Altyapı Bilgi Sistemleri
Şefliğince görülmüştür.

Talep
Sahibi:

DAYSİS NUMARASI :

ALTYAPI
KOORDİNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ

Talep
Tarihi

BİRİM NUMARASI :

KAYIT TARİHİ :
..……/…....…/…………..

Talep
No

..……/…....…/…………..

:

BOY

.….. / .….. / ………….

KURUM GÖRÜŞLERİ

:

KAPLAMA CİNSİ
ASFALT (m)

PARKE TAŞI (m)

EN

BOY

EN

GRANİT (m)
BOY

EN

KÜPTAŞ (m)
BOY

EN

YEKÜN
BETON (m)
BOY

EN

STABİLİZE (m)
BOY

(m)

EN

..……/…...…/……..……

ALTYAPI KOORDİNASYON MD.

CADDE / SOKAK İSMİ :

BİNA NO

BİRİM NUMARASI :

YOL BAKIM VE
ONARIM MD.

KAZI NEDENİ

DAYSİS NUMARASI :

89156002.310.07

BOY

KROKİ EKTEDİR

EN

(m)

(m2)

UZUNLUK

ALAN

YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

….... / …….. / ………….

……………………… İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLÇE
BELEDİYESİ

:

ÇIKIŞ TARİHİ :

Aşağıdaki havale sırasıyla gerekli işlemin yapılmasını rica ederim

İLÇESİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
MAHALLESİ

ÇIKIŞ SAYISI

ALTYAPI
KOORDİNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ

HAVALE

RUHSAT CBS NO:

ALTYAPI RUHSAT FORMU

….... / …….. / ………….
TÜRK TELEKOM

ELEKTRİK

İGDAŞ

İSKİ

TEİAŞ

DİĞER KURUM

DİĞER KURUM

DİĞER KURUM

UYARILAR

YOL GEÇİŞİ :

1- Altyapı kazı çalışmalarına başlamadan önce mutlaka İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Çağrı Merkezinin
aranması,
2- Altyapı kazı çalışmasının, çalışmanın yapılacağı güzergahta bulunan mevcut altyapı tesislerine
zarar verilmeden yapılması kaydıyla iş bu altyapı tesis çalışmasına ruhsat verilmiştir.
,

Yukarıda boyutları ve yeri yazılı tranşenin açılması müsaadelerinize arz olunur.

İLGİLİ KURUM ADINA

TEMİNAT BEDELİ HESAPLAMA BÖLÜMÜ
TUVANEN
DOLGU

RUHSAT BEDELİ HESAPLAMA BÖLÜMÜ
ASFALT ALTI
BETON

ASFALT
İRAT BEDELİ

TRETUVAR
İRAT BEDELİ

HARÇ

MALZEME
ZAYİAT
BEDELİ

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

NOT:
……………………………...…………...……..……………..………….……..…………………………………………………….
……………………………...…………...……..……………..………….……..…………………………………………………….

Yapılan tetkik neticesinde:
A) Yukarıda boyut ve yeri belirlenmiş olan tranşe ………/………/………… tarihi ile ………/………/………… tarihleri arasında kurumlar arası protokolle
belirlenen kurallara uygun olarak açılabilir.
B) ………./………/…………. tarihli ve ………… sayılı Başkanlık Onayı gereğince ………./………/………….... tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.
BÖLGE SORUMLUSU

RUHSAT ŞEFİ

MÜDÜR YARDIMCISI

KONTROLLÜK
HİZMET
BEDELİ

ALAN (m2)

BİRİM FİYAT
(TL/m2)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI ADINA
ONAY

TALEP SAHİBİNCE DOLDU

ALTYAPI RUHSAT FORMU

TUTAR (TL)

TOPLAM TEMİNAT
BEDELİ (TL)

TOPLAM RUHSAT
BEDELİ (TL)

……… /……….. / ………………

İŞ BİTİMİ
TEMİNAT İADESİNE ESAS

TAAHHÜTNAME

MUTABAKAT FORMU
TEMİNAT İADESİ

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ İŞ BU ALTYAPI KAZI RUHSATINA ESAS
TEŞKİL EDEN ALTYAPI KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA;

.
1- Altyapı kazı
yapmayacağımı,

ruhsatı

alınmış

olsa

da

asfaltı

…………………………………………...………………….………………Altyapı çalışması teknik kurallarına göre yapılmış olup,

1
yeni

teminat iadesi uygundur.

olan cadde ve sokaklarda kazı çalışması
Yukarıdaki karar oy çokluğu / birliği ile alınmıştır.

2-Kazı mahallinde, gece ve gündüz olmak üzere, çalışma başlangıç tarihinden çalışma bitiş tarihine kadar
aşağıda belirtildiği üzere;
a) Tranşe çalışmalarının başına ve sonuna “İşin Sahibi”, “İşin Yüklenicisi”, “İşin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri”
ile “Çalışma Yapan Kurumun Tam İsmi”ni gösteren tabela konulmasını,

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU
İMZA

İMZA

……… /……….. / ………………

……… /……….. / ………………

b) Tranşe çalışmalarının sağına ve soluna yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyer
konulmasını,
c) Trafiği etkileyecek altyapı tesisi çalışmalarına başlanmadan önce trafik işaretlerinin tranşe çalışma
alanına uygun bir şekilde yerleştirilmesini,
d) Altyapı kazı çalışması tamamlanana kadar çalışma mahallinde ilgili altyapı kurumunda görevli yetkili
teknik personel bulundurulmasını,
e) Hangi kurum adına altyapı çalışması yapılıyor ise çalışmayı yapan kurum personeline ilgili kurumun
ambleminin de bulunduğu fosforlu iş elbiseleri giydirilmesini,

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU

………………………………………………….………...….….….………Altyapı çalışmasında aşağıda belirtilen eksiklikler tespit

2

edilmiş olup, ………………………. tarihine kadar eksiklikleri gidermek için süre verilmiştir.
Ekler : Tespit Tutanağı (Tarih: …….. / …….. / …..…….. Sayı : ………..) ve Fotoğraflar (………. adet)

f) Gece çalışmaları esnasında, ışıklı ikaz fenerleri, akülü flâşör ve her türlü yansıtıcı işaret levhalarının
çalışma mahallinde Karayolları İşaret Tekniğine göre uygulanmasını sağlayacağımı,
3-Asfalt kaplamalı yollarda, asfalt kesme makinesi kullanacağımı,
4-Parke kaplama yol ve tretuvarlarda yapılacak altyapı kazı çalışmalarında, kaplamaların tamamının sökülüp,
renk ve desenlerine uygun olarak ve eski/kırık malzeme kullanılmamak kaydıyla tamamını tekrar yapacağımı,
5-Kazıdan çıkan malzemeleri geri dolgu olarak kullanmayacağımı ve kazı mahallinde bırakmayarak döküm
sahasına nakledeceğimi,

Yukarıdaki karar oy çokluğu / birliği ile alınmıştır.

6-Kazının tekniğine uygun dolgu malzemesi (kum, agrega, stabilize, plentmix vb.) kullanacağımı ve dolgu
malzemesini 30 cm.lik tabakalar halinde serip, tekniğine uygun olarak sıkıştıracağımı,

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU

7-Asfalt kaplamalı yollarda, 7 cm asfalt payı kalacak şekilde, asfalt altına 20 cm kalınlığında en az C20 olmak
üzere beton atacağımı,
8- Onaylı altyapı kazı ruhsat formunda ve ekli projesinde belirtilen güzergah ve metrajlar dışında ilave bir kazı
yapma gerekliliği oluşursa, altyapı kazı ruhsatı müracaatı için tekrar Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü'ne
başvuracağımı; ruhsatlandırma yapmadığım taktirde ise uygulanacak cezai müeyyideleri kabul edeceğimi,

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU

İMZA

İMZA

……… /……….. / ………………

……… /……….. / ………………

İLGİLİSİ
İMZA

……… /……….. / ………………

9- Altyapı kazı çalışması sırasında ve sonrasında, herhangi bir çökme, bozukluk veya hasar meydana
gelmesi halinde ilgili Müdürlüklerce hesaplanacak hasar bedelini ödeyeceğimi; hasar bedelini ödemediğim
taktirde hesaplanan meblağın teminatımdan kesilmesine itiraz etmeyeceğimi,
10- T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları vb. kurum ve kuruluşların bakım-onarım ve
sorumluluğunda bulunan yollarda kalan altyapı kazı çalışması güzergahları için ilgili kurum ve kuruluşlardan
ayrıca izin alacağımı,

......................……………………………………………......................................................…….....…..Altyapı çalışmasında verilen
süre.................................tarihinde dolmuştur.Yeniden yapılan kontrollerde eksiklikler giderilmiş olup teminat iadesinde sakınca
yoktur.
............................./giderilmemiş olup aşağıda hesap dökümü yapılan miktarın teminat bedelinden kesilmesi uygun görülmüştür.

3

Ekler : Tespit Tutanağı ( Tarih: …….. / …... / ….…….. Sayı : ………...) ve Fotoğraflar (………. adet)

YUKARIDAKİ MADDELERE UYGUN BİR ALTYAPI KAZI ÇALIŞMASI YAPMADIĞIM TAKTİRDE İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLGİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE UYGULANACAK YAPTIRIMLARI KABUL EDECEĞİMİ
BEYAN EDERİM.
Yukarıdaki karar oy çokluğu / birliği ile alınmıştır.

Ruhsat Teslim Alanın

Talep Sahibinin
Kurum/Firma

:

Adı

:

Soyadı

:

Telefon No

:

Vergi No/TC Kimlik No

:

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU

Adı

:

Soyadı

:

Telefon No

:

T.C. Kimlik No

:

NOT:

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU

İMZA

İMZA

……… /……….. / ………………

……… /……….. / ………………

İBB' ye yatırılan

Teminat: ………./………./………. tarihli ve …………… sayılı makbuz.
İRAT

: ………./………./………. tarihli ve …………… sayılı makbuz.

