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T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR ULAŞIM MERKEZİ(İZUM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Ulaşım Dairesi Başkanlığı İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü 

Çalışma Usul Ve Esasları ile Görev Yetki ve Sorumlulukları belirtilmektedir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 11.02.2019 tarih ve 05.98 sayılı 

İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü'nün kuruluşuna dair alınan kararı ve 10.06.2019 tarih ve 05.424 
sayılı kararı ile onaylanan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede ifade edilen;
a) Başkanlık: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
b) Belediye / Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesini,
c) Dairesi Başkanı: Ulaşım Dairesi Başkanını,
ç) Şeflik: Şube Müdürüne bağlı olarak teknik ve idari işleri yürüten teknik ve idari personeli,
d) Şube Müdürü: İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürünü,
e) UKOME: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye 

Yasası ve diğer ilgili yasaların öngördüğü her türlü ulaşımla ilgili kararları alan Merkezini,
f) Ukome Genel Kurul Üyesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki ulaşım proje, hizmet ve 

yatırımları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey idarecileri,
g) Ukome Teknik Kurul Görevlisi: Genel Kurulda görüşülecek konuların değerlendirilmesi ve ön 

hazırlık çalışmalarının yapılması için görevlendirilen teknik personeli,
ğ) Üst Yönetim: Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcılıklarını,

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 4- (1) İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak 

Müdür, İdari İşler Şefliği, Sinyalizasyon Şefliği, Trafik Parkı Şefliği, Yayalaştırılmış Bölgeler Şefliği, 
Ulaşım Teknolojileri Şefliği, Altyapı Şefliği, Terminaller Şefliği, Tünel Şefliği birimlerinden oluşmaktadır.

İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5- (1) İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;  
a) Tüm kent trafiğinin tek merkezden kontrol edildiği İzmir Ulaşım Merkezini (İZUM) yönetir.
b) Çocuk Trafik Eğitim Parklarını ilgili yönetmeliklere uygun olarak yönetir.
c) Kurumumuz sorumluluğunda bulunan Terminalleri ilgili mevzuata uygun olarak yönetir.
ç)Kent genelinde yapılan incelemelerde sinyalize edilmesi gerekli görülen kavşak veya yaya 

noktalarının sinyalize hale getirilmesini sağlar.
d)Tüm sinyalize kavşakları işletir, bakım, onarım ve temizliğini sağlar.
e) Kurumumuz sorumluluğundaki yayalaştırılmış bölgelerin teknolojik imkânlarla yönetilmesini ve 

giriş çıkışların kontrol altında tutulmasını sağlar.
f) Kent trafiğini sürekli gözlem altında tutarak aksayan alanlarda gerekli trafik önlemlerini alır.
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g) Yol veya kavşak geometrisinde değişiklik yapılması gereken durumlarda, gerekli proje çalışmasının 
yapılması için konuyu ilgili birimlere öneriler ile birlikte iletir.   

ğ) Gerekli görülen durumlarda trafik sayımları yapar.
h) Emniyet, vatandaş, muhtarlık, kamu ve tüzel kurum ve kuruluşlardan gelen şikayet ve istekleri 

değerlendirerek yerinde inceler,
ı) Tespit edilen kaza kara noktalarındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve güvenliğini hazırlamak 

amacıyla çalışmalar yapar.
i) Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan; meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda trafiği 

düzenlemek, güvenli hale getirmek amacıyla trafik sayımları, tetkikler ve incelemeler yaparak öneri trafik 
dolaşım planlarını oluşturur.

j) İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ve dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen işler 
konusunda gerekli koordinasyonu ve sağlıklı iş akışını yürütmek.

k)Mal, Hizmet ve yapım işlerinde kontrollük yapmak, hakediş düzenlemek, kabul işlemleri yapmak ve 
ara denetimlerde bulunmak .

l) UKOME’nin Teknik Kurul ve Genel Kurullarında Müdürlüğü temsil ederek çalışmalara katılım 
sağlar,

m) Trafik düzeni ile ilgili alınmış olan UKOME ve İl Trafik Komisyonu Kararlarının uygulanmasını 
sağlar,

n) Yapılan tüm işlerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun çalışılmasını 
sağlar,

İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6- (1) İzmir Ulaşım Merkezi, Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Daire Başkanlığına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde bu Yönetmelikte kendi müdürlüğü için 

belirtilen görevlerin yürütülmesi ile Başkanlık Makamı’nın emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev 
ve yetkilerin kullanılması İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürünün sorumluluğundadır.

b) Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirir, Müdürlüğüne bağlı personelin 
yetki ve sorumluluklarını belirler.

c) Şube Müdürleri yürüttüğü tüm faaliyetlerden Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na karşı sorumludur.
ç) Yasa ve Yönetmeliklerle kendine verilmiş olan görevleri mevzuata uygun olarak yürütülmesinden 

sorumludur.
d) Diğer Müdürlükler ile ortak yürütülen projelerde koordinasyon ve bilgi akışını sağlar.
e) Müdürlüğe ulaşan evrakların ve görevlerin dağılımı ve denetimini sağlar.
f) Müdürlükte hazırlanan evrakları, çalışmaları denetler, yönlendirir.
g) Müdürlüklerin bütçesini hazırlayarak etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.
ğ) Yapılan her türlü faaliyetin raporlanmasını sağlar ve onaylar.
h) Personelin işlerini eksiksiz ve zamanında yapmasını sağlar.
ı) Stratejik Plan, haftalık ve aylık ilerleme raporları, Faaliyet Raporu ve Performans Programı 

çalışmalarının zamanında yürütülmesini sağlar.
i) Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda yapılması gereken iş ve işlemleri denetler ve onaylar.
İdari İşler Şefliği görev ve yetki sorumlulukları
MADDE 7- (1)İdari İşler Şefliği görev ve yetki sorumlulukları şunlardır;
a) Kurum, kuruluş ve vatandaşlar ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerden gelen istek, 

şikâyet, dilekçe ve yazışmaların evrak kaydını yaparak evrağın müdürlük içinde oluşan her türlü hareketini 
kayıtlı olarak takip etmek ve arşivlemek,

b) Müdürlüğün tüm personelin PDKS (Personel Devam Takip Sistemi) sistemi üzerinden puantajların 
yapılması ve takibinin sağlanması,

c) Müdürlüğe ait her türlü ödeme evraklarını hazırlamak, avans işlemlerini yapmak ve takibini 
sağlamak. 

ç) Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde Müdürlükte bulunan demirbaşa kaıtlı araç ve gereçlerin 
kurulması ve kullanım kılavuzlarına uygun kullanılmaları ile tüketim malzemeleri sınıfına giren 
malzemelerin temini ve tasarruflu kullanımına yönelik koşulları sağlamak.
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d) İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü personeli olan işçi ve memur personel ile stajyer personelin 
özlük haklarını takip etmek.

e) Daire Başkanı ve Şube Müdürü'nün verdiği görevleri yapmak.
Sinyalizasyon Şefliği görev ve yetki sorumlulukları
MADDE 8-  (1) Sinyalizasyon Şefliği görev ve yetki sorumlulukları şunlardır;
a) İzmir Ulaşım Merkezine bağlı olan kavşakları yönetmek.
b) İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında kalan kavşaklarda akıllı trafik sistemi 

kapsamında gerekli programsal işlemleri, sayımları, kavşakların kontrolünü ve denetimini sağlamak.
c) Trafiği düzenlemek ve güvenli hale getirmek için tetkikler, incelemeler yaparak önerilerde 

bulunmak, ihtiyaç duyulan noktalarda projelendirme yapmak.
ç) Trafik kazaları ile hasarlanan sinyal direklerini ve cihazlarını onarmak ve hasar tespit raporlarını 

düzenlemek.
d) Daire Başkanı ve Şube Müdürü'nün verdiği görevleri yapmak.
Trafik Parkı Şefliği görev ve yetki sorumlulukları
MADDE 9- (1) Trafik Parkı Şefliği görev ve yetki sorumlulukları şunlarıdır;
a) İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen trafik eğitim personeli ve İzmir İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı program dahilinde belirlenen okullardan öğrenci seçimleri ile okul öncesi 
ve okul çağındaki çocuklara trafik kurallarını öğretmek ve alışkanlık kazandırmak amacıyla eğitim vermek,

b) Trafik parkının düzen ve tertibini sağlamak.
c) Öğrenci veya öğretmenlerin alan içerisinde güvenliğini sağlamak.
ç)Trafik Parkının yönetmeliğe uygun şekilde işletilmesini sağlanmak.
d) Daire Başkanı ve Şube Müdürü'nün verdiği görevleri yapmak.

          Yayalaştırılmış Bölge Yönetim Şefliği görev ve yetki sorumlulukları
MADDE 10: (1)Yayalaştırılmış Bölge Yönetim Şefliği görev yetki ve sorumlulukları şunlarıdır;
a)Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan ve UKOME Kararıyla Yayalaştırılmış olan 

bölgelerdeki hidrolik bariyer sistemlerinin işletilmesi, yönetilmesi ve kontrolünü sağlamak.
b) Yayalaştırılmış bölgelere girecek ve çıkacak olan araçların gerekli izninin verilip takibinin yapmak.
c) Yayalaştırılmış bölgelerdeki araçların kaldırılması için Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Emniyet 

Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanması.
ç)Yeni yayalaştırılacak olan bölgelerde gerekli incelemelerin yapılması ve hidrolik bariyer 

ihtiyaçlarının belirlenmesi.
d)Daire Başkanı ve Şube Müdürü'nün verdiği görevleri yapmak.
Ulaşım Teknolojileri Şefliği görev ve yetki sorumlulukları
MADDE 11: (1) Ulaşım Teknolojileri Şefliği görev yetki ve sorumlulukları şunlarıdır;
a) Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi işi kapsamında kurulu olan kamera 

teknolojilerini aktif olarak işletilmesini sağlamak.
b) Kent genelinde kurulu olan kameralar için Emniyet Genel Müdürlüğü personelleriyle görüntü 

paylaşımı yapmak.
c) Yeni kurulacak teknolojik sistemlerin projelendirilmesini sağlamak.

          ç) Ledli Bilgilendirme Panolarının görsel içerik hazırlanarak işletilmesini sağlamak.
d) Trafik ölçüm sistemlerinin aktif çalışabilirliğini sağlamak, arıza tespiti yapmak ve çözümlemek.
e) İzmir Ulaşım Merkezinin Network, server odasının yönetimini yapmak.
f) İzmir Ulaşım Merkezi web sitesi ve mobil uygulamasını kontrol etmek, iyileştirme çalışmaları 

yapmak ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak
g) İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğünün bütçesi hazırlamak.
ğ)Stratejik Plan, Haftalık ve Aylık İlerleme Raporları, Faaliyet Raporu ve performans programı 

çalışmalarını hazırlamak.
h)Müdürlük araçları ile ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek.
ı) Daire Başkanı ve Şube Müdürü'nün verdiği görevleri yapmak.
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Altyapı Şefliği görev ve yetki sorumlulukları
MADDE 12- (1) Altyapı Şefliği görev yetki ve sorumlulukları şunlarıdır;
a) Tüm sinyalize kavşak ve yaya geçitlerinin alt yapı arızalarını gidermek,
b) Elektrik, iletişim, su vb. ilgili kurumlardan kaynaklanan alt yapı arızalarının giderilmesini sağlamak
c) Tam Adaptif Trafik sisteminin network altyapısının hatlarının çekilmesi, yenilenmesi ve periyodik 

bakımlarının yapılmasını sağlamak.  
ç) Diğer altyapı ve üstyapı kuruluşlarının yapacağı çalışmalarda gözlemci olarak saha kontrolünün 

yapılmasını, gerekli görülen durumlarda deplase işlerinin tamamlanmasını sağlamak.
d) Akıllı trafik sistemine bağlanacak olan sistemlerin altyapı keşiflerini yapmak.
e) Daire Başkanı ve Şube Müdürü'nün verdiği görevleri yapmak.
Terminaller Şefliği görev ve yetki sorumlulukları
MADDE 13- (1) Terminaller Şefliğinin görev ve sorumlulukları şunlarıdır;
a) İzmir Büyükşehir Belediyesine ait terminalleri işletmek/ işlettirmek.
b) Terminalleri işletmek, geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, yaptırmak, istatistikî bilgileri 

toplamak.
c) Terminallerdeki tüm işyerlerinin ve terminallerin, genel işleyişinin takibini ve denetimini zabıta 

kanalıyla yaptırmak.
ç) Terminallerde düzenli ve düzensiz karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle taşımacılık 

yapan firma ve acentelerin kanun ve yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmelerini denetlemek, 
şikâyetleri Şube Müdürlüğü'ne bildirmek.

d) Terminalleri kullanan firma ve acentelerin araçlarının UKOME kararları ile belirlenmiş kalkış 
saatlerine uyulmasını denetlemek ve sefer atlanmamasına dikkat etmek.

e)Daire Başkanı ve Şube Müdürü'nün verdiği görevleri yapmak.
Tünel Şefliği görev ve yetki sorumlulukları
Madde 14- (1) Tünel Şefliğinin görev ve sorumlulukları şunlarıdır;
a)İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tünelleri işletmek.
b)Tünelleri elektronik, teknolajik sistemlerle geliştirmek,
c)Tünel içerisinde meydana gelen olağan dışı olaylara anlık müdahale etmek.
d)Tünel ile ilgili istatistik bilgiler toplamak.
e)Daire Başkanı ve Şube Müdürü'nün verdiği görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü çalışma usul ve esasları
MADDE 15 – (1)  İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları şunlardır;
a) Bu Yönergenin 5 inci maddesinde yazılı görevleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 

yürütür.
b) Şefliklerin yapması gereken iş ve işlemleri denetler ve yürütür

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönerge, Üst yönetici tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönergenin hükümlerini Üst Yönetici adına Ulaşım Dairesi Başkanı yürütür.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://eislem.izmir.bel.tr/EImzaliBelgeSorgulama.aspx?V=BEA5N1BCZ adresinden yapılabilir.



5

OLUR

Dr. Buğra GÖKÇE
Başkan a.

Genel Sekreter
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