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:
:

Yer

Ulaşlm Dairesi Başkanllğt Ukome salonu
(Al) Yetki Be|geleri

UKOME GENEL KURIJLU: Genel Seketei Yardımcısı Fuat UzuN.başkanlığında; 1. Piyade Egitim Tugay Komutanlığl temsilcisi, il
Jandarma Komııtaıltğı temsilcisi, İl Emniyet Müdürlüğii temsilcisi, Yahnmlan izleme ve Koordinasyon Ba'şkanlı9-temsilcisi, KaiayolJan Bolge
Müdüilüğii temsilci§i, TC. Devlet Demiryollan temsilcisi, Manisa Büyükşehir Belediyesini temsilen Ulaşım Daİre Ba]kan V. Etiit ve projeler Dai;i
BaŞkanlıgı temsilcisi, imaf ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı temsilcisi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı temsİlcisi, Toplu'Taştma
Mudiir V., Tmfik
şı_ıbe

Hizmetleri Şube Müdür V. şehzadeler, Yunusemre Belediye Başkanlığt temsilcileri ile Şoftlrler ve otomobi|ciier odası temsilcisinin katılım ile
gündeminde bulunan konulan görİ§mek üzere 07.04.20l6 Perşembc günü saat:l1.0o' de toplandt.

ILGII-I MEVZUAT HUKUMLERJ:

__
yedi..

Sayülı Büyü|§ehir Belediyesi Kanunu,
..
_l-)5216
Ilçe kurulması ile Bazü kanun ve kanun Hükmünde
2_)

5393 Sayılı Belediye Kanuıır ve 6360 Sayılı on dön İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
karamamelerde Değişiklik yapllmasına D;ir kanun,

29l8 Sayılı Karayollan Traiık Kanunu ve Karayollaı Trafik Yönetmeligi,

3-) İÇiŞleri BakanJığınca ç*artılan Büyül§ehir Belediyeleri Koordinasyon Üerkezleri Yönetrneliği ile Manisa Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım

Koordinasyon Merkezi Yönetİneliği.
12§T]otu Talma Kanunu ve bu Kanuna g6re ç*anllan Karayolu Taşüma Yönetrneligi.
TEKLIF: l-) Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvan Azatlı Apt. No:l39l3 sayılı adreste faaliyet göstcren Manisa Birlik seyahat
otomoliv, inŞ. Gıda, san. Ve Tic. Ltd. Şti. nin (4 Afaçl*) (Al) yetki beıgesi kapsamında otomouiı ile
1ı.ın içi ta.iisi yolcıı taşımacıüıgı yaptıklan,
belge kapsamında taŞımacı]ık faaliyetle.inin taşıma düzeni ve arzy'talep dengesi bakımından sakınca oıup o]mad,gınıı jegeıenarımesi
taıebi. 1oaıa
öncesihden herhangi bfu jl kaık komisyonü kararı veya Belediyece veliü izin belgesi mevcut değıl)
2-) Utku Mahallesi Çimentepe
No:1_4/A sayıh adreste faaliyet g]steren Elgin TiÜi işI. Taş. Ve Tıırizm Tic. Ltd.
.Caddesi
Şti (l5 Araçlık)
(Al) Yetki belgesi kaPsammda otomobi| ile
}urt içi taıifesiz yolcu taşımacılüğı yaptıklan, beıg" kapsa-,nda taşi.ucılık faaliyetlerinin taşıma düzeni ve
arltalep dengesi bakımından sakınca olup olmadıgının degerlendiıilmesi talJbi.
3-) Utllu Müallesi İ2mir caddesi No:ll/2 say ı adreste faaliyet gösteren l. c.T. raksi ve Taşımacılık Hizmetleri
Tic. Ltd.Şti, (5 Araçlük)
(Al) Yetki belgesi kaPsammda otomobil ile ütıt içi tarifesiz yolcu ta§Imacılığı yapıklan, belge kaps"mınju tuşıma"İİ k
İuuİiy"ı"rini, ta,ru aıir"ni ,"
ar'talep dengesi bakımından sakmca olup olmadığlntn değerlendirilmesi hak&ndaki ek talep, teÜik komisyon iiyeüerin""
ğınde." uıın-ast ve diğer
yetki belgesi talepleri ile birleşıirilrnesi uygun görülrnüşIür.

TEKNİK KoMİsYoN GÖRÜŞÜ: Teklifte belirtilen (A1) yetki belgeli

firmalardan,

l.

Maddede beiirtilen . Manisa Birlik seyahat
ia;i lŞl. taş. Ve Turizm Tic.
Ltd- Şti yetki belgesi geçerlilik tadhi;30.01.2018,3. Maddede belirtilen [. G.T. Taksi ve Taşımacılık Hizmetıeri
ri. ıiJ. şi, yetti bğ|gesi geçerlilik
tarihi; 01.04.2018 tarihi kadai (Al) yetki belgeleri. süreIerinin bulunduğu ve yetki belgeleri stirelerinin bitmediği, il
sınırla}ı içensinde ve il merkezi
iÇerisinde düzensiz ticari yolcu taşlmacılığl yaptıklan, bu araçlann ayııcı herhangi biı işaret vb. olmadıgındaliieneiimierinın
miımkıin olmadıgı, il
merkezinde özel ve BüYi.ikŞehii Belediyesine ait toplu taşıma araçlan, ticafi taksİler ve servis aıuçı*,n,İ ı*ıiy"İ jo.,..İİı.ı".i
ai*u," alındığında,
bilhassa il iÇerisindeki bu tür taŞımaclhğln }T.ıkarda belirtilen taşlmacılar açısından sorunlar yaşanabilecegi, ancaktu
firmalann yetki belgesi süreleri de
dikkate alındığında yeni bir düzerıleme yapılıncaya kadal kazanılmış haklannın korunnaiı açrsrnda-n, b,_, ı,.."ı".,"-v"ttı
belgelerinde belirtilen
sürelerin bitiŞ tarihine kadaı faaliYette bulunmalanrun arrtalep dengesi açısından (Ye&i belgeİeri rnevcut oıar!..aunf
İ..ı,ungi bir sakıncalannn
l-r§:

9to_m9t]v,

Gtd4 san. ve Tic. Ltd. Şti. nin yetki belgesi geçerlilik taıihi; 05.0t.20ı7, 2. Madd;e beı;rtiıen ııgin

bulunmadlğı görüşündeyiz.

UKo ME KARARI: Taleplerde belirtilen şirketlerin hali hazırda Ulaştırma Haberl eşme ve Denizcilik Bakanhğı taraflndan veriime (Al)
yetki belgelerin in bulunduğu ve Teknik Komisyon görüşünde beliıtilen tarihlere kadar geçetli olduğu, yetki
belge süreleri sonuna kadar devam
ettirilmesinde arz talep dengesi açısından sakıncasının bulırnmad ığı, ancak belge bitimindeki yenilğme talğbinde
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
kapsamında Ve Ul
, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafindan yapılacak düenlemeleİ doğTultusunda iş lemlerin yürütiilmesine,
karar
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