TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Koordinasyon Merkezi
Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma ve Usulleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- Bu uygulama Yönergesinin amacı, Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve
demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi için
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'ndeki hususlar ile yönetmelikte
yer almayan hususları ve hizmetin nicelik ve niteliğini, yerel şartlarını, uygulamada uyulması
gereken zaman ve yer koşulları ile yerel olanakları ve benzeri durumları tespit etmek ve
yürütmektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin
kuruluş, görev ve yetkileri ile bu merkezin çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun
8 inci ve 9 uncu maddelerine ve 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ”ne
dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Deniz Ulaşım Sistemi: Nehir, göl ve deniz gibi suyolu ile toplu taşıma hizmeti veren körfez
ve sahil vapurları ile hovercraft, deniz yolu motorları ve deniz otobüsleri ve benzeri sistemleri,
b) Raylı Sistem: Ray üzerinde hareket eden banliyö treni, otoray, hafif raylı sistem, metro ve
cadde tramvayı, tünel yeraltı treni, monoray, füniküler ve havaray gibi Toplu Taşıma ve ulaşım
sistemlerini,
c) Taşıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek
üzere kullanılan taksi dâhil ulaşım araçları ile bu maksatla kurulan, kara, deniz ulaşım
sistemlerini,
d) UKOME: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni,
e) Büyükşehir Belediyesi: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni,
f) TBBB: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı,
g) Belediye Başkanı: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı’nı,
ifade eder.
Bağlılık
MADDE 5- Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Büyükşehir Belediye
Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eli ile yürütür.
Bağlayıcılık
MADDE 6- Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararlar; Büyükşehir Belediyesi,
Büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve
kuruluşları ile diğer bütün gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
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İKİNCİ BÖLÜM
Birinci Kısım
Kuruluş ve Organları
MADDE 7- Ulaşım Koordinasyon Merkezi;
a) Genel Kurul
b) Yürütme Organı
c) Teknik Komisyon
dan oluşur.
İkinci Kısım
Genel Kurulun Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Genel Kurul
MADDE 8- (1) UKOME Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki ulaşım
proje, hizmet ve yatırımları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey idarecilerinden
meydana gelir.
(2) Genel Kurul, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği Genel Sekreter,
ilgili Genel Sekreter Yardımcısı veya Ulaşım Dairesi Başkanı'nın Başkanlığında;
1. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanının, Belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve
işletmeleriyle bağlı kuruluşlardan en az şube müdürü seviyesinde görevlendirdiği en fazla onbir
kişi,
2. Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi,
3. Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisi,
4. Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi
5. Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisi,
6. Liman Başkanlığı temsilcisi,
7. Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi,
8. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisi,
9. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisi,
10. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisi,
11. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisi,
12. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun temsilcisi,
13. Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o
belediyenin sınırları içerisinde başlayan veya biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları
veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşur.
(3) UKOME Genel Kurul toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın
görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir.
(4) Büyükşehir Belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı
olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.
(5) Kurumlar üst düzey yetkililerince temsil edilir.
(6) Genel Kurul toplantılarına katılacak olan üst düzey yetkililerinin isimleri kurumlarınca
Büyükşehir Belediyesine bildirilir. Daimi isim değişikliği olması halinde, yeni yetkili temsilci bir
yazı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilir.
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Görevleri ve Yetkileri
MADDE 9- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi’ne verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile
taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler
Genel Kurul tarafından kullanılır.
(2) Genel Kurul, üst düzey yönlendirme ve karar yetkisi ile UKOME'nin faaliyetlerini
düzenleyici kararlar alır, ulaşımı düzenleyici ilke kararları oluşturur, yöntemler belirler.
(3) Genel Kurul Büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her
türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik
ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili
mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine
haizdir.
(4) Genel Kurul yukarıda sayılan amaçlarla;
a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç
ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,
b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım
ve ulaşım planlama çalışmalarıyla Büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve
uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,
c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili
tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülke genelini
ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,
d) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs,
taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve
kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan
etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen
otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde engelliler için işaretlerle belirlenmiş
bölümler ayrılmasını sağlamakla,
e) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği
yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz
taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek,
çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve
çalışma ruhsatı vermekle,
f) Büyükşehir Belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının
Büyükşehir Belediyesine verdiği yetkiler doğrultusunda uygulamaya yönelik her türlü
yönlendirici kararları almak, görüş oluşturmak ve uygulamakla,
g) İlçe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile Büyükşehir belediyesince yapılan
sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini
sağlamakla,
h) Büyükşehir Belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının
yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman
ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin
yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,
ı) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 13 /10 /1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde, araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım
esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız
limitlerini belirlemekle de görevli ve yetkilidir.
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(5) UKOME; Büyükşehir belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile verilen
görev ve yetkileri kullanırken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu'na aykırı hükümleri uygulanmaz.
Toplantı
MADDE 10- (1) Genel Kurul'un olağan toplantıları UKOME Genel Kurulu tarafından her ayın
belli bir günü olarak belirlenir. Başkan tarafından belirlenen gündemle, belirlenen yer ve saat’te
yapılır.
(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine
belirlenen konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere
en geç bir hafta içerisinde Başkan tarafından belirlenen yer ve saatte toplanır.
(3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, Genel Kurul tarafından
kabul edilmek şartıyla gündeme alınarak görüşülebilir.
Toplantı Usulü ve Kararlara İlişkin Hükümler
MADDE 11 – (1) Bu Yönergenin 8 inci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı
ile başkan tarafından açılır.
(2) Mazereti olan üyenin o toplantı için yerine kurumları tarafından yazıyla görevlendirilecek bir
üst düzey yetkili toplantıya katılır.
(3) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Kararlarda çekimser kalınamaz.
(4) Ulaşım Koordinasyon Merkezleri Genel Kurul kararları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Üçüncü Kısım
Yürütme Organının Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma, Esas ve Usulleri ile Birimleri
Kuruluş
MADDE 12-UKOME'nin yürütme organı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin
24.04.2014 tarih ve 34 sayılı kararı ile kurulan Ulaşım Dairesi Başkanlığı'dır.
Görev ve Yetkiler
MADDE 13- (1) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, UKOME ile ilgili hizmetleri Ulaşım Koordinasyon
ve Planlama Şube Müdürlüğü eli ile yürütür.
(2) Büyükşehir içindeki her türlü ulaşım hizmetlerini etkili bir koordinasyon içinde ve en kısa
zamanda sonuca ulaştıracak birim olan Ulaşım Koordinasyon ve Planlama Şube Müdürlüğü:
a) Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlar ve üyelere duyurur.
b) Görüşme tutanaklarını düzenler.
c) Alınan kararları yazar, üyelerin imzalarını tamamlatır ve ilgili mercilere gönderir.
ç) UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlar.
d) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plana uygun arazi kullanım ve
ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda Büyükşehir Ulaşım Planının yapılması için gereken
ön çalışmaları yaparak Genel Kurula sunar.
e) Genel Kurulun vereceği diğer görevleri yapar.
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Dördüncü Kısım
Teknik Komisyonların Kuruluş Görev ve Yetkileri

GENEL KURUL TEKNİK KOMİSYONLARI
Kuruluş, Görev ve Yetkileri
MADDE 14- (1) Genel Kurul Teknik Komisyonları Genel Kurul'a katılan kurum ve kuruluşların
teknik temsilcilerinden oluşur.
(2) Teknik Komisyonlar ihtiyaç duyulduğunda, Genel Kurul Kararı ile kurulur. Teknik
Komisyon katılımcıları komisyon oluşturulması kararı ile birlikte belirlenir.
(3) Teknik Komisyonlar, Genel Kurul'un faaliyetlerine, karar almasına ve uygulamalarına yol
gösterecek teknik nitelikli istişari kararları alır.
(4) Teknik Komisyonların çalışma süresi, Genel Kurul komisyon oluşturulması kararında
belirtilen süredir.
İLÇE TEKNİK KOMİSYONLARI
Kuruluş, Görev ve Yetkileri
MADDE 15- (1) Gerekmesi halinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan
İlçe Belediyelerinin talebi üzerine, yerel ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini
yerinden ve doğru bir şekilde sağlayabilmek amacıyla, Ulaşım Koordinasyon ve Planlama Şube
Müdürü başkanlığında, ilçe emniyet, jandarma, karayolları temsilcileri ile İlçe Belediye
Başkanlarının görevlendireceği teknik personelin katılacağı İlçe Teknik Komisyonları
kurulabilir.
(2) İlçe Teknik Komisyonlarına, kendilerini ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında ilgili
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri
alınmak üzere davet edilebilir.
(3) İlçe Teknik Komisyonlarında alınan istişari kararlar, UKOME Genel Kurulu'nda gündeme
alınmak üzere Büyükşehir Belediyesine iletilir.
Personel görevlendirilmesi
MADDE 16- UKOME'nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, Büyükşehir Belediye
personeli dışında da çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje
yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici
olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda yürürlükteki
mevzuat hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük
MADDE 17- Bu Yönetmelik Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülüp karar
alındıktan ve ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- Bu Yönetmeliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
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