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UKOME GENf,L KURULU: Gen€l selğeteİ Yaİdımctsı Fuaı UztJN

ll

Jandarma Komutanlığı temsilcisi, Yatırımları İzlcmc ve Koordinasyon

b8şkanltğında;

l.

Piyade Eğitim Tugay Komutanl!ğl

Bşkanlığı tcınsilcisi, Karayollaıt Bölgc M0dürlüğü

tcmsil§isi,
Daire
temsilcisi, Tc. Dcvlct Demiryolları ıemsilçisi, Maniss Büyükşhir Betediyesini temsilcı Ulaşım Dairc Başkan V. Etüt ve Projeler
gaşran V. İrnaı ve Şehiıcilikbairesi Başkanlıgı temsilcisi ien İşleri Dairesi Bşkanlığı temsilcisi, Ulşlm Planlama vc Toplu TaŞtma Şube
vıdlir v, ı,rafik Hİzmetleri şubc Müdlİr V. İerminaller Şubc Müdür V. Yuıusemrc ve Şehzadeler Belcdiye BaŞkanlıkları ttmsilcileri,
gılndemindc bulunan konuları görllşm€k üzere 05.022016 Cumı 8ün0 Saat:l4,0{'
şoför1er vc otomobilcil€r odası temsilcisinin kat!lımı ile
de toplandl.

52l6 saytlı Büyükşchi, Belediyesi Kaıunu, 5393 sayılı Belcdiye Kanunu ve 6360 sayllü on
ycdi
yirmi
iIçc
Kuruİması iİe Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KaIarnamelcrde DcğiŞiklik YaPlImasına
ve
dört ilde Büyükşehi. Bclcdiyesi
Dair Kanun,

iLGiLi MEVZUAT HÜKüMIERI:

29l8 Sayüh Karayollan Trafik Kaıunu ve Kaıayollaıı Traiik Yönetrncliği,
BelediYesi
i_i içişı"t n*-ı,gin"" ç,kJı- nuyıtş"hir Bclediyeleri Koordinasyon Ücrkezleri Yönctmcliği ilc Manisa BülükŞehiı
2-)

Ulaşlm Koordinasyon Mçrkezi Yönctİneliği.

Maİ,
zihinsel Yctersiz Çocukloıı Yctiştirme ve Koruma Vakfının 26,|1.2ol5 tarih vc 7l sayılı yazı|aıınd4 Mesir
ginikleii,
geliP
ile
araÇ|arı
servis
bu
çocukların
5103 Sokak No:l sayılı adreste zihinscl engcııl çocutıuıa İgitim vc bakım hizmeti vcrdikleri,
giriş kapısı önüne enge|li araç paık yeri lcvhası
hizmet binalaİının önunc tata -açıaln |it amesi nedeniy|c slklntt y§adıkları bu nedeııle

TEKLIF: l)

veya başka önlemlerin alınması tatcbi. (2015/109 sayılı koıaı lle leknt* koııi§yono hovalc)
ilçcsi
2_) Mimaı Ulus KoTLUCAI nın ı3.o8.İot5 tarihli dilekçcsindc;

Y**".."

Güz.|yurt Müallesi 5789 Sokağı dik ola$k

araçl8n dahil kavŞaktaki slkıntıdan dolayı
kesen 5774 sokak ve 5?44 sokagln birleştği kavşakta hatalı bir uygulamanın olduğu toplu taşıma
yapılması talebi, (Söz konasu laleP
gcıeğinin
gİrenligi İ"ı'ıikeyİ giıdigi bu nedcnİc kavşagn incİlcıımİsi ve
,"^ yo* t"ıİ-r.r"a r"

ıqlııa şoruını!ı alınıı 20tSı&r ş4,rıh kolorıta 5789 sokaı ızefİı'dc bahınoıve
honıımış. ii"o, br, *k"L !;rr+ b!ı!no: kolışoiloila llgili lmor
vc
kvhaloıının
bafrh
ı}ord
ıüm kovşgfuordr chşlı buhınaı
oaroı Boşk,nılgırcq ılr çiışrru yq,ımoşı uygun göralıııaş, imoı vc şehırciuh Düıest Boşkııhğınco iavşohıaı,n imaı
ılKoME,

"an
nın I3,10.2015 ,oıİhu ıopı;ıüsrnao"go'rrüirrrrş

§"iıiia:i

daruına çıhoıtılmış

oırüp

efueör.)

ilÇesi

Şehzadele'
tarih vc 604-9 saylh
3_) Büı,lrkşehir Bc|cdiyesi Etüt vc Projcler Daiİesi Başkanlığının 19.01.2106
ait TicaIet_ ve Alışveriş Merkczine, Mima,
Yarha§anlaI Mahatlcsi 2685 ada, 2 paıscl, 2319 sokak ıze nıte bulunan Büyükşehiİ Bclediyesine
ıtonoş yolu ozcrin<ten giriş ve 2319 Sokaktan çıkç_olacık Şkildc Proje hazırlandığl,
sr-1u,,"d- ög."t
srr,,ü xo,q,lan)
a"d"i"ndirilmcsi tal;bi. (pıol. eH4 pKoME, ntn
yazllannda;

ii"-

"n"ri-turş"gİ'İİ;;
uxolrı'fccn"iir-ı*au
pr,*a" 6"ıirtiı",, girişlçırşın

.20t1/39_57
Mahallcsi Uzunyol Caddcsi üzcrinde
Jarıdaırna ro-rt nı,g,r.- ıs.6İ.İoİİ *iı, ve 9200_16 sayıh yazıianndq Sakarya
giriş-çıiış kapısısın bulunduğu, söz konusu sokağın Çift y6n olmasl
bu|unaı İl Jandaİma Komutanlığı lojıi'anlannın l l l0 Sokak üzerin<tc aıaç
di sıkıntılann yaŞandığl, bu nedenlc bu
ncd€niyle dönüş|crde ,,t,nt,ı-n yuş-iif, u},ca orcı hastaneye ait ambuianslann-giriş-çıkşlaıında
yön yapılması hakklndaki teklif,
tek
t
afiğine
aıaç
istikametinc
sokak
6u
,il;,-,'ı;";id;i-"ri için ı ı t0 §oialm];ı l:j S;k"k

4) ll

;r,,

Sokak No:l
TEKN1K KoMisyoN GöRüşüi Tcklifin l. Maddesindc belirtilen Mesir Mahallesi 5103

saYth adreste zihinsel

gclip gittiklcri, servis araçlannın sokak üzcrine park eden araçlar
engcllere cğitim vc butım ııizm"ti ve.iıJlgi]Ju oğrenci|crin servis aıaçlan.i|c
gin]_çıkış kapıtannın buIunduğu bölümlerine "Duıaklamak ve
okulrin
rcrp,t
ncdeni ile giriş_çıkış yuprıulnau rı.İnt,'y"şua*İ"aiıaiginden,
paıl< Ptrneİ Vasat"'levİıalannın konulmasının uy8un olaca$ görttşündcyiz,
jitd -souabı ğııİq soİar vc srll sotagın birleştiği kavşağln orta refl.ıjünün imaI PlanlndataDall
Tcklilin 2. Maddesina" u"ıirtiı"n
5?44 s;kağın birle$iği kavŞağın ve diğer kavŞaklann,
vaziyettc bulunduğu teşit edilmişir. Bu nedcnle 578ğ sokak üzErirıde 5774 Sokak-ve
yapılmasının uygun olacağı görüşündeyiz,
düztnleıne
yolun yapım ve bakım,na- .o-.ı, tiı-"jiy""" i-- ar-.unu gtr" tıki olaıak
Büyükşehiı Bclediyesinc ait Ticarel,ve
bulunaı
üzerinde
sokak
2319
Mahallcsi
Tıklifin 3. Maddesindc belirtilcn YaıhasanIar
girişleriniı sağlaıımasl iÇin, Ploje doğIultusunda sad€ce giriŞ
Aişvcriş Merkezine, vimaı slnan guıv; urerinden g"ıccek uraçlann otoparka
girçkli fiziii todbirlerin alınması kaydıyla uygun oIduğu
içii
izin
vcrilmemisi
olarak düzcnlenmesi ," i.", pl-,niişı!n."ri, çrt,şi-*

*o*uund?lL,nn

araç tr.fiğine çift yörı olduğu_ve çift sıra
4. Maddesinde bclinilen sakarya Mahallesi lll5 v€ dcvamt lll0 sokağın
sık|nttlann YaŞandlğt ıesPit cdilmiŞtir, Bu
üzerinde
cadde
olması^nedcniyle
paklanmalann olduğu, özel n**. ,İ İşİİ's-rı; Kurumunun
sokağt; ılı3 Sokak kavşağı arasınln, ll|3 soka} istikaJnetine aiaÇ
nedenle ll15 Sokağın Uzunyol c"oo.rİ'İr"ş"s; İrti*amctinden lll0
İr"l,gİr"

; y* ,y;rİ--u"İ, ,or-b,l-,laıınİİ

uygulama dışında fufulmasının uygurı olacağı görüşündeyiz,

incclemc neticğsinde;
UKoME ı(ARARI: ilgi li mevzuat hükumleri ve telnik komisyon rapoİu incelendi v€doğulfu
sunda düzenlemel erin
komisyon
tekDik
talePIerir!
8örttş0
belirtilen
Tcklilin l, 2,3 v. 4. Maddc leıinde

yaprlaİak geİekli

oy birliği ile kaıal ven ldi
önltmlerin alınmasln4 trafik işaİet ve levhalan n ycrlerine konulmaslna,

4;

-tt

',pl,
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