
UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 06.11.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ 
BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.    
=========================================================================== 
           KARAR TARİHİ: 06.11.2018                                                     KARAR NO:10 
             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 
olağan 2018 Yılı Kasım ayı oturumu için 06.11.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür 
Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Vekili Necmettin AKIN’ ın Başkanlığında: Recep 
GÜZEL-Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-
Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye 
ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi. 
           
MK.111: Başkanlı Makamı’ nın 30.11.2018 tarih ve 39317329-00-805 sayılı yazısı ekinde 
gelen 11.10.2018 tarihli İmar Komisyonu Raporu 1. maddesi Meclis gündeminde yer almakla 
yapılan oylamada                               
               Hasan GÜNGÖRDÜ, Yavuz KABAKLI, Bülent CEYLAN, Ahmet CİN, Erkan DAVAS, 
Bülent ŞENYÜREK, Mahmut ŞENYÜREK, Engin KIRAĞASI, Şenol SERBEST ve Hakkı ÖZER’İN 
dilekçesinde; askerliğini ifa ederken meydana gelen olay ile GAZİ olan Ertun oğlu ALİ 
GÜMÜŞTAŞ’ ın isminin Halisehatun Mahallesinde uygun görülecek bir Sokak veya Cadde’ye 
verilmesini talep ettiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda; talepte belirtilen 
Halisehatun Mahallesinde İmar planlarında mevcut olup kamulaştırma işlemlerine esas değer 
tespitleri devam eden ve Palabıyık Sokağı ile Deli Hüseyin Sokağa bağlayan yola bir sokak ismi 
verilmesi gerektiğinden, yeni açılacak sokağa “Gazi Ali GÜMÜŞTAŞ Sokak” isminin verilmesi, 
mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.                 
MK.112: Başkanlı Makamı’ nın 30.11.2018 tarih ve 39317329-00-805 sayılı yazısı ekinde 
gelen 11.10.2018 tarihli İmar Komisyonu Raporu 2. Maddesi Meclis gündeminde yer almakla 
yapılan oylamada                               
              Esin KARACAN dilekçesinde; İlçemiz Kavak Mahallesi 1265 ada, 3 parsel de kayıtlı 
1892,50 m2’lik taşınmazın imar planlarında Konut Alanı olan durumunun düğün salonu 
yapmak amacıyla Ticari Alana dönüştürülmesi için imar plan değişikliğinin talep edildiği 
anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda; İlçemiz Kavak Mahallesi 1265 ada 3 parselde 
kayıtlı 1892,50 m2’lik taşınmazın Konut Alanı (TAKS:0.25, KAKS:0.50) olan imar durumunun 
düğün salonu yapılması durumunda projesinde minimum 500 m2 otopark alanı 
gösterilmesinin plan açıklama raporunda belirtilmesi şartıyla Ticari Alana (Emsal:0.50) 
dönüştürülmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir. 
MK.113: Başkanlı Makamı’ nın 30.11.2018 tarih ve 39317329-00-805 sayılı yazısı ekinde 
gelen 11.10.2018 tarihli İmar Komisyonu Raporu 3. maddesi Meclis gündeminde yer almakla 
yapılan oylamada                               
               Muhammer ÖZKİŞİ dilekçesinde; İlçemiz Mescit Mahallesi 130 pafta, 762 ada, 1 
parsel de kayıtlı 3251,77 m2’lik taşınmazın imar planlarında Konut Alanı olan durumunun 
Ticari Alana dönüştürülmesi için imar plan değişikliğinin talep edildiği anlaşıldı. Bu hususta 
yapılan görüşme sonunda; İlçemiz Mescit Mahallesi pafta 130, ada:762, parsel:1’de kayıtlı 
3251,77 m2’lik taşınmazın Konut Alanı (TAKS:0.30, KAKS:0.90) olan imar durumunun düğün 
salonu yapılması durumunda projesinde minimum 1200 m2 otopark alanı gösterilmesinin 
plan açıklama raporunda belirtilmesi şartıyla Ticari Alana (Emsal:0.90) dönüştürülmesi, 
mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir. 
                             



MK.114: Başkanlı Makamı’ nın 01.11.2018 tarih ve 39317329-00-812 sayılı yazısı ekinde 
gelen 15.10.2018 tarihli Ulaşım Komisyonu Raporu Meclis gündeminde yer almakla yapılan 
oylamada 
         Şehrimizde çalışmakta olan şehir içi minibüslerinin sayısının 27.04.2005 tarih 2005/02 
sayılı Uzunköprü İlçe Trafik Alt Komisyonu, 02.09.2005 tarih ve 2005/02 sayılı Edirne İli İl 
Trafik Komisyonunda alınan karar doğrultusunda 6 hat ve 49 olarak sınırlandırıldığı; 
03.01.2006 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Uzunköprü Belediyesi Şehir İçerisinde 
Çalışacak Olan Minibüsleri Faaliyetlerine Dair Yönetmelik kabul edildiği; ekinde belirtilen 
güzergahların 07/04/2015 tarih ve 34 sayılı Belediye Meclis Kararı ile vatandaşların şehir içi 
ulaşımlarını kolaylıkla sağlamaları için güncellendiği, 
İlçemize bağlı Çöpköy ve Yeniköy beldelerinin 02.09.2008 tarih ve 50 sayılı Belediye Meclis 
Kararı Belediyemize mahalle olarak katıldığı, Çöpköy Mahallesi ile Uzunköprü ilçe merkezi 
arası açılan 7 numaralı hatta çalışacak 7 aracın 5 yıl süre ile çalışmasının 03.04.2018 tarih ve 
57 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleştiği anlaşılmıştır. 
Yeniköy Mahallesi ile Uzunköprü ilçe merkezi arası 8. Hat olarak 4 araçlık yeni bir hat 
açılmasının uygun olacağı, 
Şehir içi minibüslerinin Uzunköprü İlçesi mücavir alanları içerisinde toplam 8 hat üzerinde ve 
toplam 60 araç ile çalışmalarının uygun olacağı; 
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin yetki ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesi (f) 
bendinde; “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, 
raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işlettirmek,” (p) bendi; “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve 
toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını 
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde 
araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri 
yürütmek.” Belediyemize verilen görevler arasında bulunduğundan; 
Toplu taşıma hizmetinin yerine getirmesi aşamasında kurumumuzun gelir kaybına 
uğramaması 
için, Toplu taşıma hizmetinin Uzunköprü Trafik Tescil bürosunun verdiği mevcut plaka 
sırasına göre mi? yoksa tahditli plaka uygulaması olan (M) plakasına geçilerek veya 
Belediyemizce toplu taşıma 
hizmeti için araç Kiralama yöntemi ile çalışmalarının yada kurumumuzun araç satın alarak 
kendi 
öz malımız olan araçlar ile vatandaşların ulaşımlarının sağlanmasının uygun olacağı hakkında 
Toplu taşıma ve güzergahlar için Zabıta Müdürlüğü birimince Türkiye Belediyeler Birliği 
Ulaşım Komisyonu ve Kocaeli Üniversitesi’ den konu ile ilgili uzman görüşü ve raporların 
istenmesine, gelecek olan Raporlar doğrultusunda konunun değerlendirilmesine, mevcudun 
oy birliği KABUL edilmiştir 
MK.115: Metin KALAYCI, Mehmet ÇİÇEKDAĞ, Cemal KALAYCI, Yaşar KALAYCI, Cengiz BİÇER, 
Hasan ÇELİKEZEN, Nazmi KALAYCI, Serhat KALAY, Cafer KALAY, Cüneyt DARI, Cavit GÜÇLÜ ve 
Aykut BİÇER’in 01.11.2018 tarihli dilekçeleri Meclis gündeminde yer almakla yapılan 
oylamada:   
             İlçemiz Mescit Mahallesi ada:690, parsel:11, ada:691: parsel:1, ada:1107, parsel:25-
30, ada:1108, parsel:9-15-23, ada:1109, parsel:1, ada:1110, parsel:4-5-14-21’de kayıtlı 
taşınmazların bulunduğu bölgenin 775 sayılı Gecekondu kanunu ve Uygulama 
yönetmeliğince 28.10.1990 tarih 9 sayılı Belediye Meclis Kararı ile gecekondu önleme bölgesi 



ilan edildiği, 08.03.1994 tarih 121 sayılı belediye Encümen Kararı ile hak sahiplerine tapu 
tahsislerinin yapıldığı, İlgili parsellerin bulunduğu bölgede devam eden kamulaştırma işlemi 
Mahkeme yoluyla 18.10.2018 tarihinde sonuçlandırıldığı, tapularının belediye adına tescil 
edildiği anlaşıldı. Belediye adına tescil edilen ilgili taşınmazların satılması hususu Başkanlıkça 
oylamaya sunuldu: 
             Yapılan oylama sonunda; İlçemiz Mescit Mahallesi ada:690, parsel:11, ada:691: 
parsel:1, ada:1107, parsel:25-30, ada:1108, parsel:9-15-23, ada:1109, parsel:1, ada:1110, 
parsel:4-5-14-21’de kayıtlı taşınmazların ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre 
satılması, satış işlemlerinin yürütülmesi ve bedel tespitleri için Belediye Encümenine yetki 
verilmesi, Tapu işlemleri için Belediyemiz Avukatı Erhan EREN’e yetki verilmesi, mevcudun oy 
birliği ile KABUL edilmiştir. 
MK.116: Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ nün 26.10.2018 tarih ve 19 sayılı yazısı Meclis 
gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   
           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya 
tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz 
veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 
bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, 
kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, 
izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye 
Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere 
dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor 
Kulübü’ne,                                                                                                                                     8.000,0
0.-TL. (Sekizbin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir                 
MK.117: Sığırcılı Köy Muhtarlığı ’nın 05.11.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer 
almakla yapılan oylamada:   
           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Sığırcılı Köyü piknik 
alanlarında kullanılmak üzere, 4 adet piknik masası ’nın yapılarak ilçemiz Sığırcılı Köy 
Muhtarlığı ’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir. 
MK.118: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün’ nın 05.06.2018 tarih ve 88701751-13-2210 sayılı 
yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   
             İlçemiz Mescit Mahallesi ada:172, parsel:6-7-8-11, ada:690, parsel:1-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14, ada:691: parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21, 
ada:1106, parsel:1-24-25, ada:1107, parsel:1-2-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-
30-31-32-33, ada:1108, parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-25-26-27-28-29, ada:1109, parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20, ada:1110, parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24’te 
kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgenin 775 sayılı Gecekondu kanunu ve Uygulama 
yönetmeliğince 28.10.1990 tarih 9 sayılı Belediye Meclis Kararı ile gecekondu önleme bölgesi 
ilan edildiği, 08.03.1994 tarih 121 sayılı belediye Encümen Kararı ile hak sahiplerine tapu 
tahsislerinin yapıldığı, İlgili parsellerin bulunduğu bölgede devam eden kamulaştırma işlemi 
Mahkeme yoluyla 18.10.2018 tarihinde sonuçlandırıldığı, tapularının belediye adına tescil 
edildiği anlaşıldı. Belediye adına tescil edilen ilgili taşınmazların satılması hususu Başkanlıkça 
oylamaya sunuldu: 
             Yapılan oylama sonunda; İlçemiz Mescit Mahallesi ada:172, parsel:6-7-8-11, ada:690, 
parsel:1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, ada:691: parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21, ada:1106, parsel:1-24-25, ada:1107, parsel:1-2-16-17-18-19-20-21-22-



23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33, ada:1108, parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29, ada:1109, parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20, ada:1110, parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-24’te kayıtlı taşınmazların ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre 
satılması, satış işlemlerinin yürütülmesi ve bedel tespitleri için Belediye Encümenine yetki 
verilmesi, Tapu işlemleri için Belediyemiz Avukatı Erhan EREN’e yetki verilmesi,   mevcudun 
oy birliği ile KABUL edilmiştir. 
MK.119: Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü’ nün 3010.2018 tarih ve 18 sayılı yazısı Meclis 
gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   
           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya 
tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz 
veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 
bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, 
kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, 
izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye 
Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere 
dayanılarak; Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü’ ne 3.000,00.-TL. (Üçbin) maddi yardım yapılması, 
mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir                 
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