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ELAZIĞ BELEDİYESİ 
Yazı İşleri Müdürlüğü 

İLAN 
ELAZIĞ BIİI.EDİYH BAŞKANLIĞINDAN 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca: belediye meclisi aşağıda yazılı konuları 
görüşmek üzere. 02/01/2020 Perşembe günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı 
salonunda toplanacaktır. 

Belirtilen gün ve saatte beledise meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur. 

. Yoklama \c açılış / 

. Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması. / 

GÜNDEM : 

1- Tapunun Elazığ İli. Merkez, Mornik Mahallesi. Ada:-, Parsel:390 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli 
Nazım îmar Planı K42C-06B ve 1/1000 ölçekli L'ygulama İmar Planı K42C-06B-4D imar paftalarında 
park alanı içerisinde yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 
ve 1/1000 L'ygulama Planında imar planı yapılarak E:0.60 yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak 
işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile i lgi l i teklif yazısının görüşülmesi. 

2- Tapunun Elazığ İli. Merkez, Kesrik Mahallesi, .Ada:847, Parsel: 1 üzerindeki taşınmazın güneyinde, 
Elazığ şehirler arası otobüs terminalinin doğusunda, Cahit Dalokay Bulvarının kuzeyinde bulunan tescil 
harici taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım hıiar Planı K42Ü-10C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
K42D-10C-2C imar paftasında Belcdi)'e İ l i /mel Alanı olarak yer alan, ekli krokide de belirtildiği üzere 
>aklaşık 17.000 metrekarelik laşınma/m. knzc> kısmında 4000 metrekarelik alanın, 1/5000 ölçekli 
Nazım imar Planı \c I lOUO cilçekli L\^Hil;muı imar Pkınııula plan tadilatı yapılarak E:2.00 ve Yençok: 
15.50 \apı nizamında Sağlık 1 esıs Alanı olarak dü/cnicaerek, çekme mesafelerinin yola cephe alan 
kısımlardan 10. komşu parsellerden 5 er melıv olarak düzenlenen plan tadilat talebinin imar 
komisyonuna havale edilmesi ile i lgi l i teklif yazısının görüşülmesi. 

3- Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde İl Sağlık Müdürlüğünün 86925413-754 
sayılı yazısı ile ekli krokide işaretlenen park alanını ile Sağlık Tesis Alanın yerinin değiştirilmesi 
talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile i lgil i teklif yazısının görüşülmesi. 

4- 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 12. Maddesine 
istinaden İlimiz genelinde Otopark Curuplarınm belirlenmesi gerekmekte olup: ekli krokiye göre 
düzenlenmesi talebi ile i lgi l i teklif \ azısının görüşülmesi. 

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32.ınaddesinde: "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon 
toplantılarına katıldıkları her gün için. 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan 
aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda 
huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sa>ısı. 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı 
günü sayısından fazla olamaz've meclis ü\elerine a_\nı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez." 
Denildiğinden: 5393 Sayılı Beledi\'e Kaııııııu'nun 32.madde;-^i u\'arınca: Meclis üyeleri ve ihtisas 
komis}onlannm 2Ü2U >ilı içerisinde katıldıkları toplantılarda alacakları huzur hakkının 
belirlenmesi ile i lgi l i teklif yazısının görüşülmesi. 

Aycfın K A K A 
Belediye Başkan V 
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2.SAV1A 
6- 5393 Sayılı Beledi\e Kanunu'nun 49.nıadıicsinin 3.1'ıkrası gereğince belediyemiz bünyesinde 2019 

yılında sözleşmeli personel statüsünde lam zamanlı olarak, istihdam edilen toplam 8 adet personelin 
01/01/2020 tarihinden itibaren çalıştırılmaya devam edilmesine ve çalıştırılacak olan tam zamanlı 
sözleşmeli personelin 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığınca Yayımlanacak 
2020 yılı için belirlenen ücret tavanının aşılmamak kaydıyla ödenecek net aylık ücretlerinin belirlenmesi 
için gerekli meclis kararının alınması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

7- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (İktisadi işlemler 
hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Devlet Memurları kanununda belirtilen çalışma süre ve 
saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel 
hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan Zabıta memurlarına 01/01/2020 tarihinden itibaren fazla 
çalışma ücretlerinin 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu gereği arttırılması talebi ile i lgi l i teklifin 
görüşülmesi. 

8- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu lüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi işlemler 
hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 sa\ılı De\'lel Memurları kanununda belirtilen çalışma süre ve 
saatlerine bağlı olmaksızın İlfai)e hi/.mciicrinde lülen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel 
hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan İtrai>'e memurlarına 01/01/2020 tarihinden itibaren fazla 
çalışma ücretlerinin 2020 yılı merkezi yönelim bütçe kanunu gereği arttırılması talebi ile i lgi l i teklifin 
görüşülmesi. 

9- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 nci maddesi uyarınca; Belediyemizin gelir ve giderleri ile hesap ve 
işlemlerini denetlemek üzere, denetim komisyonuna üye seçiminin yapılması. 

10- Mehmet BIILIJT adlı vatandaş 03/12/2019 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek; 
Belediyemiz meclisinin 07/12/2018 tarih ve 2018/397 sayılı kararı ile alman Ücret Tarifesinde (Su 
Abone Bağlantı Ücretleri bölümünde 20'den yukarı her bağımsız bölüm için 250.00 TL) ve ( B-
Kanalizasyon Tarifesinde -İnşaatlarda kanalizasyon deşarj hizmet ücreti "ana hat ile parsel bacasına 
kadar" 20'den yukarısı her bağımsız bölüm için 250.00 TL.) alınır, şeklinde yer tespiti ücreti 
alındığını. Alınan bu ücretlerin daha makul bir rakama düşürülmesi talebi ile i lgi l i teklif yazısının 
görüşülmesi. 

11- Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yazısı ekinde bulunan Zafran Mahalle Muhtarı Selahattin 
KUŞ.AKSlZ'm 12/11/2019 tarihli dilekçesine istinaden. Belediyemiz meclisinin 02/12/2019 tarih ve 
2019''302 sa\ılı kararı ile İsim lespil Komisşonuna havale edilen; Muhtarlık binası yanında bulunan 
Güvercin Park isminin değiştirilerek >eıine Piyade Çavuş Yavuz Y A L I N isminin verilmesi ile 
ilgili komisyon raporunun görüşülmesi 

12- Belediyemiz meclisinin 11/12/2019 iarih ve 2019/317 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale 
edilen; Mahalle muhtarlıkları; ülkemizde demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, yönetime katılımı 
sağlamasın da önemli araçlarından biridir. Muhtarların, vatandaşlarımızın kolay ve hızlı bir şekilde 
ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın yönetim kademesi olması itibariyle kamu hizmetlerinin 
yürütülmesindeki rolü büyüktür. Bu anlajışla kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde 
sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve sonuçlandırılmasında muhtarlık 
müessesesinin görevlerinin sıkıntı çekmeden yerine getirilmesinin sağlanması Anayasamızda yer alan 
sosyal ve hukuk devleti olma ilkesinin gereğidir. İlimizde görev yapan mahalle muhtarlarımız Belediye 
Başkanlığımıza sundukları dilekçelerle; yasalarla kendilerine verilen muhtarlık harcı karşılığında 
düzenlenmesi gereken belgelerin bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile artık i l ve ilçe müdürlüklerince 
düzenlendiği, görevlerinin artmış olmasına rağmen harç gelirleri yetersiz olduğundan hizmet verdikleri 
muhtarlık binalarının doğalgaz. su. elekirik. inlernel ve telefon aboneliği giderlerinin 5393 sayılı 
Belediye Kanunun 9. Maddesi, 15/a maddesi ve 38,'m maddesi gereğince; Mahalle muhtarlarının 
görevlerini mesai saatleri içiıulc daimi olarak >apabilmelerine destek vermek amacı ile l^elediyemiz 
sınırları içerisinde bulunan Mahalle ımıhlarlıkları binalarının doğalgaz, elektrik, su, internet, 
telefon aboneliği faturalarının " loplamda aylık .300 İL >e kadar olan" bedellerinin Belediyemiz 
bütçesinden (2020 Mali yılı sonuna kadar) destek amaçlı ilgili idarelere ödenmesi hususunda 
gerekli meclis karan alınması ile i lgi l i komisyon raporunun görüşülmesi. 
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3.SAY1-A 
13- Adalet ve Kalkınma Partisi meclis ÜN esi Ömer Earuk B l D A K ' m meclis başkanlığma vermiş olduğu 

önergesi üzerine, Beledi)emi/ meclisinin U2'10/2019 iarih \e 2019/247 sayılı kararı ile Hukuk 
Komisyonu ile Ulaşım İhtisas Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 
15.Maddesinin (p) bendi uyarınca; 1- Belediyemiz sınırları içerisinde şehrin muhtelif bölgelerinde 
bulunan me\cut Ticari Taksi Duraklarında ki araç sayılarının azaltılması veya aıttırılması, 2- İhtiyaç 
duyulan bölgelerde de yeni durak yerlerin araç sayısı ile birlikte belirlenmesi. 3- Ticari faaliyeti zayıf 
olan duraklardan araç sayısının eksiltilerek mevcut bir başka bölgeye veya yeni açılacak durağa 
taşınmasını sağlamak üzere gerekli çalışmanın yapılması. 4- Yeni açılan duraklar ile mevcut duraklarda 
ilave edilecek durağın satışının yapılması hususlarında yukarıda yazılı maddeler ile i lgi l i komisyon 
raporlarının görüşülmesi. 

14- Belediyemiz meclisinin 01/11/2019 tarih ve 2019/272 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale 
edilen; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer almayan harç ve katılım payı konusu yapılmayan 
ve ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılan belediyemizin her türlü ifa edeceği hizmete karşılık olmak 
üzere Tarife Komisyonunca son şekli verilen rk'ledi\enıizin 2020 Mali yılı Su Gelir ücret tarifesi 
tasarı ile i lgil i Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

15- F3eledi>emiz meclisinin 03 12 2ÜI9 t a r i h ve 2019 311 s a M İ ı kararı ile Ulaşım İhtisas Komisyonuna 
havale edilen; Beledi>emi/in birim müdürlükleri hizmetinde kullanılmak üzere 35 adet Camlı 
Koltuklu Kamyonet (BB V A N ) . 26 adet Çift Kabinli Kamyonet ve 4 adet Minibüs satın alınması 
ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi 

16- Belediyemiz dolu-boş memur kadrolarından ekli cetvelde belirtildiği şekilde iptal ve ihdaslarının 
yapılması hususunda gerekli meclis kararı alınması ile i lgi l i teklif yazısının görüşülmesi. 

17- İkinci El Oto Ekspertiz işletme faaliyetlerinin sadece Sanayi Bölgesinde yürütülmesi, bu yer dışında 
çalışma ruhsatı verilmemesi sönünde Belediyemiz Meclisince 01/11/2019 tarih ve 2019/282 sayılı 
kararı alınmış ve uvgulamaya konulmuştur. Ancak İkinci El Oto Ekspertiz işletmelerine işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı talebinde bulunan gerçek/tüzel kişilerin sanayi sitesi içerisinde işyeri doluluğundan 
mütevellit mağduriyetler yaşa(.lığı tespit edilmiştir. Sanayi Sitesi bölgesine sınır olan ve İmar Planında 
Ticari Alan olarak belirtilen, çevresinde konut bulunmavan, sanayi işyerlerinden teşekkül bölgelerin 
İkinci El Oto Ekspertiz işletme faaliyetlerinin yürütülmesine dâhil edilmesiyle bu mağduriyetleri 
önleyeceği değerlendirilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin i^örev ve sorumluluk/an 
başlıklı 14'ncü maddesinin (a) fıkrasında 'ekonomi ve liearelin <^eli.)ilirilmesi hizmetlerini yapar veya 
yaplınr' şeklinde belirtilmişiir. Hu ilibaıia: İkinci E l Oto Ekspertiz faaliyet koluna yönelik işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı nıüracaalhınnda faaliyet alanlarının Sanayi Bölgesi ve ekli krokide Ticari 
Alan olarak belirtilen .Ada 953 Parsel 1.2.3. Ada 906 Parsel 5.6.7,8. Ada 975 Parsel 1,2.3,4,5, Ada 2519 
Parsel 3,4.6. Ada 1846 Parsel 14.15,16 paftaları üzerindeki taşınmazlarda yürütülmesi ve bu yerler 
dışında çalışma ruhsatı verilmemesi hususunda gerekli meclis kararı alınması ile i lgi l i teklif yazısının 
görüşülmesi. 

18- 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan IJiğer Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 12.maddesinin 1.fıkrası uyarınca; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından 07/07/2012 tarihinde vayınlanan Sebze ve .Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında 
Yönetmeliğinin 31 .Maddesinin 3.fıkrasına göre; Toptancı Halinde faaliyet gösterenlerden alınacak 
teminat tutarı. Kiracılar için haldeki işyerlerinin, malikler içinse bulunduğu toptancı halinde kiralama 
yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında 
belediye meclisince belirlenir; denilmektedir, anılan kanun ve yönetmelik çerçevesinde Mülkiyeti 
belediyemize ait Sebze halinde bulunan 81 adet komisyoncu esnafımızdan 2020 yılı için alınacak 
kati teminat miktarının belirlenmesi luısusuııda gerekli meclis kararı alınması ile i lgi l i teklif yazısının 
görüşülmesi. 

19- İlimi/ Baskil İlçesi Doğancık Kö\ü /\da:117 Parsel: 140 numaralı taşınmaz üzerinde yapımı 
gerçekleştirilecek "Şehit l e lh i Sekm Kültür f \ i " için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine 
istinaden gerekli iş \e işlemleri ) iirülmek ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi 
hususunda gerekli meclis kararının alınması ile i lgi l i teklifin görüşülmesi. 
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4.SAYFA 
20- Elazığ İli Merkez, Akpınar Mahallesi Ada;482. Parsel: 157 de Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne 

ait taşınmazın yeraltı otoparkı, kapalı semi pazarı \e >eşil alan olarak kullanılmak üzere satın 
alınması ile i lgi l i iş ve işlemleri yürütmek için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki 
verilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması ile i lgil i teklil'm görüşülmesi. 

21- Aşağıda mahallesi, ada. parsel ve m2"leri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkul (arsa) 
gerektiğinde 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına göre satışı veya takası için Belediye Başkanı ve Belediye 
Encümenine yetki verilmesi talebi ile i lgil i tekliiln görüşülmesi. 

M A H A L L E S I A D A P A R S L L Y Ü Z Ö L Ç Ü M Ü M2 I M A R D U R U M U 

Sarayatik 2174 7 399.62 A-8 Kat (TİCK2) 
Sürsürü 83 37 126.37 A-3 Kat 

22- Aşağıda ada,parsel ve m2"si belirtilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan belediyemize ait 
hisseli parsellerin diğer hissedarlarına satışı, takası veya alımı için Belediye Başkanı ve Belediye 
Encümenine yetki verilmesi talebi ile i lgil i teklifin görüşülmesi. 

M A H A L L t : S Î A D A ' 1V12'Sİ [ I İ İ S . O R A M B E İ . D . H İ . S . IV12 İ M A R D U R U M U 
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23- İlimizin tarihi kimliğini \ e dokusunu bozmadan, eski bir /\nadolu kenti olmaktan ziyade modern çağdaş 
bir kente nasıl dönüşüm yapacağı, ülkemizin hemen her yerinde çevre ve tarihi zenginliklerin korunması 
ihmal edildiğinden bu koruma işlemi ile i lgi l i deneyim, bir ikimi, çevre koruma bilinci ve tarih bilinci 
gibi konularda hassas değerlendirme \apilmasi gerektiğinden, ayrıca görsel kirliliği önlemeyi kentsel 
algıyı ve mekan kalitesini yükseltmeyi hedefleyecek şekilde "'Kent Sorunları ve F^stetiği Komisyonu" 
nun kurulması hususunda .Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi Ömer Faruk BUDAK"ın 
02/12/2019 tarihli önergesinin görüşülmesi. 

24- Plan tadilatları ile i lgi l i imar koniisjon raporunun görüşülmesi. 
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