
T.C. 

MEZİTLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI 

Fen İşleri Müdürlüğü 

Altyapı Koordinasyon Amirliği 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresinde  

su-kanal/elektrik/telefon arızasından dolayı zemin tahribi yapılacaktır. Gerekli kazı izninin verilmesi hususunda; 

 Gereğini arz ederim. 

Uyulması Gereken Hususlar 

 

1- AYKOME Yönetmeliği gereği asfalt kesilmeden kazıya başlanmayacak, dolgu asfalt üst kotuna kadar 0.25 mm 

kırılmış agrega kullanılarak ve sıkıştırılarak yapılacak, iş bitince 0324 358 10 05 numaralı telefona 

bildirilecektir. 

2- 13.01.2017 Tarih ve 66 sayılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına istinaden kesme makinası 

kullanılmadığı takdirde yönetmelik gereği ceza uygulanacaktır. 

3- Kazı çalışmaları esnasında ve bitiminde her türlü iş ve çalışma güvenliği önlemlerinin kazı ruhsatı 

başvuranı/başvuranları tarafından alınması zorunludur. Kazı ruhsatı süresince sorumluluğun kazı ruhsatı 

başvuranı/başvuranları uhdesinde olmakla birlikte kazı tamamlandığı tarihten başlamak üzere 12 ay süresince 

de bu sorumluluklar devam eder. Bu süreçte üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan kazı talebinde bulunan 

sorumludur. 

4- Kazı izni talebinde bulunanlar, kazıya başlamadan önce, kazı yapılacak alanlardaki aşağıdaki kurumların altyapı 

hatlarının yerlerinin ve konumunun tespitini yapmak, tespit edilen altyapı tesislerine zarar vermemek 

zorundadır. Söz konusu kurumların altyapı tesisine verilecek zarar ve ziyandan kazı talebinde bulunan 

sorumludur. 

5- Müracaat tarihinden itibaren kazı izin süresi 30 (otuz) gündür. Süresi içinde başlanmayan kazılar için 

Müdürlüğümüzden yeniden kazı ruhsatı alınarak ek süre talep edilmesi zorunludur. Aksi takdirde kazı izni 

geçersiz olacaktır.  

6- Kazı izni süresinin bitmesi, kazı izni süresi içerisinde kazı yapmaktan vazgeçildiğinin yazılı olarak beyan edilmesi 

durumunda veya kazı yapılacak metrajlarda azalma olması halinde, AYKOME Yönetmeliği esas alınarak “zemin 

tahrip ücreti” iade edilecektir. 

7- AYKOME birimince şahıs abonelikleri için düzenlenen kazı ruhsatlarında, ruhsat müracaatında belirtilen 

metrajdan fazla kazı çalışması yapılmış olması durumunda, kazı kesin hesabı düzenlenecek, kesin hesap 

bedelinin ruhsat bedelini karşılamaması halinde ek tahsilat makbuzu düzenlenerek tahsilatı yapılacaktır. 

8- Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların yastıklamadan sonra kurumun 

standartlarına göre ikaz bandı konulması zorunludur. 

9- Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Çalışma Usulleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 25.Maddesi gereği; Tranşe çalışmalarında ruhsat sahibince gece ve gündüz olmak üzere can 

ve mal emniyeti ile ilgili tüm güvenlik önlemleri eksiksiz olarak alınacaktır. Ruhsat sahiplerince kazı yapılan 

mahalde alınması zorunlu olan önlemlerin alınmaması ve neticesinde meydana gelebilecek maddi ve manevi 

tüm zarar ve ziyandan kazı ruhsatı sahibi sorumlu olacaktır. 

 

Kurum İrtibat Numaraları 

Meski İçme Suyu ve Kanalizasyon:185 TEDAŞ: 186   AKSAGAZ:03243285800 

TÜRK TELEKOM: 0324 337 02 02   SUPERONLİNE:05336016235 VODAFONE:03243258381 

Kazı Talebinde Bulunan Tüzel ve Özel Kişi Bilgileri 

KAZI TALEBİNDE BULUNANIN 

İsim Soy isim / Unvanı: 

 

T.C./ Vergi No: 

 

Adres: 

 

İletişim Numarası: 

 

Banka Bilgisi / IBAN No: 

Tarih / İmza: 


