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Başk nIlğl Ukome salonu

otul servis Araçlar|na Kamera Tal(llmrsI

UKOME GENEL KURULU: Ulaşm Dairesi Başkaı V, Mümin DENiZ ba§kalılığtnda; l. Piyade Eğitim l'ugay Komutanlığı temsilcisi,
İl Emniyet Müdürlüğü tensilcisi, İl Jandaıma Komutanlüğ temsilcisi, Yatınmlan izleme ve Koordinasyon Başİaılıgı te;iücisi, Kaıayollan Bölge
Müdilrlüğu temsi|cisi, TCDD. YoIlan temsi|cisi, Maııisa Büyükşehir Belediyesini temsileD Hukuk Müşaviri, Etüt ve Projeler Daiıe Başkan V. [mal
ve Şehircilik Daircsi Başkanltğt teınsilcisi, Fen lşIeri Dairesi Başkanlığ temsiIcisi, Zabıta Daiıesi BaşkanllF temsilcisi, T.af* HiaDetleri Şube
Müdür V. Ulaştm P|anlama ve Etiit-Ploje Şube Müdür V. ile Şoförler ve OtomobiIciler Odası Başkanmın katılmı ile gündeminde bulunaı konularü
görİlşmek iizere 13.ı2.2016 sıİ g nü saa1: !,ı.00' de toplandı.
iLGlLİ MEVZUAT HÜı(ÜMLERi: ı-) 52|6 saylll Büyül§ehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanuİu ve 6360 Saytlt on
döa llde Büyülqehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması jle Bazı Kanun ve KanuD Hüknilnde Kararnarnelerde Değişiklik Yapılmasuıa Dair
Kanun,
2-) 29ı 8 Sayı|ı Kaİayollan T.afik Kanunu ve KalayoIlaİı Trafik Yönetrneliği,

3-)İçişleri Bakaıhğınca ç*aİtılaİ Buİril§ehir tselediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetİneliği ile Manisa Büyüşehir Beiediyesi
UlEım Koordinasyon Merkezi Yönetlrıeliği,
4-) okul Servis Araç|an Hianel Yönetmeliği,
5-) J Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çaiışma Usul ve Esaslanna Dair Yönerge.

Tf,KLlt':

Ulaşüm Dairesi Başkanlığı Tİafik Hizmetleri Şube Müdiırlüği]nün 31.10.2016 tarih ve E.49479 saylh yazıIannda; 20t6_20l7
Eğitim-Öğreüm Yıltnın Huzur ve G0ven içerisinde geçirilmesi amacıyla Valilik Makamının 30.09.2016 talih ve l?309 sayılı onayü ile oluşturulan
komisyonca diizenlenen toplantı tutanağlnda "Öğencilerin gtivenliği açrslndan ilimizde faaliyer gösıeren servis araçlanna kamera takllması
konusunda komisyonca değerlendirmelerde buluıulmuş o|up, konunun Büyükşehi Belediye Başkanlığı biiıyesinde yer alan UKOME'ye sevk
edilmesine oy birliği ile karar verildiği" belirtildiğinden, konunıın Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKoMts) d€ğ€rlendiriirnesi
talebi.
TEKNİK KoMİsYoN GÖRÜŞÜ: Manisa Büyiikşehiİ belediye sıntrlan iç€İisinde 6ğİenci taşlmacılığı yapaİak taştma hizrıeti ve.en
okul servis araçlannda da iıztıcü olaylaİa meydan verilmemesi, ötsencilerin huzuİun ve eoniyetinin artınIması, trafik güvenliğine katkr sağlanmasü,
daia hızlı, konforlu bir şekiIde ulErm hizmeti v€rilmesi, ihliyaç duyulan hizmetlerin zamanında ka§tlanrnast hususlannda yapılacak planlama]afa
esas alınacak istatistiki verilen tutulmaslna, her tiirIü denetimlerinde teknolojik cihazlaİdan faydalanllması, hem denetimin etkinliğini aİtıracak, hem
de denetim personelinden azamı faydalanma sağlanabilmesi amacıyla Büyiilşehir belediye sınırlan içerisinde öts€nci tqımacıhğı yapan (J) plakah
servis araçlanna;

l-) Görilntülü ve sesli kayıt sistemi ile

en az 30 gün veri depolayacak, gece göriişü imkanı bulunan, araç sahibi veya sürtlcüsü taİafındajl
imkanı velilrneyen en az 2 adet (aİaç içi ve dtşlnı gösteren) kameİa sisteminin takılması,
2-) Sistemin temininde uygulaİna biİliğinin sağlanması ve bu sistemi satın alacak oIan öğenci servis taşımacılannm toplü ahmlar yaparak
daha uygun maliyetle bu sisteme sahip olabilmeleri için ilgili meslek odalannca gereIdi organizasyonlann yapılması,
3-) Herha.gi bİ sebeple 30 günltık kaylt sistemi içrisinde bir amcün kamera kayıtlanDn inc€lenmesi ihtiyact oİtaya çıkması durırmıında
talebin i|gili mes|ek odasma yapllması ve i|gili meslek odasınca kayıt]ann Büyül§ehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığlna göndeİilmesi
kayüt sistemine müdahale

görüşilndeyiz.

UKOME KARARI: Manisa Büyükşehiİ Belediyesi sınııIan içerisinde

faaliyet gösteren tiim okul servis aİaçIanİı4 öğencilerin huzur ve

güvenliğinin artınlmas!, Eğencilere yönelik olası suiistimallerin önleoerek her tiıİIü denetimlerde teknolojik imkanlardan faydalanılmasl ve

denetimde etkinliğin artın]rnası amacıyla eİ az 30 gün veri depolama kapasitesi ve gece görüş imkanü bulunarı aİaç sahibi veya sürüciIsü tarafından
sisteme müdahale imkanü bu|unmayaİ, araç içi ve düşını gösteren en az 2 adet kamera sisteminin takılmasına, sistemin temini ve denetimiy|e ilgili
diğeİ konulaİda teknik komisyon gört§lınde belirtilen bususlann yeıine 8etirilmesine,
Bu kapsamda; UKoME ıarafindan çıkanllaJı J Plaka Tahsisli Umıım Servis Araçlan Çalışma Usul ve Esaslanna Dair Yöneİgenin l0.
Maddesinin 2. fllİasına (l) bendi o|aİak "Monisa Bü!ükşehir Beıediyesi sını a.ı içeisinde hıurıd vercn ıam okul serris aıaçla.ırrdo en az30 gün
veıi depolayacak, gece göfıış ımkanı bulünan ,e aruç sahibi ,eya sülüciısü ıorurtndarı §İsıeme midahale imkanı veıilmeyen oraç içi ve dışını

g1sıefen en az 2 adeı kameru sısıemjnin bulunması, ibiıi deneıim birİmleıinİn bu konılıla itBİli ıalebi haliıde sohlaına sil.esi içıfesındeki
gfuanıale.i ı m6ıek oda'ı aracııığıyıo denetim biirrıirıe ı6lımİ zo.unıudr.. " hükmiıntin ek|eniInesine, oy birliğ ile karar verildi.
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