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T.C. 
MALKARA BELEDİYESİ 

BELEDİYE MECLİSİ 
 
 

 
KARAR TARİHİ  : 20.03.2015 
KARAR NO               : 98 
KONUSU                        : İçkili Yer Bölgesi Tespiti 
MECLİS BAŞKANI     : Ulaş YURDAKUL 
MECLİS KÂTİPLERİ  : Ali İhsan USLU,  Nuran BAŞKÜTÜK 
OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: H. Vasfi GÜNER, Hüseyin SİMEN, Afşin 
TURAN, Cem ÖZKAN, Volkan SOĞANCILAR, Bahaettin CÖMERT, Hikmet ALTUĞ, 
Celal YILMAZ,  Ersan TEPE, Recai ÖRS, Orkun Ekrem YILMAZ,  Uğur EKER, Selma 
ŞENTÜRK,  Ahmet BEDEL, Cengiz ERGEN, Şaban SAYILIR, Şinasi KOLTUK, İbrahim 
ZİLBASTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ : Nuri DİNÇER (İZİNLİ), Ahmet 
ŞENTÜRK (İZİNLİ), Selma ÇOLAK (İZİNLİ), Mutlu GÜRER (İZİNLİ), Mesut ŞAHİN 
(İZİNLİ). 
 
 

MECLİS KARARI 
 
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 20.03.2015 

Cuma günü saat:16:00’da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Mart Ayı Meclis 
Toplantısının 2. Birleşimi Başkan Ulaş YURDAKUL Başkanlığında Olağan toplandı. 

 
Zabıta Müdürlüğü’nün 17.03.2015 tarih ve 430 sayılı Yeni Tespit Edilmek İstenilen 

İçkili Yerler hakkındaki yazısı Meclise okundu. 
 
Yapılan Müzakerelerden sonra gereği düşünüldü. 

 
           Zabıta Müdürlüğü’nün Yeni Tespit Edilmek İstenen İçkili Yerler bölgesi 06.03.2015 
tarih ve 88 sayılı BMK ile İçkili Yerler Bölgesi Tespit Komisyonuna havale edilmiş olup, 
13.03.2015 tarih ve 2015/1 sayılı İçkili Yerler Bölgesi Tespit Komisyonu raporuna istinaden;  
 
          10/08/2005 Tarih ve 25902 (Asıl) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
2005/9207 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin 
yönetmeliğin 29 ncu maddesinde; 
          İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki 
görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi, bu 
sınırlar dışında İl Genel Meclisi tarafından tespit edilir; 
 
          Aynı yönetmeliğin 30 ncu maddesi gereğince; 
İçkili yer bölgesi tespit edilemeyecek yerler: 
 
a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşları; 
sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri 
tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında, 
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b) Konaklama yerleri  hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır 
çizgisine  iki yüz metreden yakın mesafe içinde, 
 
c) Otogar ve Otobüs terminallerinde, 
 
d) Resmi ve Özel Okul binaları; İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin barındığı Öğrenci yurtları 
ile Ana okullarına yüz metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez. 
 
        222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 Sayılı özel öğretim kurumları Kanunu 
kapsamına girmeyen eğitim, öğretim, kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve ( a) bendinde 
belirtilen yeler için mahalli şartlar dikkate alınarak Belediye sınırları ve mücavir alanlar 
içinde Belediye Meclisi, bu sınırlar dışında İl Genel Meclisi tarafından belirli bir mesafe tayin 
ve tespit edilir. 
 
         İlçemiz Sosyo  ekonomik, kültürel yönünden hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu 
değişimle birlikte oluşan taleplere ilçemiz içkili yerler karar ve krokisi cevap veremediğinden 
yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden içkili yerler bölgesi tespit etmek üzere İçkili 
Yerler Bölgesi Tespit Komisyon üyeleri Cem ÖZKAN, Ahmet ŞENTÜRK, Hikmet ALTUĞ, 
Cengiz ERGEN ve Mutlu GÜRER  Yeni Tespit edilecek İçkili Yereler bölgesinde gerekli 
incelemeleri yaparak aşağıdaki hususlar görüşülerek karar altına alınmıştır. 
                             
A) YENİ TESPİT EDİLEN İÇKİLİ YERLER 
 
     İlçemiz Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi yolun sağ tarafı İlçe Emniyet Müdürlüğü 
istikametine doğru No:2 (İKİ) İç Kapı No:l0 Dahil numaradan başlayarak No: 6 /A(ALTI-A)  
dahil numaraya kadar, Belediye Meclisinin 02/012/2005 tarih ve 177 sayılı kararı ile 
Hacıevhat Mahallesi  Uzunköprü Caddesi Hayrabolu istikametine doğru yolun sağ tarafı eski 
numarası NO: 16/D, yeni numarası 18/D”den başlayarak eski numarası No:52, Yeni numarası 
No: 54 Dahil numaraya kadar olan bölümün içkili yerler bölgesi karar ve krokisi içerisine 
alındığı, No:18/C nolu iş yerinin 18/D numaralı iş yeri ile kapılarının bitişik olduğundan içkili 
yerler bölgesi karar ve krokisi içerisine dahil edilmesine ve yeni tespit edilen içkili yerler 
bölgesinin kroki üzerinde kırmızı düz çizgi ile gösterilmesi Komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 
 
B) MEVCUT İÇKİLİ YERLER 
 
     İlçemiz Camiatik Mahallesi Fethiye ÖZVER Caddesi yolun sağ tarafından gidiş 
istikametine doğru Kardelen Düğün Salonundan No:2 (DAHİL) numaradan başlayarak şu 
anda yapı mevcut olmayan, Belediyemiz tarafından numarataş çalışması neticesinde tüm 
arsalara numara verildiğinden No:8 (DAHİL) numaraya kadar. 
               
     İlçemiz Yeni Mahalle Gülbaba Sokak yolun sağ tarafından başlayarak No:2/B (dahil) 
numaradan, 2/E (dahil) numaraya kadar, aynı cadde üzeri yolun sol tarafı 1/A (dahil) 
numaradan 9/B (dahil) numaraya kadar. 
 
   İlçemiz Şehitlik caddesi No:1/A (Dahil) numaradan 11/A (Dahil) numaraya kadar olan 
yolun gidiş yönüne doğru sol tarafı; 
 
   İlçemiz Hacıevhat Mahallesi Zülfükarağa caddesi Karakol Sokak yolun sağ tarafından 
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başlayarak No:2 (Dahil), 10/A (Dahil) numaraya kadar olan bölgelerin içkili yerler bölgesine 
alınmasına, 
 
    İlçemiz Camiatik mahallesi eski ismi (çevre yolu), yeni ismi Cumhuriyet caddesi otogar 
istikametine doğru yolun sağ tarafından başlayarak Kültür sarayı köşesinden Bahar Turistlik 
Tesisleri 100. yıl caddesi Özlem yapı kooperatifi kavşağına kadar olan bölüm,   
 
        Malkara Belediyesi İçkili yerler bölgesi tespit komisyonunun 30/11/2005 tarih ve 
2005/01 sayılı raporu ile tespit edilen içkili yerler krokisinde, Belediyemizce yapılan 
numarataş çalışması sonucu numaraları değişen bölgelerin eski ve yeni numaraları ile birlikte; 
 
        İlçemiz Hacıevhat Mahallesi Uzunköprü caddesi Hayrabolu İlçesi istikametine doğru 
yolun sağ tarafında bulunan (Alp İşhanı) eski numarası (16/D) yeni numara 18/D (dahil) eski 
numara  (52) yeni numara (54) dahil numaraya kadar,  
       aynı cadde üzeri yolun sol tarafı eski numarası  (11), yeni numarası 13/A (dahil),  yeni 
(49) dahil numaraya kadar, aynı caddenin devamı olan zülfükarağa Cami yanı çevre yolu  
başlangıcından, (Fatma KOCAKIR)”a ait konuttan Hayrabolu ilçesi istikametine doğru yolun 
sol tarafı eski numara (86), yeni numara (90) dahil, (128) dahil numaraya kadar, aynı cadde 
yolun sol tarafı çevre yolu başlangıcından (Habibe KOŞUCU)”nun evinden Hayrabolu ilçesi 
istikametine doğru eski numara 93, yeni numara (91)”den yeni numara (133/A) dahil 
numaraya kadar. 
 
        Hacıevhat mahallesi Erenler semti Şahin köyü yolu sokağı Hayrabolu ilçesi istikametine 
doğru yolun sol tarafından (Hayrettin İNAL)”ın evi başlayarak eski numara 1 (dahil) 47/A 
(dahil) numaraya kadar, aynı cadde üzeri ve Murat Erbay İlk öğretim okulu yönetmelikte 
belirtilen mesafe dikkate alınarak, (Fethi ARSLAN)”nın evinden, eski numara (63) yeni 
numara (65) dahil  numaradan başlayarak Hayrabolu İlçesi yol ayrımından, Şahin köyü yolu 
istikametine doğru yolun her iki tarafına, Belediye Mücavir alan sınırı sonu olan çifte 
köprülere kadar, aynı cadde üzeri Şahin köy yolu sokağı, çetin başar kışlası sınırı olan 
Göstepe Mezarlığı yol ayrımından başlayarak şahin köy yol ayrımından Hayrabolu ilçesi 
istikametine doğru yolun her iki tarafına, Belediye mücavir alan sınırı olan Foça köprüsü 
olarak bilinen alana kadar. 
 
       Gazibey Mahallesi İnönü caddesi verem savaş dispanseri arkasından başlayarak gönence 
köyü istikametine doğru yolun sağ tarafından (Bilal KAYNAK)”ın evinden başlayarak eski 
numarası (94) dahil, yeni numara  (94/A) dahil numaradan Belediye mücavir alan sınırları 
içinde bulunan Gönence köprüsüne kadar, aynı cadde üzeri yeni mahalle İnönü caddesi verem 
savaş dispanseri arkasından (Sevgi sokak)”tan başlayarak Gönence köyü istikametine doğru 
yolun sol tarafından eski numarası 89 (dahil yeni numara (89) dahil numaradan, Belediye 
Fehmi Öskan tesisleri dahil olmak üzere Gönence köyü köprüsüne kadar. 
 
       Camiatik Mahallesi, Atatürk Bulvarı Tekirdağ girişinden şehir merkezi istikametine 
doğru yolun sağ tarafında bulunan (Mustafa SEYYAR)”ın iş yerinden eski numara 83 (dahil), 
yeni  (77/A) dahil, eski numarası (41), yeni numara 39/A (dahil) (İbrahim ÇEKİCİ”nin evine 
kadar, aynı cadde üzeri yolun sol tarafı,  (Fevzi MENEKŞE)”nın iş yeri eski 90 (dahil), yeni 
numara (100/A) dahil numaradan, eski (52), yeni (60) dahil numaraya kadar. 
 
       Caimiatik Mahallesi eski isim şehitlik alt sokak, yeni ismi  Muhtar Kadir Karaağaçlı 
sokak Ardaş marketin köşeden eski numara (21) dahil, yeni numarası (21/A) dahil, eski 11 
(dahil), yeni 11/A dahil numaraya kadar, 
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       Camiatik mahallesi Zincirlihan sokak yolun sol tarafı 1/A dahil numaradan 19 (dahil) 
numaraya kadar, aynı cadde üzeri yolun sağ tarafı eski 8 (dahil), yeni 8/A (dahil) numaradan 
eski 28, yeni 26/A dahil numaraya kadar.      
      
        İlçemiz içinden geçen D 110-03 Şehirler arası Devlet Karayolunun kenarında bulunan 
yapılarda, Belediyemizce numarataş çalışması yapılmadığı için açılması izine bağlı yerlere 
uygulanacak işlemler hakkındaki yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ( c ) bendi gereğince tespit 
yapılmış olup, buna göre Tekirdağ İli istikametinden, Keşan İlçesi istikametine doğru yolun 
sağ tarafı, Ticaret Borsası inşaatına giden yol ayrımından Tredaş arıza bakım servisine kadar 
(Ünal peynircilik) dahil Karayolları 18. Bakım şefliğinden Atatürk Bulvarı girişindeki Trafik 
ışıklarına kadar, Şehit Kemal Kartal sokağın başlangıcından, Çınar sokağa kadar, Şehit 
Temizer caddesinden (Total kavşağı) kuru kafa deresine kadar, aynı yönde yolun sol tarafı 
Kamyon grajı girişinden, Deveci Köyü yol ayrımına kadar,Şehit Temizer caddesinden (Total 
kavşağı) Kuru kafa deresine kadar olan yerlerin eskiden olduğu gibi içkili yerler bölgesinde 
kalmasına ve kroki üzerinde Siyah düz çizgi ile gösterilmesine; 
   
C – İÇKİLİ YERLER BÖLGESİ DIŞINA ÇIKARILAN YERLER 
 
       İçkili yerler bölgesi dışına çıkarılacak yer bulunmamaktadır. 
 
D -  MEVCUT İÇKİLİ YERLER 
 
01- Aşkın TAŞKIN Camiatik Mah. Şehitlik Yolu No:42/A 
02- Recep ÇINGAR Hacıevhat Mah. 14 Kasım cad. No: 94 
03- Salim FENT Hacıevhat Mah. 14 Kasım Cad. No:80    
04- Aziz ÇAKAR Camiatik Mah. Zincirlihan Sok.No:12 
05- Nezih KARAPİLAV Camiatik Mah. Zincirlihan Sok.No: 16 
06- Fahri SANGDIÇ Camiatik Mah. Zincirilihan sok. No:22 
07- Turgut KAYAN Camiatik Mah. Şehitlik alt sok. No:10/B 
08- Tacettin ERSAN Camiatik mah.Şehitlik alt sok.No:10 
09- Mehmet ÇAKIR Camiatik mah. Şehitlik alt yolu sok.No:7 
10- Mümin YAVUZ Camiatik mah. Şehitlik alt yolu sok.no:25 
11- Suat ÖRDEKÇİ Gazibey Mah. Kurtuluş Cad. (Eski Tekirdağ cad.)no:21 
12- Bayram Ali MAVİLER Hacıevhat Mah.14 Kasım caddesi no:64 
13- Mestan PALA Camiatik Mah.Şehitlik yolu alt sokak no:5  
14- Ahmet ÇEVİK-Hacıevhat Mahallesi Uzunköprü caddesi NO:18/D 
15- Bahar Otomotiv-Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:84/A 
16- Burhanettin YAY Gürgen mevkii bıcıkçeşme karşısı 
17- Rukiye Ayşen GÜRNİL Gülbaba tesisleri 4. kat 
18- Malkara Petrol Turz. San. Tic. Ltd. Şti. D-100 Karayolu üzeri 
19- Birol ERGEÇ Hacıevhat Mahallesi Uzunköprü Cad. No:117/3 
20- Maria RADO Yeni Mahalle Gülbaba sokak No:9/2 
21- Önder KARAKOÇ Hacıevhat Mah. Uzunköprü Cad. No:133 
22- Çiğdem UTLU Hacıevhat Mahallesi Uzunköprü Caddesi NO:115/1 
 
                                     MÜKTESEP HAKLI YERLER 
 
       Müktesep haklı yerler, yönetmelik gereği Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim 
öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına 100 metre mesafenin üzerinde 



5 
 

bulunduklarından müktesep haklarının iadesine,          
      İçkili yerlerin tüm eğitim ve öğretim kurumlarına öğrenci yurtlarına, 222 sayılı ilköğretim 
ve Eğitim Kanunu kapsamına girmeyen eğitim – öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci 
yurtları ve ( a )bendinde belirtilen yerler için mahalli şartlar dikkate alınarak belediye sınırları 
ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında İl genel meclisi tarafından tespit 
edilebileceğinden yönetmeliğin (a) bendinde belirtilen tesislere (20) metre yakın mesafeden 
az olan yerler ile, genel asayiş ve sağlık açısından bodrum katlara içkili yer açılmasına izin 
verilmemesine, içkili yerler tespit komisyon üyeleri, Cem ÖZKAN, Ahmet ŞENTÜRK 
Hikmet ALTUĞ, Cengiz ERGEN ve Mutlu GÜRER’ in katılımları ile karar altına alınarak 
imzalanmıştır.                
        Konunun 7 red ( Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Ahmet 
BEDEL, Cengiz ERGEN,  Şaban SAYILIR, İbrahim ZİLBASTI) oy’ a karşılık 14 kabul oy 
ile oy çokluğu ile karar verildi. 
 
 
 
Ulaş YURDAKUL   Ali İhsan USLU      Nuran BAŞKÜTÜK 
MECLİS BAŞKANI   KÂTİP ÜYE   KÂTİP ÜYE 
 


