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Trafik Düzenlemeleri.

UKOME GENEL KURULU: Genel Sekreter Yardımcısı Fuat UZLN başkanlığında; l. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
temsilcisi, il Jandarma Komutanlığı temsilcisi. il Emni}el Müdürlüğü tem5ilcisi, Yatırımlarl izleme ve Koordinasyon Başkanİıgı temsilcisi,
Karayolları Bölge Müdürlüğü temsilcisi, Tc. Devlet Demiryolları temsilcisi, Manisa Büyükşehir Belediyesini temsilen UlaŞım Daire Başkan
V. Etüt ve P.ojeler Dairesi Başkanlığl temsilcisi, imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı temsilcisi, Fen işleri Dairesi Ba§kanlığ| temsilcisi,
Toplu Taşıma Şube Müdür V. Trafik Hizmetleri Şube Müdür V, Kırkağaç Bçltdiye Başkanlığı temsilcisi ile Şoftirler ve Otomobilciler Odası
temsilcisinin katılımı ile gündeminde bulunan konuları görüŞmek iizerc o7.04.2016 Perşem be günü saat:l1.00' de toplandı.

İLGiLi MEVZUAT HÜKÜMLERi: ı-)52l6 sayılı Büyükşehir Belediy€si Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı
on dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun,
2_)

29l8 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği,

3)içişleri Bakanlığlnca çıkartllan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetm€liği

ile Manisa

Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği,
4) içişleri Bakanlığı ile Ula§tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının hız kesicilerle (kasis) ilgiligenelgeleri.

Büyükşehir

TEKLiFl Kırkağaç Belediye Başkanlığlnın 21.03.20l6 tarih ve 304-99 sayllı yazıları ekinde gönderilen trafik düzenl€me talepleri
ile yetki belgeleri talepleri, UKoME Kırkağaç İlçe alt komisyonu mariferiyle incelenmiş, inceleme sonucu l1.02.20l6 tarih ve 20l6ll0 sayllı
rapor tanzim edilmiş olup söZ konusu raporlarda belirtilen maddeler;
l-) Kırkağaç sanayi sit9§i yönetimince park yasağı talepleri.
a) 48 Sokak iI9 37 Sokağın kesiştiği yerden 37 Sokak istikametine Çiftehanlar Camii önü, sağ| ve soIuna 2 adet park yasağı
levhası konulması,
b) 88 Sokak ile l05 sokağın kesiştiği noktadan l05 Sokak üzcri l22 sokak istikametine sağ tarafa uygun görülen yerlere park
yasağı levhasü konulmasü,
c) l05 Sokak ile l22 sokagın kesiştiği yerden l22 Sokak üzeri 79 Sokak istikameti sol taraf ve'19 sokak ile l22 Sokağın
kesiştiği yerden [05 sokak istikametine l22 sokak sol tarafına uygun görülen yerlere (reftij diple.ine) park yasağı levhaları konulması,
d) 34 Sokağın, 34 A Sokak ile kesiştiği yerden 53 Sokak istikameti sağ taraf (cami önü) park yasağı levhası konulması, 34
Sokak üzerinde önce§inden ilçe trafik komisyonu kararı ile park yasağü uygulaması getirildiği ancak levhaların eksildiğinden park yasağt
levhalarının tamamlaflrrıa taleplei-(I]KoME Kırkağaç ilçe alı komısyonunun; uygun gölüş mevcut)
2-) ilçe Emniyet Müdürlüğünce l l2 aci! jağlık hizmci ;itasyonu girişine uyarı levhalarınün konulmasü talebi. ((UKoME Kırkağaç
ilçe alt komisyonunun: gerekli uya leqhalarının konulması şeklınde görüş mevcuı)
3-) 56 Sokak üzeri park yasağının kaldırılarak sadece önem arz eden bina ve tesislerin önüne park yasağı levhası konulması talebi((UKoME Kı*ağaç IIçe all komjsyonunun; 56 Sokak Alay isıikarrıeıı Beledıye ,fieldıven hizasına kadaı park yasağı levhası konulması,
56 Sokak üzeıi üçgen refüj üzeinde buıunan feklam billboor.lın görüşü azaıtıığından kaldılıIftıası, Kıfkağaç Aıradolu LışeSİ köşesı (567I sokak) kesışıığı ye en 79 Sokak ış.kıı kavşaga kadaf uygun göfülen yeflefe pafk ya§qğı levha§ı kon..ıması, 56 Sokak üzei 85 Sokak
ile kesiştİği yede bulunan iiçgerı adanın 56 Sokak larart I adeı park yqsağl ıe|haşı konulmıısr, 56 Sokak Alay ıŞıikgmeıınden Bakır
Mahalıesı İslıkaıfleıine oıogaf çıkrş yolunııan Emniyeı Müdijrlüğüne kadü 3 adeı park yasağı ıevhalafı konulmasının uygun olacağı
şekıınde görüş mevcuı)
4_) Şaireşref Mah. 79 Sokak üzerine ile 60 ve 62 sokakların kesiştiği yerlerde Edipbayat ilköğretim ve Atatürk onaöğretim
okulların giriş|eri bulunduğundan, uygun görülen yerlere hız kesici (kasis) konulmasl talebi. (UKoME K0kağaç Iıçe atı komisyonunun;
oıunıtu görüşü mercut)
5_) 70 Sokağ,n tren garl istikameti sağ taraflnda bulunan park yasağı karafının iptal edilerek aynı yolun sol tarafının park yasağl
haline getirilmesi, cumhuriyet meydanından tren garına kadar yolun sol tarafına uygun görülen yerlere park yasağı levhalarının konulmasl(aKoME Kı*ağaç Iıçe aıt komiŞyonunun; olu,rüu görijşü mevcuı)
6-) 56 Sokak iıe 55 Sokağln kesiştiği yerden 34 Sokak istikametine 5ağ tarafln 34 ncü sokağa kadar uygun görülen yerlere park
yasağı levhası konuIm aŞ. (UKoME Kıüağac iıçe alı kortli|yorıunuh: olu lu görüşii mevcut)
7_) 70 Sokak üzerinde 70 ve 97 Sokakların kesiştiği yerde l adet ve Keskinoğlu Anaokulu sağı ve solunda bulıınan 97 ve 99
Sokakların okul hizastnda uygun görülen yerlere 3 adet hız kesici (kasis) konulması. (LüKqME Kırkağaç ilçe alı komisyonunun; olumlu
gEfijşü meı,cuı)
8-) ilçenin Soka ve Bakır tarafından 56 Sokak girişleri, 53 ve 70 Sokak girişlerine, ağır tonajlı araçlar için kamyon giremez
levhalarının konulmafi- (IJK0ME Kırkağaç ilçe alı komİsyonunun: olurrüu görüşü mevcuı)
9_) Alacalar Mahallesi-Akhisar otogarl güzergahında 45 PA 20'76 plakalı aracı ile ticari yolcu taşlmacıllğı yaptüğl, güzergah izin
belgesine Ge|enbe Mahallesinin ara durak olarak işlenmesi talebi. (I/K0ME Kırkagaç itçe alı komisyonunun: Gelenbe Mahıülesinale
İaali!elle olan bir kooperoilfın bulunduğundan lalebin UYGaN OLMADIĞI şeklinde göüşü nıevcul)
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20l6142 Savılı Kararın 2. Sahifesidir.

UKoME KARARI: Kırkağaç ilçesi trafik düzenlemeleri ve yetki belgeleri ile bu konuda tanzim edilen UKOME ilçe alt komisyon
raporları incelendi ve inceleme neticesinde;
Taleplerin, teknik komisyonca incelenmesi ve bir sonraki toplantıda görüşülmesine, oy birliği ile karar verildi
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