
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, 01/07/2021 Perşembe 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. 

G Ü N D E M : 
1- Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi Ada:1783 Parsel:2 üzerindeki taşınmazlar 1/5000 

ölçekli Nazım imar Planı K42-D-09C ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı K42D-09C-1A ve K42D-
09C-1D imar paftasında E:2.00, Yençok:24.50 yapılaşma koşullarında TÎCK (ticaret+konut) Alanı 
içerisinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/1000 Uygulama Planında imar planında plan 
tadilatı yapılarak; taşınmazın yapılaşma şartları korunarak, güney cephesinde 10 metre olan çekme 
mesafesinin 5 metreye düşürülerek işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif 
yazısının görüşülmesi. 

2- 26/05/2021 tarih ve 17146 sayılı İlgi yazı ile Fırat Elektrik Şirketi tarafından İlimiz, imar sınırları içerisinde 
bulunan 21 adet Trafo Alanı işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif 
yazısının görüşülmesi. 

3- Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçe, Monik Mahallesi, 850, 851 ve 853 Ada üzerindeki taşınmazlar 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı K42-C-06-D-1-D imar paftasında BL-8 yapılaşma koşullarında TİCKl 
(Ticaret+Konut) Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu adalar arasındaki yollar 11.05.2020 tarih ve 
2020/63 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Elazığ (Merkez) Plan Değişikliği ile kapatılarak tek 
bir yapı adasına dönüştürülmüştür. Böylelikle bahsi geçen adalar içinde 850 ada 3, 4 ve 5 parsellerin, 851 
ada 8 ve 9 parsellerin yola bakan cepheleri kapanmıştır. Bu nedenle şifahi görüşmeler neticesinde yapılan 
itiraz talepleri değerlendirilerek Etüt Proje Müdürlüğü tarafından 1/1000 Uygulama Planında imar planında 
plan tadilatı yapılarak; 850, 851 ve 853 adaya ait yapılaşma koşulları değiştirilmeden bütün parsellere 
yoldan cephe vermek amacıyla kadastral hatta uygun olacak şekilde adalar arasında 7m.lik yol işlenmesi 
talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

4- Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçe, Sürsürü Mahallesi, 31 Ada, 480 Parsel üzerindeki taşınmaz 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı K42-C-09-C-2-B imar paftasında BL-8 yapılaşma koşullarında Konut Alanı 
içerisinde kalmaktadır. Ancak söz konusu parselin tek başına yapılaşması mümkün olmadığından ve adanın 
köşesinde bulunarak komşu parsellerin yapılaşmasına da engel teşkil etmektedir. Bahse konu 480 nolu 
parsel malikleri ile anlaşmak da mümkün olmadığından Etüt Proje Müdürlüğü tarafından 31 nolu ada 
kenarının yeniden düzenlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının 
görüşülmesi. 

5- İUmizin 1988 yıh ve öncesine ait Belediyemiz Mücavir alan ve Belediye sınırlarında genişletme 
çalışmalarına başlanacağından, gerekli Meclis Kararı alınması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

Aydın KARA 
Belediye Başkan Vekili 
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6- Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, îzzetpaşa Mahallesi, 72 ada, 11 parsel üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar Planı K42-D-10A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42D-10A-3D imar paftasında otopark alanı 
içerisinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama 
imar planında plan tadilatı yapılarak otopark Alanı içerisinde kuzeydoğu yönünde 24 metrekare alanda trafo alanı 
olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 

7- Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi/Sürsürü Mahallesi, Ada: 12 Parsel: 178 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı K42-D-9B , K42-D-9C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D9B-4D, K42-D9C-1A 
imar paftalarında E: 1.20, Yençok: 12.50 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum (Baro) Alanı içerisinde 
kalmaktadır. Elazığ Baro Başkanlığı 25.06.2021 tarih ve 2021/239 yazısı ile belediyemize müracaat ederek söz 
konusu taşınmaz üzerinde 1/1000 Uygulama Planında imar plan tadilatı yapılarak, taşmmazın yapılaşma 
koşullarının E: 1.20, Yençok: 15.50 olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif 
yazısının görüşülmesi, 

8- Elazığ 2.0rganize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın 15/06/2021 tarih ve 033 sayılı yazısında Elazığ 
2. OSB Kuruluş protokolü'nün 4 yıllık süresinin dolması nedeniyle yenilenmesine ihtiyaç duyulduğundan, Elazığ 
2.0rganize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev yapmak üzere 5 asil, 5 yedek üyenin beürlenmesi 
talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

9- Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre 
yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla, afet riski 
altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, sağlıklı ve güvenli yaşama 
çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından başlatılmış olup, ilimizde de yapılacak çalışmaların altlıkları hazırlamaya başlanmıştır. 

İlimizde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 
yürütülmesi planlanan çalışmaların amacı, mevcut yapıların oluşturduğu riskli yapı stoku, sağlıksız ve çarpık 
yapılaşma, kentsel donatı alanlarının yetersizliği ve çoğunluğu deprem öncesi yapılmış binalardan oluşan konut 
dokusunu olası bir deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirmektir. Bu amaçla; 

İlgi (a) yazı ile Elazığ i l i Merkez ilçesi, Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallelerinde yer alan ekli listede 
belirtilen 26 adet taşınmaz ve 124 ada, 1 parsel ve 125 ada 2 parselden oluşan alanın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı 
Alanı" olarak belirlenmesi talep edilmiş olup. Mi l l i Emlak Genel Müdürlüğü'nden alman ilgi (b) yazı ile Elazığ i l i 
Merkez ilçe, Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan ekli listede belirtilen 26 adet 
taşınmaz ve 124 ada, 1 parsel ve 125 ada 2 parselden oluşan alanın **Rezerv Yapı Alam" olarak belirlenmesinin 
uygun görüldüğü tarafımıza ilgi (e) yazı ile iletilmiştir. 

İlgi (c) yazı ile; Elazığ İli, Merkez ilçesi, Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 
ve ekteki koordinatlı sınır krokisi ile uydu görüntüsünde belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ekli listede 
belirtilen 26 adet taşınmaz ve 124 ada, 1 parsel ve 125 ada 2 parselden oluşan taşınmazlar, Bakanlık Makammm 
15/04/2020 tarih ve 88153 sayılı Olurdu ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 
Kanunun 2'nci maddesinin (c) bendi uyarınca **Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen taşınmazların 6306 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca Elazığ Belediye Başkanlığı'na bedelsiz devredilmesi, bahsi geçen taşınmazlarda 
6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek uygulamalar neticesinde elde edilecek gelirin, 6306 sayılı Kanunun 
Uygulama Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinin on ikinci fıkrasına istinaden Elazığ Belediye Başkanlığı nezdinde 
açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması ve bu gelirin 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak 
dönüşüm uygulamalarında kullanılması Bakanlık Makamının 15/04/2020 tarih ve 88153 sayılı Olur'u ile uygun 
görülmüştür. 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mi l l i Emlak Genel Müdürlüğü'nün ilgi (d) yazısında; Elazığ Belediye 
Başkanlığı'na bedelsiz devri uygun görülen 26 adet taşınmazdan. Aşağı Holpenk. Mahallesi 118 ada, 2 parsel 
numaralı taşınmazın mülkiyetinin Hazineye ait olmadığı hususunun Elazığ Valiliği'nce (Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü) şifahen bildirildiği. Genel Müdürlüklerince yapılan incelemede ise, anılan parselin Aşağı Holpenk Köyü 
tüzel kişiliğine ait olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir. Bu çerçevede. Merkez İlçe, Hankendi ve Aşağı Holpenk 
Mahallesi sınırlan içerisinde yer alan ve Bakanlık Makamının 15.04.2020 tarih ve 88153 sayıh Olur'u 
doğrultusunda Elazığ Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devir iş ve işlemlerinin yukarıda bahsi geçen taşınmaz 
haricinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ekli listede belirtilen 25 adet taşınmaza ilişkin olarak gerçekleştirilmesi 
uygun görülmüştür. 

İlgi (g) Belediyemiz yazısı ile "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilen alan içerisinde olan ve Mülkiyeti Maliye 
Hazinesine ait 124 ada, 1 parsel ve 125 ada 2 parsellerin de 6306 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin üçüncü 
ftkrasının (b) bendi uyarınca Elazığ Belediye Başkanlığı'na bedelsiz devredilmesi işlemelerinin yapılması talep 
edilmiş olup, ilgi (h) Çevre Şehircilik Bakanlığı yazısında talebin gerçekleştirildiği tarafımıza iletilmiştir. 
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Bu kapsamda, ilgi ( f ) yazı ile; Elazığ i l i . Merkez İlçesi, Hankendi ve Aşağı Holpenk Mahalleleri sınırlan 
içerisinde yer "Rezerv Yapı Alanında" bulunan ekli listede belirtilen 26 adet taşınmaz ve 124 ada, 1 parsel ve 125 
ada 2 parselden oluşan taşınmazlar için 6306 sayılı Kanun ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen iş ve 
işlemlere ilişkin olarak Belediyemize yetki verilmesi talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 6306 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde uygulamaları yürütecek idare, "Belediyeler, İl Özel 
idareler Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde Büyükşehir Belediyeleri sınırları 
içerisindeki ilçe Belediyeleri" olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunun 6 ıncı maddesinin 5 inci fıkrasının (a),(b),(c),(ç) 
ve (d) bentlerinde Bakanlık nezdinde bulunan yetkiler tanımlanmış olup, yine aynı Kanun'un 6 ncı maddesinin 
onikinci fıkrasında yer alan; "Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ'ye veya İdareye 
yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya idare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir:" 
hükmü ile 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık nezdinde bulunan yetkilerin TOKİ veya idareye devredilebileceği 
belirtilmiştir. 

Yukarıda zikredilen Kanun hükümleri uyarınca; Elazığ i l i . Merkez İlçesi, Hankendi ve Aşağı Holpenk 
Mahalleleri sınırian içerisinde yer "Rezerv Yapı Alanında" bulunan ekli listede belirtilen 26 adet taşınmaz ve 124 
ada, 1 parsel ve 125 ada 2 parselden oluşan taşınmazlar için, 6306 sayılı Kanun kapsamında alanda yapılacak 
planlama, projelendirme ve uygulamalarla ilgili olarak; 
a) Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, 
b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti 

işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması, 
c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, rezerv yapı alanına ilişkin her tür ve ölçekteki hali hazır harita (1/5000, 1/1000), 

imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar planı, kentsel tasarım projesi, ifraz, tevhid, cins değişikliği 
ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18 nci maddesine istinaden imar uygulaması yapılması ile parselasyon 
planlarının hazırlanması, 

d) Parsel bazında zemin ve temel etüd raporlarının hazırlanması, 
e) Mimari ve mühendislik (statik, mekanik, elektrik) projeleri ile altyapı ve çevre düzenleme projelerinin 

hazırlanması, 
f) Keşif metraj ve ihale dosyalarının hazırlanması, 
g) Alan içerisinde bulunan taşınmazları satın alma, ön alım hakkı kullanma, bağımsız bölümler de dahil olmak üzere 

taşınmazları trampa etme, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarma, 
h) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dahil'olmak üzere 

inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme, 
ı) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırma, payları ayırma veya 

birleştirme, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etme, 
i) Bütçesi Elazığ Belediye Başkanlığı'ndan karşılanmak üzere kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yapma, iş ve 

işlemlerini yürütmek üzere Bakanlık Makamının 14/12/2020 tarih ve 267497 sayılı Olur'u ile Elazığ Belediye 
Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiştir. 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6.maddesinin 5. fıkrasının (ç) 

bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükümler 
uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi ve bu amaçla Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan 
usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını 
belirleme konularında, 14/12/2020 tarihli ve 267497 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Belediyeye devredilen 
yukarıda belirtilen yetkiler kapsamında EBUAŞ ULAŞIM TURİZM TEKSTİL MADENCİLİK İNŞAAT V E 
TAAHHÜT ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET SANAYİ A.Ş. ile anlaşmalar ve işbirliği Protokolleri 
imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 

10- İlimiz Merkez Abdullahpaşa Mahallesinde 19 Hektarlıkj alanda Kentsel Dönüşüm Giderleri için İller Bankasından 
180 ay vade ile faiz hariç 100.000.000,00 TL (anapara) tutarında yatırım kredisi kullanılması ve kullanılacak kredi 
ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgi teklif yazısının görüşülmesi 

11- Belediyemizin Cari Elektrik Borcu ve muhtelif borçlarının ödenmesi için günün şartlarının da dikkate alınarak yurt 
içi bankalardan 48 ay vade ile faiz hariç 40.000.000,00 TL (anapara) tutarında kredi kullanılması ve kullanılacak 
kredi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgi teklif yazısının görüşülmesi. 
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12- Yoğun talep üzerine Sürsürü Mahallesinde Ticari Faaliyetleri canlı tutmak adına kurulumu istenen Banka A T M 
cihazlarının yıllık kira ücretinde değişiklik yapılarak Ücret tarifesinde yer alan A T M tahsis ücretleri kısmında 
pilot bölgeler üzerinden değerlendirilmesi talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 

13- Belediyemiz meclisinin 17/05/2021 tarih ve 2021/170 sayılı kararı ile İmar Komisyonu ile Tarife 
Komisyonu'na havale edilen; İlimiz Merkez İlçe Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarında icra-i 
faaliyet gösteren Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 2021 yatırım programı kapsamında devam edilen Çatalçeşme ve 
Yemişlik bölgelerindeki Toplu Konut İdaresi afet konutlarına ekteki korokilerde koordinatları verilen işaretli 
alanda gösterildiği şekilde planlanan, ayrıca bölgenin güvenli ve sürekli doğalgaz arzı için kritik önerae sahip 
doğalgaz istasyonları için yeşil alan içerisine 5 mt x 5 mt alana montajının yapılmasına dair 
Belediyemizden izin talebinde bulunulmuş olup. Bu hususta gerekli meclis kararının alınması le ilgili 
Komisyon raporlarının görüşülmesi, 

14- Zafran durak başkanı Halil AYAZ 20/05/2021 tarihli dilekçe ile belediyemize müracaat ederek, Ünlversite-
Zafran minibüs hattının Tokilere kadar uzatılması talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

15-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 ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 

M A H A L L E S I A D A P A R S E L M2'SI 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 
Kesrik 5298 1 15.549,61 328,59 

16-Aşağıda ada,parsel ve m2'leri ve imar durumu 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 ilgili teklifin görüşülmesi, 

M A H A L L E S I 
A D A P A R S E L M2'SI H I S . O R A N ı B E L D . H ı S . M2 I M A R D U R U M U 

Sürsürü 14 680 634,27 3707/72724 32.33 BL-8.KAT 
Sürsürü 14 679 92,97 3707/72724 4.74 BL-8.KAT 
Sürsürü 2230 1 1.968 304/1968 304 BL-5.KAT 
Îzzetpaşa 3387 15 813.48 2684/6779 322.08 BL-5.KAT 
Momik 905 6 985 186/985 186 CAMI ALANI 
Bizmişen 2698 1 5071 290/5071 290 Ayrık Nizam 5 Kat 

17- 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 
Sürsürü 5536 4 2191,14 E=2.55 Yençok:27.50 
Sürsürü 5572 1 2455,06 E=2.55 Yençok:27.50 
Sürsürü 5773 1 2702,47 E=2.55 Yençok:27.50 
Sürsürü 5774 3 2110 E=2.55 Yençok:27.50 
Sürsürü 5774 4 1894,85 E=2.55 Yençok:27.50 
Sürsürü 5775 1 2911,79 E=2.55 Yençok:27.50 
Sürsürü 5776 2 5740,26 E=2.55 Yençok:27.50 
Sürsürü 5777 1 9262,21 Ticaret Alanı E=0.50 Yençok: 15.50 
Sürsürü 5778 6 1074,28 E=2.55 Yençok:27.50 
Sürsürü 5778 3 954,19 E=2.55 Yençok:27.50 
Sürsürü 5780 3 2626,76 E=2.55 Yençok:27.50 

18- Plan tadilatları ile ilgili imar Komisyon Raporu'nun görüşülmesi 
1i 


