ayrıca personel hareketleri, mali bütçe tertiplerinin düzenlenmesi ile ilgili komisyon 
raporunun görüşülmesi. 

11- Belediyemiz meclisinin 01/12/2016 tarih ve 2016/247 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz 
sınırlan içerisinde ilimizin düzenini, halkımızın huzur ve sağlığını korumak amacıyla vatandaşların yerine getirmesi 
gereken ve yapılması yasak olan fiillerin belirlenmesi maksadıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun, 15'nci maddesinde 
'Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, 
kanunlarda belirtilen cezaları vermek' hükmü doğrultusunda Belediyemiz meclisinin 02/10/2010 tarih ve 2010/246 
sayılı kararı ile Belediye Emir Yasakları Uygulama Yönetmeliği çıkarılarak yürürlüğe konulmuştur. Ancak, 2010 
yılından bu yana geçen süreçte mevcut yönetmelik kuralları günümüz şartları içerisinde ya şekil değiştirmiş, ya tamamen 
ortadan kalkmış ya da özel yasa ve yönetmelikler ile uygulama ve yaptırım sınırları belirlenmiştir. Bu nedenle gelişen ve 
değişen şartlar sebebiyle mevcut Belediye Emir ve Yasaklan Uygulama Yönetmeliğinin uygulamada taleplerimize 
yeterince cevap vermediği aynca eksiklikler olduğundan güncellenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu itibarla; Yasa ve 
yönetmeliklerle uygulamalan ve yaptınmları belirlenmiş olan birçok kural ve yasaklar ile İlimiz sakinlerinin sosyo 
ekonomik ve kültürel yapısı da dikkate alınarak şehrin huzurunu, sıhhat ve selametini temin etmek amacıyla hazırlanan 
Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmelik taslağı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

12- Aşağıda ada,parsel ve m2'si belirtilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan belediyemize ait hisseli parselin diğer 
hissedarlanna satışı, takası veya alımı için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi ile ilgili 
teklifin görüşülmesi. 

MAHALLESİ ADA P A R S E L M2'SÎ HİS. ORANI BELD.HIS. İMARDAKİ DURUMU 

Sürsürü 2516 20 389 66/389 66 Ayrık Nizam 3 Kat 
Sürsürü 2516 21 266 23/266 23 Ayrık Nizam 3 Kat 
Sürsürü 2564 4 1563 871/1563 871 Aynk Nizam 5 Kat 

13- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi işlemler hariç) görevlerinin 
niteliği gereği 657 Sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın İtfaiye hizmetlerinde fiilen 
çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan İtfaiye memurlarına 
01/01/2017 tarihinden itibaren fazla çalışma ücretlerinin 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereği arttmlması 
hususundaki talep ile i lgil i teklifin görüşülmesi. 

14- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi işlemler hariç) görevlerinin 
niteliği gereği 657 Sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen 
çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan Zabıta memurlarına 
01/01/2017 tarihinden itibaren fazla çalışma ücretlerinin 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereği arttmlması 
hususundaki talep ile i lgi l i teklifin görüşülmesi. 


