UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 03.09.2019 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ
BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.
======================================================================
KARAR TARİHİ: 03.09.2019
KARAR NO:08
Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca
olağan 2019 Yılı Eylül ayı oturumu için 03.09.2019 Salı günü, Saat: 16.00’da Atatürk Kültür
Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Özlem BECAN’ ın Başkanlığında: Mahir Rasim
KAPSIZ-Mehmet KURUÇAY-Edip Can YAYALAR-Şerafettin ÇAKIR-Ogan ERSOY-Asuman
KARAAĞAÇ-Ali Bülent ULUSOY-Ertan Erbil İŞERİ-Hülya ÖZDEMİR-Birsen ÇOTRA-Mustafa
RAVALI-İsmail ATEŞ-Fatih YÜREKDURMAZ’ ın iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.
MK.61: Başkanlı Makamı’ nın 22.08.2019 tarih ve 39317329-00-47652 sayılı yazısı ekinde
gelen 16.07.2019 tarihli İmar Komisyonu Raporu 1. maddesi Meclis gündeminde yer almakla
yapılan oylamada
Uzunköprü Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’ nin 19.06.2019 tarih 9240 sayılı
dilekçesinde talep edilen imar plan değişikliği komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, bu
hususta yapılan görüşme sonunda: İlçemiz Habib Hoca Mahallesi 896 ada, 2 parselde kayıtlı
tescil harici taşınmazın ekli krokide görüldüğü üzere 1.000 m2’ lik kısmının imar planlarında
“Park Alanı” olan imar durumunun “Cami Alanı” olarak plan değişikliği yapılması ve ilçemiz
Habib Hoca Mahallesi 926 ada 1 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın ekli
krokide gösterilen 1.000 m2’ lik kısmının imar planlarında “ Resmi Kurum” olan imar
durumunun “Park Alanı” olarak plan değişikliği yapılması talebi, mevcudun oy birliği ile
KABUL edilmiştir.
MK.62: Başkanlı Makamı’ nın 22.08.2019 tarih ve 39317329-00-47652 sayılı yazısı ekinde
gelen 16.07.2019 tarihli İmar Komisyonu Raporu 2. maddesi Meclis gündeminde yer almakla
yapılan oylamada
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 27.06.2019 tarih 41023 sayılı dilekçesinde, ilçemiz
Kavak Mahallesi Tarık Atatan Sokak ile Kılıç Sokak’ın kesiştiği tescil harici alana ekli krokide
görüldüğü üzere imar planlarında “Trafo Yeri” işaretlenmesini talep edildiği anlaşıldı. Bu
hususta yapılan görüşme sonunda: ilçemiz Kavak Mahallesi Tarık Atatan Sokak ile Kılıç
Sokak’ın kesinleştiği tescil harici alana ekli krokide görüldüğü üzere imar planlarında “Trafo
Yeri” olarak işaretlenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.
MK.63: Zabıta Müdürlüğü’ nün 20.08.2019 tarih ve 63286656-15-741 sayılı yazısı ekinde
gelen 17.07.2019 tarihli İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon Raporu Meclis gündeminde yer
almakla yapılan oylamada;
10/04/2019 tarih ve 27 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Meclis Üyeleri arasından İçkili
Yer Bölgesi Tespit Komisyonu olarak görevlendirilen, Birsen ÇOTRA, Asuman KARAAĞAÇ,
Av. Edip Can YAYALAR, Fatih YÜREKDURMAZ ve Mahir Rasim KAPSIZ’dan oluşan
Komisyonumuz 17.07.2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Hizmet Binasında
toplanmıştır.
Komisyon Başkanlığına oy birliği ile Birsen ÇOTRA seçilmiş olup; Komisyon Başkanı
Birsen ÇOTRA Başkanlığında Uzunköprü Fenerliler Derneğinin 11/06/2019 tarihli
dilekçelerine istinaden, 02/07/2019 tarihli Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale
edilen Uzunköprü Fenerliler Derneğinin İlçemiz Atatürk Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:126
sayılı yerde İçkili Dernek Lokali açabilmeleri için söz konusu adresin İçkili Bölge Yerleri
krokisi içine nokta olarak alınması ile ilgili yapılan görüşme sonucunda;
5393 sayılı Belediye Kanunu ve 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre uygulamada olan İçkili Yerler Krokisinin incelenmesi ve İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesi
doğrultusunda, işyeri ve adres bazında içkili yer bölgesi tespitinin yapılması, yönetmeliğin
genel düzenlemesine ve bölge tespitinden beklenen amaca aykırılık göstermemesi de
dikkate alınarak, aşağıda belirtilen maddeler halinde karara bağlanan konunun yüksek

Belediye Meclisinin takdir ve onayına sunulmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar
verilmiştir.
1-14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması
kararlaştırılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.maddesinde
belirtilen İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler;
a. Hükümet Binaları, Hapishane ve Islah Evleri her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar,
sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve
benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri
yakınında,
b. Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır
çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde,
c. Otogar ve Otobüs Terminallerinde,
d. Resmi ve Özel Okul Binaları, İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin barındığı öğrenci
yurtları ile anaokullarına 100 metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez.
e. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107
sayılı Genelgesinde belirtilen; “daha önce İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen
bölgelerin kaldırılması veya daraltılması yoluna gidilmesi durumunda işletmelerin
kazanılmış haklarına uyulması gerekmektedir.” hükümleri göz önünde bulundurularak
tespit edilmesine;
2- Bu tespitler doğrultusunda;
- Uzunköprü Fenerliler Derneğinin vermiş olduğu dilekçelerine istinaden; İlçemiz
Atatürk Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:126 sayılı yerin Dernek ve Lokal
İşletmeciliğini Uzunköprü Fenerliler Derneğinin kendi yönetimi yaptığından dolayı
Dernek İşletmesinde kaldığı sürece İçkili Yer Bölgesi içerisine nokta olarak
alınmasına;
3- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin adres bilgilerini gösteren ölçekli krokinin
hazırlanarak karar tutanağına eklenmesine,
4- Tespit edilen içkili yer bölgesi hakkında Kaymakamlık Makamının genel güvenlik ve asayiş
yönünden görüşünün alınmasına,
5- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin açılacak İçkili Yerler ile ilgili olarak yapılan
tahkikat sırasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.
maddesindeki şartlara aykırı durumlar tespit edilmesi halinde, uygulamada doğacak ihtilaflar
zuhurunda yeniden tespit ve tahdit edilecek yerlerin belirlenmesinin Belediye Meclisinde
tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir
MK.64: Zabıta Müdürlüğü’ nün 27.08.2019 tarih ve 63286656-15-758 sayılı yazısının Meclis
gündeminde yer almakla yapılan oylamada:
Belediye Meclisi’nin 02.07.2019 tarih ve 52 sayılı kararının 1. maddesi tekrar tashih
edilmiş olup;
1- Uzunköprü İlçe Trafik Komisyonu’nun 26.07.2018 tarih ve 2018/3-1 sayılı kararı
doğrultusunda; Edirne Valiliği İl Trafik Komisyon Başkanlığı’nın 11.10.2018 tarih ve 218/7
sayılı inceleme ve değerlendirmesi neticesinde;
Uzunköprü İlçe Merkezi’nde servis taşımacılığı yapılabilmesi için (S) harf grubundan
rakam aralığı verilmesi talebi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (p) bendi
gereği Uzunköprü Belediye Meclisi’nin 05.06.2018 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun
görüldüğünden servis araçlarına 6000-6999 rakamı arası (S) harf grubu plaka verilmesi kabul
edilmiştir.
2019-2020 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere S plaka ile öğrenci ve özel
servislerin taşımacılık yapmalarının uygun olacağına, bu nedenle 10 (on) yıla kadar ihaleye
çıkartılmasına ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine, bu doğrultuda Mali Hizmetler
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nce Uzunköprü Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği
hazırlanmasına, tahsis edilen 1.000 adet (S) plakadan 6000’den 6099’a kadar 100 adet (S)
plakanın kullandırılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
MK.65: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 20.08.2019 tarih ve 54006425-48 sayılı
yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada

Ülkemizin ve Belediyemizin yurt dışında tanıtılması, Balkan kentleri ile iyi ilişkilerin
kurulması, Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Belediyemize daha çağdaş ve
modern bir görünüm sağlamak amacına yönelik olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
74’üncü maddesi gereği, Belediyemiz ile Hırvatistan Darda Belediyesi arasındaki ekonomik,
kültürel, altyapı, şehircilik konusunda işbirliğinin sağlanması, gelişen teknolojiden anında
faydalanabilmemiz amacıyla kardeş kent ilişkisinin kurulmasına, iki belediye arasında
imzalanacak protokol için Belediye Başkanı Özlem BECAN’a yetki verilmesine ve protokolün
İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe girmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
MK.66: Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 08.08.2019 tarih ve 88704417-10-51 sayılı yazısının
Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada
Merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı, No:1
Konak/İZMİR)’ de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’ na Belediyemizce
üye olunmasına;
Yıllık üye aidatı olarak; tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası
hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankası’na bu konuda yetki verilmesine;
Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş
Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki
belgesinin Beledi Başkanlığı’nca düzenlenmesine, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.
MK.67: Uzunköprüspor Kulübü Derneği’ nin Bila tarihli dilekçesinin 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; Uzunköprüspor Kulübü Derneğine, 50.000,00.- TL. (Ellibin) maddi
yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir
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