T.C.

MANİSA BüYüKşEHİR BELEDİYESİ
karaı Tarihi

:07.04.20l6

sırt

: l1.00

Karır Sayısı

Yer

|20l6l34
:

Konu

UKOME KARARI

:

UIaşım Dairesi Başkanlığı Ukome Salonu
Kulı İlçesi Trafik Düzenl€meleri.

UKoM0 GENEL KURULU: Genel Sekreter Yardımcısı Fuat UZIN ba§kanlığında; l. Piyade Eğitim Tugay Komutanllğl
temsilcisi, il Jandarma Komuıanlığı temsilcisi, il Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, Yat|nmlarl İzleme ve Koordinasyon B§kanlığü temsilcisi,
Karayolları Bölge Müdü.lüğü temsiıcisi, Tc. Devlet Demiryolları temsilcisi, Manisa Büyükşehir Belediyesini temsilen Ulaşlm Daire Başkan
V. Ettıt ve Projiler Dairesi-Başkanlığl temsilcisi, imar ve Şehircilik Dairesi Başkanltğı temsilcisi, Fen işleri Dairesi Başkanllğl temsilcisi,
Toplu Taşıma Şube Müdür V. Trafik Hizmetleri Şube Müdür V. Kula Belediye Başkanllğı tçmsilcisi ile Şoförler ve c)tomohilciler odası
temsilcisinin katIllmı ile gündeminde bı]lunan konuları görüşmek üzere 07.04-20l6 Peİşembe günü saat:l1.00' de toplandl-

iıcİıi ıınvzuır HÜKÜMLERi: r-) 52l6 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanırnu ve 6360
Sayllı on dön ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kırrulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dai. Kanun,

29l8 sayllı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği,
3-)içişIeri Bakanlığınca çıkartılan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Meıkezleri Yönetmeliği
2-)

ile Manisa

Büyükşehir

Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği,
4-) içişleri Bakaılığı ile Ula§tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığlnın hız kesicilerle ilgili genelgeleri.

TEKLİF: (A) Kula Bel€diye Başkanlığının l8.02.20l6 tarih ve 46-452 sayılı yazıları ekinde gönderilen trafik düzenleme talepleri
ile (J) Plaka tahsis talepl9ri, UKOME Kula ilçe alt komisyonu marifetiyle incelenmiş, inceleme sonucu l2.02-20l6 tarih ve

201611,2,3,4,5,6,7 sayıll rapor tanzim edilmiş olup söz konusu raporda belirtilen maddeler;

l-) Çelginoğlu oto. Taş. Glda Hay. Pet. Ürünlc.i San. Tic. Ltd. Şti. ne (J) Plaka tahsis L^le6i- (aKoME Kula ııçe alı
komiŞyonuauü afaç pıakası betirıiımedİğı, şİ,*eıın devarn edıp eımediğıııııı anlaşıımadığı, Şi*et sözleşmesİrıın başvulu dosya veya ııosya
içerisinde bulunııadığı görülmüş, eksikliklerin giderilmesİıden Sonra Tekıar Değerlendirilme§ı şekıinde göüŞ mlvcuı)
2-, Özgıiven iula Turizm ve Taş. Ltd. Şti. ne ait 12 adet adacına (J) Plaka tahsis İalebi. (aKoME Kula iıçe alı komisyonunan;
dosyada eksi*liklerin buıunduğı/, bazı ataçlann IJşak plakası oıduğıındarı. ıJşok pla*alann başıwru dosyasındon çıkafı,ırrıası,
eksiüikleün gideilmeslnden Sonra Tekfaı Değerlendlülmesi şekllnde gö lşü macul)
J-) kula şoftirler ve otomobilciler Odası Başkanlığının listede isimleri yazıl| (l5) adet (J) Plaka tahsis talebi. (UKOME Kula ilÇe
alı komİsyoııunun: ıı§ıede isiııılei yaalı ı5 adeı (J) pıaka ıahsis edilmesinde bir sak nca olmadığı şeklİnde gö.üŞ m.l'cuı)
(UK0ME Kuıo ılÇe
4_) Kulı Şolirrler ve otomobilciler odası B§kanlığlnln listede isimle.i yazllı (r2) adet (J) Plaka tahsis talebi.
alı komiıyonunun; li§tede ısınıleri lazılı 12 adeı (J) ptaka ıahsıs ediımesiade bh Şak nca olmadığı şeklinde gö iŞ mercuı)
'j_) suı"i.- GEZER v;
Talebiı ŞoJö er Ve
ŞOkrü GEZER; in (J) Plaka tahsis talebi. (tJKoME Kuta ıtçe aıı komi§lonunun;
gE.üş
mevcuı)
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yeinde
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TEKNiK KoMisYoN GÖRÜŞÜ; UKoME Kula

n,

ilçc alt komiıyonları sadcce ilçelerinde (J) plıkısl ihtiyaclnln sryl§al olarak tc§pitlerinin yapIlmlslnın uygun olıcağı,
uygun olac.ğl görüŞündeyiz6 nci maddede belirtilen talebin UKoME ilçe alt komisyonunca tekrar değ€rlendirilme§inin

(B) Kula Belediye Başkanlığının 04.o4.2ol6 tarih ve 927 saylll yazıları ckinde gönderilen trafik düzenleme talepleri, UKoME
söz
Kula ilçe'Aİt Komisyonu marifİtiyle incelenmiş, inceleme sonucu 28.03.2016 tarih ve 2016/08-16 sayılı rapor tanzim edilmiŞ o|uP,
kon,_ısu

İaporun ek gtindem maddesi olarak görüşülmesi üyelerce kabul edilmiş olup söz konusu raporda belirtilen_talePler;

'l_)

oon Eylıiı Mahallesi Tabduk Emre Caddesinden Yavuz Sultan Selim Caddesine gidiş, Yavuz Sultan Selim Caddesinden

Kula ilçe oıı komivonunun
Tabduk Emie ve Dr. Nafiz Körez Caddesi sağ_sol şeritlerde yaşanan park sorunlarına yöoelık lalep.(UKoME

yasağı sağ şeide paü ıznı
görüşü; Tabdukeüre Caddeşinden yavuz S7lıan Caddesini gidğ olafak uygulann a§ı, sol şeıidinde paık
ve
- lmesi şeklınde)
'z_l
nedeni ile Muhsin
Kenan Evren Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu caddesi sağ ve sol şeritlerde yaşanan park sorunları

y^zıc|oğlu Meydanından başlayarak Adnan Menderel Miydanına kadar olan kısma kadar tek yön park uygulaması yapılması
Yazrcıoglu
ıaleb1_aaKoMİ Kuta iıçe a!ı' komi§yonunun göfüşü; Keİaa Evıen Mah. Merlana Cadde§l baştaagıcından Mııhsiıı
park lasoğı, sol Şefiııe pof
meyda'nın., kadar olan ie bu meydandaa Kuta I Notu sağhk ocağına kadaf olan kısımda sağ şefıııe
uygulorüılrsı lopılrııası şeklinde)
ı,-l've s-) iı4addelirdeki J plaka tahsis talepleri. (Toplam 23 adet J plaka) (IJK0ME Kula ilçe alı komisyoaunun; Raporda
şeklinıle)
ı§irrıleri ve Pıakoıalı lazııı şahısıaru (J) plakası ıohsis edilmenin uygun
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6- ) Naci Hakkı Ulusoy okulu-idil Parkı-Özbal Süriicü Kursu pisti güzergahında hız keçisi (kasis) yaplmas| t2iletJi. (IJK0ME
Kuıa ilçe alı korrri'yonunurı görtişü;Kuıa Belediyesi ıara|ından hız kesici konulmısı uygun şekıinde)
7-) Vali Muzaffer Ecemiş ortaokulunun önüne hız kesici (kasis) yapllmasI talelıi. (UKoME Kulo iıçe aıı komisyonunuıı görüşü;
Kula Belediyesi ıardfından hız ıesıci konulması uygun şeklinde)
8-) Gökçeören Mahallesine hız kesici (kasis) yap|lması talebi. (UKOME Kula ilçe alı komisyonunun gödşi; ıalebin ulgun

oLMADıĞl şekıinde)
9-) (3) Adet J plaka

tahsis talebj,. (UKOME Kula llçe

plakası ıah§ıs edilmenİn uygun olacağ, şekıinde)

UKOME KARAR|: Kula ilçesi
inceleme neticesinde;

all komisyonunun; Raporda l§lmlefl

9e

plakalaf, yazıl, şahr§lafu (t)

trafik düzenlemeleri ile bu konuda tanzim edilen UKOME ilçe alt komisyon raporlan incelendi ve

Teklifin (A) Maddesinin (1,2,3,4 ve 5) nci bentlerde belirtilen ve ilk defa (J) plakası tahsis taleplerinin teknik komisyon görüşü
doğrultusunda firma ve ghıs ismi kullanılmadan sadece bu zamana kadü verilen ile şu anki ihtiyacın sayısal olarak tespit edilmesi ve ileriki
toplanhlarda tekaf görüşülmesine,
6 ncü maddede belinilen talebin UKoME ilçe alt komisyonunca tekar değerlendirilmesine,
Teklilin (B) Maddesinde belirtilen taleple.in teknik komisyon marifetiyle incelenmesini ve ileriki toplanhlarda görüşülmesine, oy
birliği ile karar verildi
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