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İLAN 
ELAZIĞ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N 

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

Belirtilen gün ve saatte belediye meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur. 

. Yoklama ve açılış 

. B ir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması . 

G Ü N D E M ; 
1- Abdullahpaşa,Bahçelievler,Harput,01gunlar,Sanayi,Siteler,Sürsürü,Ulukent hatlarında şehiriçi toplu taşıma 

hatlarının arttırılması ile i lgi l i belediyemiz meclisinin 06/12/2016 tarih ve 2016/270 sayılı kararına yapılan itiraz 
dilekçelerinin görüşülmesi. 

2- Elazığ Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ 8.Kolordu Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu hazırlanan Elazığ 
nüfusuna kayıtlı şehitlerimizin isimlerinin ilimiz genelinde şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan parklara verilmesi 
hususunda gerekli çalışma yapmak üzere İsim Tespit Komisyonun talebi ile i lgi l i teklifin görüşülmesi 

3- Mehmet Zeki BULUT 09/01/2017 tarihinde belediyemize müracaat ederek; 01/06/2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin 
ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda arama yapılan binaya döşenen el yapımı patlayıcının 
infilak etmesi sonucu şehit olan yeğeni Jandarma Uzman Çavuş Mehmet A K P I N A R isminin Viroloji Parkma veya 
uygun bir parka verilmesi ile i lgi l i teklif yazısının görüşülmesi. 

4- Harun ÖZBAY 08/11/2016 tarihinde belediyemize müracaat ederek;İkamet ettiği Çaydaçıra Mahallesinde bulunan 
Lalezar Sokak isminin değiştirilerek, Van'ın Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince 
yürütülen operasyonda terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma uzman onbaşı 
Süleyman B U D A K isminin verilmesi ile ilgil i teklif yazısının görüşülmesi. 

5- İsim Tespit Komisyon üyelerince 09/01/2017 tarihinde belediyemize vermiş oldukları dilekçede; İzmir'deki hain 
saldırıda göğsünü siper ederek kahramanca çarpışarak şehit olan İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme 
Şubesi'nde görevli kahraman polis memuru Fethi SEKİN'in isminin yaşatılması amacıyla ilimizde uygun görülen 
cadde,bulvar veya parka verilmesi ile ilgil i teklif yazısının görüşülmesi. 

6- Metin AYDEMİR' in belediyemize vermiş olduğu dilekçede; Mardin'in Derik ilçesinde operasyona çıkan güvenlik 
kuvvetlerine terör örgütü PKK tarafindan düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan oğlu Şht. Jandarma uzman Çavuş 
Sezer AYDEMİR isminin Hicret Mahallesinde uygun bir cadde,sokak veya parka verilmesi ile ilgil i teklif yazısının 
görüşülmesi. 

7- Ak Parti meclis grubunun 13/01/2017 tarihinde belediye başkanlığına vermiş olduğu dilekçede, 15 Temmuz 2016 
Cuma günü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 
şehit olan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünde görevli Jeoloji Mühendisi Cuma DAĞ isminin 
ilimizde uygun görülen cadde,sokak,bulvar veya parka verilmesi ile ilgil i teklif yazısının görüşülmesi. 

8- Ak Parti meclis grubunun 13/01/2017 tarihinde belediye başkanlığına vermiş olduğu dilekçede,27 Nisan 2016 
Çarşamba günü Muş 'un Varto ilçesinde PKK'lıların zırhlı araca düzenlediği bombalı saldırı sonucu şehit olan Özel 
Harekat Polisi Coşkun ÖZCAN isminin ilimizde uygun görülen cadde,sokak,bulvar veya parka verilmesi ile ilgili 
teklif yazısının görüşülmesi. 

9- Ramazan ALTUĞ 23/12/2016 tarihli dilekçe belediyemize müracaat ederek, İlimiz mahallelerinden Sürsürü Mahallesi 
isminin hiçbir anlamı olmadığını beyan ederek Sürsürü Mahallesi isminin Başakşehir yada Yavuzlar Mahallesi olarak 
değiştirilmesi talebi ile i lgi l i teklif yazısının görüşülmesi. 

10- Belediyemiz meclisinin 04/02/2015 tarih ve 2015/72 sayılı kararı ile Çarşı mahallesi Sakarya Caddesi Belediye Çarşısı 
üst kısmında bulunan alan günlük 4,00TL , aylık 120,00TL ücret üzerinden seyyar satıcılara tahsis edilerek sabit 
satıcı alanı oluşturulmuştur. Ancak anılan yerde faaliyet gösteren sabit satıcılar 19/12/2016 tarih ve 28260 sayılı 
dilekçe ile belediyemize müracaat ederek, satış yeri için ödenen ücretin yüksek olduğu, maddi durumlarının zayıf 
olduğundan bu ücreti ödemekte zorluk çektiklerini, satış yeri için alınan ücretin semt pazarcılarına uygulanan 
işgaliye ücreti üzerinden verilmesi talepleri ile i lgi l i teklif yazısının görüşülmesi. 
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11- Elazığ i l i merkez Gazi Caddesi, Hürriyet Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi, Bosna Hersek Bulvarı, Şehit İlhanlar 
Caddesi ve l.Harput Caddesi üzerinde bulunan yola dikey tabelaların şehrin estetiğini bozduğu, görüntü kirliliğine yol 
açtığı, ayrıca güvenlik anlamında da tehlike arz ettiği gelen şikayetlerle de görülmüş olup. Estetik kurulunun 
incelemesi sonucu bu tabelaların kaldırılmasının gerektiği kanaatine varılarak 09/12/2016 tarih ve 2016/39 sayılı Kent 
estetik Kurul karan alınmıştır. Bu hususun belediye meclisinde görüşülüp gerekli meclis kararı alınması ile ilgili 
teklif yazısının görüşülmesi. 

12- Belediyemiz meclisinin 02/09/2016 tarih ve 2016/189 sayılı kararı ile İsim Tespit komisyonuna havale edilen; Hıdır 
BAŞGÖZ'ün 11/08/2016 tarihli dilekçesinde belirtilen, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangına müdahale eden itfaiye 
aracının çarpması sonucu şehit olan damadı polis memuru Bülent D U R G U N isminin ilimizde uygun görülen bir 
parka verilmesi talebi ile i lgi l i komisyon raporunun görüşülmesi. 

13- Belediyemiz meclisinin 02/12/2016 tarih ve 2016/256 sayılı kararı ile İsim Tespit komisyonuna havale edilen; Faik 
KILIÇ'ın 16.06.2015 tarihli dilekçesinde belirtilen, Salıbaba Mahallesinde yeni açılmış bir sokağa yada Çitil sokağın 
isminin değiştirilerek yerine Salıbaba Mahallesinin ilk ve tek şehidi Çevre Mühendisi Muhuttin KILIÇ isminin 
verilmesi talebi ile i lgi l i komisyon raporunun görüşülmesi. 

14- Belediyemiz meclisinin 01/09/2016 tarih ve 2016/182 sayılı kararı ile İsim Tespit komisyonuna havale edilen; Mehmet 
Cengiz ATEŞ'in 16.06.2015 tarihli dilekçesinde belirtilen, ikamet ettiği Mustafapaşa Mahallesinde bulunan Çalıgülü 
Sokağın isminin değiştirilerek, burada yıllarca ikamet etmiş olan ve halen evi orada bulunan Merhum Hacı Tayyar 
Efendi isminin verilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

15- Belediyemiz meclisinin 03/01/2017 tarih ve 2017/05 sayılı kararı ile İsim Tespit komisyonuna havale edilen; Doğukent 
Mahallesi Muhtarı Muhammed COŞKUN'un 16/11/2016 tarihli dilekçesinde belirtilen, Şımak'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 i lgil i komisyon raporunun görüşülmesi. 

16- Belediyemiz meclisinin 04/01/2016 tarih ve 2016/03 sayılı kararı ile İsim Tespit komisyonuna havale edilen; 
Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Fethi AYAZ' ın 03.12.2015 tarihli dilekçesinde belirtilen, 9 Ağustos 2013 Cuma günü 
uğradığı menfur bir bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesi eski belediye 
başkanı Hasan ATEŞ isminin cadde, sokak,bulvar veya parka verilmesi talebi ile i lgil i komisyon raporunun 
görüşülmesi. 

17- Belediyemiz meclisinin 02/12/2016 tarih ve 2016/256 sayılı kararı ile Çevre Ve Sağlık komisyonuna havale edilen; 
Hava kirliliği konusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze şikayetlerin gelmesi ve İlimizde hava kirliliğinin 
önlenmesi amacıyla doğalgaz hizmetinin olduğu bölgelerde, ısınma amacıyla doğalgaz kullanımının zorunlu hale 
getirilme teklifinin Mahalli Çevre Kurulu toplantısında değerlendirilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması 
ile i lgil i komisyon raporunun görüşülmesi. 

18- Belediyemiz meclisinin 01/12/2016 tarih ve 2016/246 sayılı kararı ile Hukuk komisyonuna havale edilen; Belediyemiz 
Reklam, İlan Ve Tanıtım Yönetmeliği günümüz şartlan göz önünde bulundurularak yeniden hazırlanmış olup, revize 
edilerek hazırlanan Yönetmelik taslağı ile i lgil i komisyon raporunun görüşülmesi. 

19- 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi 
Hakkındaki Kanunun 12.maddesinin 1.fıkrası uyarınca; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 07/07/2012 tarihinde 
yayınlanan 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 2017 yılı için alınacak kati teminat 
miktarının belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararı alınması ile i lgil i teklif yazısının görüşülmesi. 

20- Elazığ Kamyoncular, Kamyonetçiler, Otobüsçüler, Minibüsçüler, Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Oda Başkanlığı 
02/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı yazısıyla belediyemize müracaat ederek, (M-plaka, T-plaka, S-plak) Şoför 
esnaflarımızın Ticari faaliyetlerini mücavir alan içinde devam ettirmeleri açısından Mesleki Yeterlilik belgelerinden 
(SRC-PİSKOTEKNİK) gibi aranan belgelerin 63 yaş haddi konusunda devir işlemlerinde iyileştirme yapılması 
talebi ile i lgil i teklifin görüşülmesi 

21- Aşağıda mahallesi, ada, parsel ve m2'si belirtilen gayrimenkuller şehir imar planında yol ve yeşil alan gibi kamu 
hizmetlerine ayrıldığından, söz konusu taşınmazların 5 yıllık İmar-İstimlak Programına alınması ile ilgili teklifin 

MAHALLESİ ADA P A R S E L M2'Sİ KAMULAŞTIRMAYA 
A Y R I L A N KISIM M2 

Mustafapaşa 339 9 40,00 40,00 
Harput (Esentepe) 3424 17 239,26 239,26 
İzzetpaşa 1914 8 114,46 114,46 


