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UKOME KURULU - Genel Sekreter Yrd. M.Gazali $EN Baskanhgi'nda 25/02/2021 Persembe Giinu Saat: ll:00'de;
5216 ve 5216 ve 6360 sayili Buyuksehir Belediyeleri Kanunu ve Buyuksehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi
hukumleri dogrultusunda, asagida imzasi bulunan temsilcilerin katrlimi ile gundemdeki konulan gorusmek uzere toplandi.

TEKLIF: UKOME Kurulu'nun 27/08/2020 tarih ve 2020/132 sayili karan ile Alt Komisyona havale edilen; UKOME
Kurulu'nun 24/09/2020 tarih ve 2020/164 sayili karan ile Alt Komisyon calismalarma devam edilmesine karar
verilen;

Orhangazi $oforler ve Otomobilciler Odasi'nm 05/08/2020 tarih ve 2020/16 sayili yazi ile; Orhangazi ilgesi'nde galismak uzere
25 adet (S) plaka satisi yapilmasi talebi.

KARAR: Talebin UKOME Kurulu'nda gbrusiilmesi neticesinde;
ALT KOMISYON GORU§U: Orhangazi Soforler ve Otomobilciler Odasi'nm, Orhangazi ilgesi'nde galismak uzere 25 adet (S) plaka

satisi yapilmasi talebinin gorusulmesi ve "Orhangazi ilgesi Servis Analiz Raporu-2021" kapsammda, Orhangazi ilgesinde "S"

serisinden ticari tahditli plaka ihtiyag oldugunun belirlenmesi nedeniyle kisa ve orta donem igin gerekli olabilecek 30 adet "S"

plaka satismm yapilmasmm uygun oldugu hususunda gorus birligine vanlmistir.

Alt Komisyon Raporunun UKOME Kurulu'nda gorusulmesi neticesinde;
"Orhangazi ilgesi Servis Analiz Raporu-2021" kapsammda, Orhangazi ilgesinde "S" serisinden ticari tahditli plaka ihtiyag

oldugunun belirlenmesi nedeniyle kisa ve orta donem igin gerekli olabilecek 30 adet "S" plaka satismm yapilmasmm uygun

olduguna,

Bu kapsamda;

a) Tahdit kapsammda bulunan (S) serisinden ticari servis plakasi satin almak igin muracaat eden ve durumlan 86/10553
sayili Bakanlar Kurulu Karan ile Buyuksehir Belediye Meclisi'nin 15/11/2012 tarih ve 1184 sayili karan ile UKOME
Kurulu'nun ticari plaka tahsisi belgelerinin sartlanni belirleyen 27/01/2012 tarih ve 62 sayili ile 28.12.2012 tarih ve 618
sayili, 30.05.2012 tarih 323 sayih, 29.06.2012 tarih ve 375 sayili UKOME Kararlan ile belirlenen sartlar ile Buyuksehir
Belediye Meclisi'nin 2014/260 Esas No ve 560 sayili karan ile duzenlenen Bursa Buyuksehir Belediyesi Taksi-Dolmus-
Minibus-Servis Araglan ve Ozel Toplu Tasima Araglan Yonetmeligi hukumleri kapsammda aranan sartlara uygun olarak
yalnizca sahislara ihale yoluyla satilacak (S) serisinden ticari plakalar igin, "Ticari Arag Tahsis Belgesi" tanzim edilmeden,
ihale Enciimen karannin tahsis belgesi yerine gegmesinin uygun olduguna,

b) Orhangazi ilgesi igin (S) serisinden ticari plakalarm satis bedelinin 250.000,- TL (ikiyuzellibin-TL) + KDV olarak
belirlenmesinin uygun olduguna,

c) Adma kayith ticari tahditli plaka bulunmayan sahislara en fazla 1 adet, sirketlere en fazla 5 adet "Ticari Servis (S) Plakasi"
satisi yapilmasma, tahmini bedelin l/5.oranmda teminat almmasma, plaka ihalesi parti miktarmm, satis sartnamesi,
muracaat sekli, Vur^si, ihale atfhaani ve ]pe>f?eh standart ihele prosedurunun ilgili kanun ve yonetmelikler kapsammda
Bursa Bfiyi>ksehiJMelediyesiy6eslEk Hizr/etleri Daire Baskanligiihale $ube Mudurlugu tarafindan yurutulmesinin uygun
oldugTuna, \>v J/rligi ile karfr ver|lmijHr. EK: Orhangaji ilgesi jEJervis Analiz Raporu-2021
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1. BUYUKSEHIR BELEDJYESI'NIN ULASIM KONUSUNDAKJ GOREV VE
YETKILERI

5216 sayih Buyuksehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesine gore, Buyuksehir
igindeki toplu tasima hizmetlerini yurutmek ve bu amagla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
isletmek veya islettirmek, buyuks.ehir smirlan igindeki kara ve denizde taksi ve servis araglan
dahil toplu tasima araglanna ruhsat vermek buyuksehir belediyelerinin yetki ve
sorumluluklan arasmda yeralmaktadir.

5216 sayih yasa ile Buyuksehir sorumluluk alani igindeki servis araglarma ait yetki ve
sorumluluk, gorevleri ayni yasanm 7. ve 9. maddelerine dayanilarak hazirlanan ve
15.06.2006 tarih ve 26199 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge giren Buyuksehir
Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeli^i ile tammlanan Ulasim Koordinasyon
Merkezi'ne (UKOME) verilmistir 5216 sayih kanuna gore, Buyuksehir Belediyelerine verilen
trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve guzergah belirlemesi ile taksi, dolmus. ve servis
araglarmm durak ve arag park yerleri ile sayismin tespitine iliskin yetkiler ile Buyuksehir
belediyesi smirlan dahilinde ll Trafik Komisyonunun yetkileri Ulasim Koordinasyon Merkezi
tarafmdan kullanilmaktadir.

Buyuksehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi'nin 18. maddesi d)
bendine gore UKOME, Karayolu tasimaciligma ait mevzuat hukumleri sakh kalmak uzere,
trafik duzeni ve guvenliQi yonunden belediye smirlan iginde ticari amagla galistinlacak yolcu
ve yuk tasitlan ile motorsuz tasitlarm galisma sekil ve sartlan ile bu tasitlann teknik
ozelliklerini tespit etmek, gahstinlabilecegi yerler ile guzergahlarmi tespit etmek ve sayilanni
belirlemek, bunlara izin ve galisma ruhsatt vermekle gorevli ve yetkilidir. Avni vonetmeliqin
28. maddesinde; "(1) Nufus artisi ve sehrin ulasim plani dikkate almmak suretiyle
buyuksehir smirlan dahilinde tasima ihtiyaci, UKOME tarafmdan duzenlenecek bir
raporla igisleri Bakanligma bildirilir. (2) Taksi, dolmus, minibus ve umum servis
araglan ile toplu tasim araglarmm tahsis sureleri, ticari plaka sayilan ile bu plakalarm
verilmesine iliskin usul, esas ve devir ucretleri UKOME'ce tespit edilir". denilmektedir.

2. MEVCUT DURUM ANALJZJ

2.1 Niifus ve Toplu Tasima Tiirleri

Turkiye Istatistik Kurumu'nun 2020 yih sonu nufus verileri ve degisjm bilgileri tablo
1 de gorulecegi uzere; Bursa il butununim toplam nufusu 3.101.833 kisidir, Orhangazi
ilgesi nufusu ise 80.118 kisi olup, genel nufusun %2,58'ine karsilik gelmektedir. 2020 yih
itibari ile Orhangazi nufusunda %1,2 oranmda artis gozlenmistir.

Tablo 1. Bursa il Gene// ve Orhangazi il$esi Yillik Nufus Degisimi

Yil

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Bursa Nufusu

3.101.833

3.056.120

2.994.521

2.936.803

2.901.396

2.842.547

2.787.539

2.740.970

2.688.171

2.652.126

2.605.495

2.550.645

Degisim

1,5

2,1

2,0

1,2

2,1

2,0

1,7

2,0

1,4

1,8

2,2

1,7

Orhangazi Nufusu

80.118

79.145

78.447

78.048

77.297

76.669

76.143

75.672

75.076

75.354

75.228

75.127

Degisim

1,2

0,9

0,5

1,0

0,8

0,7

0,6

0,8

-0,4

0,2

0,1

1,4



2008

2007

2.507.963

2.439.876

2,8 74.120

73.633

0,7

Bursa Ulas.im Ana Plani ile tespit edilmis. yolculuklara ait turel ayrimi Tablo 2'de
gosterilmektedir. Buna gore bireysel arac kullaniminm %14,6 olducju bir durumda servis
yolculuklan %15,4 olarak ortaya cikmaktadir. Otobus yolculuklarmin % 14,9 oldugu bir

durumda, ara toplu tasjma unsuru olan servis ulasiminin, diger turn yolculuk turleri ile birlikte
onemli bir yer tuttugu ortaya cikmaktadir.

Tablo 2. Bursa Ula$im Ana Plant Turel Ayrim

Turel Ayrim % Dagilim

Yaya

Bisiklet

Motosiklet

Otomobil

Taksi

Dolmus.

Minibus

Otobus

Hafif Rayh Sistem

Servis

TOPLAM

43,2

0,5

0,4

14,6

0,3

1,5

5,2

14,9

4,1

15,4

100,0

2.2 Servis Araclarmm Mevcut Durumu

Bursa Buyuks.ehir Belediyesi Zabita Dairesi Ba§kanhgi'nin 2021 yih verilerine gore,
Buyuksehir smirlari dahilinde, (S) plakali ve ruhsatlt arac sayisi toplam 6380 olup, Orhangazi

i cah§ma ruhsatll 116 adet (S) plakali arac bulunmaktadir.

Tablo 3. ll Geneli ve Orhangazi (S} Plaka Dagilimi-2021

iLQE

iLGENELI

ORHANGAZi

TESCILLI S PLAKA
SAYISI

6380

116

* BBB Zabita Dairesi Baskanligfndan alman verilere istinaden 2021
yili itibariyle Buyuksehir simrlari î erisindeki kayitli S plaka bilgileri

yer almaktadir

2.3 Personel ve Ogrenci Sayilan

Orhangazi'deki mevcut durumun analiz edilmesindeki diger onemli veriler

Orhangazi'de servis kullaniminm yaygin oldugu sanayi bolgesi ve cahs.an personal sayilari
ile okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaogretimdeki toplam ogrenci sayilandir.

SGK Bursa Sosyal Guvenlik II Mudurlugu'nun guncel verilerine gore; Orhangazi
il5esi butununde toplam gahsan sayisi 23.486 kisi, toplam isyeri sayisi ise 1.728'dir.

Toplam cah?an sayisi icinde, 4/A'li (SSK) olanlarm sayisi ise 19.044 kisj, 4/B'li (Bag-
Kur) olanlann sayisi 2.901 kisj ve 4/C'li (Emekli Sandigi) olanlann sayisi 1.541 kisidir.

*

Tablo 4. Orhangazi'deki Toplam Qali$an Sayismin Dagilimi

ORHANGAZi'DEKJ AKTJF gALI§ANLARIN SJGORTA TURUNE GORE DAGILIMI
jff^ '̂
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SJGORTA TURU

4/A (SSK)

4/B (BACKUR)

4/C (EMEKLI SANDlGl)

TOPLAM

KJ$i SAYISI

19.044

2.901

1.541

23.486

% DAGILIMI

81,09

12,35

6,56

100

^

* Sosyal Guvenlik Kurumunun 2020 verilerine dayanarak usteki table hazirlanmistir.

Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi'nin 2020 Yili Sanayi Kapasite Raporu'na gore
Bursa'daki sanayi sektorunde cahs.an toplam kisj sayisi ise 284.256 kisidir.

Orhangazi ilcesinde servis araclarma yonelik oneriler gelistirilmesi icin onemli bir
dicker girdi ogrenci sayilandir. Tablo 6'da il Milli Egitim Mudurlugu verilerine gore
Orhangazi'deki toplam ogrenci sayilan yer almaktadir, 2020 Egitim- Ogretim Yili icin
Orhangazi'deki toplam ogrenci sayisi 13.299'dur.

Tablo 6. Ogrenci Sayilan

JLQE

Orhangazi

ANASINIFI

OGRENCJ

SAYISI

1,192

OGRENCI

SAYISI

(ANASINIFI

HARJQ)

12,107

OGRETMEN

SAYISI

855

PERSONEL

SAYISI

54

TOPLAM

14,208

Orhangazi'deki
Okullara Servis

ile tasrnan
Ogrenci Sayisi

1,227

*Kaynak: Bursa II Milli Egitim Mudurlugii'nden 2020 yihna ait alinan rakamtardir.

3. (S) PLAKALI ARACLARA AJT BJLGJLER

Bursa Buyuksehir Belediyesi smirlan icinde faaliyet gosteren ve 07.10.1998
tarihinden bu yana personel ve ogrenci tasimaciligmda cahsan ticari araclara, 1998/11158
sayili Bakanlar Kurulu Karan ile 30.09.1998 tarih ve 1998/214 sayili Jl Trafik Komisyon
karan dogrultusunda, tahdit getirilmi§tir. Bu karar ile birlikte kent merkezinde getirilen tahdit
sonrasmda, il Trafik Komisyonu'nun 28.04.1999 tarih ve 1999/98 sayili karan ile diger
ilcelerde de uygulanmistir.

5216 Sayili Buyuksehir Belediyesi ve 5393 Sayili Belediye kanunlarmm yururluge
girmesi ile birlikte, bu kanunlar dogrultusunda alinan 2005/33 il Trafik Komisyon karan ile
birlikte ticari arac verilme usul ve esaslanni buyuksehirde Ulasim Koordinasyon Merkezi,
ilgelerde ise ilce belediyesi uhdesine gecmistir.

5216 sayili Buyuksehir Belediyesi Kanunu'na gore, taksi, dolmus ve servis
araplannin durak ve arac park yerleri ile sayismm tespitine ili§kin yetkiler Buyuksehir
belediyesi smirlan dahilinde Ulasim Koordinasyon Merkezi tarafmdan kullanilmaktadir.

5216 sayili yasa ile Buyuksehir sorumluluk alani igindeki servis araclarma ait yetki ve
sorumluluk, gorevlert ayni yasantn 8. ve 9. maddelerine dayanilarak hazirlanan ve
15.06.2006 tarih ve 26199 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge giren Buyuksehir..:
Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi ile tammlanan Ulasim Koordinasyon
Merkezi'ne (UKOME) verilmi§tir. Taksi, dolmus, minibus ve umum servis araplan ile



toplu tasim araglarmm tahsis siireleri, ticari plaka sayilan ile bu plakalarm verilmesine
iliskin usul, esas ve devir iicretleri, yonetmeligin 28. maddesi geregi UKOME
tarafindan tespit edilmektedir.

igisleri Bakanhgi Mahalli Jdareler Genel Mudurlugu'nun 06/11/2009 tarih ve
45945 sayih yazismda; 5393 sayih Belediye Kanunu ile 86/10553 sayih Bakanlar Kurulu
Karan geregi belediye smirlan iginde yapilacak tasimalarda belediyelerin munhasir yetki
sahibi oldugu yeniden ifade edilmistir.

igisleri Bakanhgi Mahalli Jdareler Genel Mudurlugu'nun 28/12/2011 tarih ve
B.05.0.MAH.0.02.01.00-253-32228 sayih yazismda, konunun 5216 sayih Buyuksehir
Belediyesi Kanunu ile tanman yetkiler kapsammda oldugu, bu nedenle UKOME tarafindan
(S) ptaka artmmi konusunda igisleri Bakanhgi'ndan izin almmasina gerek olmadigi, sadece
toplu tasima ihtiyaci konusunda UKOME tarafindan hazirlanan raporun Emniyet Genel
Mudurlugu'ne bilgi igin gonderilmesi gerektigi ifade edilmistir. Bu nedenle igisleri Bakanhgi
Mahalli Jdareler Genel Mudurlugu'nden plaka artinmma iliskin gorus almmasina gerek
bulunmamaktadir.

Bakanlar Kurulu'nun 98/10553 sayih ticari plakalara iliskin tahdit karan ile birlikte
baslayip, il trafik komisyonlan ve Orhangazi ilgesi simrlarinda faaliyet gosteren Orhangazi
ilge Belediyesi basta olmak uzere: Boyahca, Qakirli, Narlica, Yenisoloz belde belediyeleri
tarafmca verilmis toplamda 131 adet ticari tahditli (S) servis plakasi mevcut olup, 6360 sayih
yasa ile birlikte butunsehir kapsammda faaliyet gosteren Bursa Buyuksehir Belediyesi
Ukome Kurulu'nun 2018/334 sayih karan ile merkez bolgedeki ilgelerde faaliyet gostermesi
igin 338 adet ilge (S) plakasmm merkez bolgeye tescilini yapmistir. Bunun 15 adedi de
Orhangazi ilgesinden olmus.tur. Ancak her gegen gun artan talep ve ilgede faaliyet gosteren
korsan servis araglan denetimlerin yetersiz duzeyde kalmasi nedeniyle; korsan servis
araglarmm azaltilmasma yonelik olarak bir geli§me saglanamamaktadir. Korsan servis
araglarmm yam sira (S) plakanm piyasa degerinin oldukga yuksek olmasi da (S) plakaya
olan talebi ortaya koymaktadir. Diger yandan Bursa'da faaliyet gosteren A, A1, C Tipi
Guzergah Jzin Belgesi (kendi ogrencisr ve/veya personelini tasimak igin okul/firmalann
kendi adma tescilli araglan) bulunan servis araglan sayisi 2020 yili icin gegerli toplam
2471 adet beige verilmistir. Orhangazi ilgesi iginse 10 adet arag igin A, A-1 ve C tipi
guzergah izin beiges! verilmistir. Bu durum, servis tasjmacihgmda mevcut (S) plakali
araglarm yetersiz kaldigim ve okul/firmalarm servis tasimacthgi faaliyetini kendi olanaklan ile
yuruttugunu gostermektedir.

4. ONERJLERVESONUC

Orhangazi nufusu 2016 yilmda 77.297 iken, 2017 yilmda 78.048 kisi, 2018 yilmda
78.447 kisi, 2019 yilmda ise 79.145 kisi, 2020 yilmda ise 80.118 kisidir. Istatistik verilerinden
de anlasjlacagi uzere Orhangazi ilgesinin nijfus artismin ilerleyen yillarda da devam etmesi
beklenmektedir. Nufus artisi ogrenci ve galisan sayilarmda da arttsa neden olacagi ve (S)
plaka ihtiyaci yillar iginde artis. gosterecegi bir gergektir. Bununla birlikte ekonomik ve egitim
aktivitelerin yer degistirmeye baslamasi, ikamet bolgelerinin ise daha duragan kalmasi
sebebiyle kisjsel hareketliliklerde de degi§kenligi arttiracak ve dolayisiyla servis ulasimma
olan ihtiyaci arttiracak baska bir durum olarak ortaya gikmaktadir. Bunun en somut
b'rneklerinden biri Turkiye'nin Otomobili Girisimi Grubu(TOGG) tarafindan koms.u ilge olan
Gemfik ilgesi simrlarinda bir otomotiv fabrikasi kurma faaliyetlerine baslamis ve ulkemizin
yerli otomobilinin fabrikasmda gahsacak beyaz ve mavi yakali personelde oncelik olarak
yakm gevrede ikamet edecegini dusunecek olursak, servis ihtiyaci kagmilmaz olacaktir.

Bununla birlikte servis ulasimi, toplu tasima ulasmni ile bireysel arag ulas.imi
arasmda dengeleyici bir ulasim faktoru olarak ortaya gikmaktadir. Toplu tasima sisteminin
dinamik olamadigi (Ev-ls., Ev-Okul hedefli sadece iki yonlu ve belirli zaman dilimlerine odakh)
veya toplu tasima sistemi igin yeterince verimli olmadigi alanlarda, bireysel arag kullammma
donOsebilen ulasim hareketliliklerini azaltmada faydali olan bir ara toplu tasima faktoru , ,
olmaktadir. Dolayisiyla bireysel arag kullanimmm azaltilmasi hedefinde toplu tasima:* *'v \n sonra gelen en onerrUi dengeleme faktoru olmaktadir. • - i*r *..

/ S ̂  -fc 1* ^>

, ^ «j
' ! /*»:

-"•' j35 *•*..-•



Orhangazi ilcesi ozelinde; 116 adet ticari servis plakasi gdzukse de; guzergah izin
belgeleri ile faaliyet gosteren 10 aracin mevcut olmasi, 2018/334 sayili Ukome Kurulu Karan
ile 15 adet aracin merkez bolgeye tescil olmasi ile birlikte, Orhangazi ilgesi'ndeki okullara
1.227 ogrenci servis tasimacihgi ile tasimali olarak gelmekte ve bu kapsamda (S) serisinden
olmayan araclarin tasimali sistem icinde faaliyet gostermesi nedeniyle, araclarin 17+1(sofor)
agirlikli cahsmalan sebebiyle ilcenin ortalama 49 adet (S) serisinden plaka ihtiyaci ortaya
9ikmaktadir. Kisa ve orta donemde en az 30 adet aracin satismm yapllarak gerekli ihtiyacin
karsilanmasimn saglanmasmin uygun oldugu degerlendirilmektedir.
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