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UKoME GENEL KURULU: Geoel seıİ€rcr Yaİdımcısı Fuat UZUN bşkaılığnda; l. Piyade Eğitim Tugay Komutaİlığı temsilcisi, İl
Jandaım6 Komutanltğ tensilcisi, Yatınmlan lzleınc ve Koordinasyon Bsşkanlrğı tğısilcisi, Karayollaı Bölge Mtldtl.1üğü temsilcisi, TC. D€vlet
Demiryollan rcmsilciİi, Manisa Büyül§ehiı Belediyesini temsi|en Ulaşım Daire Başkan V. Ettlt v€ Projeleı Daiı€ Başkaıı V. İmar ve Şehircilik Dairesi
tlaşkanlığı t€msilcisi Foı İşleri Dairesi Başkan|ığl temsilcisi, Ulaşım Planlama ve Toplu Tşıma Şub€ MOdrİ V. Trank Hizmetleri Ş,ıbe Modik V.
l'ermina|ler Şube Müdür v. Şoİörleİ ve Otomobilciler odası tğmsilcisinin kstührnr ile $rndemind€ bulu.an konulsn gör(§mek ilzere 05.02,2016 Cumı
giinü Sast:l{.00' de top|and.

İLGlrJ Mf,VzUAr HÜrÜııınnİ: 5216 Sayılı Büyüt<şehiı Belcdiyesi Kanubu, 5393 Sayİ Belediye Kanunu ve 6360 sayı|l on dön
İlde Büyükşehir Belediyc§i ve Yi.mi Ycdi llçe Kurulması i|e Bazt Kanun ve Kanun Hiılğnliıd€ Kaİamamel€rde Değişiklik Yapı|masına Dair Kanuİ,
2-) 29l8 Sayılı Kamyollan Tmfik Kanırıu ve Kanyollan Trafik Yönetrneliği,
3-) İçişleri Baiaıılüğnca çtka.tılan Büyül§etıiı Belediyeled Kooıdinasyon Merkezleti Yöoetneliği iIe Manisa Büyükşehir Belcdiyesi UlaŞım
Koordinasyon Merkezi YöneEıcliği.
4_) lçişl€ri Bakaılüğı ile UlaştEma, Denizcilik ve Haberleşme Bakaılt$Dn HE Kesicile.le ilgili g€nelgeleri.
TEKIJF| somı Belcdiye Bşkaıılığnın 01.02.2016 taıih ve 56/506 sayılı yazılan ekinde gönderilen trafik dtlzenlemeleri talepleri, UKOME
soma ilçe alt komisyonu marifetiyte inc.lemiş, inceleme sonucu 21.01.2016 tarü ve 2016ll sayılı rapoı tanzin edilmiş olup söz konusu tal€pler:
I_)Namazgsh Mahallesi D€re sokak'tı kaldtnm oImamasıııdan dolayı yola sıir olan evleıin kapılannın önltnden hızIa geçmelıİe o|an araçlar
ax Loıaişıoıuıun;
loğunıığuüi,n az oıdığı., ohal v§
tehlike ol§iurduğ;daD sokağa asfolt set yapıtması ıı|ebi. (UxoME Somo
bı.ıunmarrld§.
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Mü. sİnıılannda bulunan Faik Usta Kavşağr'Dda trıfik yoğunluğuıun fada olması sebebiyle kavŞağa ıŞıklı
(UxoMD Soma llçe o!ı Lomıl!üonı.nan; hçc EıııııMaıI c. yqılÜn ıac.larrı.d., horşof]aki ıloİıı üıŞ'
ak in ııa!ıL ot§ın yavqıdacoğ7,rıdon ıabıİn uygun obnadr§ ş.ainıı. töİış ,rtwyı)

2-) Namazgah ve Hamİdiye

sinyalizısyon sistemikonulması r^lebi.

ü*Laıe oıınırğnfu thıbaç ot]r1,.d,ğı"
3_) |1aıük İad. gzerin& buIınatı Adliye §ırayı'nın açılmasıylı oluşan tafik yoğünluğuyla araç paıklon tssfik akışıDr olumsuz etkilemiŞ
olup Atadırk Cad. lızeri Beşyol Kavşağı ve Linyit Kapalü sPor saloDu ara§l ke§imi!ıde iki yönlü olarak ocret|i park uygulürdrla.' tılüi. (UI(oME Sorna
lıci aü komisyoaunun: hçcnin oıo atlcı loılanndo ücrcııı dopoıL ı,ygularr@[ d.vom eüği, Bqloı rawağ ıb Lir»iı Lisai Kqah Spoı Saloau
a,?sırıdo acrdli Fı' uygulaııusıno gaçiırrı6j ı0lrbinin ayguıl oırrrü*. şülind. gölış ıravca.ı)
a_) N;azg;-Mah. ı3 Eylü' Csdde§i ozerinde okulun giriş kapısıırn bulüduğu mevkide, hızlı goçeıı ve caddenin koşı laıafına paık eden
araçlal, öğenciler iç-iı tehlikc olıışııdııgıından; okul giriş caddesiıin 40-50 m ara ile rraçlanD yavaşlımasınr sağlayacak set yapllması ve ÇıkıŞ
kapİsının

-kaşıs,na

oziine Hu İıslci

UKOME XARARI:
nelic€sinde;

hçı olı lonlsyoııaıın; Öğıcıcikıia ca!ı glwağl qsrndaı 13 Eyl0l Caddai
ge..Hı ıloJıh ışa.d w levholor,n hoüıırrr,rrın a aygan oı^ca§ şülınde Bö.üş ırrevcuı)

park yasağü getirilrnesi talebi.(Uiolt ğ Sona

(Lasİs) honalrrr§r, alnco por*

yasüı

ve

soma ilçesi tİaİik dlızenlemeleri iIe bu konuda tarızim cdilen

UKoME llçı

alt komisyon mporu inc-elerıdi ve inceleme

l , 2, vc 3. Maddel€.de b€linilen talepleıir\ UKOME ilçe alt komisyonu görüşleri doğuhus[ğirda ı.ddirre,
4. Mıdd.dc belirtilerı ve 13 Eylüt caddesi lızeriode butıman okuluı giriş-çıhş kapısırnn bulı,oduğu bölitne, öğencileriİ can güvenliği
açısından TS. Normlanıa uyguı hız kesi;i Gasis), çıkrş kapısıDın kaİşı ktsmrna part yasa9 lcvhısı ile geİekli ttaf* işaret ve levhal8nn yerlerine
konu|masma, oy birli ği ile kamı veri|di
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