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UKoME GENEL KURULU: Gcnel Sekreter Yardımcısı l;uat IJZLJN başkanlığlnda: t, l'iyadc Eğitim Tu8ay Komutanltğı
tcm(ilcisi. il Jandarma Komutanllğl lcmsilcisi. Il Emniycl Müdürlüeü t(,msilcisi. Yalırlmlarl lZlem( le Koordinxsyon f]arkanlığı ıcmsilcisi.
Karayollarl Bölge Müdürlüğü temsilcisi, Manisa Büyükşçhir Belediycsini temsilgn Ulaşım Daire Başkan V. Huküık Müşaviri, t.]tüt vc ProjcIer
Dairesi I}aşkafllığl temsilcisi. imar ve Şehircilik Dairesi t}aşkan|ığı lemsilcisi Fen lşleri Daircsi Başkanllcl lemsilcisi. Zabıta Daircsi
Başkanlığı temsilcisi, Toplu Taşüma Şubc Müdür V. Trafik tlizmetlcri Şube Müdür V. Ulaşlm Planlama vc Etüt-Proje Şube Müdür V. Alaşchir
Belediye Başkan!lğı tcmsilcisi ile Şofiirler ve otomobilcilcr oda_sI temsilcisinin katılımıyla gündeminde bırlunan konuları görüşmck üzere
0J.06.20l6 Cuma günü Saat:l4.J0' da toplandı.

iLGiLi MEvzUAT HüKüMLERi:

l-) 52l6 Sayllı Büyükşehir Belcdiyesi Kanunu, 5393 sayılı Belcdiye Kanunu ve 6360 Sayllı on dört itde Büyükşehir Belediyesi ve

Yi.mi Yedi İlçe Ku.ulması iIe Bazı Kanun ve Kanun llükmündc Karamamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
2-) 29l8 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği,
J-) İçişleri Bakanlığınca çıkartılan Büyükşehir Bclcdiyeleri Koordinasyon Mcrkezlcri Yönctmeliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönctmeliği.

TEKLİF: Alaşehir Belediye l}aşkanltğının 27.05.2016 tarih vc 304 §ayılı,31.05.2016 ta.ih ve 862-3874 sayıll yazılarl ekinde
gönde.ilen trafik düzenleme taleplcri ile yetki belgeleri taleplcri, UKoME Ala§ehir ilçe alt komisyonu mariletiyle incelenmiş, inceleme sonucu
27.05.20I6 tarih ve 20l615 sayıIı, 31.05.20l6 tarih ve 20l616 sayılı raporlar tanzim edilmiş olup söz konusu raporlarda beli.tilen talepler;
A) l-) s.s. 43 Nolu Kavaklıdcİe M.l'.Koop. halihazırda uygulanan güzergahlara ilişkin durumlannın yeniden gözden geçirilerek
güzergahlarına ilave Köseali, Yeşilkavak, Kabazlı, Yenipazar, Çukuroba (Salihli Mahalleleri) güzİrgahtnln geri verilmesi üalebi. (ıJKoME
Alaşehir ilçe all komisyonunun; konunun UKOME Genel Kufulı!nda değerlendiilmeslnln ırygun olacqğ. şeklinde göriiş meruıı)
2-) Ilçe merkezinde hizmet vermckle olan Ilastane'Iaksi, Garaj ]'aksi, Çiçek Taksi ve diğer duraklarda bulunan boşluklar için l2 adct

'T' plakasının ilçelerine ihale yoluyla ilçclerinc tahsis edilmesi hakkındaki lalep. (UKoME Alaşehb ilçe all korlıjsyorıunı.n; Emniyetin
taporunurı af/ıalep deııgesi qçısındaıı oıunı]u olduğu şeklinde faporu olduğundan, 'T' plaka ıahsisınin uygun olacağı şekıinde göriş
mevcuİ)

J-) ilçede ikamet eden vatandaşlardan gelcn talepler doğrultusunda ilave l50 Adet'J' plakaslnın ilçc]erine tahsis edilmesi talcbi.
(UKoME Aıaşeh iıçe olı komisyoaunua; ilçelerine I50 adeı daha'J' plakasının ihale yoluyla ıahsis edİlmesinin uygun olacağı şeklinde

göriiş mercuı)
4-) Uluderbcnt onaokulu Müdürlüğünün, Uludcrbent Mahallcsi girişinde yer alan Aynrı zamanda Alaşehir-Kiraz karayolunda

bulunan kavşaktan öğrenciler ve yoğun bir hareketliğinin olması ncdeniylc uygun görülcn bir yere trafik ışığı ve yaya geçidi konulması talebi.
(UKoME Alaşehh ilçe alı komisyonunun; süfücülefin ılikkaıİni çekeceh şekilde yaya çilgıIeri iıe ıruJık uyarı ışarctlefihın konulma§ı,
ırur.k ışıkıanrıdaa ziyadeJasılql. yanıp sönen ırartk lambaıarının konulmasının uygıın olqcağı şeklİnde göfiiş ,nercul)

B) ilçe otobüs terminali ile Kent Meydanl arasındaki güzergahın, şehirleraİası otobüslerin kullandığı ve bu güzergahın tıkanmasına
sebebiyet verdikleri, bu güzergahta trafiğin .ahatlatılmasl Kent Meydanı ile Bülent Ecevit Meydant a.asünın araç t.afiğine tek yöne çevrilmiş
ve uygulama bu yönde devam etmekleydi. Ancak çok sayıda sürücünün alışkanlıkları nedeniyle bu güzergahı çift yön olarak kullanmaya
devam ettikleri, zarnan zaman uygulama yapılmasına rağmen tek yön uygulamasında stküntılar yaşandığı tespit edildiği, bu nedcnle
şehirlerarasl otobüslere, Kent Meydanı ile Terminal arasına girişlerinin yasaklanması ve terminalden çıklş Bülent Ecevit Meydanünı takiben
Türk Büyükleri Anıtı istikametini kı-ıllanmaları, UKoME' nin 2016108 Sayılı kararı ile araç trafiğine tek yöne çevrilen Kent Meydanl ile
Bülent Ecevit Meydanl arasının araç trallğine çift yöne çevrilmesi hakkındaki teklif. pKoME Alaşehir ilçe olı komisyonunun; uygun

görüşü huvcul)

TEKNiK KoMisYoN GÖRÜŞÜ:

:

Tekliner. doğrudan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKoME) Genel Kurulda görüşülmüştür.

UKoMf, KARARI: Teklif (A)'da belinilen raporun l. Maddesinde bclinilen sS.43 Nolu Kavaklıderc M.l', Koopcratillnin
ilgili olarak kooperatif tarafindan Manisa idare Mahkemcsi nezdinde açılan davada yürütmenin

güzergahlnın değişikliği talebiyle

durdurulmaslna dair taleplerinin reddedildiği, talcpte beIirtilcn konuyla ilgili dava safahatının halen devam ettiği anlaşıldiğtndan, Mahkcmedcn
çlkacak karara göre işlem tesis edilmesine.
2.Maddesindc belirtilen yeni ('|') plaka tahsis taleplcrinin. l'oplu Taşlma Şubc Müdürlüğünce ihtiyaç, arz vc talep dengcsi
baklmından diğcr ilçeleri de kapsayacak şekildc bir çalışma yapılması, yapılan çalışma sonrastnda hazlrlanacak rapora göre yeni (T) plaka
tahsis talePlerinin değerlendirilmcsine,
J.Maddcsindc belirtilen J plaka tahsis taleplcrinin diger ilçelerlc birlikte değcrlendirilmesine,
4.Maddesinde belirtilen trafik ışlğı konulması ve yaya geçidi yapılması talebinin UKoME İlçe Alt Komisyonu 8örüşü doğrultırsunda
kabulü ile gerekli düzcnlemenin yapılm
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Tcklif (B)'de belirtilen talebin, UKoME ilç§ alt komisyonu görüşl9ri doğİültusunda kabul edilmesine, 2016108 sayılı UKoME
kalarının sadece bu madde ile ilgili bölümünün iptal edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
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