
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, 01/02/2022 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- Şoförler Odası Başkanlığı'nm 07/12/2021 tarih ve 2021/325 sayılı yazısı ile belediyemize müracaatı 

üzerine, Belediyemiz meclisinin 03/01/2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna 
havale edilen; Uçar Ticari Taksi Durağı'nın isminin Doğu Garajı Ticari Taksi Durağı olarak 
değiştirilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

2- Belediyemiz meclisinin 03/01/2022 tarih ve 2022/03 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale 
edilen; Elazığ il i tapunun Bızmışen Mahallesi ada:4053, Parsel:15Me bulunan taşınmaz Ataşehir 
Mahallesi Güney Çevre yolunda olup, değer tespitinin yapılabilmesi için yeni oluşan sokaklara isim 
verilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

3- 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları île 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24. maddesinde 
"Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için 
norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini 
geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay 
sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı 
çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş 
pozisyonu sayısı tespit edilir." hükmü uyarınca 2022 mali yılı içerisinde Belediyemiz Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü emrinde geçici işçi olarak çalıştırılacak ve tespitinin Işkur aracılığıyla kura çekimi yöntemiyle 
yapılacağı 150 x 5,29 = 794 adam/ay (150 adet) geçici iş pozisyonları sayısının 5620 sayılı Kamuda 
Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne 
Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. 
maddesi gereğince vize edilmesi hususunda gerekli meclis kararı alınması ile ilgili teklif yazısının 
görüşülmesi. 

4- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesinde Mahkeme Harç ve Giderleri 
(03.4.2.04) kalemi yetmediğinden. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü yedek ödeneğinden 
1.000.000,00 T L Mahkeme Harç ve Giderleri (03.4.2.04) kalemine aktarılması talebi ile ilgili teklif 
yazısının görüşülmesi. 

5- Belediyemiz meclisinin 03/01/2022 tarih ve 2022/02 sayılı karan ile İmar Komisyonuna havale edilen: 
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun S.maddesine istinaden hazırlanan taslak Elazığ (Merkez) 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu, Plan Notları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan 
Açıklama Raporu ve Plan Notları ile ilgili İmar Komisyon Raporu'nun görüşülmesi 


