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i 0.05.2002 tarıh, 2002/3- i sayılı UKOME Kararına istinaden;

Beyoğlu İlçesi, Piripaşa-Sütıüce Mahallesi, Kumbarahane Caddesi, Doğalgaz Boru Hattı Bağlantı İmalatı Geçici Trafik
Sirkülasyon Projesi

Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'muzca tetkik edilmiş olup, aşağıdaki görüş ve karara varılmıştır.

iLGİ: a) iGDAŞ Genel Müdürıüğü'nün 10.04.2017 tarih ve Ayp 042-E.8670 sayılı yazısı.

b) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nUn 13.04.2017 tarihli raporu.

ilgi (b) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü raporunda;
"ilgi (a) yazıda; Beyoğlu ilçesi, Piripaşa-Sütlüce Mahallesi, Kumbarahane Caddesi üzerinde 700 m'lik ilave polietilen

doğalgaz bağlantı hattı imalatı yapılacağından babisle, yazı ekindeki geçici trafik sirkülasyon projesinde gösterildiği şekilde ilgili
yolun imalat tamamlanana kadar araç trafiğine kısmen daraltılması için imin verilmesi talep edilmektedir.

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nceyapılan incelemede;
Yapılacak çalışmalardaetaplama ve iş programına uygun olarak faaliyet gösterilecektir.
Gerekli yol emniyetini sağlayacak trafik işaret ve levhaları (yol çalışması, yol daralması, mecburi istikamet, dikkat, hız

tahdidi ve yön bilgi levhaları) konulması mecburidir.
Trafik işaret ve levhaları müteahhit firma tarafından yerlerine konulacak; iş bittikten sonra mevcut trafik sirkÜıasyonu eski
haline getirilecek, yön bilgi levhaları tekrar yerine konulacaktır.

Konulmuş olan trafik işaret levhalarının sürekliliğinin çalışma süresi boyunca sağlanması mecburidir.
Yollarda yapılacak çalışmalarda, çalışma maballi günün kararınasından itibaren aydınlatılacaktır.

Emniyet Birimi ile basına çalışma hakkında gerekli bilgi aktarılacak, halka duyurulması temin edilecektir.
Kazı yapılması gereken çalışmalarda UTK Kararına müteakip İBB Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü'nden kazı ruhsatı

alınacaktır.

Çalışma sonrası yolla ilgili eksik imalat bırakılmayacak, trafik tanzim ve uyarı levhaları ilgili firma tarafından kaldırılacaktır.

Müteahhit firma eksik yapılan, hatalı yapılan imalatlar sonucu meydana gelebilecek her türlü hasar ve zarar sorumluluğu

altındadır.

Çalışma esnasında gerekli birimlerle koordinasyon sağlanacak, herhangi bir aksaklık durumu yetkili birimlere bildirilecektir.
Proje imalatına başlanmadan önce "Şehir içi Yolların Yapım Bakım ve Onarımıarında Trafik işaretleme Standartları "na göre
hazırlanan Geçici Trafik Sirkülasyon Projesine ait dOzenlemelerin yerinde uygulandığının Trafik MüdürlOğü ekiplerince tespit
edilip Saba Tespit Tutanağı hazırlandıktan sonra imalata başlanacaktır.(Trafik Güvenliği İletişim Tlf: 0533 063 65 73)
Yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesi koşulu ile Beyoğlu ılçesi, Piripaşa-SiltlUce Mahallesi, Kumbarahane Caddesi

üzerinde 700 m'lik ilave polietilen doğalgaz bağlantı hattı imalatına yönelik hazırlanan "Beyoğlu Iıçesi Piripaşa-SUtlilce Mahallesi
Kumbarahane Caddesi Doğalgaz Boru İmalatı Geçici Trafik Sirkillasyon Projesi" nin Saha Tespit Tutanağı imzalandıktan sonra
24.04.20/7 tarihinden itibaren J5 gün süreyle ek projede belirtildiği şekilde araç trafiğine kısmen daraltılarak çalışma yapılması uygun
bulunmuştur.

Konunun UTK'da görüşUlmesi" istenmektedir.
Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nca yapılan incelemede; İlgi (b) Ulaşım Koordinasyon MüdUrlüğü raporu ve eki

projeye göre uygulama yapılması ulaşım ve trafik açısından uygun görülmüştür.

~~ıı;jlakım ve Onarım MOd.

ü
r-rıreı:ı#ttin ACAR

metleri Müdürü


