ELAZIĞ BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü
İLAN
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konulan görüşmek üzere, 01/04/2021
Perşembe günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte belediye meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur.
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Yoklama ve açıhş
Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması.
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gfeı^^ince; Belediyemizin 2020
yılma 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.
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İlimiz Merkez İlçe, Kültür Mahallesi Ada:481 Parsel:271, 225, 55, 56, 57, 267, 274 nolu taşınmazlar ve Ada:40 Parsel:4
üzerindeki taşınmazlar E: 1.00 Yençok: 12.50 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum (Karayolları) Alanı olarak işlidir. Bahse
konu taşınmazlar içerisinde 89.105 m2 lik alan Karayolları Genel Müdürlüğüne aittir. Söz konusu taşınmazlar konumu
itibariyle; şehir merkezinde trafik yoğunluğu oranının yüksek olduğu ana arter üzerinde yer aldığından taşınması talep
edilmektedir. İlimiz Merkez İlçe, Hinsor Mahallesi Ada: 138 Parsel: 164 nolu toplam 1.465.655 m^lik alanın 64C.000m^si
Rezerv Yapı Alanı olarak işlenmiştir. Bahsi geçen Rezerv Yapı Alanının Uygulama İmar Planında E: 1.50, Yençok: 15.50
yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı içerisinde yer alan ve ekli krokide belirtilen kısmına, yaklaşık 125.000 m^lik
adanın ve güneydoğusundaki 15m.lik yolun kaydırılarak toplamda 172.000 m^'lik alan oluşturacak şekilde yapılaşma koşulları
değiştirilmeden E: 1.50, Yençok: 15.50 Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi
ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.
Elazığ İli, Merkez İlçe, Sürsürû Mahallesi Ada:72 Parsel: 163 üzerindeki taşınmaz (Güneş Sitesi) 1/5000 ölçekli Nazım îmar
Planı K42D-09C imar paftasında Konut Alanında, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42D-09C-1D imar paftasında E:2.50
Yençok:24.50 yapılaşma koşullarında TİCK(Konut+Ticaret) Alanında kalmaktadır. îlgi sayılı Çevre ve Şehircilik yazısı ile söz
konusu taşınmaz üzerinde; TOKİ tarafından yapılan proje doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama imar Planında plan tadilatı yapılarak E:2.50, Yençok:24.50 yapı nizamında kuzey cephesinden 10 metre, güney,
doğu ve batı cephelerinden 5 metre çekme mesafesi bırakılarak Konut Alanı olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna
havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.
Belediyemiz Meclisinin 1 inci Başkan Vekilliğinin 2 yıllık görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 19 uncu maddesi uyarınca; "Meclis 1.Başkan Vekili"nin seçilmesi,
Belediyemiz Meclisinin 2 nci Başkan Vekilliğinin 2 yıllık görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca; "Meclis 2.Başkan Vekili"nin seçilmesi,
Belediyemiz Meclisinin Kâtip üyelerinin 2 yıllık görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca; "2 asil kâtip üye"nin seçilmesi,
Belediyemiz Meclisinin Kâtip üyelerinin 2 yıllık görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca; "2 yedek kâtip üye"nin seçilmesi,
Meclis üyeleri arasında seçilen "Encümen Üyeleri"nin görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 33.maddesi uyarınca; "Encümen üyeleri"nin seçilmesi,
Meclis üyeleri arasında seçilen "İmar Komisyonu" nun görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca;" İmar Komisyon" üyelerinin seçilmesi.
Meclis üyeleri arasında seçilen "Plan ve Bütçe Komisyonu" nun görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; " Plan ve Bütçe Komisyon" üyelerinin seçilmesi.
Meclis üyeleri arasında seçilen "Tarife Komisyonu" nun görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; "Tarife Komisyon" üyelerinin seçilmesi.
Meclis üyeleri arasında seçilen "Çevre ve Sağlık Komisyonu" nun görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; "Çevre ve Sağlık Komisyon" üyelerinin seçilmesi,
Meclis üyeleri arasında seçilen "Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu" nun görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393
Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; "Kültür ve Sosyal İşler Komisyon" üyelerinin seçilmesi.
Meclis üyeleri arasında seçilen "Hukuk Komisyonu" nun görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; "Hukuk Komisyon" üyelerinin seçilmesi,
Meclis üyeleri arasında seçilen "İsim Tespit Komisyonu" nun görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; "İsim tespit Komisyon" üyelerinin seçilmesi.
Meclis üyeleri arasında seçilen "Ulaşım İhtisas Komisyonu'nun görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; "Ulaşım İhtisas Komisyon" üyelerinin seçilmesi,
MecHs üyeleri arasında seçilen "Kent Estetik Komisyonu'nun görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; "Kent Estetik Komisyon" üyelerinin seçilmesi.
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17- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; "Kentsel D ö n ü ş ü m ve Afete Hazırlık Komisyonu"
olarak görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından komisyon üye seçiminin yapılması.
18- Elazığ Mahalli İdare Birliği'nin 10/03/2021 tarih ve 75564175-20 sayılı ilgi yazısı gereği; Üyesi b u l u n d u ğ u m u z
Elazığ Mahalli İdare Birliği'nin birlik meclisinin yenilenmesi gerektiğinden, Birlik üyesi olan belediyelerin
başkanları birlik meclisinin doğal üyesi olup, belediye meclis üyeleri arasından Elazığ Mahalli İdare Birlik
Meclisine 3 (üç) asü, 1 (bir) yedek üyenin seçilmesi ile i l g i l i teklif yazısının görüşülmesi.
19- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca; Belediyemiz meclisinin 2021 yılında tatil yapacağı ayın
belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
20- Yusuf D İ L E K Ç İ 08/03/2021 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, T C D D M u ş İli Kalekurt
İstasyonunda makinistlik yapan, görevi başındayken teröristlerin saldırısı sonucu 26/10/1992 tarihinde şehit olan
babası Osman D İ L E K Ç İ ' n i n isminin Cadde, Sokak veya P a r k a verilmesi talebi ile ilgili teklif >azısının
görüşülmesi.
21- Ahmet Bilgeç A Y D I N E R 04.03.2021 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, İlimiz Sürsürü 1339 ada,
27 nolu parselinin b u l u n d u ğ u 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 İ k a m e t ettiği s o k a ğ ı n uygun bir sokak ismiyle yeniden adlandırılması talebi ile i l g i l i t e k l i f
yazısının görüşülmesi.
22- Elazığ Belediyesi Adalet ve K a l k ı n m a Partisi Meclis Üyeleri Sabahattin A D A M , Hüseyin İ N C E müşterek dilekçe
ile Belediyemize m ü r a c a a t ederek; 05.03.2021 tarihinde elim bir kaza sonucu şehadete yürüyen, Elazığlıların
kalbinde taht kuran S.Kolordu K o m u t a n ı Korgeneral Osman E R B A Ş ' ı n isminin yaşatılması amacıyla 8.Kolordu
Komutanlığı üstünden Fethi S E K İ N Hastanesine kadar devam eden yeni açılan Bulvara "Korgeneral Osman
E R B A Ş " isminin verilmesi talebi ile i l g i l i teklif yazısının görüşülmesi.
23- Erdal Ç E T Î N K A Y A adlı vatandaşın 02.10.2020 dilekçesi ile Belediyemize müracaatı üzerine. Belediyemiz
meclisinin 01/12/2020 tarih ve 2020/221 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 K A H V E C İ Bulvarı No:56 olarak adresinin geçtiğini, fakat ikamet ettiği sokağın Adnan K A H V E C İ
Bulvarından üç y ü z metre iç k ı s m ı n d a kaldığını ayrı bir sokak olduğunu, bu sebepten dolayı adreste, gelen evrakta
sıkıntı yaşadıklarını beyan ederek parselin bulunduğu yeni o l u ş m u ş sokağa isim verilmesi talebi ile i l g i l i
komisyon raporunun görüşülmesi.
24- Her Daim i y i l i k Sosyal Y a r d ı m l a ş m a ve D a y a n ı ş m a Derneği Başkanı Salih K Ü Ç Ü K T E P E ' n i n 22/01/2021 tarihli
dilekçesi ile belediyemize müracaatı üzerine. Belediyemiz meclisinin 01/03/2021 tarih ve 2021/87 sayılı kararı ile
İsim Tespit Komisyonuna havale edilen; İlimiz R ü s t e m p a ş a Mahallesi Çıkrık Sokak'ta ikamet eden, engelli yazar
Nurçin ARLI^nın isminin ikamet ettiği Çıkrık Sokağa verilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun verilmesi.
25- Belediyemiz M H P grubu meclis üyelerinin meclis başkanlığına vermiş olduğu 01/02/2021 tarihli müşterek önerge
üzerine. Belediyemiz meclisinin 02/02/2021 tarih ve 2021/72 sayılı kararı ile Ulaşım İhtisas Komisyonuna havale
edilen; Son zamanlarda Necmettin E R B A K A N bulvarında y a ş a n a n can kayıplı kazalar meydana gelmiştir. Bu
kazaların y a ş a n m a m a s ı için gerekli y o l çalışmaları ve caydırıcı önlemleri içeren tedbirler alınması ile ilgili
komisyon raporunun görüşülmesi.
26- Ayhan G Ü N D E M isimli vatandaş Belediyemize müracaat ederek Elazığ İl sınırları içerisinde Servis Taşımacılığı
yapmak amacıyla S Plaka tahsis edilmesi talebinde b u l u n m u ş , adı geçenin talebi Ulaşım Hizmetleri M ü d ü r l ü ğ ü
tarafından uygun görülmeyerek talebi red edilmiştir. Ancak adı geçen vatandaş konuyu yargıya taşımış ; Elazığ 1
İdare Mahkemesinin 2020/1639 E -2021/146 K sayılı kararında yer alan "Elazığ 1. Mahkemesince, kapatılan Elazığ
2. İdare Mahkemesinin 23.10.2015 tarih ve 2015/844 sayılı kararını Danıştay 8. Daire Başkanlığının 30.09.2020
tarih ve E-2016, 2020/3935 sayılı kararı ile bozulmasına karar vermiştir. Kararı bozma Sebebi ''Servis
araçlarının
sayı ve güzergâhlarının
belirlenmesi,
buna yönelik
olarak yapılan
başvuruların
değerlendirilmesi,
gerekli
işlemlerin yapılmasına
ilişkin yetkinin mevzuat hükümleri uyarınca Belediye Meclisine ait olduğu halde
davacının
Elazığ İl sınırları içerisinde Servis Taşımacılığı
yapmak amacıyla S Plaka tahsis edilmesi talebinin
Belediye
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tesis edildiği ve Müdürlüğümüzce
ret edildiği iddia konusuna ilişkin dava
işlemde bu yönden hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır''
İbaresi yer almıştır. Mahkemenin bozulma
kararma istinaden Ayhan G Ü N D E M isimli vatandaşın Elazığ İl sınırları içerisinde Servis Taşımacılığı
yapmak amacıyla S Plaka tahsis talebi ile ilgili t e k l i f yazısının görüşülmesi.
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27- Elazığ 1. İdare Mahkemesinin 2020/550 E-2021/186 K sayılı Kararında yer alan "Elazığ Belediyesi Meclisi Tarafından
karara bağlanması gereken söz konusu başvurunun bu konuda yetkili olmayan Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü'nce değerlendirilip reddine yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde, yetki hususu yönünden hukuka
uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." İbaresi yer almaktadır. 23 M 0066 Ticari Minibüs Hattı ve Plakası
14.05.1992 tarih ve 1992/9 ve 22.04.1993 tarih ve 1993/13 İl Trafik Komisyonunca iptal edilmiştir. Ali B U L U T adına
kayıth olduğu iddia edilen 23 M 0066 Ticari Minibüs Hattı (M Plaka) tahsis talebi ile ilgili gerekli meclis kararının
alınması hususundaki teklif yazısının görüşülmesi.
28- S.S.38 Nolu Taş.Koop. Başkanı A l i Rıza Ü N L Ü 03/03/2021 tarihli dilekçe ile belediyemize müracaat ederek; 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 mukabüinde kendilerine verilmesi talepleri ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.
29- Şoförler Odası Başkanlığı'nm 12/02/2021 tarih ve 2021/32 sayılı yazısıyla belediyemize müracaat ederek, Serhat Taksi
Durağının bulunduğu yere duvar çekileceğinden durak yerinin uygun bir yere verilmesini ve Serhat Ticari Taksi
Durağının isminin ise Mini Terminal Ticari Taksi Durağı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili teklif yazısının
görüşülmesi.
30- Belediye itfaiye yönetmeliğinde belirtilen Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları başlıklı madde 37'de belirtilen
"24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3 öğün yemek verilir ve Yiyecek giderleri 657 sayılı
Kanunu'nun 212'nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır'^'^ ifadesine yer verilmektedir. Ayrıca Devlet Memurları
Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Madde 5'de "Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek,
memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.
Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş
tarafından yapılır'''' denilmektedir. Bu nedenle idaremizce hazırlanan Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesinin
yürürlük kazanabilmesi ve yardım sandığı kurulabilmesi hususunda gerekli meclis kararı alınması ile ilgili teklif
yazısının görüşülmesi.
31- 27.12.2002 tarih ve 28510 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya
şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmenlik gereği.
Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yapılan hat geçişlerinden dolayı Geçiş Hakkı Ücreti tahsil edilmesi
gerekmektedir, İlgili yönetmenliğin 5' inci bölüm 22.Maddesi kapsamında Büyükşehir belediyeleri dışında kalan i l
belediyelerinin Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve i l belediyelerinin tasarrufunda veya sorumluluğunda
olan yerler için metresi 0.70 T L ibaresi bulunmaktadır. Bu nedenle Belediyemiz 2021 mali yılı ücret tarifesinde X I
maddesinin ç) bendinde belirtilen yer altı tesisi geçiş hakkı ücreti (TL/m) aylık 2.00 T L olarak belirtilmiş olup, Ancak
Yer altı tesisi geçiş hakkı ücretinin İlgili yönetmenlik gereğince aşağıda yazıldığı şekilde uygulanması hususunda gerekli
1
2
3
4

Yeraltı tesisi geçiş hakkı ücreti (TL/m) (Aylık/yıllık) 1.59 TL
Ayrıca mevzuat gereği geçiş hakkı bedeli 5 (Beş) yıllık veya 10 (On) yıllık peşin olarak ödenebilir
Geçiş hakkı bedelinin 5 (Beş) yıllık peşin ödenmesi halinde % 10 (Yüzde on) indirim uygulanacaktır
Geçiş hakkı bedelinin 10 yıllık peşin ödenmesi halinde % 20 (Yüzde yirmi) oranında indirim uygulanacaktır

32- İlimiz Sürsürü Mahallesi AdaılO'da kayıtlı 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 ve 338 nolu parsellerin ihdas işlemleri.
Belediyemiz Encümeni'nin 15.09.2020 tarih ve 2020/1118 nolu kararıyla yapılmış ve Kadastro Müdürlüğüne gerekli
kontrolleri yapılarak Belediyemiz adına tescil yapılmıştır. Ancak söz konusu taşınmazların bulunduğu alan daha önceki
mülkiyeti hazineye ait olup, hazine tarafından bu taşınmazların terkini yapıldığından. Kadastro Müdürlüğünce hazine
adına tescil edilmesi gerekirken sehven Belediyemiz adına tescil yapılmıştır. M i l l i Emlak Müdürlüğü 02.03.2020 tarih ve
404737 sayılı yazı ile Belediye adına Kadastro Müdürlüğünce tescili yapılan bu taşınmazların hazine adına devri talep
edilmiştir. İlimiz Sürsürü Mahallesi Ada:10'da kayıth 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 ve 338 nolu parsellerin
hazineye devri yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklif
yazısının görüşülmesi.
33- Elazığ 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 11.05.2020 tarih ve 2020/63
sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, çeşitli yerlerde 14.05.2020- 15.06.2020 tarihleri arasında askıya
çıkarılmıştır. Bahsi geçen plan ile ilgili Belediye Meclis Kararma askı süresi içerisinde itiraz müracaatları olmuş ve söz
konusu itirazlar 06.07.2020 tarih ve 2020/99 ile 07.07.2020 tarih ve 2020/101 sayılı Belediye Meclisinde görüşülerek
karara bağlanmıştır. Kabul edilen itirazlar sonucunda değişiklik yapılan alanlar 27.07.2020-27.08.2020 tarihleri arasında
askıya çıkarılmıştır. 06.07.2020 tarih ve 2020/99-110 sayılı "44268070-000-E.8391 sayı 12.06.2020 tarihU Miili Emlak
Müdürlüğü yazısında belirtilen Bızmışen Köyü Ada:5508,Parsel:5 talebinin kabulüne, onun dışındaki bütün taleplerin
oybirliğiyle KABULÜNE. Belediyemiz Meclis Kararında sehven hata yapılarak, komisyon kararında "...dışındaki
bütün
taleplerin oybirliğiyle REDDİNE." ifadesi "...dışındaki bütün taleplerin oybirliğiyle KABULÜNE " Şeklinde yazılmıştır.
Yapılan yazım yanlışlığı düzeltilerek söz konusu maddenin ''44268070-000- E.8391 sayı 12.06.2020 tarihli Milli Emlak
Müdürlüğü yazısında
belirtilen Bızmışen Köyü Ada:5508, Parsel:5 talebinin kabulüne, onun dışındaki
bütün
taleplerin oybirliğiyle REDDİNE.
Şeklinde düzenlenmesi talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.

T.C.
ELAZıĞ BELEDIYESI

Yazı İşleri Müdürlüğü
4.SAYFA
34-

Şehrimizin muhtelif noktalarına kurulacak olan yeni K I O K S cihazlarmda yapılacak olan işlemlerde Tam Kart
satışı; 2binişlik ve 4 binişlik kart satışları nakit ve kredi kartı ile yapılabilecektir. Ayrıca K İ O K S cihazlarında
vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması amacıyla öğrenci öğretmen,60 yaş ve 65 yaş kartlarının da vizeleme işlemi
yapılabilecektir. Kurulacak olan K Î O K S cihazlarında nakit para olarak 5-10-20-50-100 T L ' l i k banknotlarla işlem
yapılabilecek ve bu durumda para üstü verilmeyecektir. Bundan dolayı Belediyemiz Meclisinin 03.11.2020 tarih ve
2020/200 sayılı kararı ile tasdiki yapılan belediyemiz 2021 M a l i Yılı Ücret Tarifesinde m ü d ü r l ü ğ ü m ü z gelirlerinde
yer alan "Elektronik Ücret Toplama ve A r a ç Takip Sistemi kart Türü ve çeşitleri" b ö l ü m ü n d e tabloda belirtilmiş
olan ücretlerin K İ O K S cihazlarında para üstü işlemi y a p ı l a m a y a c a ğ ı n d a n dolayı kart ücretleri ve \ izeleme
A- Kart Türü
a)Kart bedeli (Tam Kart) ilkkez alanlar
b)Kayıp Kart Ücreti (Tam Kart)
2 Biniş ücreti
4 Biniş ücreti
Yıllık vize Ücreti

Tam kart
Tam kart
Kart Bedeli dahil
Kart Bedeli dahil
Öğrenci Öğretmen, 60 yaş, 65 yaş, Engelli
refekatçi, Kamu Ücretsiz, Gazi, Şehit yakını vs.

Mevcut Hali

Yeni Hali

7,50 TL
7,50 TL
7,00 TL
12,00 TL

10,00
10,00
10,00
15,00

7,50 TL

10,00

35- 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 E n c ü m e n h ı e yetki
verilmesi talebi ile i l g i l i teklifin görüşülmesi.
ADA
2874

MAHALLESİ
Hüseynik
36-

PARSEL
10

Y Ü Z Ö L Ç t J M Ü M2 İ M A R D U R U M U
E=2.40 Yençok: 18.50
628

Aşağıda mahallesi, ada, parsel ve m2'si belirtilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan şehir imar planında
yol ve yeşil alan gibi kamu hizmetlerine ayrıldığından dolayı 5 yıllık İmar-İstimlak Programına alınması ile i l g i l i
teklif yazısının görüşülmesi.
KAMULAŞTIRMAYA A Y R I L A N K I S I M M2
ADA
P A R S E L M2'Sİ
MAHALLESİ
4
257,69
İzzetpaşa
574
257,69
574
7
266,61
266,61
İzzetpaşa

37- 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 E n c ü m e n i n e yetki
verilmesi talebi ile i l g i l i teklifin görüşülmesi.
MAHALLESİ

ADA

PARSEL

M2'SI

HİS. ORANI

B E L D . H I S . M2

İMAR DURUMU

Mornik
Rızaiye
Sürsürü
İzzetpaşa
Kesrik
Hüseynik
Hüseynik

5437
1610
2232
5459
2480
4904
4904

6
4
1
3
5
14
7

1.131,67 m2
606 m2
3.774 m2
984,59 m2
525 m2
482,42
835,14

2867/113167
35.000/606.000
251/3774
47184/98459
11/525
121163/48242
6521/41757

28,67 m2
35 m2
251 m2
471,84 m2
11 m2
121,63
130,42

Blok Nizam 8 Kat
Blok Nizam 12 Kat
Blok Nizam 5 Kat
Blok Nizam 8 Kat
Ayrık Nizam 5 Kat
Ayrık Nizam 6 Kat
Ayrık Nizam 6 Kat

38- Plan tadilatları ile i l g i l i İ m a r Komisyon Raporu'nun görüşülmesi.
39- 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasındaki belediyemizin çalışmalarını içeren faaliyet raporunun görüşülmesi.

