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Başkanllğl Ukome salonu
soma ilçe§i Trafik Düzenlemeleri ile Yetki Belgel€ri.

: Ulaşlm Dair€§i
:

UKoME GENEL KURULU: Gcnel Sekrete. Yardlmcısı |uat UZL|N başkanllğında; l. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığü
temsilcisi, il Jandarma Komutanlığı temsilcisi, ll Emniyet Müdürlügü temsilcisi, Yatırımları İzlcmc ve Koordinasyon Başkanlığı temsilcisi,
Karayollan Bölge Müdürlüğü temsilcisi, Manisa Büyükşehir Bclcdiyesini temsilen lJlaşım Daire Başkan V. Ilukuk Müşaviri, Etüt vc
Projeler Dairesi BaşkanIlğı temsilcisi, imar vc Şchircilik Dairesi Başkanltğı temsilcisi Fen işlcri Dairesi Başkanllğı temsilcisi, Zabıta Dairesi
Başkanlığı temsilcisi, Toplu Ta§lma Şube Müdür V. Trafik Hizmetlcri Şube Müdür V. Ulaşım Planlama ve Etüt_Projc Şube Müdür V. Soma
Belediye Başkanllğı temsilcisi ile Şoftirler ve Otomobilciler Oda§l tcmsilcisinin katlllmı ile gündeminde bulunan konuları görüşmek üze.e
03.06.20l6 Cuma günü Saat:l4.30'da toplandı.
İLGiLi MEvzUAT HÜKÜMLERi: t-.) 52l6 Saytll Bü)ükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayııı Bcltdiye Kanunu ve 6360
sayıh on dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi llçe Kurulması ile Bazl Kanun vc Kanun Hükmündc Karamamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun,
2-) 29l8 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları'l'ratik Yönetmeliği,
3-) İçişleri l]akanlığınca çükartılan Büyükşehir Belediyclcri Koordinasyon Merkezleri Yönetmcliği ile Manisa Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetme|iği,
4-) içişleri Bakanlığı ile Ulaştlrma. Denizcilik ve Habcrlcşme Bakanlığlnın hız kesicilerle ilgili genelgeleri.
TEKLiF: Soma Belediye Başkanlığınln l1.05.20l6 tarih ve 304,99/l05/2359 saylll yazılarl ekinde göndcrilen trafik düzenleme
talepleri ile yetki belgeleri talepleri, UKOME Soma ilçe alt komisyonu marif'etiyle incelenmiş, inceleme sonucu 04.05.20|6 tarih ve 20l6/]
sayılı rapor tanzim edilmiş olup söz konusu raporlarda belirtilen talepler;
l-) S.S.ivrindi t}irlik Minibüsçülcr ve otobüsçüler Motorlu ]'aşüyıcllar servis Koopcratifince 8 Özmal araçtan günde l araç ile
sabah ivrindi'den kaıkış yapıltp öğleden sonra da Soma'dan kalkış yapılarak dönüşümlü olarak günde bir selcr düzenlenerek yolcu
taşlmacüllğı yapıldığı, lvrindıSoma arİ§tnda gidiş-dönüş olarak yolcu taştmacılığt yapılması için izin verilmesi talebi,. (Yeıkİ Belgesi
ıaı ep ı e rı nİn ıçe rı§ ı nd e değ e rlendırİIec e kl ı f. )
2-) soma ilçesi Atatürk Cad, Cengiz'I'opel Meydanı ve Dört Yol Kavşağı arasındaki karayolu kesiminde otobüslerin trafik aklştnln
yoğun olduğu yolun 5ağ tarafına yanaşarak ve bekleyerek kaldlrımdan yolcu almaları, trallk güvenliğini olumsuz ğtkilcdiği, otobüslerin
Cengiz Topel Meydanı lıükümet Konağı önünde uygun bir yerde o(obüs durağü oluşturularak yolcu almalannın sağlanması talebi. (aKoME
Soma ııçe aıt koıni§yoaunun; yoıca bindırmek için şehır ıçi mİnibii§lerın kullaııdığı durağıa ipıal edileıek ordu Sokak gİişındekı cengız
Topeı Meydarıında bırlunan düfağn ındi ve bındi olarak kullanılması şeklıııde göüş mercuı.)
J-) ivrindi Çukuroba Köyü - soma ilçesi arasl toplu taşımaclllğl yapmakta olan l0 P 3243 plakalı minibüs kullanıcısl ilyas
Doğan'ın lvrindi Çukuroba Köyü - Soma arasında yolcu taşımacılüğl yapması için izin talcbi. (Yeıkı Betgesı ıalepleıinin içerisİnıle
değ e f l e n d i rıl ece kıi r. )
4-) S.S.Soma Minibüsçüler Koopcraıifi üyesi Halil İbrahim Canbcy kooperatifteki hat vc sırasını Fatih Canbcy'e devrettiğinden,
Klnık - Bergam4 Savaştepe - Balıkesir - ivrindi güzergülarında olaİ D4 yetki belgesinin Fatih cANBEY adlna düzcnlenmesi talebi. ryer*i
Bel g es i ı al ep l e ri ni n i çe risİ nd e değ er le nd i ilec e kı ı l. )
5-) Soma Şoftırler ve otomobilciler, Minibüsçüler, Kamyonetçiler, Kamyoncular vc otobüsçüler Esnaf odası üyelerinin toplam
l l0 adet J plaka tahsis talibi.
6-) Namazgah Mah. ordu Sokak'ta bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın slnır duvarlarünın önüne araç parkı yapılmaması talebi.
(UKoME Şoına İlçe aIı komisyonunun; uygun olacağı yönün ıe göüş mevcut.)
7-) tlamidiyc Mah. Vefa sokak'ta Medigün Hastanesi ve Mümtaz Baş cad. yönündc scyreden anç vc motolların son derccc
tehlikeli şekilde geçtiği ve aynı cadde üzerinde yeni açılacak olan Spastik Özürlüler okulu'nun olması nedeniyle tehlikenin daha da
büyüyeceği düşünülcrek: sokak üzerinde uygun görülecek yere araçlann hızını yavaşlatacak hız kcsici (kasis) yapl.nal| talebi. (UK0ME
SomL ılçe aIı komisyonununi ka§ıs yapılmaşının ılygun olacağı şeklinde görüş mercul)
8-) Soma ilçesindeki Direksiyon Sınav Güzergahının dcğiştirilmcsiyle ilgiıi talep. (UKoME sorrlo ilçe alı komisyonunun; Ilçe
ıeknİk komisyonunca konunun yeniden görüşülmesi şeklİnde gödş mevcuı.)
9_) S.S_ Kayapa Bidik Minibüs Minibüsçü ve ot. Mot, Taş.Koop-'ne bağll Kayapa - Soma arası yolcu taşımacılığı yapan l0 adct
ve
6 adet şahıs üstüne kayütlı araçlar için D4 Yetki Bclgcsi sürelerinin 06.05.20l6 tarihinde sona ereceğinden belgelerinin
Özmal
yenilenmesi talebi. ryertı Belgesi ıalepleiniıı ıçerısinde değerlendırııecekıir.)
l0_) 13 Eylül Mahallesi Atatürk Caddcsi ve Adnan Mendcrcs Caddesi'nin kcsiştiği kavşakta araç trafik akışı yoğunluğu olup
kavşak düzenlemcsi yetersiz olması ncdeni ile trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiğinden bclirtilen kavşak ile ilgili düzenleme yapılması
lalebi. (ıJK0ME Somo iıçe aıı komislonunun; kavşak düzenlemesi lopılarak ırurtk ışoleı ve ıevhalarının ko,ıaım!ısı şeklinde gö.üş
mevcuL)
TEKNiK KoMısYoN GÖRÜŞÜ: UKoME soma ilçc alt komisyonu raporlarl ıara[ımızdan incelendi, incclcme neticesindcj
Teklilin, t, J,4,9. Maddclerde belirtilen taleplerin, yetki bclgeleri talepleri içerisindc değerlendirilmesi,
2, 6, 7. Maddclerinde bclirtilen talcplerin, UKoME ilçe alt komisyonu görüş|eri doğrultusunda yapılmasına,
5. Maddcdc belirtilcn (J) plaka tahsis talebinin tüm ilçelerimiz ile birlikte değerlendirilmesi,
8. Maddcdc belirtilen sürücü slnav cüzergahının, ilçe alt komisyonunca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülerek yenidcn
değerlendirilmcsi,
l0. Maddedc belinilen kavşağın, yapım vc bakımından Karayollarl Bö
sorulmaslnln uygun olacağı gÖ rüşündeyiz.
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Ulaşlm Dairesi Başkanlığı Ukome Salonu
Trafik Düzenlemeleri ile Yetki Belgeleri.

i Soma llçesi

20l6/6J saylll Kararln 2. sahifesidir.

UKoME KARARI:

Soma ilçesi trafik düzcnlemeleri vc yetki belgcleri ile ilgili tanzim edilgn UKOME ilçe alt komisyon

raporlarl incelendi !e incelemc netiçesinde;
Teklifin, l,3,4,9. Maddelerde belirtilen talcplerin, yetki belgeleri talcpleri içerisinde değerlendirilmesinc,

2,6,7.

Maddelcrinde beli(ilen düzenlemelerin, UKOME ilçe alt komisyonu ile teknik komisyon görüşleri doğrultusunda

yapılmasına,

5. Maddcde belirtilçn (J) plaka tahsis talebinin tüm ilçelerimiz ile birlikte değerlendirilmesine,

8. Maddede belirtilcn sürücü Sınav Güzergahının, ilçe alt komisyonunca ilçe Milli Eğitim Müdürlügü ilc görüşülerek yeniden
değcrıendirilmesine.
l0. Maddede belirtilcn kavşağın, tcknik komisyonda tekrar incelenmesi ve ileriki toplantılarda tekrar değerlendirilmesine. oy birliği
ilc karar verildi
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