
T.C. 
ELAZIĞ BELEDİYESİ 
Yazı İşleri Müdürlüğü 

İLAN 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazilı konuları 
görüşmek üzere, 01/06/2021 Salı 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 

. Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması. 

GÜNDEM ; 
1- Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, Ada: 1758 Parsel: 10 üzerindeki taşınmaz 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42D-09C-1B imar 
paftasında E: 1.50, Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında Akaryakıt+T2(ticaret) Alanı içerisinde 
kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama 
Planında imar planında plan tadilatı yapılarak; taşınmazın E: 1.00 Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında 
Akaryakıt Alanı olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının 
görüşülmesi. 

2- Belediyemiz 2021 Mali Yılı EK ÖDENEK talebi Belediye Encümeninin 27/05/2021 tarih ve 2021/700 
sayılı kararı ile incelenip uygun görülmüş olup, Bu nedenle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince 2021 E K ÖDENEK Talebinin görüşülmesi. 

3- Yusuf DİLEKÇİ'nin 08/03/2021 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaatı üzerine, Belediyemiz 
meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/130 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale edilen; TCDD 
Muş İli Kalekurt İstasyonunda makinistlik yapan, görevi başındayken teröristlerin saldırısı sonucu 
26/10/1992 tarihinde şehit olan babası Osman DİLEKÇİ'nin isminin Parka verilmesi talebi ile ilgili 
komisyon raporunun görüşülmesi. 

4- Erdal ÇETÎNKAYA adlı vatandaşın 02.10.2020 dilekçesi ile Belediyemize müracaatı üzerine, 
Belediyemiz meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/133 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale 
edilen; İlimiz Sürsürü 228 ada, 3 nolu parselinin bulunduğu alanda yeni sokağın oluştuğu ancak isim 
verilmediği için parsele en yakın olan Adnan KAHVECİ Bulvarı No:56 olarak adresinin geçtiğini, fakat 
ikamet ettiği sokağın Adnan KAHVECİ Bulvarından üç yüz metre iç kısmında kaldığını ayrı bir sokak 
olduğunu, bu sebepten dolayı adreste, gelen evrakta sıkıntı yaşadıklarını beyan ederek parselin bulunduğu 
yeni oluşmuş sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

5- Ahmet Bilgeç AYDINER'in 04.03.2021 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaatı üzerine. Belediyemiz 
meclisinin 01/04/2021 tarih" ve 2021/131 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale edilen; İlimiz 
Sürsürü 1339 ada, 27 nolu parselinin bulunduğu Ek 'te tapu ve kroki bilgileri olan alanda yeni sokağın 
oluştuğu, ancak isim verilmediği için parsele en yakın olan Ataşehir Mahallesi Orcikli Sokak olarak 
verildiği, fakat buranın Orcikli sokaktan ayrı çatallaşmış bir sokak olduğunu, bu sebepten dolayı adreste 
ve gelen evraklarda sıkıntı yaşadıklarını beyan ederek İkamet ettiği sokağm uygun bir sokak ismiyle 
yeniden adlandırılması talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. î« 
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6- Şoförler Odası Başkanlığı'nm 12/02/2021 tarih ve 2021/32 sayılı yazısıyla belediyemize müracaatı 
üzerine, Belediyemiz meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/139 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna 
havale edilen; Serhat Taksi Durağının bulunduğu yere duvar çekileceğinden durak yerininpygun bir 
yere verilmesini ve Serhat Ticari Taksi Durağının isminin ise Mini Terminal Ticari Taksi Durağı 
olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

7- S.S.38 Nolu Taş.Koop. Başkanı Al i Rıza ÜNLÜ'nün 03/03/2021 tarihli dilekçesi ile belediyemize 
müracaatı üzerine. Belediyemiz meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/138 sayılı kararı ile Ulaşım İhtisas 
Komisyonuna havale edilen; Şahinkaya köyüne ticari yolcu taşımacılığı yaptıklarını, Ancak Şahinkaya 
Köyünün Mahalle statüsüne dönüşerek Belediye sınırları içerisine dahil edildiğinden dolayı, ^Şahinkaya 
Mahallesi için (M) Plaka yetki belgesi ve güzergahlarının belirlenerek ücret mukabilinde 
kendilerine verilmesi talepleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

8- Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Ömer Faruk BUDAK'm Meclis Başkanlığına vermiş olduğu 
04/08/2020 tarihli önergesi üzerine. Belediyemiz meclisinin 05/08/2020 tarih ve 2020/138 sayılı kararı ile 
Ulaşım İhtisas Komisyonuna havale edilen; 24/01/2020 tarihli yıkıcı deprem sonrası bazı mahallelerin ve 
yerleşim birimlerinin yoğunluğunun değişmesi nedeniyle ilimizde toplu taşıma yapan belediyemize ait 
araçlar ile özel araçlar ve taksilerin durak yerlerinin ve yeniden tespiti amacıyla gerekirse Elazığ 
Valiliği Trafik komisyonu ile birlikte çalışılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

9- Belediyemiz meclisinin 17/05/2021 tarih ve 2021/164 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ve İmar 
Komisyonuna havale edilen; 12.04.2021 tarih ve 765011 sayıh Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü yazısı ile ; İlimiz Yemişlik Köy Muhtarlığının 5393 sayılı Belediye Kanunun 8.maddesi 
Kapsamında Elazığ Belediye Başkanhğf na katılma talebinde bulunulmuştur. 5393 sayılı Belediye 
Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılması ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi. 

10- Plan tadilatları ile ilgili İmar Komisyon Raporu'nun görüşülmesi. 


