
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AYKOME (ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ)
YÖNETMELİĞİ

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1. Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Altyapı

Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile müeyyide işlemlerini düzenlemektir.

Madde 2. Kapsam
Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi'nin kuruluş,

görev, yetki, çalışma esas ve usulleri ile altyapı yatırım hesabından yapılacak harcamalar, hizmetler ve
yatırımlarlailgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsızve ortak tranşe açılması gibi konularda

uyulması gereken zamanveşartlara ilişkin esasları kapsar.

Madde 3. Dayanak
Bu Yönetmelik, 5216 sayılı Kanunun8 inci maddesine, 6360 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin

1 inci fıkrasına, 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine, 15 inci maddesinin (b) fıkrasına, 18 inci
maddesinin (f) fıkrasına, 34 üncü maddesinin (e) fıkrasına, 2464 sayılı Kanunun mükerrer 79 uncu

maddesine, 80 inci maddesinin (d) fikrasına, 82 inci maddesine, 97 inci maddesine ve “Büyükşehir
Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4. Tanımlar
41. Altyapı : İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu projeleri, elektrik,

doğal gaz, telekomünikasyon, kablolu televizyon bağlantı hatları projeleri, enerji besleme
projeleri ve benzerleri gibi projeler kapsamında yapılacak yeraltı çalışmalarına ait yol alt ve üst
yapıların; yol dolgusu,alt temel, temel, asfalt kaplama, parke bordür vb. tümü.

42. Taslak program : Altyapı yatırımı yapan Kurumlar, belli ise beş yıllık, değilse
kalkınmaplanı yıllık programlarına uygun taslak programlarını, yol ismi ve öngörülen işe
başlamavebitim tarihleri ile yatırım metrajını da kapsayacakbir liste halinde yapılan program.

43. Kesin program : Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar
tarafından Büyükşehir dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık

programlara uygun olarak yapılacak taslak programların AYKOMEtarafındanbirleştirilmesi.

44. Tranşe : Altyapıtesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre

kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,

45. Münferit tranşeler : Ortak yatırıma girmeyen altyapı yatırımları tranşelerinin,

Aykome Şube Müdürlüğü'nüntespit ettiği programa ve verilen kazı ve çalışma iznine uygun

olarak yapılan kazılar.
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Ortak transeler : Birden fazla Kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı
anlaşılırsa Ortak Programaalınanaltyapı yatırımları teknik bir engel yoksa ortak tranşe ile ilgili
bütün iş ve işlemler, bu meyandailk keşif, ihale dosyası hazırlanması, kurumların hisselerine

düşen masraf miktarının belirlenmesi, ortak kazı ve çalışmaizni verilmesi.
Yol : İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olanaçıklık,

tretuar, trafik şeritleri ve refüjleri,
CBS : Coğrafi BilgiSistemlerini,

UKOME : Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni,

AYKOME : Altyapı Koordinasyon Merkezi'ni,
İlçe Belediyesi : 6360 sayılı yasaile belirlenen Trabzon Büyükşehir Belediyesi

hudutları dâhilinde oluşturulmuş olan Büyükşehirİlçe Belediyelerini,
Aykome Uygulaması : Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
sorumluluğunda Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünün internet üzerinden

çevrimiçiolarak çalışmalarını yürüttüğü sistemi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlılık ve Bağlayıcılık

Madde5. Bağlılık
Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi; AYKOME, Büyükşehir Belediye

başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceğikişi eliyle yürütür.

Madde6. Bağlayıcılık
Altyapı koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırımla ilgili kararlar; Büyükşehir

Belediyesi, Büyükşehir dâhilindekiİlçe Belediyelerini ve Büyükşehirsınırları içindeki kamu kurum ve

kuruluşları ile diğer gerçek vetüzelkişileri bağlar.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Altyapı Koordinasyon Merkezi

Kuruluş, Görev, Toplantı ve Çalışma Esasları

Madde 7. Kuruluş
7.1 AYKOME,Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında

aşağıda belirtilen temsilcilerin katılımlarıile toplanır:

A) Büyükşehir Belediyesi

1- Fenİşleri Dairesi Başkanı
2- Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı temsilcisi

3- Zabıta Dairesi Başkanlığı temsilcisi

4- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığıtemsilcisi
5- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı temsilcisi

6- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığıtemsilcisi
7- Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı temsilcisi
8- Ulaşım Dairesi Başkanlığıtemsilciği,s..

9- Destek Hizmetleri Dairesi temsil€isi"}Ö.

Nosree ih ve 73 sayılı kararının ekidir.
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10- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı temsilcisi
B) TCK 10.Bölge Müdürlüğü temsilcisi,

C) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi,

D) DSİ22. Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
E) DLHİ Genel Müdürlüğütemsilcisi,
F) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş temsilcisi,
G) Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. temsilcisi,
H) AKSAElektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi,

Boru Hatlarıile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisi, ,
Kendi Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara Büyükşehir İlçe
Belediye Başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımındanoluşur.

K) Telekominikasyonalanındaalt yapı yatırımı yapanfirmaların gerektiğinde temsilcileri,
L) Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) temsilcisi,
M) Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Temsilcisi.
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AYKOMEtoplantılarına katılacak üst düzey yetkililerin isimleri kurumlarcabir asıl bir yedek üye
liste halinde her yıl Aralık ayı sonunda AYKOME ?ye bildirilir. Yetkilinin değişmesi halinde
ayrıca yetki belgesi aranır.

AYKOMEtoplantılarına ayrıca gündemdeki konularlailgili kamu kurumuniteliğindeki meslek
kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kurulun temsilcileri oy hakkı olmaksızın
görüşleri alınmak üzere davet edilebilirler.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi AYKOME Uygulama Yönetmeliği'nin 7 inci maddesinin 1 inci

fıkrasındabelirtilen birim yetkilileri dışındaki ve diğer kamu kurum vekuruluşları, üniversiteler,
ilgili vakıflar, dernek ve STK temsilcileri görev alanına giren konularda, oy hakkı olmaksızın
görüşleri alınmak üzere davet edilebilirler.

Madde8. Toplantı

AYKOME,Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceğikişinin başkanlığında, 7 inci

maddedebelirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.
Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli
konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç

bir hafta içerisinde toplanır.
Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul
edilmek şartıyla görüşülebilir.

Madde9. Toplantı usulü
Kurul Toplantıları 7 inci maddeye göre sayılan üyelerin salt çoğunluğununkatılımı ile başkan
tarafından açılır.
Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından yedek üye olarak görevlendirilen bir üst

düzey yetkili toplantıyakatılır.

Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın
bulunduğutaraf çoğunluksayılır. Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Red oyu kullananlar gerekçe sunmak zorundadır.
AYKOMEüyesi kurum ve kuruluşları ilgilendiren kararlar alınırken, ilgili kurum temsilcisi

üyenin toplantıda bulunması şarttır. Resmi davet üzerine konunun gündeme alındığı iki
toplantıya katılmadığı takdirde kurulüyelerinin aldığı karar geçerli olacaktır.

Madde 10. Aykome Şube MüdürlüğünğüşGörevleri
5
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Büyükşehir Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme
tutanaklarını ve kararları düzenler,alınan kararları ilgili makamlara gönderir.

Aykome Şube Müdürlüğüne gelen-giden evrak takibini, personelile ilgili ve idari konularda

birimin çalışma görevini yürütür.
Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüzel kişilerce, Büyükşehir sınırları dâhilinde

yapılacak olanyıllık altyapı yatırım programlarınıbirleştirerek kendi görev alanını kapsayacak
şekilde kesin programıhazırlar, AYKOMEkurulunun onayına sunar.

AYKOME ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşlar arasındakiiletişimisağlar.
Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarını ortak

program taslağına alır ve üst kurulunun onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak
programa alınmayan altyapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak kazıizni

verilmesini teklif eder.
Tespit edilmesi halinde, kazı izni olmadan, kazı yapılmasını önler. İzinsiz kazı yapanlar
hakkında tutanak düzenleyerek tespitler yapar ve evrakın işlemlerinin tamamlanmasınısağlar.
Ortak programa alınarak AYKOMEtarafından ihale edilen altyapı yatırımları için inşaattipini
diğer alt yapı kurumlarının şartnamelerine uygun olarak; tranşe ve benzeri çalışma kesitini
belirler. Altyapı yatırımı, AYKOME tarafından ihale edilecekse ihale komisyonunun

sekretarya görevini yapar. İhale edilen altyapı yatırımlarının inşasının altyapı kurumlarının
teknik şartnamelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler, sekretarya görevini yaptığı
ihalenin istihkak ve kesin hesap işlemlerini yürütür, inşaatın geçici ve kesin kabulünü yapar.
Geçici ve kesin kabul işlemleri için oluşturulan kabul heyetinde ilgili yatırımcı kuruluştan en
az bir teknik temsilci bulundurulur.

Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan altyapı yatırımlarının
AYKOMEprogramına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
Altyapı yatırımı yapan kurum, kuruluş ve şahıslara AYKOMEkararı doğrultusunda altyapı

tesisi kazı ve çalışmaizni verir ve buna ilişkin bedeli belirler. Ortak programaalınan altyapı
hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için Altyapı Yatırım Hesabı adı
altında bir hesap oluşturur.

İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar
durumunagöre deplasesinin yapılmasını koordine eder.

Ortak programa alınmayan yatırımların ilgili Bakanlık, Büyükşehir belediyesi ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçe olanakları ile yapacaklarıişler için program tespit eder ve
bu programın uygulanıp uygulanmadığınıizler.
Altyapı kurumlarının iş planı doğrultusunda yapacağı başvuruyu dikkate alarak kazıtarihlerini
tespit eder. Kazı yapmanın yasak olduğutarihlerde acil durumlar için kazı izni verir. Genel
itibarı ile Il Ocak -15 Mart tarihleri arası kazının yasak olduğu dönemdir. Ancak fen kurallarına
göre çalışmanın uygun olması ve asfalt tedarikinin mümkün olması halinde AYKOME ’nin
izniile kazı yapılabilecektir.

AYKOMEkapsamındafaaliyette bulunan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları, yol alt
ve üstyapı malzemeleri ile ilgili standartları belirler.
Gerekli görülen konularda UKOMEvediğer kurumlarlaişbirliği yapar.

Madde 11. Çalışma Usul ve Esasları

Altyapı yatırımı yapan kurumlar ile Büyükşehir İlçe Belediyeleri yatırım taslak programlarını
Eylül ayı sonuna kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi'ne iletirler. Altyapı Koordinasyon

Merkezi, taslak programların öngörülen başlama ve bitirmetarihlerini, tranşelerin uzunluğunu,
işin önem ve gereğini, ana yolveyatali yol durumlarını, yolun kaplamatipini ve diğerfaktörleri
göz önüne alarak kesin altyapı program,tas ağ haline dönüştürür ve AYKOMEüst kurulunun
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onayına sunar. Yatırım programıiçin kurumlar taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar
göndermediği takdirde, bu kurumlara tesis ve şebekede kapasite artış zorunluluğu, abone
bağlantıları ve acil durumlar haricindeyılı içinde kazı ve çalışmaizni verilmeyebilir.

Birden fazla kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağıanlaşılırsa, ortak programa alınan

altyapı yatırımları, (tranşe içine yerleştirilmesinde teknik bir engel yoksa) ortak tranşeile ilgili
bütüniş ve işlemlerile ilk keşifve ihale dosyasının altyapı kurumlarının teknik şartnamelerine
uygun olarak hazırlanması, kurumların hisselerine düşen gider miktarının belirlenmesi, ortak
kazı ve çalışma izni verilmesi hususlarınıtespit ederek AYKOMEkurulunun onayınasunar.
Altyapı koordinasyon merkezinin hazırladığı ortak yatırıma girmeyen altyapı tranşeleri,
Aykome Şube Müdürlüğünce onaylanan kazı ve çalışma iznine uygun olarak kurumlar

tarafındanyapılır.
Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarındaki bütün alt ve üstyapı çalışmalarında; T.C.

Karayolları, ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak
altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar ilgili
kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Ancak resmi komisyonlarca alınan (aydınlatma
komisyonu, kent estetik kurulu, taşkın koordinasyon kuruluv.b) ve diğer kurumları ilgilendiren
halkın genel sağlığı, can ve mal güvenliği konularında yürütülecek zorunlualt yapı çalışmaları
ile ilgili projeler altyapı kurumu tarafından muhatabına gerekçeleri ile önerilir. Söz konusu
projeler en geç | ay içerisinde değerlendirilerek gerekli izinler verilecektir. Şayetbu süre | ayı

geçerse önerilen proje Aykome Şube Müdürlüğü denetiminde uygulamayasokulacaktır.
Bütün çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma
Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme
Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Düzenleme
Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü

kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydıile iş bu
yönetmelik hükümleri ile Aykome kuralve kararlarına uygun olarak yürütülür.
Altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak altyapı çalışmalarıiçin kazı ve
çalışma izni başvuruları Aykome Uygulaması üzerinden çevirim içi olarak Büyükşehir

Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. Aykome Uygulaması üzerinden
yapılmayan başvurular kabul edilmez. Şahıs ve diğer kurumların başvuruları ise, AYKOME
Şube Müdürlüğü tarafından yetki verilmiş personelce Aykome Uygulamasıüzerinden yapılır.
Kazı başvurusunun ardından yapılacak Keşif-Kontrol çalışması sırasında, altyapı kurumu
tarafından sahada teknik personel bulundurulması zorunludur. Teknik personelin
bulundurulmaması halinde kazı başvurusu reddedilir.

İzin talebinde bulunanaltyapı kurumları, diğer altyapı kurumlarından görüş ve onay aldıktan
sonra, eğer diğer altyapı kurumlarının çalışmaları varsa koordinasyon sağlanarak ortak bir

çalışma programı hazırlanarak Aykome Şube Müdürlüğünce, kazı ve çalışma izni
düzenlenecektir.
Yapılan altyapı çalışmalarında kurum, kuruluş veyaşahıslar tarafından yükleniciçalıştırılıyor
olsa dahi bütün sorumluluk ruhsat sahibineaittir.

Kazıve Çalışma İzin Belgesi'ndebelirtilen tarihtenitibaren ilgili kurum çalışmalarına başlar.
İlgili Kurum/Kuruluş/Şahıs adına iş yapan yüklenicilerden, Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Aykome Şube Müdürlüğünce kazı ve çalışma izni verilen yol kesiminde kazı başlangıcından

asfalt kaplama, beton, parke, bordür vesair yapımının bitimine kadar geçecek süre içinde
meydana gelecek herhangi bir kazanın mali, hukuki ve cezai tüm sorumluluğu kendisineait
olduğu hususunda Aykome Şube Müdürlüğüne, ilgili yatırımcı kuruluş ile yüklenici firma
arasında imzalanan sözleşme süresi içerişinde-geçerli olmakşartıyla bir taahhütname verecek,
örneği Aykome tarafından hazırlanarakyükleniöiycly&\yerilen bu taahhütname kazı ve çalışma
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izninin ekiolacaktır. Belirli protokoller kapsamındaçalışma yapan kurum ve kuruluşların söz

konusu yükümlülükleri, protokolleri kapsamında değerlendirilecektir.

Aykome Şube Müdürlüğü,hazırlamış olduğu; Kazı ve Çalışmaİzni Belgesindenbirer suret de

Büyükşehir Belediyesi Çevre Korumave Kontrol Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Dairesi

Başkanlığı'na, Zabıta Daire Başkanlığı'na ve çalışmanın yapılacağı Büyükşehir İlçe Belediye

Başkanlığı'na, 3 (üç) iş günü içerisinde gönderir.
AYKOME, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol ağlarında bulunan meydan, bulvar, cadde,

sokak ve parklarda altyapı çalışmaları için ruhsat verme yetkisini AYKOME Şube Müdürlüğü

eli ile yürütür.
Kazı ve Çalışma İzni başvurularındaki sokak çalışmalarının başlama ve bitiş tarihlerinin

AYKOME programına uygun olması esastır. Programda olmayan başvurular için kazı ve

çalışma izni verilip verilmemesi hususu Aykome Şube Müdürlüğünce değerlendirilecektir.

Parsel bağlantıları içinde aynı sistematik geçerlidir. Ancak acil kazı, servis hattı ve abone

bağlantıları, yıllık yatırım programları haricinde değerlendirilecektir.

Altyapı işi yapan özel şahıs veya yüklenici firmalar abone bağlantısı için Aykome Şube

Müdürlüğüne doğrudan başvuru yapamazlar. Başvurularınıilgili bağlantıyı sağlayacak altyapı

kurumu vasıtasıyla yapacaklardır.

Resmi, Belediyeortaklığı, hazine adına yatırımlarını gerçekleştiren kurumlar ve dağıtım lisans

yetkisine haiz şirketlerden teminat bedeli alınmayacaktır.
Büyükşehir Belediyesi altyapı kuruluşları ile protokol yapma hakkına sahip olacaktır. Belirli

protokol kapsamında çalışma yapan kurum ve kuruluşlar için protokolünilgili hükümleri de

dikkate alınarak, tüm kazı izin başvuruları Trabzon Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube

Müdürlüğüne yapılacak ve Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı düzenlendikten sonra çalışmaya

başlanacaktır. Birinci keşfe esas yol, sokak, cadde ve bulvarların hesaplanan ruhsat bedellerinin

protokolde belirtilen esaslara göre Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırım hesabınayatırılır ve

ödemeye ilişkin dekontlar Aykome Şube Müdürlüğüne sunulur. Telekomünikasyon

çalışmalarında ise 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ”Sabit ve
Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her türlü Kablo ve Benzeri

Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesineİlişkin Yönetmelik” hükümleri esasalınacaktır.

TİSKİ'nin kendi birim imkanları ile yapacakları çalışmalar ile arıza çalışmalarının

ruhsatlandırılmasında sadece zemin tahrip bedeli alınır. Altyapı ruhsat bedeli, keşif-kontrol

bedeli ve teminat alınmaz.

Acilişler hariç, uzun süreli programadayalı işlerde işin zamanındabitirilemeyeceğianlaşılırsa,

kazı ve çalışma izninde belirlenen bitiş tarihinden 3 (üç) gün önce Aykome Uygulaması

üzerinden süre uzatımı başvurusu yapılacaktır. Geç başvurular için; yapılacak işin sözleşme ve

teknik şartnamelerine uygun geçerli bir sebep sunulması halinde Aykome Şube Müdürlüğü

tarafından kazı çalışmalarına ilave süre uzatımıverilecektir.

Kazı ve çalışma izninde belirlenen sürenin uzatılmasını isteyen kurum, kuruluşlar ve kişiler,

Aykome Uygulaması üzerinden süre uzatımı talebinde bulunacaktır. İstenen ek süre, kesin

program çerçevesinde Aykome Şube Müdürlüğünce arttırılıp azaltılabilir. Aykome Şube

Müdürlüğüistek tarihinden itibaren 1 (bir) gün içinde, uygun gördüğü ek süreyi ve işin bitiş

tarihini belirleyerek formu onaylayacaktır.

Yatırımcı Kuruluşuninsiyatifi dışındaki gecikmeler hariç, aynı iş için ikinci kez süre uzatımı

istenilirse, Aykome Şube Müdürlüğü buisteğin gerekli olup olmadığına kararverir.

Onaylanmış süre uzatım istek formu, Aykome Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri
sırasında kazı ve çalışma izin formu ve ekleri gösterilmeli veya gününde Aykome Şube

Müdürlüğüne fakslanmalıdır.
Aykome Şube MüdürlüğüEŞek sürenin bitiminden sonra işin devam
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ettiğinin tespit edilmesi halinde, Aykome Yönetmeliği'nin müeyyideler bölümündeki

yaptırımlar, yazılı tebliğ edilerek uygulanacaktır.
Kazı, geri dolgu ve kaplamaişlerinde asgari teknik şartlar bu yönetmeliğin ilgili bölümünde

belirtilmiş olup, kazı ve çalışmaizni sahibi bunları yerine getirmekle yükümlüdür.

Kurumlarca yaptırılan hat döşeme işlerinde; telekom, elektrik, içme suyu, kanalizasyon,
yağmursuyu, doğal gaz dağıtım hatları ile altyapı sistemine bağlı bütün enstrümanların ve

benzeri her bir kazı işinin yapılmasından sonra, hat yapımı tamamlanıp geri dolguya
başlanılmasından önce yapılmışolan hattın sokaktaki konumu, koordinatları kazı ve çalışma
izni sahibi veya sorumlusutarafından, ülke koordinat sistemine uygunolarak, nihai projeleri

(as-built) hazırlanacaktır.
Ruhsat sahibi kurum/kuruluş/şahıs tarafından, Karayolları Teknik Şartnamelerine uygun
olmayan hususlar ivedilikle ilgili şartnameye uygun hale getirilecektir. Aksi taktirde, gerekli

görülen durumlarda Aykome'nin işi geçici olarak durdurma veya kazı ve çalışma izniniiptal
etme yetkisi bulunmaktadır. Çalışmanın geçici olarak durdurulmasına rağmen çalışmaya
devam edilmesi halinde kazı ve çalışma izni olmadan çalışma yapılmış kabul edilerek cezai

işlem uygulanacaktır.İşin iki kere durdurulmasıhalinde üçüncüsündekazıve çalışmaizniiptal
edilecek, teminatirat kaydedilecektir. Aykome'nin çalışmayı geçici olarak durdurmaveyakazı
ve çalışma iznini iptal etme yetkisi; ruhsat sahibinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Çalışma alanında meydana gelecek hertürlü zarar ve ziyandan dolayı idari, hukuki ve cezai

sorumluluk ruhsat sahibineaittir.
Kazıve çalışma izni kapsamında işin tamamlanmasından sonra her bir kazı için düzenlenmiş
olan uygulamaprojelerinin birer sureti basılı proje ve cd olarak, Aykome Şube Müdürlüğüne
verilecektir. Uygulama projelerinde hatta ait koordinatlar veya güzergâh haritaları mutlaka

bulunacaktır.
Aykome Şube Müdürlüğünce kazıve çalışmaizniverilen kişi, kurum ve kuruluşlar,ilişkilerinin
kesilmesi için gerekli kabulleri sorumlu oldukları Büyükşehir Belediyesine yaptırmakla
yükümlüdür. Ayrıca söz konusu kişi, kurum ve kuruluşlar ihaleli yaptırdıkları işlerde de

belirtilen bu hususlara aynen uymak zorundadır.

Kazı ve çalışma izni sahibinin yazılı talebi üzerine tamamlananiş ile ilgili olarak, Trabzon
Büyükşehir Belediyesineyatırılan teminat, “Teminatİadesi" başlıklı maddedeki koşullara göre

iade edilecektir. Teminatın iade edildiği tarihten itibaren 12 (oniki) ay içerisinde iş ile ilgili
hasar ve eksiklik ortaya çıkması halinde kazı ve çalışma izni sahibi, hasar ve eksikliği

gidermekle yükümlüdür. Aksi takdirde hasar ve eksiklik giderilerek, onarım bedeli Aykome
birim fiyatlarına göre hesaplanan bedelin 3 (üç) katı olarak kazı ve çalışma izni sahibinden

alınır. Bu süreçte meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı idari, hukuki ve cezai
sorumluluk ruhsat sahibine aittir. Ödemeyi yapmayan kuruluşa yeni çalışmalar için kazı ve
çalışmaizni verilip verilmeme kararı Aykome Şube Müdürlüğüneaittir.
Acil yapılacak çalışmalar ile arıza müdahale çalışmaları için Aykome Şube Müdürlüğünden

telefon ve e-posta yolu ile ön onay alındıktan sonra çalışma yapılacaktır. Çalışmanın ardından
24 saat içerisinde (hafta sonu ve resmi tatiller hariç) Aykome Uygulaması üzerinden acil

başvuru işlemiyapılır. Ruhsat başvurusunda bulunulmayan veya ön onay alınmayanişler için

izinsiz kazı işlemi uygulanır.
Menhol,baca ve bağlantı odaları gibi yerlerde yapılan bakım, onarım, tamir, temizlik, kontrol

çalışmaları, kablo çekimi çalışmaları ve direk dikimi için Aykome Uygulaması üzerinden
kazısız çalışma başvurusuyapılır. Kazısız çalışma izni verilen yerde kazı çalışmasının yapıldığı

tespit edilmesi halinde ruhsatsız çalışma müeyyidesi uygulanır.
Arıza çalışmaları sırasında oluşanNg arıza türüne göre Büyükşehir
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Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen, birim fiyatlara göre hesaplanarak, çıkan bedelaylık
arıza bildirimi yapan kuruluş tarafından Büyükşehir Belediyesi IBAN hesaplarına yatırılır.
Protokol esasına göre çalışma yapan lisans şirketleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda

protokollerinin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

Yatırımcı kuruluşların birbirlerinin sorumluluğundaki; altyapı tesislerine verilen hasarların
giderilmesini karşılıklı imzaladıkları protokol dâhilinde sonuçlandıracaklardır.

Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan her Türlü Kablo ve
Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre sabit ve mobil
haberleşme altyapısı veya şebekelerin bedellerinin tek elde toplanabilmesi için
Telekomünikasyonlailgili tüm kanalruhsatları (arıza müdahaleleri dahil) Trabzon Büyükşehir

Belediyesi sorumluluğundadır.
Talep edilmesi halinde; altyapı yatırımcı kuruluşlarının 3 (üç) aydan fazla süreli çalışmalarında
hesap edilen Zemin Tahrip Bedelleri *nin yapılan kazı miktarları kadar hesaplanarak aylık

olarak tahsili yapılabilecektir.
Birden fazla altyapı kurumunca kullanılacak ortak tranşe kazılarından alınacak zemin tahrip
bedeli; yapılan kazı kuruluşların teknik şartnamelerinde belirtilen ebatlara göre ölçülendirilir.
Bu ölçülendirmede tüm kuruluşların ortak olduğu alan teknik şartnamelerdeki çalışma alanı
oranında, paylaştırılarak ödenecektir. Ancak trencır ile kazı mevcut ise, bu uygulamayı yapan

kurumdan azami 1,5 metre genişlik alınarak hesaplama yapılır, diğer kurumlara ise eşit oranda

dağılım yapılır.
Belirli standart dışı altyapı imalatlarında ölçülendirme ve buna bağlı olarak yapılacak
ödemelerde bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda Aykome Şube Müdürlüğünce verilen nihai

karar tüm taraflar için bağlayıcı olacaktır.
Herhangi bir nedenle yol gövdesinde belediyece yapılacak kapsamlı kazı çalışmalarında
kurumların yapacakları altyapıtesisleri için,ilgili kurumlar kazıve çalışma izin bedeli ve zemin
tahrip bedeli ödemeyecektir. Bu çalışmalar sırasında diğer kurumlar tarafından yapılması

gereken imalatlar yapılmadığı takdirde, | (bir) yıl içinde yeni bir kazı ve çalışma izni talep
edilmesi halinde bu bedeller abone bağlantıları da dahil olmak üzere zemin tahrip bedelinin 3
katı bedel olarak hesaplanarak ilgilisinden talep edilir. Ancak; acil kazı ve arıza halleri hariç,
bir yılın bitimine müteakipilgili yatırımcı kuruluşuntalebi halinde gerekliizinler verilir.

Zemin tahrip bedellerinde alınan minimum tranşe genişlikleri:

a) Yola paralel yapılan kazılar için; tüm kaplamalı yollarda olmak üzere 1,50 metre genişlik

alınır. 1,50 metrenin üstünde tahribat meydana gelirse azami tahribat genişliğinin
9050 fazlası alınır. Mini trencırla yapılan kazılarda I metre genişlik alınır, I metreden

fazla kısma hasar verilir ise hasar verilen kısmın 9050 fazlası hesap edilir.

b) Yol gövdesini enine kesen kazıçalışmalarında 2 metre genişlik alınır. 2 metrenin üstünde

tahribat meydana gelirse azami tahribat genişliğinin 9050 fazlasıalınır.
©) Tretuarda yapılan kazı çalışmalarında;

-Enine yapılan kazı çalışmalarında karosiman kaplama, kilitli parke, doğal taş plak
döşemegibi üst yapılarda 3 metre genişlik alınır. Diğer kaplamacinslerinde ise ano boyu
(dilatasyon derzine kadar olan uzunluk) kadar genişlikalınır.
-Yola paralel yapılan kazı çalışmalarında karosiman kaplama,kilitli parke, doğaltaş plak
döşemegibi küçük ebatlı prefabrik malzemeli üst yapılarda genişliği 2 metreye kadar olan
kaldırımlarda tüm kaldırım genişliği, kaldırım genişliği 2 metreden fazla olan
kaldırımlarda 2 metre genişlik alınır. Diğer üst yapılarda ise tüm kaldırım genişliğialınır.

d) Birden fazla kurumun eş zamanlı çalışmalarındayol yarı genişliğinden daha fazla genişlik

tahribatı söz konusu ise tüm yol genisligi-almirss..,
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Ancak, belirli şartname ve standart zorunluluğu ile standart tranşe kazısı yapan

tarife metodolojisine haiz lisans şirketlerinin alt yapı imalatları, yerinde yapılacak tranşe
ölçümüneesas ataşmanlarla, var ise çalışma protokollerinin ilgili maddeleri de dikkate

alınarak işlem yapılacaktır.

Aksa Karadeniz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin kazılarında belediyece asfalt kaplamanın
tamamen yenileneceği sokaklarda asfalt kaplama bedeli abone bağlantılarında 50 cm.Polietilen

dağıtım hatlarında 60 cm, ana çelik hatlarda 100 cm olarak ve diğer alanlarda tüm kazı

genişlikleri 80 cm olarak hesap edilir.
İdareye yazılı kazı izni müracaatında bulunan kamu kurum,kuruluş,tüzel ve gerçekkişilerin

30 güniçerisinde gerekli işlemleri yaparak kazıizni belgesini almaması durumunda yapılan

müracaat değerlendirmedışı bırakılacaktır.
Başvuru sırasında Aykome Uygulaması kullanılırken, sistemde oluşabilecek sorunlar dışında,
kullanıcı hataları sonucu ortaya çıkacak hukuki ve maddi sorumluluklar başvuru yapan kuruma

aittir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kazı Esasları

Madde 12. Kazı Esnasında Uyulacak Hususlar
Asfalt yollarda, altyapı kuruluşlarının teknik şartnamelerinde belirtilen asgari uzunluklar

dikkate alınarak, tranşe kazıları etaplar halinde açılacak,bitirilmedenikincietap tranşe kazısına
başlanmayacaktır. Bu uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise, kazı ve çalışma izninin de
açıkça belirtilmek şartı ile farklı uzunlukta etaplar açılabilecektir. İnşaatın beton imalat

gerektirmesihalinde en az 7 (yedi) günlük süre ilavesi dikkate alınacaktır.
Çalışma sırasında yol ve kaldırım kesitinde bulunan diğer yeraltı tesislerine zarar

verilmeyecektir. Diğer kuruluşlara ait tesis bulunduğu bilinen kesimlerde çalışmayı yaptıran
kurum, kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlayacaktır. Diğer kurumların

altyapı tesislerinde çalışmasırasında kazaen meydana gelecek zararlardan kazıyı yapan kurum

sorumlu olacaktır.
Makine çalıştırılmasında aşırı zorluk çekilen sokaklar hariç, kazılardan çıkan toprak ve

molozlar kesinlikle yolda veya yaya kaldırımlara bırakılmayacaktır. Tüm sokak, cadde ve
bulvarlarda kazı yapıldıktan sonra toprak ve molozlar en geç kazının yapıldığı akşam
kaldırılarak döküm sahalarına nakledilecektir. Sokak genişlikleri dikkate alınarak iş
makinesinin kazı esnasında kamyona yükleyemediği, genişliği 4 metreden dar sokaklarda
imalat tamamlandıktan sonra kaldırılmak üzere tranşeden çıkan malzeme gerekli emniyet
tedbirleri alınarak kenara bırakılabilecek, diğer alanlarda kazıdan çıkan malzemeler direk
kamyonlara yüklenecektir. Altyapı kuruluşları; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Hafriyat Toprağı,

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 23. ve 24. maddelerine istinaden,
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan “Hafriyat
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” almakla yükümlüdürler. Söz konusu
izinlerin alınmaması durumunda gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.
Trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şemasına göre kazı yapan kamu kurum, kuruluş ve

şahıslar altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için uygun aralıklarla seyyar yaya
köprüleri koyacaktır.
Kazısırasında işin başından sonuna kadar, gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti

ile ilgili bütün önlemlereksiksiz olarakçalışayapan kurumcaalınır. Çevre güvenliğiile ilgili
# «b... e

  
at %,

Trabzon Büyükşehir Belediye Medliğirği ee ve 73 sayılı kararının ekidir.
ile =
ri Ws

Sayfa ee of



12.6

12.7

128

olan bütün bariyerler, işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işaret ve cihazları, gerekli
hallerde akülü flaşör,ikaz fenerleri vb. sahada bulundurulur. Söz konusutrafik işaret levhaları
ve işaretlemeprojesi, yürürlüktekiasgari standartları sağlayacaktır. Yapılan işaretleme, çalışma
mahallinin gece ve gündüz görünmesini sağlayacak şekilde olacaktır. Standart dışı levhaasla
kullanılmayacaktır. Yeterli emniyet tedbirlerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda

olabilecek can ve mal kaybından ruhsat sahibi sorumludur.
Çalışmaile ilgili, çalışmanın başladığı noktaya bilgilendirme levhası üzerine ilgili kurumun
rumuzu, amblemi, çalışmanın başlama ve bitiş tarihi varsa süre uzatımı kazı ve çalışma izni

tarih ve numarası işlenerek konulacaktır. Altyapı tesisleri dayanım testleri ile 3 (üç) gün ve
daha kısa süreli işlerde başlama ve bitiş tarihinin belirtilmesine gerek yoktur. Bu bilgilerin
doğruluğundan ve güncelliğinden kazı ve çalışmaizni sahibi sorumludur.
Çalışmayı yapan kamu kurum, kuruluş ve şahıslar, Trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri

şemasına göre yukarıda adı geçen cihaz ve trafik işaretlemelerini devamlıolarak yeterli sayıda,

sağlam, temiz ve çalışır vaziyette bulunduracaktır.
Cadde ve sokakların kullanımında kent halkına en büyük rahatsızlığı yüzeydeki çukurlar ve

bozukluklar vermektedir. Bu çukur ve bozuklukların önemli bir nedeni de, yapılmış olan
altyapı kazılarından sonra kazıdan çıkan malzeme kullanılarak son derece niteliksiz yapılmış
dolguların sürekli olarak oturması ve yüzey kaplamasının tekrar onarımına rağmen
bozulmasıdır. Bu nedenle dikkatli olunması, üzerinde en fazla durulması gereken uygulama
dolgu yapımıdır. Bu bakış açısı ile dolgu yapımında uyulması istenilen asgari şartlar

aşağıda sıralanmıştır:

1281 Kazıdan çıkan malzemelerden; kum, çakıl hariç kesinlikte geri dolgu yapımında

kullanılmayacak, geri dolgu mutlaka kum, çakıl, granül temel veya alt temel etrafındaki

malzemeler ile tabakalar halinde serilerek sıkıştırılacaktır.
1282 Kamyonlarile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmayacak, kazı

boyunca depolanacaktır. Daha sonra malzeme 30 'ar cm kalınlıktaki tabakalar halinde
serilecek, her bir tabaka el kompaktörü ile sıkıştırılacaktır. Dolgunun yapımından sonra
yüzey kaplaması dâhil (bitümlü sıcak kaplama, sathi kaplama, beton kaplama, parke

kaplama, baskı beton kaplama, plaktan kaplama ve benzeri) eskihaline getirilecektir.
1283  Çalışmamahallinde el kompaktörü bulunmayan yerlerde dolgu çalışmaları yapılmayacaktır.

Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan
malzemekullanılarak yapılmış olan dolgular boşalttırılacaktır.

1284 Alt ve üstyapıya dayalı çalışmalarda; tesis ve şebekede kapasite artış zorunluluğu, abone
bağlantıları, acil ve arıza durumları hariç, aynıyıl içerisinde aynı cadde/sokakiçin ikincibir
kazıizni verilmeyecektir.

1285 Mevcut zemin kaplaması altına 20 cm kalınlığında beton (C25/30) dökülecektir. Beton

12.9

12.10

12.11

kaplamanın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması durumunda bedeli ayrıca tahsil
edilir.

Bu yönetmelik;altyapı kuruluşları ile Büyükşehir ve Büyükşehir bağlı kuruluşları yapacakları

ihale sözleşmelerine ek olarak konulacaktır.
Altyapıtesisiile ilgili olarak, gerektiği yerlerde asıl çalışmaya yardımcı olmak üzere, tesisin
geçmesi planlanan hat üzerine 20 (yirmi) metre 'de bir muayene çukurlarının açılması

gerekmektedir.

Altyapı çalışmaları esnasında diğer altyapı kurumlarınıntesislerine verilen zarar ve ziyanın
bedeli; TCK, Bayındırlık, İller Bankası, Elektrik dağıtım şirketi, Doğalgaz Dağıtım Lisans
Şirketleri, Telekom ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları dikkate alınarak
hesaplanacaktır. Söz konusu bedeli hasarınmeydanageldiği ve/veya cezai işlemin uygulandığı

tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde:Peper hesabına yatırılacaktır. Yatırılmadığı

\= 4
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12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

12.20

takdirde her kurum kendi usul ve dairesinde gerekli yasal işlemleri başlatacaktır. Ancak;
kuruluşlar arasında bu konuyu içeren bir protokol mevcutise konuile ilgili iş ve işlemler bu

protokolde belirtilen hususlar dâhilinde sonuçlandırılacaktır.
Altyapı kuruluşlarının kazı yaptıkları alanlarda yapılan kazı çalışması esnasında açılan

tranşelerin,altyapı çalışmasının tamamlanıp zemin kaplaması yapılıncaya kadar geçen sürede
ki tüm emniyettedbirlerinin alınması ve meydana gelebilecek olumsuzluklardan kazıyı yapan
altyapı kuruluşu sorumludur. Üstyapı onarımınınilgili belediyece yapılmasına karar verilen
çalışma alanlarındaaltyapı çalışmasının tamamlanıp, üstyapı çalışmasına hazır halde olduğunu

yazılı olarak ilgili belediyeyebildirdikten sonra geçen 30 günlük süredeilgili altyapı firması
tüm emniyet tedbirlerin alınmasından sorumludur. Ancak ilgili belediye 30 gün süresinden
önce üstyapı onarımına başlaması durumundabu sorumluluk ortadan kalkar.
Kazı çalışması sonrasında üstyapının kazı ruhsat sahibi kuruluşlar tarafından eski haline
getirileceği durumlarda, üstyapı onarımının tamamlanmasının ardından geçecek 1 yıl süre

boyunca söz konusu güzergahın üstyapı tamiratı ruhsat sahibi kuruluşun sorumluluğundadır.
Busüre içerisinde üstyapı kaplaması yapılan güzergahta oluşabilecek her türlü olumsuzluklar
(tranşelerin çökmesi, üstyapı kaplamasının bozulması vb.) neticesinde meydana gelebilecek
her türlü kazanın maddimanevitüm sorumluluğu kazıruhsat sahibineaittir. 3 yıl süre zarfinda, zeminde
yapımdan kaynaklanan bir bozulma olması nedeniyle, Belediyece söz konusu sorunun kendilerine yazılı

veya sözlü tebliğ edilmesinden itibaren 24 saat içerisinde gerekli trafik önlemlerini almak ve 5 gün
içerisinde üstyapı tamiratlarını yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca üstyapı tamiratları kendi taahhüdünde

olan yatırımcıkuruluşlar Büyükşehir belediyesince onaylanmış firmalara üst yapı tamiratlarını yaptırmak
zorundadırlar.
Altyapı çalışmalarında, hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların uygun
malzemeile gömleklemesi yapıldıktan sonra muhakkak surette kurumun teknik şartnamesine
göre ikaz bandı kullanılması gerekir.
Kanallar asfalt yollarda 100 metrelik, diğer yollarda 150 metrelik etaplar halinde açılır.

Bitirilmeden 2. etap hendek kazısına başlanılmaz. İşin teknik gereği olarak, verilen bu
uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise idarenin onay vermesi halinde farklı uzunlukta

kanallaraçılabilir.
Altyapıkazıları günlük açılıp kapatılabilecek şekilde olur, ancak doğalgaz çelik hat ve TİSKİ
Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu şebeke çalışmalarının test noktalarında en fazla 100
metre teknik zorunluluk arz eden durumlardaise belirlenen uzunluğun, 72 saat açık kalmasına

izin verilebilir.
Altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında tüm çalışan kişilerin ilgili kurumu tanıtıcı olacak

şekildeiş elbisesi giymesi sağlanır.
Kazıizni verilen güzergâhlarda tespit raporunda, ruhsata özel şartlarda veyailgili AYKOME
birimi tarafından çalışmalar esnasında belirtilen güzergah dışına çıkılması, farklı cadde veya
sokaktan gidilmesi, cadde üzerinde belirtilen eksenin dışına çıkılmasıbelirlenen zemin cinsinin

dışına çıkılması, belirlenen metrajdan fazla kazı yapılması vb. durumlarda izinsiz kazı
müeyyidesi Madde 20/1 uygulanır.

Büyükşehir Belediyesine ait fiberoptik hat altyapısı bulunan cadde ve sokaklarda zemin tahribi
yapılmadan, Büyükşehir Belediyesine ait olan hattın gelir tarifesinde belirlenen bedeller
karşılığında kullanımı sağlanacaktır.

Büyükşehir Belediyesine ait fiberoptik hat altyapsını kullanacak olan ilgili altyapı kuruluşu,
altyapıtesisi açma ruhsatınatabidir.

seguea

Çe“
Trabzon Büyükşehir Belediyeelanbü ip ve 73 sayılı kararının ekidir.

Sayfa u / 17"



13.1,

13.2.

13.3.

Alt Yapı Yatırım Hesabı, Harcama Usulleri, HarcamaYetkilisi

Madde 13. Hesabın oluşumu ve geliri
Altyapı yatırım hesabı, ortak programaalınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde
gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan
ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.

Altyapı koordinasyon merkezinin bütçesi Büyükşehir Belediye bütçesiiçinde yeralır. Ayrıca,

belediyeler ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden,
altyapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak altyapı yatırım hesabına aktarılacak

tutarlar da gelir bütçesininilgili bölümündegösterilir.
Büyükşehir ve Büyükşehir ilçe belediye sınırları içindeki cadde, bulvar, meydan, sokak ve

parklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

açılacak altyapı yatırım hesabında toplanır. Söz konusu gelirler Büyükşehir Belediyesi
tarafından sadece meydan, cadde, bulvar, sokak ve parkların yapım ve onarımındakullanılır.
Madde 14. Harcama usulü

Altyapıyatırım hesabının kullanımı Büyükşehir Belediyesinin tabi olduğu harcamausul
veesaslarına tabidir.
Madde 15. Harcamayetkilisi

Altyapı yatırım hesabının harcama yetkilisi Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube

Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Daire Başkanıdır. AYKOME 'nin idari iş ve işlemlerinin
gerektirdiğiher türlü harcamalar Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar, Müeyyideler, Harç, Keşif Kontrol, Teminat

Madde 16. Komisyonlar
AYKOME,görevleriile ilgili konuların incelenmesi için üyeleri arasından komisyon

görevlendirilebilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin hususlar

kararda belirtilir ve komisyon raporunu bu süre içinde vermek zorundadır.

Madde 17. Koordinasyon
AYKOME'nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde,ilgili kamu kurum

ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye Başkanı veya üst kurulun üyeleri

arasından olmak üzere görevlendirilen kuruluş temsilcisi tarafından sağlanır.

Madde 18. Personel görevlendirilmesi
AYKOME'nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, Büyükşehir Belediye

personeli dışından da, kamu kurum ve kuruluşlardan program hazırlama,etüt, proje yapma ve
kontrollük gibi hizmetlerdeçalıştırılmak üzere görevlendirilecek personelin bağlı bulunduğu
kuruluşun onayı alınmakşartıyla geçici uzman personel görevlendirilebilir. Görevlendirme ve
özlük haklarınailişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 19. Yönerge Çıkartma
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve altyapı kuruluşlarından birinin bu yönetmelikte

olmayan husus veya hususlar anVisı gi bir yönerge çıkartılması talebi kurulun
5 :
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20.1

202

203

204

205

20.6

207

208

209

20.10

20.11

20.12

gündemine alınır ve kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirilen bu yönerge kurulda
benimsenen şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunulur. Meclisin onayına

müteakip yönerge uygulamaya konulur.

Madde 20. Müeyyideler
Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kurum, kuruluşlar ve şahıslar tarafından ruhsatsız
ve çalışma bildirimsiz kazı yapılması halinde caddelerden 5 misli,sokaklardan 3 misli zemin
tahrip ücreti alınır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmaktaise stabilize zemin olarak

işlem yapılır.
Sahadolabı, kutu vb. çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde tutanakla uyarı yapıldıktan

sonra 24 saat içerisinde ruhsat başvurusunun yapılmaması durumunda her bir adediiçin,

müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/1) belirtilen miktarda bedelalınır.
Kazılı veya kazısızçalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edilmesi durumundaherbir tutanak için

müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/2) belirtilen miktarlarda bedeller alınır.
Kazılan ve dolgusu yapılan yerin çalışma tamamlandıktan sonra teknik bir hatadan dolayı 12

ay içerisinde çökmesi halinde, üstyapı düzenlemesi bitmiş ise çöken kısmın zemin tahrip
bedelinin 3 katı bedelalınır. Üstyapı tamamlanmamış ise çalışmayı yapan kurum tarafından
dolgusu ve üstyapı onarımı yapılır, yapılmaması halinde zemin tahrip bedeli üzerinden 3 katı

bedelalınır.
AYKOMEtarafından alınan karar doğrultusunda kazı yasaklarının uygulandığı tarihlerde
yapılan izinsiz kazılarda çalışma durdurulur ve zemin tahrip ücretinin 10 katı bedelalınır.
Kazıdan çıkan malzemenin tekrar dolgu olarak kullanıldığı ya da kazıtip en kesitine uyulmadığı
tespit edildiğinde tutanakla uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde olumsuzluğun

giderilmemesi durumundaçalışma durdurulur, her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde

(Ek:7/3) belirtilen miktarda bedelalınır.
Verilen ruhsatta üstyapının ruhsat sahibi tarafından eski haline getirileceği taahhüt edilen
durumlarda altyapı çalışmasının tamamlanmasından sonra üstyapı onarımı çalışmasına

başlanılmaması durumunda onarımın yapılması yazı ile ruhsat sahibine tebliğ edilir. Tebliğ
tarihindenitibaren abone ve arıza çalışmalarında 5 gün, şebeke çalışmalarında 7 gün içerisinde
üstyapı tamirine başlanılmaması ve verilen süre içerisinde onarımın tamamlanmamasıhalinde
ruhsat sahibinden zemin tahrip bedelinin 5 (beş) katı bedelalınır ve ilgili belediye tarafından yapılacak

program doğrultusunda üstyapı onarımı yapılır.
Altyapı çalışmalarında asfalt veya beton kesme makinesinin kullanılması gerektiği durumlarda
kullanılmadığı tespit edildiğinde metre başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/4) belirtilen

miktarda bedelalınır.
Çalışma yapılan sahada hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alınmadığı tespit edildiğinde
müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/5) belirtilen miktarda bedelalınır.
Çalışma süresi ve bitiminde çalışma mahallinde moloz ve inşaat artığı (dolgu veya inşaat

malzemesi vs.) bırakıldığı tespit edildiğinde, tutanakla uyarı yapılır. 24 saat içerisinde
olumsuzluğun giderilmemesi durumunda düzenlenen her bir tutanak için müeyyide bedelleri

cetvelinde (Ek:7/6) belirtilen miktarda bedelalınır.
Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında açık menhol, vana odası vb. bırakılmaz, devam eden
işlerde ise üstü emniyetli bir malzeme ile kapatılır. Aksi davranıldığı tespit edildiğinde,
tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi
durumunda, her menhol ve baca adedi için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/7) belirtilen

miktarda bedelalınır.
Açık bırakılmış, kaybolmuş, yol kotuna uygun olmayan veya zarar görmüş menhol, rogar vb.
yapıların tespitinde, kurum tutanakla uyarıksarun giderilene kadar 24 saat içerisinde tüm
emniyet tedbirleri kurum tarafından alnınŞeve görünün 3 gün içerisinde giderilir. Emniyet
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20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

2020

2021

20.22

2023

2024

tedbirlerinin alınmamasıveya sorunun belirlenen süre içerisinde giderilmemesi durumunda her
bir yapı için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/8) belirtilen miktarda bedelalınır.

Her türlü emniyet tedbirinin yetersizliği durumunda her bir tutanak için müeyyide bedelleri

cetvelinde (Ek:7/9) belirtilen miktarda bedelalınır.
Altyapı çalışmalarında boru gömleklemesi veya standartlarda belirtilen dolgunun üzerine ikaz
bandının konulmadığının tespiti halinde tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde
gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda her bir metre için müeyyide bedelleri

cetvelinde(Ek:7/10)belirtilen miktarda bedelalınır. Hata düzeltilene kadar çalışma durdurulur.
Kazı esasları madde 12.16 de ki uygulamaların dışında gece açık bırakılan tranşeler de her
metre için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/11) belirtilen miktarda bedelalınır.
a) Kontrol çukurlarının aynı gün içerisinde kapatılmaması durumundatutanak başına müeyyide

bedelleri cetvelinde (Ek:7/12)belirtilen miktarda bedelalınır.
b) Kontrol çukurları için Makineli kazı yapıldığı tespit edildiği takdirde tutanak başına

müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/12) belirtilen miktarda bedelalınır.
Üstyapı ve altyapı çalışmalarında muayene bacaları, menhol, rogar vb. yapıların inşaat
malzemesi veya moloz ile doldurulması halinde tutanak ile sahada uyarı yapılır. 24 saat

içerisinde temizlenmemesi durumundaçalışmayı yapan firmadan her bir menhol, rogarvb. için
müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/13) belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca üst yapı
kurumununbu durumuçalışmabittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesihalinde düzeltme,tesisi
hasar gören kurumayaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerindenüst yapı kurumu

tarafından ödeme yapılır.
Üstyapı veya altyapı çalışmalarında menhol vb. yapıların müdahale edilemeyecek şekilde

çalışmayı yapan firma tarafından kapatılması (örtülmesi) durumunda,her biri için müeyyide
bedelleri cetvelinde (Ek:7/14) belirtilen miktarda bedelalınır. Ayrıca üst yapı kurumunun bu

durumuçalışmabittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören
kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üst yapı kurumu tarafından
ödeme yapılır.
Betonatılmasışartıile izin verilen çalışmalarda beton atılmadığıtespit edildiğinde caddelerde
her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/15) belirtilen miktarda bedelalınır.
Çalışmaile ilgili, çalışmanın yapıldığı belirli bir noktada bildirme levhası üzerine ilgili

kurumun amblemi, kurumun adı, telefon numarası, çalışmanın süresi ve içeriği gibi tanıtıcı
bilgiler içeren bir tabela bulundurulmaması durumunda tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat

içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/16)
belirtilen miktarda bedelalınır. Arızalariçin bu bilgilendirme tabelası bulundurmazorunluluğu

yoktur. Kurum tabelalarının bulunması yeterlidir.
Sahadaçalışan elemanlarıniş elbiseleri giymediğitespiti halinde tutanakile sahada kurumauyarı
yapılır. 24 saat içerisinde gerekli kıyafetler temin edilmediği takdirde tutanakbaşına müeyyide

bedelleri cetvelinde (Ek:7/17) belirtilen miktarda bedelalınır.
Kazı çalışmalarında kanal dolgusunun standartlara uygun sıkıştırılmaması (kompaktör

kullanılmaması, kademeli serim yapılmaması ve 2 metre ve üzeri kazı genişliklerinde silindiraj
yapılmaması durumlarında) durumunda her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde

(Ek:7/18) belirtilen miktarda bedelalınır.
Çalışma yapan kurum tarafından iş makineleri veya aparatları ile çalışma alanı dışında kalan
zemine zarar verilmesi halinde tespit edilen alanın zemin tahrip birim fiyatları üzerinden
belirlenen bedelinin 2 katı ücretalınır.

Altyapı kurumları tarafından diğer altyapı kurumlarıile çakıştıkları noktada açılan kanalların
ilgili kurumunstandartlarına uygun haleegetirilmeden ya da ilgili kurumunhattına verilen hasar
giderilmeden kapatıldığının tespiti palindiğge sahada uyarı yapılır 24 saat içerisinde
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2025

2026

2027

2028

23.1
232

233

24
235

24.1

242

243

eksikliğin giderilmemesi durumunda tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7/19)
belirtilen miktarda bedelalınır. Ayrıca kanalı kapatma,tesis sahibi kurum tarafından yapılarak

kendi hesapladığıbedeller ilgili kurumdantahsil edilir.
Kazı yapan kamu kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerin altyapı çalışmaları sırasında
yayaların geçişleri için 50 mt aralıklarda seyyar yaya köprüleri konulmaması durumunda her

çalışmaalanı için müeyyide bedelleri cetveline eklenmek üzere (Ek:7/20) belirtilen miktarda

bedelalınır. Aynı işlemin tekrar tekerrür etmesi halinde ceza 2 kat olarak tahsil edilir.
Toprak vestabilize yollar haricindeki Asfalt, beton, parke, sathi kaplamavb. kaplamalı yollarda

paletli makineile kazı yapılması halinde (paletin yüzey kaplamasına zarar vermeyecek şekilde

önlem alınmadığı hallerde) müeyyide bedelleri cetveline eklenmek üzere (Ek:7/21) belirtilen
miktarda bedelalınır. Ayrıca paletli makinenin yola hasar vermesi durumunda hasar verilen

alanın bedeli hesap edilerek, hesaplanan bedelinin 2 katı bedelalınır. Aynıişlemin tekrar etmesi

halinde ceza 3 kat olaraktahsil edilir.
Altyapı ve üstyapı çalışmalarında herhangi bir gerekçe ile çalışmanın durdurulmasına karşın
çalışmanın devam etmesi halinde tutulan her bir tutanak ve her bir metre için müeyyide

bedelleri cetveli Ek:7/22? de belirtilen miktarda bedelalınır.
AYKOME Şube Müdürlüğütarafından hazırlanıp ilgili kurumailetilen İş Bitim-İlişiği Kesildi
Belgesinin ruhsat süresi tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde teslim edilmemesihalinde, her
bir tutanak için müeyyide bedelleri cetveli Ek:7/23? de belirtilen miktarda bedelalınır.

Madde21. Kazı ve Çalışma İzni Bedeli (Harç)

Altyapıtesisi kazıizin harcı 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı resmi gazetede yayınlanan

mükerrer 79. maddesine görealınır. (Altyapı kazı izin harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde

2 oranında alınır.)

Madde 22. Keşif ve Kontrol Bedeli
Keşif ve Kontrol Bedeli- Zemin Tahrip Bedelix0,054-1505 şeklinde (KDV ?siz tutar

üzerinden) hesaplanacaktır. Bu bedel hesaplanırkentranşe tip kesitleri baz alınacaktır.

Madde 23. Teminat
Zemin Tahrip Bedelialınan ruhsatlarda zemintahrip bedelinin 9 20 “si oranında teminatalınır.
Kesin ve süresiz teminat mektupları kabuledilir. 1 yıl tamamlandıktan sonraişin kesin kabulü
gerçekleşmediğitakdirde teminatirat kaydedilecektir.
Üstyapının ilgili kurum tarafından eski haline getirileceği taahhüt edildiği ve Büyükşehir
Belediyesi tarafından onaylandığı takdirde, zemin tahrip bedeli alınmaz, zemin tahrip bedeli

kadar teminatalınır. Resmi, Belediye ortaklığı, hazine adına yatırımlarını gerçekleştiren kurumlar ve
dağıtım lisans yetkisine haiz şirketlerden ve TİSKİ adına ihale ile iş yapan firmalardan teminat bedeli
alınmayacaktır.

Hesaplanan zemin tahrip bedeli 2.000,00 TL'nın altındaise teminat bedeli alınmayacaktır.
İhalesi kamu kurumları tarafından yapılan ve projesinde üstyapı onarımının yüklenici firma
tarafından yapılması öngörülenişler için ayrıca teminat bedeli alınmaz.

Madde 24. Teminat İadesi
Ruhsat sahibi tarafından üst yapının onarılması taahhüt edilmiş ise teminat üst yapının
bitiminden| yıl sonra gereklişartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.
Üstyapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilecek altyapı çalışmaları ile ilgili alınan
teminatlar ruhsat süresibitiminden en erken 3 ay sonra gereklişartlar yerine getirildiği takdirde

iade edilir.
İş bitim veilişiğikesildi belgeleri AYKOMESube Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı sürece
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teminat iade edilemez.

Madde25.Birim Fiyatlar
EK-8 “deki cetvelde bulunmayanimalatların bedelleri öncelikli olarak Karayolları Genel

Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Bakanlığı vb. resmi kurumlara ait birim fiyat cetvellerindeki

yüklenici karı dahil fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir. Hangi resmi kurumun birim
fiyatının kullanılacağına Aykome Şube Müdürlüğü karar verecektir. Bu birim fiyatlarda

bulunmayan özel imalatların bedelleri ise Aykome Şube Müdürlüğütarafından analiz veya

piyasa araştırması yapılarak tespit edilecektir.

ÜÇÜNCÜKISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde26. Altyapı ve Üstyapıverileri
AYKOME üyesi olan tüm kurumların 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun
8.maddesine de uygun olarak uhdelerindeki CBS “ye dair her türlü bilgiyi süreklilik arz

edecek şekilde AYKOME Şube Müdürlüğü ile paylaşması zorunludur.
CBS verilerinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AYKOMEüyesialtyapı kuruluşları
tarafından ortak belirlenen standartlara (Ek:6) uygun verilmesi zorunludur. CBS ’ye ait
hertürlü şebekeverisi teslim edilmeyenaltyapı çalışmalarıile ilgili, İş Bitim-İlişiği Kesildi

Belgesi imzalanmayacağından teminat bedeli de iade edilemez.
İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yaptıkları yol, kaldırım vb.işleri ölçerek yolile
ilgili genişlik, uzunluk, kaplama cinsi, yapım yılı vb. bilgileri CBS *ye tanımlar.

Madde27.İş bitim veİlişik Kesme
Büyükşehir Belediyesinin ruhsat verdiği altyapı çalışmalarında (TİSKİ'nin kendiekipleri
ile yaptığı ve şahıslar tarafından yapılan aboneve arıza çalışmaları hariç) çalışmayı yapan
kurum ve kişilerin ilişkilerinin kesilmesi için, ilgili tüm altyapı kurumlarına ve
Belediyelere “İş Bitim-İlişiği Kesildi Belgesi” Ek:5 *i imzalatması ve onay için AYKOME
Şube Müdürlüğü'ne iletmesi zorunludur. İş Bitim-İlişiği Kesildi Belgeleri her bir ruhsat
için ayrı ayrı hazırlanır.
Altyapı ve üst yapıçalışması yapanilgili müteahhit firmaların da (abone bağlantıları dahil)

iş bitimi sonrasında müteahhitliğini yaptığı kurum ile ilişiğini kesmeden önce İş Bitim-
İlişiği Kesildi Belgesini onaylatması zorunludur. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından
onaylanmamışişlerin kesin hesapları yapılmaz. Ayrıca tüm bu işlemler kurum, kuruluş ve
şahıslardan altyapı çalışmaları için alınan teminat bedeli veya teminat mektubu iadeleri
içinde uygulanır.
İş Bitim-İlişiği Kesildi Belgelerinin her bir kurum tarafından 2 km ve altındaki
çalışmalarda 15 gün, 2 km üzerindekiçalışmalarda ise 30 güniçerisinde onaylanması veya
varsa belirtilen aksaklıkların belge üzerine yazılarak geri iade edilmesi gerekir. Bu süre

içerisinde teslim edilmeyen İş Bitim-İlişiği Kesildi Belgeleri için, imzalamayan kuruma
yazılı bildirim yapılır, resmi cevap vermesüresi olan 15 gün içerisinde geri dönüş olmadığı
takdirde herhangi bir hasar olmadığı kabul edilir. Sorumlulukilgili kuruma âittir.

oh Re,
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İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Madde 28. Birim ,
Altyapı Koordinasyon Merkezi Birimi; Şube Müdürlüğü olarak kurulmuşolup, Fenİşleri

Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

Madde 29. Yürürlük
Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin, yönetmeliği kabulüne dair

kararıile yürürlüğegirer.

Madde 30. Yürütme
Bu yönetmeliğin hükümlerini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanıyürütür.

Geçici Madde1.
Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan kazı ve çalışma izni

başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yönetmelik Ekleri:

Ekl-Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı
Ek2-AYKOMERuhsat Hesap Kağıdı
Ek3-Altyapı Çalışma Bildirimi
Ek4-Teminat Hesaplama Kriterleri
Ek5-İş Bitim-İlişiği Kesildi Belgesi
Ek6-Coğrafi Bilgi Sistemi Standartları

Ek7-Müeyyide Bedelleri Cetveli
Ek8-Zemin Tahrip Birim FiyatListesi

oft? ee
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T.C
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AYKOME Şube Müdürlüğü

EK-1

  

 

ALTYAPI TESİSİ AÇIM RUHSATI
 

Ruhsat Numarası : =
Basvuru Tarihi ,

Talebi Yapan Kurum : 7 —

Talebi Yapan Kullanıcı: 7 |

 

 

 

  

 

   

Alt Yiiklenici _ :
Kazi Sebebi : Çalışma Türü

Kazı Başlangıç Tarihi : KazıBitiş Tarihi:

Süre Uzatım Başlangıç Tarihi : Süre Uzatım Bitiş Tarihi:
 

Kazı Adresi  Açıklama

 

ZEMİN BİRİM | MİKTARI
CİNSİ FİYATI METRE (M) İnen
  

 

  
     TOPLAM:
  

 

ZEMİN TAHRİP ÜCRETİ
RUHSAT HARCI
 

 

  GENEL TOPLAM
 

  TEMİNAT
ÖZEL ŞARTLAR _ |

| 1-Trabzon B.Şehir Bld.nin ruhsat tarihinden önce ve sonra doğmuş veya doğacakzararlarailişkin tazminatv.s. hakkısaklıdır.

! 2-Çalışmalarda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi AYKOMEÇalışma Yönetmeliğine uyulacaktır.
| 3-Yapilmis olan altyapı imalatlarının ITRF koordinatsisteminde ölçümlerinin (alımlarının) yapılarak alt yapı projesinin CBS

| altyapıstandartlarına göre düzenlenerek Coğrafi BilgiSistemi formatları olan .shp veya mdb ( personalgeodatabase ) veya gdb |
(file geodatabase ) veya .tab uzantılı olarak ve ayrıca CAD (.ncz veya .dwg) formatında AYKOMEŞube Müdürlüğüneteslim

| edilmesi gerekmektedir. |

Ma

 

 

 

 

© Tanzim Eden | NN | - Tanzim Tarihi |
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EK-2 aeat Mı
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Fenİşleri Dairesi Başkanlığı - AYKOME Şube Müdürlüğü

 
 

ALTYAPITESİSİ AÇIM RUHSAT BEDELİ HESABI
 

TALEP BİLGİLERİ
 

Ruhsat Numarası
 

Başvuru Tarihi
 

Talebi Yapan Kurum
 

 

 

 

 
 

Talebi Yapan Kullanıcı : _

Alt Yiiklenici :

Kazi Sebebi : Çalışma Türü

Kazı Başlangıç Tarihi : KazıBitiş Tarihi:

Süre Uzatım Başlangıç Tarihi

Kazı Adresi :

 

 

HESAP KAĞIDI (ÖDEME) BİLGİLERİ
  

| .

AÇILACAK ZEMİN BİRİM FİYATI MİKTARI M? TUTAR
 

 
 

      TOPLAM:
 

 

ZEMİN TAHRİP ÜCRETİ
 

RUHSAT HARCI
 

KEŞİF-KONTROL ÜCRETİ
 

GENEL TOPLAM
     TEMİNAT
 

22tarih ve 73 sayılı kararının ekidir. 
 



 

 
EK-3 .

AYKOMESube Miidiirii

 
  

TE.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı - AYKOME Şube Müdürlüğü

Sayı :öl- 15.02.2022
Konu : Çalışma Bildirimi (2020....... j

SURETTİR

e İlçesi........adresinde...............tarafından............ tarihleriarası.......... hattı

çalışmasıyapılacaktır.
Trafik ile ilgili önlemler ve diğer hususlar ............... tarafından alınacaktır.

Çalışmaya başlanmadan önce ............... tarafından diğer altyapı kurumlarına haber

verilmesi, altyapı hattı bulunan kurumların çalışma sırasında personel bulundurmaları, yağışlı, elverişsiz

havalarda çalışma yapılmaması ve kazı çalışmasında gerekli özenin gösterilmesi hususunda bilgi ve

gereğini arz ve rica ederim.
e-imzalıdır

Not 1 : Tarafınıza gönderilen "Çalışma Bildirimi" yazımızın çalışmayı yapan kurum tarafından

çalışma süresince yanında bulundurulması gerekmektedir.

Kurum Sorum:

Not2 : Çalışma hakkındabilgiverilen - verilmesi gereken kurumlar:

I- TİSKİ

pan Bid. Bşk.

3- Aksa Doğalgaz

4- Çoruh Elektrik Dağ.İl Md.

5- Trabzon İl Emniyet Md.
6- Trabzon İl Telekom Md.
7-B. Şehir Bld.İtfaiye Dai. Bşk.
8- B. Şehir Bid. Zabıta Dai. Bşk.

9- Superonlineİletişim Hiz. A.Ş.
10- B. Şehir Bld. Ulaşım Dai. Bşk.

11- Vilayet Makamı'na

12- B. Şehir Bld.Bilgiİşlem Dai. Bşk.

13-B. Şehir Bld. Yol Yapım Bak. Onr. Dai, Bşk..

14-B. Şehir Bld. Çevre Koruma ve Kat. Dai, Boy ~~
MOdi
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EK-4

Zemin Birim Fiyatı x mx Yüzdelik Oran

Hesaplanan zemin tahrip bedeli 2.000 TL ve üzerinde ise Teminat bedelitahsil edilecektir.

e
; 7 ut

e
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EK-5
T.C.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(AYKOME Şube Müdürlüğü)

Tarih:

Sayı:

İŞ BİTİM -İLİŞİĞİ KESİLDİ BELGESİ

İlgili Kurum/Firma
Çalışma Adresi

Çalışma Konusu

İşin Adı $

Ruhsat Tarihi 5 Ruhsat No iş
Ruhsat /İş Başlama Tarihi : İş Bitiş Tarihi :

 

Yukarıda bahsi geçen altyapı çalışmasını yapan kurum/firmatarafından, kurumumuzaait

hatlara verilmiş zarar yoktur.

TİSRİ, rss ŞUBE MÜD. AKSA TRABZON-RIZE İL TELEKOM MÜD.
20... DOĞ. DAĞ. A.Ş 20...

20...

ÇORUH ELEK. DAĞ.AŞ |;BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20... 20...

 

Yukarıda bahsi geçen çalışmayı yapan kurum/firma tarafından, ödenmemiş cezaiişlem ve borcu

yoktur. Teminatının ödenmesinde bir sakınca yoktur.

T.B.B. MALİHİZ. DAİ. BŞK
20...

Fen İşleri Dairesi Başkanı

Not: Yapılmışolan aliyapı imalatlarının ITRFkoordinatsisteminde ölçümlerinin(alımlarının) yapılarak aliyapı projesıin CBSaltyapıstandartlarına göre
düzenlenerek Coğrafi bilgi Sistemi formatları olan .shp veya mdb (personal geodatabase ) veya .gdb (file göodatabase ) veya .tab uzantılı olarak ve ayrıca CAD (.ncz
veya .dwg) formatında AYKOMEŞube Müdürlüğüne teslimedilmesi gerekmektedir.

 

ft
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EK-6

Coğrafi bilgi Sistemi formatları olan .shp veya .mdb ( personal geodatabase ) veya .gdb file

geodatabase ) veya .tab uzantılı olarak ve ayrıca CAD (.ncz veya .dwg) formatında AYKOME Şube
Müdürlüğüneteslim edilmesi gerekmektedir.
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MÜEYYİDE BEDELLERİ CETVELİ
 

pe
n

Müeyyideler MADDE(20.2) ye istinaden 4.000-TL bedelalınır.
 

Müeyyideler MADDE(20.3)e istinaden kazılı çalışmalarda 5.000-

TL, kazısız çalışmalarda 2.500-TL bedelalınır.
 

Müeyyideler MADDE(20.6)' ya istinaden 100-TL bedelalınır.
 

Müeyyideler MADDE(20.8)' e istinaden 700-TL bedelalınır.
 

Müeyyideler MADDE(20.9)a istinaden 7.000-TL bedel alınır.
 

Müeyyideler MADDE 20.10' a istinaden caddelerde 5.500-TL,

sokaklarda 4.000-TL bedelalınır.
 

Müeyyideler MADDE(20.11)' e istinaden 1.700-TL bedelalınır.
 

Müeyyideler MADDE(20.12)' ye istinaden 1.700-TL bedelalınır.
 

©
l
o
l
a
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Müeyyideler MADDE(20.13)' e istinaden 5.000-TL bedelalınır.
 

p
a
> Müeyyideler MADDE(20.14)' e istinaden 40-TL bedelalınır.
 

— p
i Müeyyideler MADDE(20.15)e istinaden 100-TL bedelalınır.
 

p
i
N Müeyyideler MADDE(20.16)' ya istinaden 2.000-TL bedelalınır.
 

p
i

io
)

Müeyyideler MADDE(20.17)' ye istinaden 1.500-TL bedelalınır.
 

p
a
> Müeyyideler MADDE (20.18)' e istinaden 1.500-TL bedelalınır.
 

— n
n Miieyyideler MADDE(20.19)' a istinaden caddelerde her bir metre

igin 350-TL, sokaklarda ise her bir metre için 275-TL bedelalınır.
 

16 Müeyyideler MADDE(20.20)' ye istinaden 2.750-TL bedel alınır... |
 

17 Müeyyideler MADDE(20.21)' e istinaden 3.500-TL bedelalınır.
 

18 Müeyyideler MADDE(20.22)ye istinaden 100-TL bedelalınır.
 

19 Müeyyideler MADDE(20.24)e istinaden 2.750-TL bedelalınır.
 

20 Müeyyideler MADDE(20.25)'e istinaden 2.000-TL bedelalınır.
 

21 Müeyyideler MADDE(20.26)' e istinaden 2.750-TL bedelalınır.
 

22
Müeyyideler MADDE(20.27)ye istinaden herbir tutanak için 2.000-

TL bedel ve her bir metre için 150-TL bedelalınır.
  23
 

 Müeyyideler MADDE(20.28)' e istinaden 3.500-TL bedelalınır.

onsFe

“LEON
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EK-8
ZEMİN TAHRİP BİRİM FİYAT LİSTESİ

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 
 

  
 

  

Birim Fiyat(0)

1 TERMOPLASTIK YOL ÇİZGİSİ © m? 72,00

, BETON PARKE YAPILMASI(8 CM KALINLIKTA) m 115,00

, BETON BORDÜR YAPILMASI(22 CM YÜKSEKLİKTE) m 56,00

4 BETON BORDÜR YAPILMASI(30 CM YÜKSEKLİKTE) m 70,00

5 ASFALTKAPLAMA YAPILMASI m 200,00

7 DUĞAEMAĞ BORDÜR DÖŞEME (20CM X 50 CM) m 189,00

8 DOĞALTAŞPLAK DÖŞEME (30CMX3CMXSERBEST BOY) m? 327001

p BÜYÜK BOYBOĞKELAŞ PARKE DÖŞEME e m i 271,00

11 KÜÇÜK BOY DOĞALTAŞ PARKE DÖŞEME m 218,00

12 TEMEL TABAKASI YAPILMASI(KIRILMIŞ ELENMİŞ TAŞİLE(0-25 MM) TON 81,00

13 KAZI YAPILMASI(HER CİNS VE ZEMİNDE) m 58,00

14 DOLGUYAPILMASI (DOLGUYA UYGUN MALZEMEİLE) m 8100)

15 KAROSIMAN DÖŞENMESİ(30CMX30XMX3CM) m 146,00

13 ÇİM ALAN TAMİRİ m? 272,00

14 ASFALTKAPLAMA YAPILMASI (Doğal Gaz ve TİSKİ) i ği m? ği 185,00

16 YAYA GEÇİTLERİNİN ÇİZİLMESİ m ği 164,00

17 SİNYALİZASYON DİREĞİ Adet 1.890,00

18 SİNYALİZASYON KABLOSU VEİŞÇİLİĞİ : - m 327,00

19 BİLGİLENDİRME LEVHASI Ni Adet 963,00

20 NORMAL ÇALIŞMA LEVHASI Adet 408,00|

(21) TRAFIK CALISMA LEVHASI Adet 40800!
Ce — ee |

/22 TRAFİK ÇALIŞMA DUBASI Adet 190,00

123 TRAFİK İŞARET, UYARI VE YÖN TABELASI Adet 814,00
be 7 sapien co e ; FEN - m
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25 SATHİKAPLAMA ||| m? 82,00.

126 BETON YOL KAPLAMASI - m 190,00

İ27 GRANİTZEMİNKAPLAMA : m 485,00

28 BAZALTZEMİN KAPLAMA m3 320,00

29 ANDEZIT ZEMIN KAPLAMA _ — 320,00
  

eenLAMA

TON
Mv

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin0dak,73 sayılı kararının ekidir.
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TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
  

[RAPORNO : |16
| KONU : Yénetmelik
  

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ibareli 04.01.2022 tarihli ve
81127606-010.03-E.50048 sayılı yazı okundu.

AYKOME Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasıile ilgili olduğuanlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi)
Yönetmeliği'nde ekteki şekliyle yapılan düzenlemeler komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüştür.

Meclise arz olunur. 07.01.2022
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H Bİ hmet Seyit ALIŞKAN
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MECLİS KARARI

Karar Tarihi: 09.02.2022 Birleşim No: 7

Karar No —: 73 Oturum : fl

Konusu : Yönetmelik   
 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ibareli 04.01.2022 tarihli ve
81127606-010.03-E.50048 sayılı yazı okundu.

AYKOME Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması hakkında olduğu görüldü.

Yapılan görüşme sonunda:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi)
Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak ekteki düzenlenmiş şekliyle uygun görüldüğüne dair Plan
ve Bütçe Komisyon raporunun oya sunularak oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın Fen
İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.09.02.2022
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DIN /Ahmet Seyit ALIŞKA
Katip Uye

Meclis Üyesi


