(18.03.2020 tarihli ve 2020/77 sayılı UKOME Kararı)
TRAFİK İZNİ YÖNERGESİ
Amaç ve kapsam
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin
yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolları üzerinde ve kenarında yapılacak çalışmalar
nedeniyle bu yolların bir kısmının veya bir bölümünün geçici olarak yaya ve/veya araç trafiğine
kapatılması durumunda trafik düzeni ve güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik
alınacak tedbirler ile çalışmayı yapacak kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin görev ve
sorumluluklarını belirlemektir.
Hukuki dayanak
Madde 2 – (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği,
Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
UKOME
:Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon
Merkezini,
AYKOME
:Adana Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon
Merkezini,
Trafik Zabıtası
:2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6 ncı maddesi ile
yetkilendirilmiş Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma
Genel Komutanlığı görevlilerini,
Zabıta Trafik Ekipleri
:Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin zabıta
birimlerini,
Trafik İzni
:Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca
düzenlenen trafik izni yazısını,
İfade eder.
Trafik izni başvurusu
Madde 4 – (1) Bu Yönerge kapsamındaki yollar üzerinde ve kenarında yapılacak çalışmalarda
istenilecek trafik izni başvurularında; çalışmanın tarih ve saatlerinin belirtildiği başvuru yazısı veya
dilekçesi ekinde çalışmanın niteliğine göre gerekli bilgi ve belgelerin bulunması gerekir.
Yetki
Madde 5 – (1) Bu Yönerge kapsamındaki yollar üzerinde ve kenarında yapılacak çalışmalar
nedeniyle istenecek trafik izin başvuruları UKOME tarafından değerlendirilir ve bu yolların bir
kısmının veya bir bölümünün geçici olarak yaya ve/veya araç trafiğine kapatılmasının uygunluğu
UKOME kararı ile belirlenir.
(2) UKOME kurulunun ayda bir yapıldığı dikkate alınarak, 2 (iki) aydan kısa süreli
çalışmalarda, işlerin aksamaması ve kolaylık sağlanması açısından trafik izin talepleri Ulaşım Daire
Başkanlığınca 2 (iki) ayı geçmeyen trafik izni verilebilir.
(3) UKOME gündemine alınan ancak süreye bağlı veya acil başlanması gereken çalışmalarda
gecikmeye sebebiyet verilmemesi adına UKOME kurul kararı alınıncaya kadar Ulaşım Daire
Başkanlığı tarafından trafik izni verilebilir. UKOME kararı alındıktan sonra UKOME kararına göre
işlem yapılır.
(4) Karayolunun yapısında, üzerinde veya altyapılarda meydana gelen kaza, arıza vb. acil
müdahale edilmesi gereken zaruret hallerinde ilgili kurum, kuruluş veya kişilerce trafik zabıtası ile
zabıta trafik birimine bildirilmesi ve bu birimlerce uygun görülmesi halinde çalışma yapılabilir. Bu
çalışma, Zemin Açımı Uygulama Yönetmeliği kapsamında ise ilgili kurum, kuruluş veya kişiler
Yönetmelik hükümleri ile AYKOME kararlarına göre gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
(5) Birinci ve ikinci fıkraya göre verilen trafik izinleri başvuru sahibi ile trafik zabıtası ve ilgili
belediye zabıta birimlerine bildirilir.

Trafik İzni verilenlerin yükümlülükleri ve sorumlulukları
Madde 6 – (1) Bu Yönerge kapsamında trafik izni verilen kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve
tüzel kişilerin yükümlülükleri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
6.1) Trafik izni verilenler, çalışmaya başlamadan önce “Şehiriçi Yolların Yapım Bakım ve
Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartlarına göre gerekli trafik işaret ve levhalarını yerleştirmekle,
iş güvenliği ve yol emniyetini sağlayacak bütün tedbirleri almakla ve çalışma süresince devamlılığını
sağlamakla yükümlü ve sorumludur.
6.2) Trafik izni verilenler, çalışmaya başlamadan önce trafik zabıtasına haber vererek, alınan
tedbirlerin trafik zabıtası tarafından uygun görülmesi halinde çalışmaya başlamakla yükümlü ve
sorumludur.
6.3) Trafik izni verilenler, çalışma esnasında gerekli birimlerle koordinasyonu sağlamakla ve
herhangi bir aksaklık durumunda yetkili birimlere bildirimde bulunmakla yükümlü ve sorumludur.
6.4) Trafik izni verilenler, yollarda yapacakları çalışmalarda çalışma mahallini havanın
kararmasından itibaren aydınlatmakla yükümlü ve sorumludur.
6.5) Trafik izni verilenler, çalışma yapılan yolların yerine trafik sirkülasyonunun alternatif
yollara yönlendirmesi için gerekli işaret ve levhaları yerleştirmekle yükümlüdür.
6.6) Trafik izni verilenler, çalışma tamamlandıktan sonra mevcut trafik sirkülasyonunu eski
haline getirmekle trafik ve yön bilgi levhalarını eski yerlerine yerleştirmekle yükümlüdür.
6.7) Trafik izni verilenler, çalışma sonrası yolla ilgili eksik imalat bırakmamakla yükümlüdür.
Eksik ve hatalı yapılan imalatlar sonucunda meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararda hukuki ve
cezai tüm sorumluluk Trafik İzni verilenlere aittir.
6.8) Trafik izni verilenler, çalışmalarında iş programına uygun olarak faaliyet göstermekle
yükümlüdür.
6.9) Çalışmaları nedeniyle üçüncü kişilere verecekleri her türlü zararda tüm hukuki ve cezai
sorumluluk trafik izni verilenlere aittir.
6.10) Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından istenmesi halinde trafik yoğunluğunun fazla
olduğu yollarda yapılacak çalışmalarda, trafik izni verilenler halkı bilgilendirmek için gerekli
çalışmayı (afiş, broşür dağıtımı, basın yayın yoluyla duyuru vb.) yapmakla yükümlüdür.
Denetim
Madde 7 – (1) Bu Yönerge kapsamında trafik izni çalışmaların denetimleri trafik zabıtası ve
belediye zabıta trafik birimlerince yapılır.
(2) Denetimler sırasında alınan tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde çalışmalar durdurulur ve
eksiklikler tamamlandıktan sonra tekrar çalışmaya devam edilir.
(3) Trafik izin şartlarına ve süresine uymayanlar ile trafik izni olmadan çalışma yapanlar
hakkında yetkili birimler tarafından yasal mevzuatlarında yer alan hükümlere göre işlem yapılır.
Trafik işaretleme projesi (Değişik:18/11/2020 tarihli 2020/236 sayılı UKOME kararı)
Madde 8 – (1) Bu Yönerge kapsamında yapılacak trafik izni başvurusuna; Şehir içi Yolların
Yapım, Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartlarına uygun olarak, çalışmayı yapacak
kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi tarafından hazırlanmış ve çalışmanın yapılacağı yolun
sorumluluk bölgesine giren trafik zabıtası (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6 ncı maddesi ile
yetkilendirilmiş Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı görevlileri) tarafından
uygun görülmüş Trafik İşaretleme Projesi eklenecektir.
(2) Zemin Açımı Uygulama Yönetmeliğine göre Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı başvurularında
da birinci fıkrada belirtilen Trafik İşaretleme Projesinin bir sureti eklenir.

