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UKoME, Büyükş et ir Be,e<liyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Abdullah YEN İGÜN Başkanlıgında Türkiye Sey ahat Acenteleri Birliği ve aşağıda isimleri yzızı'ı üyelerin

iştirakleriy |e 1810512021 Salı günü saat l4:00'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı lstasyon Yerleşkesi

Toplantı Salonunda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere top lanılmıştır

TEKLiF:MavişehirSitesisakinleriadınaşehiriçiminibüslerininsitenin
içine girmesi talebi ile ilgili teklif.

MEvZUAT
52l6 sayıh Büyükşe Iıir Beıe<Jiye Kanunu' nun 7. maddesinin f

bendi ve aynı Kanununun 9 .maddesi, 29l 8 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelik Büyükşehir

Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin l 8.ınaddes i ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmelikler,

ALT KoMisYoN RAPORU :Dosyasında ve yerinde yapılan incelemelerde;

24.06.2020 turihli Alt 

-Ko,,i,),on 

Rupo" il, "Topİu ı_-Jl:,şıııı Planını lrazırla,van danışman firma

palye Danışmanlık Mühendislik uı"şi- p.;i, Tic. Ltd. şii. tarafından Toplu Ulaşım planı doğrultusunda

g".ltıi ,..]zv"n çalışmaları yup,ü"ug,njun dolay] i]siıi finııacan görüş istenmesi. gelen rapor

İoğrultusunda tekrar değerlendirilmesi" uygun görü[müştiir,

Ulaşım Daire naı(aniiglnrn ıo.öö.zozo tarih ve El6347 sayılı yazısı ile Palye Danışmanlık

Mühendislik Ulaşım proje Tic.Ltd. şti. görüş sorulmuştur. palve Danrşmanlık .Mühendislik 
Ulaşım proje

ii;. i,;. şIi.2|.:12.2020 ıarihve zozo.|z.34 sayılı yazısı ile :Nlaı,ışehir sitesine güzergah talebi vardır,

Site özel araç ve servis ı.rıı-r.rrınlogrrn oıma.rnın sebebii,le toplu ulaşıma _iliŞkin Yolculuk ıalebi Çok

düşüktür. Bölgede başka yerleşim boigeieri d9 bululmamaktadlr. Bölgeye özel bir güzergah ilave etmek

,.ii.li oı.uyu.aktır." şeklinde görüş bildirdiği görü]müştür

Aynca yapılan tııçtırrri..-a" ," y".ino". i'ncelemede anı,. aı,terden Mavişehir sitesi girişine 400 m

mesafe olduğu, Altınşehir sitesinde ise 250 m olduğu görülııüsıiil" ,\ıla lıatlarlır mesaielerin kısa olması,

dönüş alanlarının kısıth olması, siteler arası bağlanı ve mevcui 1oiların elverişIi olmaması nedenlerinden

dolayı hatların iç kısımlara gir...i uygun _g"örülmemiştir, 
BÖlgi:l,ıiı 1,apılaşmasl ve yol durumlarının

,.Gşr*rna* sonra talep olİ. ise degejendiiiımesi u,;gun görülnıüştür, Bu kapsamdaı bahse konu talep

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir,

raporunun aynen kabulü ile talebin REDDlNE
verilmiştir.

nu ile ilgili yapılan görüşrneler neticesinde: alt komisyon

, Komisyon ba.r{lıı-,, ,,* katılan iiyelerin oy birliğiyle karar
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