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UKoME GENEL XURULU: Genel sck€te. Yaİdrmcısı Dİ. Fuat UztJN başkabİFDda; t. Piyade Eğitio Tugay KomutaDlıF temsilcisi,
İl ıanaaını Komutanıığı temsilcisi, Yatıdnlan lzleme ve Kooıdinasyoo Başkarılıs temsilcisi, Kar8yollan Bölge Müdltİlüğ0 temsilcisi, TCDD.
Yollan temsilcisi, Manisa Büy0kşehir Belediyesini teosilen UlEm Daiıe Başkan V. Hul§ık Müşaviri, Etüt ve Projeler Daircsi Başkanı, İmaı ve
Şehircilik Dairesi Başkaniığ tensiicisi Fen İşleri Daiıesi Başkaılığ temsilcisi, Zabta Dairesi Berkaİltğ tem§ilcisi, Toplu T§ıma Şube Müdttİ v.
Tıafik Hiaetlef,i Şube Müditı V. üaşım Plmlama ve Emt-Pİoje Şube Müdiıı V. ile Şolörter ve otomobilciler odası Başkaıınm katıIımr iIe
glındğniDde buluıan konulan görlı§m€k lızeİ€ 22.08.2016 Pızıİtesi glınİ saatl330' da toplandü,
İLGİII MEVZUAT HÜKÜMLERİ: l-) 5216 Sayılı Büyü§ehiı BeIediyesi Kanuıq 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı on
dört llde Bryokş€hİ Belediyesi ve Yirmi Yedi çe Ku:urması ile Bazı Kanun ve Kaım Hülolhde lkramameleıde De$şitlik Y4ılınasma Dair
Kantq

Kanmu ve K8İ8yollğt Trafik YönetDeliği,
3-) lçişleri Bakaolığınca gıkaıtılaı Bü)tkşehir Be|ediyeleİi Koordiı8syo. Merkezıeri Yöıefueıiğ ile Manisa Btıyül§ehiİ Belediyesi
2-) 2918 sayılt Llamyollan Trafik

Ulaşun Kooİdiıa§yon Meİkezi Yönetİneliği,

Tf,KLİf: Ulaşın Daire§i Ba§kaıllğı Toplu Taşıma şube MüdlıİlüğünOD 14.07.2016 taİih ,ıe E.2g655 sayılı yazılaıında; Manisa
Büyü§ehir Belediye sınırlan içeıisiıde, 6360 sayllı yasa i|e kapaıan yertl belediyelerle ya9ılan ve siiıesi itibanyla geçerliliği baleo devaın ede.
taşıma söreşİo€lsrirıe isıioıderı yolcu taşımacdığ, yapan gerFk ve t0z.l kişileriı, nlıktesep haklan korımrnak §ur€tiyle Toplu TaşıD Hadanıın
optimizasyonu raporu kapsmrnda ilçe ve mahalle ba.anda diğe! taşımacüıaİla biİıikte tek çah altına almarak daha koofoılu ve efelİif mplu taşıma
hizıneti verebilecek şekilde hadan ve aİaçlan yerıileliyle değştiıildiğinden, yiıe opıimize e-dilen bu hatlaıda ıek çatı albnda bi eşilen bu
kooperatiflerle Büyükşehir Belediye§i tarafndaD (l0) yl sllıeli taşıDa sözleşmesi yapıldığıda4 IJKOME kaıaıIanyla hadan optimize edileo ve
6360 Saylı yasa ile kapaıaı yerel belediyeleıle dsha öncesinde yapılao sözleşmeleri buluoan geıçek ve tüzel kişiIerin UI.şım Mast€r Planr
çerçeve§in de hazırlanan Toplu Taşım Hadanoıo Optimizasyonu Rapoıu kapsamına alınmasr sonıasında, kapaoan yertl belediyelerle yaptklan
taşma sözleşo€|ef,inin

iptal edilmesi talebi.

TEıoüİK KoMisYoN GÖRÜŞÜ| M8nisa

Bor4ıkşehiİ Belediyesi Ulaşım Daiiesi Başkmlığ!ıca yaptınlan Ulaşım Master Plaİıı
Manisa Mcıkez İlçeleri ile diğer İIçe Meıtezleri ve bağlı mahalleIerinde toplu taşıma hiaeti veıen §letmecilerin faaliygt göstefdikteri
yerlerde biıeysel tışımacılrk yerine klEumsal yapı içeri§inde tek ç8tt altn. alı-rtmasr, araçIanİ kapasiteleri, giİıılük sefer saylan, araç beşl taşmatl
yolcu saysı ile amç başıoa kat edileD me§af€leı gibi kite.le.i göz öDlltle alarak en ekonomik açıdan daha kooforlu ve efeltif toplu taşıDıa hiaeti
vercbilecek bif t§ımacılıEo yapılabilııesi aoacıyla hazıılanan Top|u Taşım Hadannın Optimizasyon Raporlaınn UKOME Genel Kuulımun
mütelif taİiblerdeki k8raİlan ile kabul edilerek baa ilçelerde uygulaıma}a ba§latılüğ, diğe. ilçleıde ise optimizasyon çalışma|an taDaırıland*tan
soDm UKOME kaıarlanyla uygulamayı geçileceği, bu ç€rçvede loplu taşıma mporlan doğultusunda optimize edileo taşıDaolarla 'Özel Toplu
Taşma otobiısü'ile 'Özel }lalk otobüs0De' dönüştımlerinde çalışms u§ıl ve esasloını beliıleyoı uygulamaya yöneIik b dizi sözışmeler yapıldığ
ve bu taşımacıI8dan bazıIarının da aüİu zamanda önceki dönemlerde 6360 Sayiı ya§a ile kapaİan yeİel belediyelerle yapılan ve slıresi itibanyla
geçlrliliği devam eden terım8 sözleşmeleri bulünduğu anlaşldığıda., geçmişten geleo mükesep haklan korunmak §İetiyle Toplu Taşrm Hadanııı
oprimi?asyonu Raporu kapsamD8 alman bu taşımaolann kapaııaı yoel belediyelerle yaptıklan t§üma sözleşneIelidn iptal editılesi göritşfııdeyiz.
UKOME KARARJ: Teklifte beliİtilen ve 6360 sayılı yasa ile kapanan yercl belediyelerle taşımactla, aİaslnd4 kaPanrnadan önce yaprIan
ve sllresi itibariyle geçerliliğ halen devaın eden taşıma sözıeşmeleİiniİ\ Toplu Taşıo Hatlannm optimizasyonu Raporu kapsamma almaıak hadarı,
araçlan ve gozeıga}lan optimize edilen tışunacılaıda gerekli bildiıim yap mak suıetiyle iptal edilmesiae, oy b iğ ile karaı verildi.
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