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Abdullü YENİGÜN Başkanlığında Mardin
UKOME, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve aşağıda isimleri yazılı

üyelerin iştirakl eriy|e l7l|l/2021 Çarşamba günü saat l4:00'da Mardin İl Milti Eğitim Müdürlüğü
1'oplantı Salonunda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplanılmıştır

din İl Emniyet Müdiirlüğü'nün 05.10.202l tarih ve
202l l00l 10325 l 18752 sayılı yazısı.

TEKI,IF' :Mardin İli Hüniyet Caddesindeki trafik düzenlenmesi talebi
ile ilgili teklif.

MFVzUAT
52l6 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu' nun 7. maddesinin f

bendi ve aynı Kanun unun 9.maddesi,29l8 sayılı KarayoIu Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelik Büyükşehir
Belediyeleri Koordi nasyon Merkezleri Yönetm eliğinin l 8.maddesi ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmelikler

AI,T KoMİsYoN RAPORIJ :Dosyasında ve yerinde yapılan incelemelerde;
il Emniyet Müdürlüğü' nün ilgi (b) kayıtlı yazı ekinde bulunan rapor ile Kızıltepe Köprülü Kaı,şağı

arıa arter konumunda bir kavşaktır. Bu kavşak ve katılımlarından sabah ve akşam saatlerinde trallk
yoğunluğu yaşanmaktad ır. ozellikle Işık caddesi üzerinden gelip, Hürriyet caddesi üzerinden kızılte l)t,Kavşağına kahlımında araç parklanmalarından kaynaklı uzun trafik kuyrukları oluşmaktadır. Hi.irri yet
Caddesi yaklaşık on bir metre genişlikte olmasına rağmen tek şerit gidiş, tek şeritte geliş olarak
kullanılmaktadır. Bu durum trafik sıkışıkl ığının yaşanmasına neden olmaktadır. Işık Caddesi istikaıı.ıctiıe
doğru akımın tek şeritten, Kızıltepe Köprü lü Kavşağı istikametine doğru akımının çift şeritten sağlanacak
şekilde diizenlenmesi halinde trafik sıkışıkl ığıııın önemli ölçüde azalacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda; Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Işık Caddesi kesişiminden Kızıltepe Köprülü
Kavşağı istikametine doğru yolun sağ ve sol tarafınd a olmak üzere çift taraflı Duraklanıa ve Park Etnıenin
Yasaklaıımasının devamı ile birlikte; Işık Caddesi istikametine doğru akımın tek şeritten, Kızıltepe
Köprülü Kavşağı istikametine doğru akımının çift şeritten sağlanacak şekilde bölünmüş yol şerididüzenlenmesi, gerekli yol çizgi ve Ievha çahşnıalarının apılması, uygulamanın ilk etapta belirtilen şekilde},
yapılı-ııası, aksaklık yaşanması halinde ise Hürriyet Caddesi üzerine çift ve tek olan şeritleri ayırmak için
delinatörlerle orta ayracın oluşturulması,

IŞık Caddesi üzerinde bulunan Ygh-o Nihat Mungan İlkokuıu önü ile Hüniyet Caddesi kesişiıni
arasında kalan kaldırımda Artuklu Belediye BaşkanIığİ tarafından gerekli düzenleme çalışmasınıııyapılması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

nu ile ilgili yapılan görüşmeler nelicesinde; alt komis5,ıın
raporunun aynen KABULÜNE, Komi syon Başkanı ı,e katılaıı üyelerin oy birliği yle karar verilıniştir

Ek: Alt Komisyon Raporu ve ek i (2 Sayfa)
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