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ILAN 
ELAZıĞ BELEDIYE BAŞKANLıĞıNDAN 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konuları 
görüşmek üzere, 03/07/2020 Cuma günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı 
salonunda toplanacaktır. 

Belirtilen gün ve saatte belediye meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur. 

. Yoklama ve açüış 

. Bir önceki meclis toplantısma ait tutanağm okunması. 

. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 
22.maddesi gereğince; Belediyemizin 2019 yılına ait gelir ve giderleri ve bu gelir ve giderlere ilişkin 
hesap kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak Denetim Komisyonunca inceleme sonucu tanzim edilen 
Denetim Komisyon raporunun belediye meclisinin bilgisine sunumu. 

G Ü N D E M ; 
1- İlgi yazı ile Fırat Elektrik Şirketi tarafından İlimiz, Merkez İlçesi, Bızmişen Mahallesi, 4269 ada, 1 parsel 

üzerindeki taşınmazın güney doğu kısmındaki çekme mesafesi içerisine 1 adet Trafo Alanı işlenmesi 
talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile i lg i l i tekl if yazısının görüşülmesi. 

2- Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Rızaiye Mahallesi, Ada: 178, Parsel: 16 üzerindeki taşınmaz 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planında K42D-10D, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında K42D-10D-4A ve 
K42D-10D-4B paftalarında E:1.50 Yençok:15.50 yapılaşma koşullarında Sağlık Tesis Alanında 
kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama 
İmar planında plan değişikliği yapılarak; 115.992m2 yüzölçümlü sağlık tesis alanının 26.700m2'lik 
bölümünün E: 1.50 Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında Eğitim Tesis Alanı (Anaokulu-İlkokul-
Ortaokul-Lise Alanları) olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile i lg i l i tekl if 
yazısının görüşülmesi. 

3- Tapunun Elazığ İli, Merkez, Kesrik Mahallesi, Ada:5291, Parsel:4 ve Ada:5294 Parsel:2 üzerindeki 
taşınmazlar 1/5000 ölçekli Naz ım İmar Planı K42D-06D ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42D-
06D-4D imar paftasında E: 1.50 TAKS:0.30 yapılaşma koşullarında ayrık nizam 5 katlı konut alanı 
içerisinde yer almaktadır. Ada:5291 Parsel :4 numaralı Taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı yapılarak E: 1.50 ve Yençok:9.50 yapı nizamında 
T2(ticaret) alanı olarak işlenmesi ve Ada:5294, Parsel:2 numaralı taşınmazın E: 1.50 ve Yençok:9.50 yapı 
nizamında T3(ticaret) alanı olarak işlenmesi talebinin Şehir Plancısının hazırlamış olduğu tekl if 
doğrultusunda imar komisyonuna havale edilmesi ile i lg i l i tekl if yazısının görüşülmesi. 

4- Tapunun Elazığ i l i . Merkez İlçesi, Harput Mahallesi, Ada: 160, Parsel:2 üzerindeki taşmmaz Resmi^ 
Kurum Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 
1/1000 Uygulama İmar planında plan değişikliği yapılarak E:0.60 Yençok:12.50 yapılaşma koşullarında 
Konut Alanı olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile i lg i l i tekl if yazısının 
görüşülmesi. 

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.maddesi ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 
40.maddesi uyarınca; Belediyemizin 2019 Mali yılına ait kesin hesabının görüşülmesi. 

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 
40.Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi uyarınca; Belediyemiz 2019 yılına ait Taşınır 
Mal Yönetimi Kesin Hesabının görüşülmesi. 

Belediye Başkan 
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2.SAYFA 
7- Elazığ Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 3269 sayılı yazısı ekinde sunulan; İlimiz 

Şahinkaya Köy Muhtarlığının talebi ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun S.maddesi "Belde, köy veya bunların 
bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin meskûn sahalarının katüınacak beldenin 
meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamaz. Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının 
meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 
5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye 
katılmak için başvurması hâlinde, katüınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen 
köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu 
olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katüınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi 
evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararım verir. Belediye meclisinin uygun 
görmesi hâlinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katüınacak ilçe veya ilk 
kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası 
oluşacak yeni sınır hakkında, 6 ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
bildirilir. (2) Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında veya yeni bir belde ya da köy 
kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den aşağı düşmemesi gerekir. Büyükşehir belediyesi bulunan 
yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni 
kurulacak beldenin nüfusunun 20.OOO'den az olmaması şarttır. (1) Bu madde uyarınca gerçekleşen 
katılmalarda, katılman belde ile bazı kısımları veya tümü katılan köy veya belde arasında; taşınır ve taşınmaz 
mal, hak, alacak ve borçların devri ve paylaşımı, aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir. Birleşme ve 
katılma işlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre işlem yapılır. " 
Kapsamında Şahinkaya Köyünün Elazığ Belediye Başkanlığı'na katılma talebinin görüşülmesi. 

8- Elazığ i l i Merkez Kültür Mahallesi 43 ada 9 parsel ve İzzetpaşa Mahallesi 86 ada 42 parsel ve îzzetpaşa 
Mahallesi 86 ada, 21 parselde Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından proje çalışmaları tamamlanarak 
yapılması planlanan Kent Meydanı Meydan Düzenlenmesi ve Katlı Otopark işinin mülkiyeti 
belediyemize ait olan arsalar kullanılarak yapılması veya intifa hakkı ve üst kullanım hakkı karşılığı en 
fazla 30 yıla kadar ihale edilmesi işinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı 
D.l.K.'na göre yapılmak üzere gerekli meclis kararı alınması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

9- Elazığ İli Merkez Çarşı Mahallesi 269 ada 17 parsel ve 296 ada 13 parselde Yapı Kontrol Müdürlüğümüz 
tarafından proje çalışmaları tamamlanarak yapılması planlanan 15 Temmuz Demokrasi Meydan 
düzenlemesi ve Katlı Otopark işinin mülkiyeti belediyemize ait olan arsalar kullanılarak yaptırılması 
veya intifa hakkı ve üst kullanım hakkı karşılığı en fazla 30 yıla kadar ihale edilmesi işinin 5393 Sayılı 
Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı D.l.K.'na göre yapılmak üzere gerekli meclis kararı 
alınması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

10- Elazığ İli Merkez Sürsürü Mahallesi cinsi arsa olan ve 183.37,00 m2 yüzölçümüne sahip 3172 ada, 1 parselde 
bulunan taşınmaz üzerinde 10.03.2020 tarih ve 63193 nosu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
Terminal Alanı olarak kullanılmak üzere Elazığ Belediye Başkanlığına tahsisi yapılmıştır. İlimizde 
24.01.2020 tarihinde yaşanan deprem felaketinde büyük hasar gören mevcut Terminal Binasının artık 
günümüz talep ve ihtiyaçlarını karşılayamaması ve hasarlı olmasından dolayı yeni Terminal Binasının 
yapılması kaçınılmaz olmuştur. Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından proje çalışmaları tamamlanarak 
yapılması planlanan Yeni Terminal Binasının mülkiyeti belediyemize ait olan arsalar kullanılarak ihale 
edilmesi işinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı D.l.K.'na göre yapılmak üzere 
gerekli meclis kararı alınması ile i lgil i teklif yazısının görüşülmesi. 

11- İlimiz Merkez Sürsürü Mahallesi ada:3172 parsel.l'de yapılması planlanan Terminal Binası ve İlimiz Merkez 
Çarşı Mahallesi ada:296 parsel: 13 ve ada:269 parsel: 16 ve 17' de yapılması planlanan Yeraltı Otoparkı ve 
Peyzaj Düzenlenmesi işlerinin ihalesinin 30 yıla kadar yap işlet devret modeli ile yapılabilmesi için 
Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni yetki verilmesi hususunda gerekli meclis kararı alınması ile ilgili 
teklif yazısının görüşülmesi. 

12- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan ve ekli krokide belirtilen Büfe İşyeri 
kiralama konusuna giren tüm iş ve işlemlerin 2020 yılı ve takip eden yıllar için kira sürelerinin (10) on 
yıl olarak düzenlenmesi için gerekli meclis kararı alınması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 
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13- Belediyemiz meclisinin 20/06/2019 tarih ve 2019/131 sayılı kararı Tarife Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz 

meclisinin 05/11/2018 tarih ve 2018/364 sayılı kararı ile şehrin muhtelif noktalarında bulunan büfelere ELZ-KART 
bayiliği verilmesi yönünde alınan karar doğrultusunda ve yapılan çalışmalar sonucunda sadece 2 büfe ELZ-KART 
satış ve dolum bayiliğini kabul etmiş olup, Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:28 adresinde 
bulunan E L Z - K A R T satış ve dolum bayisi mavi büfe işletmecisi Leyla Y I L D I R I M 14/05/2019 tarihli dilekçesi 
ile belediyemize müracaat ederek belirtilen komisyon oranlarının düşük olduğunu ve oranların yeniden 
belirlenmesini talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

14- 24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremden dolayı Belediyemiz meclisinin 03/03/202 tarih ve 2020/56 
sayılı kararı ile 24/05/2020 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde üç ay süre ile mesken ve ticarethanelere su 
indirimi uygulanmıştır. İndirim süresi olan 3 ayın sonunda endeks okuma personelimiz su sayaçlarını okumuş, 
ancak virüs salgını ve deprem korkusu sebebi ile evlerinde olmayan veya kapıyı açamayan vatandaşlara endeksi 
okuyup Belediyeye getirmesi için tebligat bırakılmıştır. 01.06.2020 tarihinden itibaren endeksini tahakkuk 
ettirmeye gelen vatandaşlar 5. Dönem kapatıldığından indirimden faydalanamamaktadır. Oluşan bu mağduriyetin 
giderilmesi için 24/05/2020 tarihinde sona eren sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

15- Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi eski sebze hali karşısında faaliyet gösteren Hal Taksi Durağı esnafı, 
çalıştıkları Hal Taksi Durağı isminin Elaziz Plaza Taksi Durağı olarak değiştirilmesi talepleri ile ilgili teklif 
yazısının görüşülmesi. 

16- İlimiz Fevzi ÇAKMAK, Yıldız Bağları ve Esentepe Mahalle Muhtarları'nın 04.11.2019 tarihli müşterek dilekçe ile 
Belediyemize müracaat ederek; Dilekçede Ekinde imzaları bulunan mahalle sakinlerinin de isteği üzerine. Fevzi 
Çakmak ve Yıldız Bağları Mahallesi arasında bulunan kanal boyunda yapılan yeni yola "Sarı Saltık" isminin 
verilmesini, Ayrıca aynı yol için T.C Kara Kuvvetleri 8. Kolordu Komutanlığı Personel Müdürlüğünün'de 
"Şehitler Caddesi" isminin verilmesi talepleri ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

17- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33.maddesi uyarınca; meclis üyeleri arasında seçilen "Encümen Üyeleri"nin 
görev süresi 01/04/2020 tarihinde sona ereceğinden, yeniden "Encümen üyeleri"nin seçilmesi, 

18- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; meclis üyeleri arasında seçilen "İmar Komisyonu" nun 
görev süresi 01/04/2020 tarihinde sona ereceğinden, yeniden" İmar Komisyon üyeleri"nin seçilmesi. 

19- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; meclis üyeleri arasında seçilen "Plan ve Bütçe 
Komisyonu" nun görev süresi 01/04/2020 tarihinde sona ereceğinden,yeniden" Plan ve Bütçe Komisyon 
üyeleri"nin seçilmesi. 

20- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; meclis üyeleri arasında seçilen "Tarife Komisyonu" nun 
görev süresi 01/04/2020 tarihinde sona ereceğinden, yeniden "Tarife Komisyon üyeleri"nin seçilmesi. 

21- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; meclis üyeleri arasında seçilen "Çevre ve Sağlık 
Komisyonu" nun görev süresi 01/04/2020 tarihinde sona ereceğinden, yeniden "Çevre ve Sağlık Komisyon 
üyeleri"nin seçilmesi, 

22- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; meclis üyeleri arasında seçilen "Kültür ve Sosyal İşler 
Komisyonu" nun görev süresi 01/04/2020 tarihinde sona ereceğinden, yeniden "Kültür ve Sosyal İşler Komisyon 
üyeleri"nin seçilmesi. 

23- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; meclis üyeleri arasında seçilen "Hukuk Komisyonu" nun 
görev süresi 01/04/2020 tarihinde sona ereceğinden, yeniden "Hukuk Komisyon üyeleri"nin seçilmesi. 

24- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; meclis üyeleri arasında seçilen "İsim Tespit Komisyonu" 
nun görev süresi 01/04/2020 tarihinde sona ereceğinden, yeniden" İsim tespit Komisyon üyeleri"nin seçilmesi. 

25- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; meclis üyeleri arasında seçilen "Ulaşım İhtisas 
Komisyonu" nun görev süresi 01/04/2020 tarihinde sona ereceğinden, yeniden" Ulaşım İhtisas Komisyon 
üyeleri"nin seçilmesi. 

26- Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi Ömer Faruk BUDAK'm meclis başkanlığına vermiş olduğu 02/12/2019 
tarihli önergesi üzerine. Belediyemiz meclisinin 03/01/2020 tarih ve 2020/27 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna 
havale edilen; İlimizin tarihi kimliğini ve dokusunu bozmadan, eski bir Anadolu 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 ilgili deneyim, birikimi, çevre koruma bilinci ve tarih bilinci gibi 
konularda hassas değerlendirme yapılması gerektiğinden, ayrıca görsel kirliliği önlemeyi kentsel algıyı ve mekan 
kalitesini yükseltmeyi hedefleyecek şekilde "Kent Sorunları ve Estetiği Yönetmelik" in tasdikinin yapılması, 
ayrıca yönetmeliğin tasdikinin yapılmasına istinaden "Kent Sorunları ve Estetiği Komisyonu"nun kurulması 
ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 
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27- 5393 sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesi gereğince Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyelerinden 
Ömer Faruk B U D A K , Hasan ERGÜVEN, Veysi TOPTAŞ, Uğurcan G Ü L E Ç ' i n meclis başkanlığına 
vermiş oldukları 21.10.2019 tarihli müşterek önerge üzerine belediyemiz meclisinin 04/11/2019 tarih ve 
2019/289 sayılı kararı ile Hukuk komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilen,belediyemiz sorumluluk 
sahası içerisinde bitmiş binalarda yağışların ve güneşin etkisiyle son katlarda bulunan teraslarda, bu 
rahatsızlığı gidermek amacıyla sökülüp takılabilir sistemlerin kullanıldığı, yine cadde ve sokaklarda 
bulunan işyerlerinin ön bahçe mesafesi içerisinde kalmak şartıyla sökülüp takılan katlanabilen 
malzemeden sundurma yapıldığı tespit edilmiştir. Bu yapıların bir kısmına Çevre Şehircilik Bakanlığı 
tarafından çıkarılan imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır. İzinsiz yapılan sundurmalar ile 
i lg i l i İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutanak tanzim edilerek yıkım kararları alındığı 
görülmüştür. Ön bahçe alanlarında oluşturulan sundurmalarla alakalı sundurma kullanma 
yönetmeliğinin hazırlanması hususunda verilen önerge ile i lg i l i komisyon raporlarının görüşülmesi. 

28- Belediyemiz meclisinin 02/07/2019 tarih ve 2019/173 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; 
27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak 
yürürlüğe giren "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik" ve "Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik 
Klavuz"da belirtilen hükümlere göre evsel katı atık maliyetlerinin çıkarılması ve bu maliyetler 
çerçevesinde tarifelerinin belirlenerek su abonelerine yansıtılmak üzere gerekli meclis kararının alınması 
ile i lg i l i komisyon raporunun görüşülmesi. 

29- Mehmet B U L U T adlı vatandaşın 03/12/2019 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaatı üzerine, 
Belediyemiz meclisinin 02/01/2020 tarih ve 2020/10 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen; 
Belediyemiz meclisinin 07/12/2018 tarih ve 2018/397 sayılı kararı ile alınan Ücret Tarifesinde (Su Abone 
Bağlantı Ücretleri bölümünde 20'den yukarı her bağımsız bölüm için 250.00 T L ) 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. Kanalizasyon 
bağlantı ve yer gösterme hizmeti karşılığında alınan bu ücretlerin daha makul bir rakama 
düşürülmesi talebi ile i lg i l i komisyon raporunun görüşülmesi. 

30- Belediyemiz meclisinin 02/03/2020 tarih ve 2020/44 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; 
Belediyemiz meclisinin 03/02/2016 tarih ve 2016/42 sayılı kararı ile tasdiki yapılan Özel Halk 
Otobüsleri Yönetmeliğinde güncelleme ve değişiklik yapdması ile i lg i l i komisyon raporunun 
görüşülmesi. 

31- 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 lg i l i teklifin görüşülmesi. 

M A H A L L E S I A D A P A R S E L M 2 ' S I H I S . O R A N ı B E L D . H ı S . M 2 I M A R D U R U M U 

izzetpaşa 5459 6 1.368,73 3008/136873 30.08 Blok Nizam 8 Kat 
Hüseynik 5486 7 534,25 25853/53425 258,53 Ayrık Nizam 8 Kat 
Mornik 5440 4 541,38 2028/9023 121.68 Ayrık Nizam 5 Kat 
Mornik 5442 15 800 173/800 173 Ayrık Nizam 5 Kat 
İzzetpaşa 5459 2 1.178,39 30499/117839 304.99 Blok Nizam 8 Kat 
Sürsürü 1784 32 700 13/350 26 Ayrık Nizam 5 Kat 

32- 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 i lg i l i teklifin görüşülmesi. 

M A H A L L E S I A D A P A R S E L M2'S ı K A M U L A Ş T ı R M A Y A A Y R ı L A N K ı S ı M M 2 
Sürsürü 15 454 150 150 
İzzetpaşa 77 51 276 276 
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33- Aşağıda mahallesi, ada, parsel ve m2'leri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkul (arsa) gerektiğinde 
2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına göre satışı, takası ve ihale işlerinde kullanılması için Belediye Başkanı ve 
Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

34-

M A H A L L E S I A D A P A R S E L Y Ü Z Ö L Ç Ü M Ü M 2 I M A R D U R U M U 

Şahinkaya 246 2 3,635.98 E=1.50 Yençok=24.50 
Şahinkaya 246 3 3.200 E=1.50 Yençok=24.50 
Şahinkaya 246 4 3.200 E=1.50 Yençok=24.50 
Şahinkaya 246 5 3.200 E=1.50 Yençok=24.50 
Şahinkaya 246 6 3.200 E=1.50 Yençok=24.50 
Şahinkaya 246 7 3.200 E=1.50 Yençok=24.50 
Şahinkaya 246 8 3,635.98 E=1.50 Yençok=24.50 
Şahinkaya 245 8 3,560.61 E=1.50 Yençok=24.50 
Şahinkaya 245 7 3.500 E=1.50 Yençok=24.50 
Mornik 5183 3 2845 E=1.50 Yençok=24.50 
Mornik 5183 5 2844 E=1.50 Yençok=24.50 
Mornik 5183 6 2731 E=1.50 Yençok=24.50 
Mornik 5183 7 2730 E=1.50 Yençok=24.50 

06/06/2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Kayıt Belgesi 
Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 7. Maddesinin 4. üncü bendinde belirtilen: "Belediyelerin özel mülkiyetinde 
olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt 
Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek 
kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır. " Buna istinaden vatandaşların 
müracaatları üzerine Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili aşağıda listede ada, parsel ve m2 leri belirtilen Mülkiyeti 
Belediyemize ait taşınmazların satışı için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili 

N O M A H A L L E A D A P A R S E L N I T E L I Ğ I V U Z O L Ç U M U (m2) I M A R D U R U M U 
1 SÜRSÜRÜ 3109 8 Arsa 402 Ayrık Nizam 5 Kat 
2 SURSURU 3110 9 Arsa 649 Ayrık Nizam 5 Kat 
3 K E S R I K 8038 Arsa 54,59 Küçük Sanayi Alanı 2 Kat 
4 K E S R I K 8039 Arsa 56,44 Küçük Sanayi Alanı 2 Kat 
5 HARPUT(Esentepe) 3403 10 Arsa 638 Blok Nizam 5 Kat 
6 Harput(Esentepe) 3444 6 Arsa 510 Blok Nizam 5 Kat 

35- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimler Genel Müdürlüğünün 19/03/ 2020 tarih ve 73304 sayılı 
genelgesinde "İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare 
birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya 
da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup 2886 sayılı Devlet ihale 
Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve i lg i l i diğer mevzuat 
çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında; 
a) Kamu kurumlarınca alman ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan 
işyerleri kullanılamayacağından ; faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk 
ettirilmemesi ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, 
b) Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan 
işyerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz 
etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz 
önüne alınarak alacağın ertelenmesi hususunun i lg i l i idarelerce değerlendirilmesi" hususuna yer 
verilmiştir. Bu nedenle Belediyemize ait olup kiraya verilen taşınmaz müstecirlerimize kira sözleşme 
sürelerinin uzatdıp uzatılmayacağı, kira borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği hususunda gerekli 
meclis kararının alınmasına ilişkin tekl i f yazısının görüşülmesi. 
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36- Elazığ Şoförler Odası Başkanlıgı 'nın i lgi (a) 08.06.2020 tarih ve 2020/125 sayılı ve i lgi (b) 08.06.2020 
tarih ve 132 sayılı yazıları ile belediyemize müracaat edilerek, İlimizde 24.01.2020 tarihinde meydana 
gelen deprem ve ardından tüm dünyada hızla yayılan Coronavirüs (COVİD-19) salgının yaygınlaşması ile 
esnaflarımızın ve M-T-S Plaka sahibi araçlarının çalışmalarında oluşan aksaklıklardan ödemelerde 
sıkıntılar yaşandığı belirtilmiştir. 2020 yılına ait T Plaka Yıllık İşletme Ruhsat Vize Ücreti, Ticari 
Minibüs M Plaka Hat Ücreti, S Plaka Güzergah İzin Belgesi ücretlerinin alınmaması talebi ile i lg i l i tekl i f 
yazısının görüşülmesi. 

37- İdaremizce asfalt kazı bedelinden kaynaklanan tazminat istemli olarak Özemek Enerji Taah.İnş. ve Tar. 
Ür.San.Tic.Ltd.Şti. aleyhine Elazığ 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/347 E. sayılı dosyası ile dava 
ikame edilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 17-9. maddesi ve 
Yargıtay ilamı doğrultusunda mahkeme tarafından yasal düzenlemeler doğrultusunda, imalatlara ilişkin 
resmi birim fiyatlar i lg i l i kurumdan getirilerek bu bir im fiyatlar üzerinden hesaplanma yapılması 
bilirkişilerden istenilmiş olup, yapılan incelemeler neticesinde asfalt tahribat bedeli 134.660,94 T L olarak 
çıkartılmıştır. Davalı şirket tarafından idaremize 147.662,18 T L dava açılmadan idaremiz hesaplarına 
yatırılmıştır. Dava tarihi itibariyle tazmin edilmesi gereken bir zarar bulunmadığından mahkemece 
Davanın Reddine karar verilmiştir. Karar idaremizce istinafa götürülmüştür. Yargıtay ilamları ve 6446 
sayılı yasa hükümleri çok açık bir şekilde asfalt kazı bedelleri ile parke döşeme bedellerinin resmi birim 
fiyatları üzerinden yapılacağı belirtilmekle davanın aleyhimize biteceği çok açıktır. İzah edilen nedenlerle 
Özemek Enerji Taah. inş ve Tar Ür San Tic Ltd Şti.'nin idaremize 12/05/2020 tarihli uzlaşma talebinin 
kabul edilerek 2016 yılı içerisinde davalı şirketin yapmış bulunduğu asfalt yol kazı ücretleri, parke yol 
kazı ücretleri ve K D V ye ait tahakkukların kaldırılması ile Elazığ 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde 
devam eden 2017/347 E . sayılı dosyasından feragat edilmesi için gerekli Meclis kararının alınması ile 
i lg i l i teklif yazısının görüşülmesi. 

38- İlimiz Merkez İlçe Rüstempaşa Mahallesi Ada:319 Parsel: 885 numarada bulunan Yücel İlköğretim 
Okulu alanında kalan 5.945,44 m2 l ik taşınmazda Belediyemize ait olan 276,86 m2 lik hissenin İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 09.01.2018 tarih ve 2018/21 sayılı Meclis kararıyla süresiz tahsis edilmiş olup. 
yeniden 25 yıllığına tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hususunda Belediye Başkanına ve Belediye 
Encümenine yetki verilmesi ile i lg i l i tekl i f yazısının görüşülmesi. 

39- İlimiz Merkez İlçe Hüseynik (Ulukent) Mahallesi Ada:5193 Parsel:2 numarada bulunan 6.036.15 m2 l ik 
taşınmazda Belediyemize ait olan 52.05 m2 lik hissenin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 02.10.2017 tarih 
ve 2017/234 sayılı Meclis kararıyla süresiz tahsis edilmiş olup. yeniden 25 yıllığına tahsisinin yapılıp, 
yapılmayacağı hususunda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile i lg i l i tekl i f 
yazısının görüşülmesi. 

40- İlimiz Merkez İlçe Harput Mahallesi Parsel:3699 numarada Belediyemiz adına kayıtlı 230.701.00 m2 
yüzölçümlü mezarlık alanında kalan taşınmaz içerisinde mevcutta bulunan 1500 m2 lik şehitlik mezar 
yerinin Elazığ İl Özel İdaresi adına 04.05.2017 tarih ve 2017/118 sayılı Meclis kararıyla süresiz tahsis 
edilmiş olup, yeniden 25 yıllığına Tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hususunda Belediye Başkanına ve 
Belediye Encümenine yetki verilmesi ile i lg i l i tekl i f yazısının görüşülmesi. 

41- 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasındaki belediyemizin çalışmalarını içeren faaliyet raporunun 
görüşülmesi. 


