
T.C. 
ELAZIĞ BELEDİYESİ 
Yazı İşleri Müdürlüğü 

İLAN 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konuları 
görüşmek üzere, 03/01/2022 Pazartesi günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı 
salonunda toplanacaktır. 

. Yoklama ve açılış 

. Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması. 

GÜNDEM ; 
1- 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun S.maddesine istinaden Elazığ (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili 
teklif yazısının görüşülmesi. 

2- Elazığ ili tapunun Bızmışen Mahallesi ada:4053, Parsel:15'de bulunan taşınmaz Ataşehir Mahallesinde 
olup, değer tespitinin yapılabilmesi için ekli krokide belirtilen alanlara isim verilmesi talebi ile ilgili 
teklif yazısının görüşülmesi. 

3- Şoförler Odası Başkanlığı'nın 07/12/2021 tarih ve 2021/325 sayılı yazısı ile belediyemize müracaat 
ederek; Uçar Ticari Taksi Durağı'nın isminin Doğu Garajı Ticari Taksi Durağı olarak değiştirilmesi 
talepleri ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 nci maddesi uyarınca; Belediyemizin gelir ve giderleri ile hesap ve 
işlemlerini denetlemek üzere, denetim komisyonuna yeni üye seçiminin yapılması. 

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32.maddesinde; "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 sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü 
sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez." 
Denildiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32.maddesi uyarınca; Meclis üyeleri ve ihtisas 
komisyonlarının 2022 yılı içerisinde katıldıkları toplantılarda alacakları huzur hakkının 
belirlenmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

6- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi işlemler 
hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Devlet Memurları kanununda belirtilen çalışma süre ve 
saatlerine bağlı olmaksızın İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel 
hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan İtfaiye memurlarına 01/01/2022 tarihinden itibaren fazla çalışma 
ücretlerinin 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu gereği arttırılması talebi ile ilgili teklifin 
görüşülmesi. 

7- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (İktisadi işlemler 
hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın 
Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak 
fiilen çalışan Zabıta memurlarına 01/01/2022 tarihinden itibaren fazla çalışma ücretlerinin 2022 yılı 
merkezi yönetim bütçe kanunu gereği arttırılması talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

Belirtilen gün ve saatte belediye meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur. 

Şahin ŞEÎ^FOGÜLI 
Belediye Başkanı 
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2.SAYFA 
8- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince; Belediye ve bağlı kuruluşlarında, 

Norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, 
araştırma ve geliştirme eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, 
çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman 
ve teknik personel yıllık sözleşmeyle çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel ile yürütülen hizmetlere ilişkin boş 
kadrolara ayrıca atama yapılamaz, bu personelin yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın 
gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net 
ücret söz konusu kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamanın net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere 
Belediye meclis kararıyla belirlenir denilmektedir. Buna göre; Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye 
Kanunu'nun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince sözleşmeli personel statüsünde tam zamanlı olarak; 2021 
yılında çalışmış olan personelin 01.01.2022 tarihinden itibaren çalıştırılmaya devam edilmesine ve bunların dışında 
2022 yılında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personelin 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 
Maliye Bakanlığınca yayımlanacak 2022 yılı için belirlenen ücret tavanının aşılmamak kaydıyla ödenecek net 
aylık ücretlerinin belirlenmesi talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

9- Belediyemiz meclisinin 01/03/2021 tarih ve 2021/92 sayılı kararı ile Kent Estetik Komisyonu ile Tarife 
Komisyonu'na havale edilen; Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Ömer Faruk BUDAK'ın Meclis 
Başkanlığına vermiş olduğu 04/08/2020 tarihli önerge üzerine, belediyemiz meclisinin 05/08/2020 tarih ve 
2020/138 sayılı kararı ile Tarife Komisyonu ile Kent Estetik komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisimizin 
Temmuz 2020 tarihli oturumu ile yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği plan notları 122. Maddesi gereği belediyemiz sorumluluk ve imar sahası içerisinde 
bulunan ticari bağımsız bölümlerin Bahçelerinde üstü sökülebilir-takılabilir hafif malzeme ile kenarları rüzgar 
kesici cam panellerle kapatılmış oturma ve ürün sergileme alanları (sundurma) yapılabileceği kararlaştırıldığından, 
plan notları 122/a fıkrası gereği; tespiti yapılan bu yerlerle ilgili ücret bedeli ve sonraki yılların ücretlerinin 
belirlenmesi talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi. 

10- Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına grup başkam Veysi TOPTAŞ'ın 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 
21.Maddesi gereğince meclis başkanlığına sunmuş olduğu 01/12/2021 tarihli önergesi üzerine, Belediyemiz 
meclisinin 01/12/2021 tarih ve 2021/303 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'na havale edilen; Hijyenik koşullarda, 
kaliteli ve ucuz ekmek üretmek, ekmek fiyatlarında aşırı ve haksız uygulamaları önlemeleri amacıyla bir çok ilde 
faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikaları etkin rol olmaktadır. Bu çerçevede ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın 
kaliteli ve ucuz ekmek temin edilebilmesi amacıyla Belediyemizin öncülüğünde Halk Ekmek Fabrikasmm 
açılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

11- Lokman TASALI 04/11/2021 tarih ve 34172 sayılı dilekçesi ile belediyemize müracaatı üzerine; Belediyemiz 
meclisinin 01/12/2021 tarih ve 2021/293 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu'na havale edilen; İlimiz merkez 
Abdullahpaşa Mahallesi 274. Sokakta bulunan Lokman TASALI parkına sağlık sorunları nedeniyle sürekli ziyaret 
gerçekleştiremediğinden, isminin verildiği parka gönüllü bakım insanı olarak hizmet edemediğini belirtmiş olup. 
Bu sebeplerden dolayı ikamet ettiği evinin yakınında bulunan Salim Hazardağlı İlköğretim Okulu arkasındaki 
Parka isminin verilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

12- Belediyemiz meclisinin 01/12/2021 tarih ve 2021/294 sayılı kararı ile Tarife Komisyonu'na havale edilen; Elazığ 
Şoförler Odası Başkanlığı'nın 08/10/2021 tarih ve 2021/252 sayılı yazısı ekinde sunulan Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Birliği Yönetim Kurulu kararında belirtilen Toplu Taşıma ücretlerine zam yapılması talepleri ile ilgili 
komisyon raporunun görüşülmesi. 

13- Belediyemiz meclisinin 01/12/2021 tarih ve 2021/295 sayılı kararı ile Tarife Komisyonu'na havale edilen; Esnaf ve 
Sanatkarları Odaları Birliği'nin 28/10/2021 tarih ve 2021/87 sayılı yazısı ekinde sunulan Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Birliği Yönetim Kurulu kararında Taksimetre Tarife Ücretleri Raiç Bedelleri'nin artırım talepleri ile 
ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

14- İlimiz Harput tarihi kenti 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine dâhil edilmiştir. Bu bağlamda 
nihai hedef olan Dünya Mirası Listesine girmek üzere gerekli koruma ve uygulamaya dönük çalışmalar 
Belediyemizce başlatılmış olup süreç devam etmektedir. Harput tarihi kentinin kentsel ve arkeolojik sit sahaları 
içerisinde tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal değerleri korumak, yaşatmak, değerlendirmek, geliştirmek, ulusal ve 
uluslararası tanıtımını yapmak, gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak için Alan Yönetim Planının ve UNESCO 
Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü ile Elazığ Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolünün imzalanması için 
Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 
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15- Mahalle muhtarlıkları; ülkemizde demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, yönetime katılımı sağlamanın 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 
anlayışla 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 il ve ilçe müdürlüklerince düzenlendiği, görevlerinin artmış olmasına rağmen harç gelirleri yetersiz 
olduğundan hizmet verdikleri muhtarlık binalarının doğalgaz, su, elektrik, internet ve telefon aboneliği 
giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi, 15/a maddesi ve 38/m maddesi gereğince; Mahalle 
muhtarlarının görevlerini mesai saatleri içinde daimi olarak yapabilmelerine destek vermek amacı ile 
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mahalle muhtarlıkları binalarının doğalgaz. elektrik, su, internet, 
telefon aboneliği faturalarının "Toplamda aylık 400 T L ye kadar olan" bedellerinin Belediyemiz 
bütçesinden (2021 Mali yılı sonuna kadar) destek amaçlı ödendiği, ilgili idarelere 2022 Mali yılı sonuna 
kadar ödenmesi hususunda gerekli meclis kararı alınması ile ilgili teklif yazsının görüşülmesi. 

16- İlimiz Keban İlçe Belediyesi ile Yurtbaşı ve Yazıkonak Belde Belediyeleri tarafından Agrega ve Bitüm 
malzemeleri Belediyemize bağlı Hanpınarı Asfalt Şantiyesine verilmesi şartıyla Belediyemiz'de bu 
malzemeler ile asfah üretip adı geçen belediyelere asfah olarak verilmesi için 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 75. Maddesine istinaden gerekli iş ve işlemleri yürütmek ve protokol yapmak üzere Belediye 
Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

17- Belediyemiz boş memur kadrolarından iptal ve ihdasının yapılması hususunda gerekli meclis kararı 
alınması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

18- Aşağıda mahallesi, ada, parsel ve m2'leri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların gerektiğinde 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satışı veya takası için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine 
yetki verilmesi talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

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 M2 I M A R D U R U M U 
Momik 6024 1 3039,69 E: 1.50 Yençok 15.50 
Momik 6024 3 1977,59 E:1.50 Yençok 15.50 
Momik 6025 2 690,26 E:1.50 Yençok 15.50 
Momik 6025 3 2040 E: 1.50 Yençok 15.50 
Momik 6025 5 769,63 E: 1.50 Yençok 15.50 
Momik 6025 6 3813,75 E:1.50 Yençok 15.50 
Momik 6025 8 1531,98 E: 1.50 Yençok 15.50 
Momik 6026 1 4612,87 E: 1.50 Yençok 15.50 
Momik 1025 6 1185 A-5 KAT, TAKS 0.30 
Sürsürü 28 308 300 A-5 KAT, TAKS 0.30 
Rızaiye 1667 9 292 BL-5 KAT, TAKS 030 

19- Aşağıda mahallesi, ada, parsel numarası ve m2'leri belirtilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan şehir 
imar planında yol ve yeşil alan gibi kamu hizmetlerine ayrıldığından dolayı 5 yıllık İmar-İstimlak Programına 

M A H A L L E S I A D A P A R S E L M2'Sı 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 M2 
Cip (Beşik Köyü) -- 610 22400,00 1.503,82 


