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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç 

 MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 

Altyapı Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile cezai işlemlerini düzenlemektir. 

 

 Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik; Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yol, meydan 

ve parklardaki tesislere verilecek altyapı ruhsatları ile açılacak ortak ve münferit tranşe, baca, menhol, 

galeri gibi, her türlü altyapı tesislerinin yapımını ve koordinasyonunu sağlamak amacı ile kurulan 

Altyapı Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usullerini, altyapı 

yatırım hesabının oluşumunu, gelirini ve cezai işlemlerini kapsar. 

    

 Dayanak 

 MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu, 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 Tanımlar 

 MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulamasında; 

a) Altyapı: İçme suyu, atık su, yağmur suyu, sulama ve doğalgaz boru hatlarını; elektrik, 

telefon, kablolu TV ve benzeri gibi yer altından geçebilecek her türlü altyapı tesislerini, üstyapı 

tesislerini, her türlü raylı sistem, metro ile yollar, tretuvar ve kaplamalarını, 

b) ASAT: Antalya Su ve Atıksu İdaresi’ ni, 

c) AYKOME: Antalya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezini, 

ç) Baca: Menhol kapağını, 

d) Bariyer: Tranşelerin uygun yerlerine konulan, tranşeden çıkan molozların yola taşmasını 

önleyen can ve mal emniyeti bakımından kullanılan sistemleri,  

e) Başkanlık: Fen İşleri Dairesi Başkanlığını, 

f) Büyükşehir Belediyesi: Antalya Büyükşehir Belediyesini, 

g) Galeri: Altyapı tesislerinin, yeraltından birlikte geçtiği ortak yapıyı, 

ğ) İlçe Belediyesi: 6360 sayılı yasa ile belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içinde oluşturulmuş olan Büyükşehir İlçe Belediyelerini, 

h) Menhol: Altyapı çalışmalarında kablo, boru vb. daha sonra müdahale edebilmek için 

yapılan odayı, 
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ı) Raylı Sistem: Ray üzerinde hareket eden otoray, hafif raylı sistem, metro ve cadde tramvayı, 

tünel, yer altı treni, füniküler ve hava rayı gibi toplu taşıma ve ulaşım sistemlerini, 

i) Tranşe: Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün de usulüne göre kapatılarak eski 

haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını, 

j) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezini,  

k) Valilik: Antalya Valiliğini, 

l) Yatay Sondaj: Yüzeyde kazı yapmadan, yeraltından altyapı imalatı gerçekleştirme tekniğini,          

m) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri 

ve refüjlerini, 

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bağlılık ve Bağlayıcılık 

 

 Bağlılık 

 MADDE 5 - (1) AYKOME Büyükşehir Belediye Başkanı’na bağlıdır. AYKOME’nin görev ve 

yetki alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından sağlanır. Başkan bu görevi bizzat kendisi veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.  

 

 Bağlayıcılık 

 MADDE 6 - (1) Ortak yatırım ile ilgili kararlar da dahil olmak üzere, AYKOME Genel Kurulu 

tarafından alınan tüm kararlar, Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediyeleri, altyapı 

yatırımı gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır.  

 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Yetkileri 

 

 Kuruluş 

 MADDE 7 -  (1) AYKOME, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin 

başkanlığında aşağıda belirtilen temsilcilerin katılımı ile toplanır.  

 a) Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı, 

 b) Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürü, 

 c) Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı, 

 ç) Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı, 

 d) Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı, 

 e) Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı, 
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 f) Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı, 

 g) Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı, 

 ğ) Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri, 

 h) ASAT Genel Müdürü veya yardımcısı, 

 ı) Milli Savunma Bakanlığı Antalya temsilcisi, 

 i) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü temsilcisi, 

 j) İller Bankası Genel Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü temsilcisi, 

 k) Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya 13. Bölge Müdürlüğü temsilcisi, 

 l) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Antalya 13. Bölge Müdürlüğü temsilcisi, 

 m) Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya İl Müdürlüğü temsilcisi, 

 n) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 19. Bölge Müdürlüğü temsilcisi, 

 o) Türk Telekomünikasyon A.Ş. Antalya temsilcisi, 

 ö) Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. temsilcisi, 

 p) Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi, 

 r) Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi, 

 s) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm İlçe Belediyelerinin 

temsilcileri,  

 ş) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve Büyükşehir Belediyesi 

tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcileri. 

(2) Büyükşehir Belediyesinin diğer birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, 

üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri, görev alanlarına giren konularda oy hakkı olmaksızın 

görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler. 

(3) AYKOME Genel Kurul Başkanı hariç olmak üzere; AYKOME’ye katılacak olan 

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının temsilcilerinin toplam sayısı, ilçe belediyeleri dışındaki 

kamu kurum ve kuruluşlarından katılan temsilcilerin toplam sayısını geçemez.  

(4) Alt Komisyonlar AYKOME’nin uygun gördüğü zaman diliminde ve konularda çalışma 

yapmak için genel kurul üyelerinden ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kurum ve 

kuruluşların teknik temsilcilerinden seçilerek oluşturulur. 

(5) AYKOME Genel Kurulunun yürütme organı; AYKOME Genel Kurulunun aldığı kararları 

icra eden, sekretaryasını yapan ve işlerliği için koordinasyonu sağlayan, iş ve işlemlerini yürüten, 

altyapı çalışmaları için gerekli tahsilat evraklarını hazırlayarak ruhsatlandırma işlemlerini tamamlayan, 

denetim ve cezai işlemlerini yürüten ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu doğrultusunda 

kurulan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı AYKOME Şube Müdürlüğüdür.  

 

Toplantı Usulü 

 MADDE 8 - (1) Toplantılar aşağıdaki usulde gerçekleştirilir:  

a)  AYKOME Genel Kurulu, önceden kararlaştırılan tarih ve yerde Büyükşehir Belediye 

Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında toplanır. 
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b) AYKOME Genel Kurulu, 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. 

c) Toplantı, bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile 

başkan veya görevlendireceği kişi tarafından açılır. 

ç) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır ve kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 

alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır ve kararlarda 

çekimser kalınamaz. 

d) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul 

edilmek şartıyla görüşülebilir. 

e) AYKOME üyesi olan kurum ve kuruluşlarla ilgili kararların alınmasında ilgili kurum ve 

kuruluş üyesinin veya yetkili temsilcisinin hazır bulunması esastır. Mazereti olan üyenin yerine 

kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantıya katılır. Alınan kararlar tüm 

üyeler için bağlayıcıdır.? 

f) AYKOME Şube Müdürlüğü, gerek duyduğu hallerde AYKOME Genel Kurul toplantı tarihini 

değiştirebilir ve olağan toplantıları tarih belirleyerek birleştirebilir. 

 

 Genel Hükümler 

 MADDE 9 - (1) AYKOME, Büyükşehir dahilindeki altyapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon 

içinde yürütmek amacıyla; 

a) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları tarafından Büyükşehir dahilinde yapılacak olan altyapı 

yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları 

birleştirerek kesin program haline getirir. 

b) Altyapı programlarının hazırlanmasında ve taslakların birleştirilerek kesinleştirilmesinde 

üstyapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve 

kuruluş tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır. 

c) Ortak programa alınan altyapı yatırımları için tranşe ve yatay sondaj gibi inşaat tiplerini 

belirler. 

 ç) Ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için 

“Altyapı Yatırım Hesabı” adı altında bir hesap oluşturur. 

 d) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış olan altyapı tesislerinin, 

yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden uygun hale getirilmesini sağlar. 

 e) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için 

AYKOME birimi yöneticisine veya uygun görülen ilgili kişiye yetki verir. 

 f) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, sokak ve parklarda altyapı 

çalışmaları için ruhsat verme işlemlerini yürütür ve kanun, yönetmelik ve mevzuatlarla belirlenmiş 

gerekli denetimleri yapar.  

 g) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar. 
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           (2) Altyapı Yatırım Hesabı; ortak programa alınan 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. 

           (3) Altyapı Koordinasyon Merkezinin bütçesi, Büyükşehir Belediye bütçesi içinde yer alır. 

Ayrıca, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, Altyapı 

Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturularak altyapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir 

bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz. 

 (4) Altyapı yatırım hesabının kullanımı, Büyükşehir Belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve 

esaslarına tabidir. 

 (5) AYKOME’nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar Büyükşehir 

Belediyesi bütçesinden karşılanır. Altyapı yatırım hesabının harcama yetkilisi AYKOME biriminin en 

üst yöneticisidir. 

(6) Büyükşehir ilçe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm 

kazılardan elde edilecek gelirler, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında 

toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar, Büyükşehir 

ilçe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların 

yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.  

(7) Baraj, gölet, köprü, içme suyu ana iletim ve dağıtım hatları, atıksu ana toplayıcıları, 

yağmursuyu ana kollektörleri, doğalgaz ana iletim ve dağıtım hatları, büyük taşkın koruma projeleri, 

dere ıslahları, raylı sistem projeleri ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek olan benzeri büyük 

projeler hariç olmak üzere; eleman eksikliği, teknik ve sair nedenlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi 

sorumluluğunda bulunan ilçe belediyelerinin cadde, bulvar, meydan, park ve sokaklarındaki tüm 

kazıların ruhsatlandırılması, denetimi ve gelirlerinin alınması işlemleri, gelirlerin kendilerine ait 

altyapı yatırım hesabı adı altında alınması ve alınan paraların sadece bu amaçla kullanılması kaydıyla 

geçici olarak ilçe belediyeleri tarafından yürütülür. Kazı izinleri, kazı bedelleri ve yapılan işlerin 

gerçekleşme durumu bir rapor halinde, yıllık olarak her yılsonunu takiben ilk ayda AYKOME’ye 

sunulur. 

(8) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler arıza halleri hariç ruhsatsız kazı 

yapamazlar. Altyapı çalışmaları, ruhsatta belirtilen başlama ve bitiş tarihleri içerisinde, ilgili 

şartnamelere, ruhsatta belirtilen şartlara ve AYKOME Uygulama Yönetmeliği ve AYKOME Genel 

Kurulunca belirlenen yatırım programlarına göre gerçekleştirilir. Ruhsattaki tarih, şartlar ve bu 

Yönetmeliğe uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için bu Yönetmeliğin 

dördüncü bölümünde müeyyideler başlığı altında düzenlenen hükümlerdeki yaptırımlar uygulanır. 

 (9) Kamu kurum kuruluşlarının bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak 

altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınır ve söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça 

belirlenen şartlarda yürütülür. Bu tür çalışma ve işlemler, 2918 sayılı Karayolları Kanunu’nun, 3348 

sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ve 5539 sayılı Karayolları 

Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerine aykırı düşmemek 

kaydı ile AYKOME’nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülür. 

 (10) Bu yönetmelik, altyapı kurum ve kuruluşlarının, Büyükşehir Belediyesinin, İlçe 

Belediyelerinin ve bunların yan kuruluşlarının yapmış oldukları ihale sözleşmelerine ek olarak 

konulur. Uygulamanın denetlenmesinde yetki AYKOME Şube Müdürlüğüne aittir.  

 (11) AYKOME’nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, program hazırlama, etüt 

proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere Büyükşehir Belediye personeli dışında 
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kamu kurum ve kuruluşlarından geçici uzman personel görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük 

haklarına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. 

  

Kazı Ruhsatı Verilmesi İşlemleri 

MADDE 10 – (1) Kazı ruhsatı verilmesi işlemleri aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir: 

 a) ASAT dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin kendi birim imkanları ile 

yapacak oldukları altyapı çalışmaları ile arıza çalışmalarında kazı ruhsatı düzenlenir. Düzenlenen kazı 

ruhsatı için; zemin tahrip bedeli, yıpranma bedeli, ruhsat bedeli, keşif bedeli ile KDV tahsil edilir, 

teminat alınmaz. Ancak yaptıkları veya yaptırdıkları işlerden doğacak olumsuzluklardan ilgili birim 

sorumlu tutulur. 

b) ASAT dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin yapacak oldukları altyapı 

çalışmalarının ihaleli işlerinde ruhsat bedeli, yıpranma bedeli ve keşif bedeli alınarak kazı ruhsatı 

düzenlenir. 

c) AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılacak kazılarda, zemin cinsine göre 

zemin tahrip bedelinin %5’lik kısmına tekabül eden bedel, yıpranma bedeli olarak yatırılır ve irat 

kaydedilir. 

ç) Diğer kamu, kurum ve kuruluşlarının yapacak oldukları altyapı ve arıza çalışmaları ile gerçek 

ve tüzel kişilerin yapacak oldukları altyapı çalışmalarında; ruhsat bedeli, keşif bedeli, yıpranma bedeli,  

zemin tahrip bedeli ve KDV alınarak kazı ruhsatı düzenlenir. Zeminin eski haline getirilmesi şart 

koşulan kazılarda ruhsat bedeli, keşif bedeli, yıpranma bedeli ve teminat alınarak kazı ruhsatı 

düzenlenir. 

d) Teminat bedeli, her yıl AYKOME Genel Kurulu tarafından belirlenecek olan teminat bedeli 

miktarını aşması durumunda, banka teminat mektubu olarak da verilebilir. 

e) Zemin, usulüne uygun olarak eski haline getirilmediği takdirde müeyyideler bölümünün ilgili 

maddelerine göre cezai işlemler uygulanır. 

f) Hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi ve ödeme işlemlerinin kolay ve hızlı olması 

amacıyla yoğun ruhsat talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılabilir. 

g) Altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından 

yapılacak olan altyapı çalışmaları için ruhsat başvuruları, ilgili kurum tarafından AYKOME Şube 

Müdürlüğüne yapılır. Başvurularda kazı ruhsatı istek evrakı, ekleri ile birlikte bir takım olarak sunulur. 

 

 (2) Büyük metrajlı kazılarda kazı ruhsatı istek yazısına;  

  a) Lisans veya yetkili kurumlardan alınan yeterlilik belgesi, 

  b) Onaylı proje paftası ve sayısalı, 

  c) Metraj çizelgesi, 

  ç) Onaylı iş programı,  

  eklenir. 

 

 (3) Evsel bağlantı gibi küçük metrajlı kazılarda kazı ruhsatı istek yazısına;  

   a) İnşaat ruhsatı / tapu / yapı kullanma izin belgesi / kira sözleşmesi   



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  
 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, ………… tarih ve ………. sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.             00.00.YM.19/R.05/7.15     
                            

 

    b) İlgili kurumun onaylı krokisi, 

   c) İşi yapacak olan ustanın ustalık belgesi, 

   ç) ASAT tarafından yapılacak evsel bağlantı kazılarında ASAT onaylı iş programı, 

   eklenir. 

  (4) Kuruluşların ruhsat başvurularındaki sokak çalışmalarının başlama ve bitiş tarihlerinin 

AYKOME programına uygun olması esastır. AYKOME Şube Müdürlüğü, programına uygun olmayan 

başvurular için ruhsat verilip verilmemesine karar vermekte serbesttir.  

 (5) Şahıs başvurularında talep sahibi, yapacağı abone parsel bağlantısı için başvurusunu ilgili 

kuruluşa yapar. Kuruluş, yapılacak parsel bağlantısı için düzenleyeceği bağlantı projesi veya krokisini 

bir üst yazı ile ilgili belediyeye gönderir. Bağlantı proje veya krokilerinde yapılacak bağlantının planı, 

zeminin cinsi ve miktarı ile belirtilir. 

(6) Aynı ihale konusu işler veya kurumca birlikte ele alınacak çalışmalar için bir veya birkaç 

başvuru yapılabilir ve her başvuru için bir ruhsat formu düzenlenir. 

(7) Başvuru sahibi; hesaplanan zemin tahrip bedeli ile KDV’sini, ruhsat bedelini, yıpranma 

bedelini, keşif bedelini, teminat bedelini ve cezalarını ilgili belediye tarafından açılan altyapı yatırım 

hesabına yatırır. 

(8) Kazı ruhsatı başvuru yazısı ve eklerinden oluşan dosyanın eksiksiz olarak AYKOME Şube 

Müdürlüğüne iletilmesinden sonra işlemlere başlanır. Gerekli incelenmelerin ardından AYKOME 

Şube Müdürlüğünce ruhsat düzenlenir. Onaylanan altyapı tesisi açım ruhsatı, kamu kurum ve kuruluş 

yetkilisi ile gerçek kişilere veya temsilcisine verilir.  

(9) AYKOME Şube Müdürlüğü, herhangi bir cadde veya sokakta çalışma yapan kurumun aynı 

yıl içerisinde aynı cadde veya sokak için ikinci bir ruhsat talebini reddetme hakkına sahiptir. 

(10) AYKOME Şube Müdürlüğü gerekli gördüğü kazı çalışmaları için üstyapı onarım 

protokolü isteyebilir. 

 (11) AYKOME Genel Kurulunca veya İlçe Belediyelerinin talebi doğrultusunda ortak yatırım 

programına alınan işlerle ilgili düzenlenecek kazı ruhsatlarında, altyapı kurum ve kuruluşlarından 

yıpranma bedeli ve zemin tahrip bedeli alınmaz. Zeminin eski haline getirilmesi ilgili Belediyesince 

ortak yatırım programı kapsamında yapılır. 

 

 Altyapı Tesis Çalışmalarının Yürütülmesi 

 MADDE 11 -  (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, ruhsatlarında 

belirtilen süreler ve şartlar içerisinde; trafik müsaadesini almak, altyapı kuruluşlarını bilgilendirmek, 

çalışma sahalarında teknik personel bulundurmak koşuluyla, teknik şartnameler ve AYKOME 

Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak faaliyetlerini yürütür. Kazı alanında teknik personel 

bulunmadığının tespit edilmesi halinde çalışmalar durdurulur. 

(2) T.C. Karayolları, T.C. Devlet Demiryolları vb. kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan 

yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınır ve söz konusu 

çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülür. Bu tür çalışma ve işlemler, 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un ilgili 

hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME'nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak 

yürütülür. 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  
 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, ………… tarih ve ………. sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.             00.00.YM.19/R.05/8.15     
                            

 

(3) Tranşeler, asfalt yollarda 50 metrelik, diğer yollarda 100 metrelik etaplar halinde açılır ve 

birinci etabın 2/3’lük bölümü bitirilmeden ikinci etabın tranşe kazısına başlanmaz. İşin teknik gereği 

olarak verilen uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise; ruhsatta açıkça belirtilmek şartıyla, farklı 

uzunlukta etaplar açılabilecek, bulvar, cadde ve sokak geçişlerinde yol trafiğe tamamen 

kapatılmayacak şekilde çalışma yapılır. 

(4) Mevcut altyapı hatlarının AYKOME Şube Müdürlüğü’ne CBS standartlarında teslim 

edilmemesi veya ITRF koordinat sistemine göre teslim edilen hatların maksimum ± 30cm içinde 

bulunmaması durumunda, şebekenin görebileceği olası zararlardan söz konusu verileri AYKOME 

Şube Müdürlüğü’ne teslim eden kurumlar sorumludur.  Koordinatlı verilerin bulunmadığı bölgelerde 

ise; kurumlar diğer kurumların altyapı ve üst yapı çalışması öncesinde hattın tespiti için sahada eleman 

bulundurmak zorundadır. Kazı çalışmalarına başlanmadan önce yol ve kaldırım kesitinde altyapıların 

tespiti yapılır ve yerleri belirlenen mevcut yeraltı tesislerine zarar verilmez. Hatların koordinatlı olarak 

verilmiş olması durumunda sahada eleman bulundurulması zorunluluğu yoktur. 

(5) Altyapı ve üst yapı çalışmaları esnasında mevcut altyapı tesislerine zarar verilmesi 

durumunda mevcut altyapının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Zarar verilen altyapının 

standartlara uygun olmaması, altyapıya ait ikaz bandı ve stabilize dolgunun bulunmaması veya 

AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından talep edildiği halde hattı olan kurumun sahada kontrol elemanı 

görevlendirmemesi durumunda altyapı hattına verilen hasardan çalışmayı yapan kurum sorumlu 

değildir. 

 

(6)  Standartlara uygun altyapı hatlarına verilen zararlarda ise; hasar çalışmayı yapan kurum 

tarafından giderilir veya altyapısı zarar gören kurum tarafından hesaplanan hasar bedeli çalışmayı 

yapan ilgili kurum tarafından ödenir. 

 

(7) Ana arter ile cadde ve sokaklardaki çalışmalarda tranşe kazılarından çıkan toprak, moloz 

vb. malzemeler yolda veya kaldırımda kesinlikle bırakılmaz, kazı esnasında nakledilir. 

           (8) Kaldırımda yol eksenine paralel olarak yapılacak çalışmalarda kaldırım bütün olarak 

sökülüp yeniden yapılır. 

(9) Altyapı çalışmaları sırasında; yayaların geçişleri için 25 m aralıklarla iş sağlığı ve 

güvenliğiyle ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun seyyar yaya köprüleri kurulur, kazının iki 

yanına yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyerler konulur, malzeme, moloz ve toprakların 

bariyer dışına taşmaması sağlanır. 

(10) Kazı sırasında, gece ve gündüz olmak üzere can ve mal güvenliği ile ilgili bütün önlemler 

eksiksiz olarak ruhsat sahibi tarafından sağlanır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bariyerler, işaret ve 

bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işareti ve cihazları ilgilileri tarafından temin edilir. Yeterli işaret ve 

ikaz fenerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından, ruhsat sahibi  

sorumlu tutulur. Baraj, gölet, köprü, içme suyu ana iletim ve dağıtım hatları, atıksu ana toplayıcıları, 

yağmursuyu ana kollektörleri, doğalgaz ana iletim ve dağıtım hatları, büyük taşkın koruma projeleri, 

dere ıslahları, raylı sistem projeleri ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek olan benzeri büyük 

projelerde çalışma yapılacak alan ile ilgili trafik işaretlemelerini gösterir proje veya kroki, Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına onaylattırılır. 

 (11) Yapım işleri genel şartnameleri gereğince yapılacak olan gerekli bilgilendirme ve 

yönlendirme levhaları haricinde çalışmanın başladığı ve biteceği noktaya, ayrıca kazı çalışmasını 

tanımlayan 200 cm x 130 cm ölçülerinde bilgilendirme tabelası konulur. Bu tabela üzerinde iş sahibi, 

işin amacı, ruhsat kapsamı, işe başlama ve iş bitiş tarihleri, varsa uzatma tarihi, yüklenici, şantiye şefi, 
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irtibat telefonları, AYKOME irtibat telefonu bilgileri bulunacaktır. Tabela konulmadığı sürece işe 

başlanılmaz ve iş başlangıcından sonra tabelanın olmadığının tespit edilmesi durumunda iş durdurulur. 

(12)  Altyapı ve üst yapı çalışmaları esnasında, tüm çalışanlar ilgili kurumu tanıtıcı olacak 

şekilde iş elbisesi giyecektir. 

 (13) Ruhsat sahibi tarafından üst kaplama işi tamamen bitmemiş kazıların etrafına gece ve 

gündüz olmak üzere; bariyerler, sarı ikaz fenerleri ile akülü flaşör ve işaret levhaları konularak her 

türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.  

(14) AYKOME Şube Müdürlüğünce şahıs abonelikleri için düzenlenen kazı ruhsatlarında, 

ruhsat müracaatında belirtilen metrajdan fazla kazı çalışması yapılmış olması durumunda; kurumlarca 

yapılacak abonelik işlemleri, AYKOME Şube Müdürlüğü’nden alınacak ek ruhsattan sonra 

gerçekleştirilir. 

(15) Kurumların ihaleli işleri ve mal ve hizmet alımı şeklindeki işleri ile diğer ruhsatlı 

çalışmalarında zorunlu olarak proje kapsamı dışında AYKOME’nin onayıyla ek kazı yapılmış olması 

durumunda, proje kapsamını aşan çalışmalar ilgili kurum ve AYKOME Şube Müdürlüğü elemanının 

müşterek tespiti ile ruhsatlandırılır. 

(16) Ek ruhsat başvuruları normal ruhsat başvuru işlemi gibi yapılır. Ancak, ek ruhsat için 

alınacak ruhsat bedelleri ek ruhsatın düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden 

hesaplanır. Ek ruhsatlandırma yapılmaması halinde müeyyideler bölümünün ilgili maddesi uygulanır. 

(17) AYKOME’den izin alınmaksızın kazı güzergahı değiştirilmez. Kazı güzergâhının 

değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, kazıya başlamadan önce AYKOME’ye müracaat edilir ve 

AYKOME tarafından uygun görülmesi halinde güzergah değişimi yapılarak çalışmaya başlanır. 

Güzergah değişiminden doğacak metraj farkı ayrıca değerlendirilir. 

(18) Dolgu işinin tamamlanmasından sonra, dolguyu yapan kurum tarafından, dolgunun, teknik 

şartlara uygun olduğunu belirten bir tutanak düzenlenir. AYKOME kontrol elemanlarının kontrolleri 

sırasında bu belge incelenir, tutanağın tutulmadığı ve/veya eksik olduğu görüldüğünde bu durum bir 

tutanak ile belirlenerek eksikliğin dolguyu yapan kurum tarafından üç gün içerisinde giderilmesi 

istenir. Üç gün içerisinde eksiklik giderilmediğinde ise durum yine bir tespit tutanağı ile belirlenerek 

eksiklik giderilene kadar iş geçici olarak durdurulur. Eksiklik giderilmeden işe devam edilmesi halinde 

ruhsatsız çalışma yapılmış kabul edilerek ceza uygulaması yapılır. İşin bu şekilde iki kere 

durdurulması halinde üçüncüsünde ruhsat iptal edilir, teminat irat kaydedilir ve bu yönetmeliğin 

müeyyideler bölümünün ilgili maddesine göre cezai işlem yapılır. 

(19) Yapılacak olan kazı çalışması, ilgili altyapı kurumu veya kuruluşunun teknik 

şartnamelerine uygun nitelik ve derinlikte yapılacak olup; kazıdan çıkan malzeme, dolgu malzemesi 

olarak kesinlikle kullanılmayacaktır. Dolgu malzemesi olarak; tüvenan malzeme, kırmataş veya uygun 

nitelikli granülometrik malzeme kullanılacaktır. Gerekli kademeli sıkıştırma ve sulama işlemlerine 

önemle uyulacaktır. 

(20) Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmaz, kazı 

güzergahı boyunca depolanır. Daha sonra malzeme 30'ar cm kalınlıktaki tabakalar halinde serilir, her 

bir tabaka kompaktör ile sıkıştırılır. Dolgunun yapımından sonra; kaplama taban seviyesine kadar; 

kaldırımlarda 10 cm, enine geçişlerde ve asfalt zeminlerde 20 cm 300 dozlu beton dökülür. (Yol 

üzerinde açılan tranşeler, üst kaplama payı bırakılmadan yol seviyesine kadar doldurulacak, dolgunun 

çökmesi durumunda ise; malzeme takviyesi üst kaplama tamamlanıncaya kadar tekrarlanacaktır.) 

(21) Altyapı tesisi imalat çalışması sonrasında, hattın, döşendiği yol üzerindeki yerini belli 

edecek, koordinatlı olarak, bilgisayar ortamında hazırlanmış son proje ilgili kurum tarafından 

AYKOME’ye verilir. 
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(22) Minimum kazı derinlikleri TSE’nin belirlediği standartlara uygun olarak yapılır. 

(23) Ruhsat sahibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uymakla 

yükümlüdür. 

(24) AYKOME tarafından düzenlenen ruhsatlarda, ruhsat süresi ne olursa olsun kazı alanı aynı 

gün içerisinde kapatılır. Evsel bağlantı gibi düşük metrajlı kazılarda kaldırımda yapılan çalışmalar 

üstyapısı dahil aynı gün tamamlanır. Teknik şartlar ve hava şartları gibi durumlardan dolayı aynı gün 

kapatılamaması durumunda her türlü güvenlik önleminin alınması gerekir. 

(25) Ruhsat düzenlenen altyapı çalışmaları; AYKOME teknik ekipleri ve ruhsat sahibi 

kurum/kuruluş yetkililerince imzalanan “İşe Başlama Tutanağı” ile başlatılır. İşe başlama tutanağı 

düzenlenmeden işe başlanması halinde iş durdurulur. 

(26) Kazı alanına meydana gelen toz ve çevre kirliliğine karşı gerekli tedbirler alınır, mevsim 

şartları, kazı metrajı, teknik şartlar gibi durumlar dikkate alınarak gerekli sıklıkla sulama yapılır. Bu 

maddede belirtilen şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde kazı durdurulur. 

(27) Valilik tarafından belirlenen mesai saatleri dışında çalışma yapılmaz, çalışma yapılması 

istenen durumlarda ise Valilikten izin alınarak çalışma yapılır. 

(28) Ruhsat verilmeden önce ruhsat başvurusunda bulunan kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel 

kişilerden iş programı istenir. Bu iş programına uyulmadığı takdirde iş durdurulur ve ruhsatsız kazı 

kapsamında değerlendirilerek ceza uygulanır. 

(29) AYKOME Genel Kurulunca onaylanan projeler, gerekli görüldüğü hallerde AYKOME 

Şube Müdürlüğü tarafından bölünerek etap etap ruhsatlandırılabilir. 

(30) İşin tamamlanmasını takiben altı ay içerisinde AYKOME Şube Müdürlüğünün istediği 

formata uygun olarak as-built projelerinin AYKOME Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir. 

(31) Evsel bağlantı gibi düşük metrajlı teminatlı kazılarda; AYKOME Şube Müdürlüğü 

ekiplerince zeminin eski haline getirilmediğinin tespiti halinde, ilgilisine beş iş günü içerisinde 

zeminin eski haline getirilmesi tebliğ edilir. Beş iş günü içinde zeminin eski haline getirilmemesi 

halinde teminat irat kaydedilerek tamiratın Belediyemiz tarafından yapılması sağlanır.  

(32) Evsel bağlantı gibi düşük metrajlı kazılarda ruhsat açım belgesi düzenlendikten sonra bir 

hafta içinde ruhsat bedeli yatırılmayan ruhsat başvuruları iptal edilir.  Kazı ruhsatı için başvuran kamu, 

kurum ve kuruluşlarının ruhsat başvuruları ise kazı ruhsat bedellerini yılsonuna kadar yatırmadıkları 

takdirde iptal edilir.  

(33) Arıza kazısı yapılacak alanın etrafı çalışma bölgesine vatandaşın girmesini engelleyecek 

şekilde hiç boşluk bırakılmadan pano vb. malzeme ile kazı yapacak olan altyapı kurum veya kuruluşu 

tarafından çevrilerek, bilgilendirme ve uyarı levhaları konulacak, can ve mal güvenliği açısından 

gerekli tüm önlemler alınacaktır. Tüm bu işlemlerin yapılmaması halinde müeyyideler bölümünün 

ilgili maddesi uyarınca işlem yapılır.  

 

    

Süre Uzatımı 

 MADDE 12 - (1) Kamu Kurum ve kuruluşlarınca yapılacak olan çalışmaların ruhsatta 

belirtilen süre içerisinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa; ruhsatta belirtilen iş bitim tarihinden yedi gün 

önce, kalan işin metrajlarının belirtildiği liste ile birlikte AYKOME Şube Müdürlüğünden yazılı olarak 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  
 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, ………… tarih ve ………. sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.             00.00.YM.19/R.05/11.15     
                            

 

süre uzatımı talep edilir. AYKOME Şube Müdürlüğünce, süre uzatım talebi uygun görüldüğü takdirde, 

ruhsatın ikinci nüshası ibraz edilmek suretiyle süre uzatımı verilir. 

(2) Şahıs parsel bağlantılarında işin süresinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa; ruhsat sahibi şahıs 

veya şirket, ruhsatın ikinci nüshası ile birlikte AYKOME Şube Müdürlüğünden yazılı olarak süre 

uzatımı talep eder. AYKOME Şube Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu uygun görüldüğü 

takdirde süre uzatımı verilir. 

(3) Aynı iş için ikinci kez süre uzatımı istenilirse, AYKOME Şube Müdürlüğü bu isteği 

reddetme hakkına sahiptir. 

(4) Süre uzatımı verildiği tarihte birim fiyatlar değişmiş ise, süre uzatımı kalan iş için birim 

fiyat farkı uygulanarak verilir.  

(5) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde süre uzatımı başvurusu 

yapılmaması halinde çalışma durdurulur. Süre uzatımı başvurusundan sonra işin kalan metrajları için 

tekrar ruhsat bedeli ve keşif bedeli alınarak iş devam ettirilir. 

 

 Arıza Halleri 

 MADDE 13 - (1) Arıza nedeniyle ruhsatsız kazı yapılması durumunda; kazı yapacak ya da 

yaptıracak olan kurum ve kuruluşlar, arızanın tarihini, yerini, arızanın niteliği ile yapılacak çalışmalar 

ile ilgili bilgileri aynı gün AYKOME’ye bildirir. Bu bildirim,  aykome@antalya.bel.tr adresine 

elektronik posta veya faks aracılığı ile yapılabilir. Arıza kazısı bilgisinin verilmesinden sonra yolda 

yapılacak kazı çalışmaları için İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden de izin alınmak 

suretiyle, gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak ve emniyet tedbirleri alınarak vakit kaybedilmeden 

çalışmalara başlanır. Arıza onarımı yapan her kuruluş, yapmış olduğu arıza giderme çalışmalarını 

AYKOME Şube Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

(2) Altyapı tesislerinde arıza olması halinde arıza bilgisi ilgili kuruma, ilgili kurum ise 

AYKOME’ye bildirir. Kurum veya kuruluşlar, trafik ve emniyet tedbirlerini alarak, arıza çalışmalarına 

hemen başlar, aynı zamanda yedi iş günü içerisinde ruhsat bedellerini yatırmak ve tahsil makbuzunu 

AYKOME Şube Müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle yaptıkları çalışmaları ruhsatlandırır. 

 

 Teminat                                                                    

 MADDE 14 - (1) Teminat bedeli, zemin birim fiyatı x m2 olarak hesaplanır. Kamu kurum ve 

kuruluşlarının yapacak oldukları altyapı çalışmalarında ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek 

olan büyük projelerde, toplam zemin tahrip bedelinin %50’si oranında, gerçek ve tüzel kişilerin 

yapacak oldukları altyapı çalışmalarında toplam zemin tahrip bedelinin %100’ü oranında teminat 

bedeli alınır. 

 (2) Teminat mektupları, kesin ve süresiz kabul edilir. 

 

Teminat İadesi 

 MADDE 15 - (1)  Teminat iadelerinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 12, 

13 ve 14 üncü maddeleri ile 27/05/2016 tarihli ve 29724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli 

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.           

 (2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya ihale edilerek yaptırılan ve AYKOME 

Genel Kurulunca belirlenen büyük projelerde altyapı tesisi için verilen teminat bedeli; altyapı tesisi 
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açım ruhsatındaki işlerin yönetmeliğe ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlanmasıyla ve 

kurumun yazılı başvurusu üzerine, iş bitim tarihinden itibaren altı ay sonra, iadesinde bir sakınca yoksa 

iade edilir.            

 (3) Gerçek ve tüzel kişilere verilen altyapı tesis açım ruhsatlarıyla ilgili teminat iade 

işlemlerinin başlatılması için; ruhsatta belirtilen iş bitimin tarihinden itibaren üç ay sonra başlayan altı 

aylık zaman dilimi içerisinde teminat iade başvurusunun yapılması gerekmektedir. Başvuru üzerine 

yapılan kontrolde, zeminin eski haline getirildiğinin tespit edilmesi ve teminatın iadesinde herhangi bir 

sakınca görülmemesi halinde, teminat iade işlemleri gerçekleştirilir. 

          (4) AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek büyük projeler hariç olmak üzere; küçük metrajlı 

ve evsel kazılarda, ruhsatta belirtilen iş bitimin tarihinden itibaren üç ay sonra başlayan altı aylık 

zaman dilimi içerisinde teminat iadesi başvurusu yapılmayan teminatlar irat kaydedilir. 

          

 Kazı Tahrip ve İadesi 

 MADDE 16 - (1) Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan altyapı tesisi açım ruhsatına rağmen 

herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış veya kısmen kazı 

çalışması yapılmış durumlar için AYKOME'ye başvurulur. AYKOME elemanlarının yer ve zemin 

tespitinden sonra Fen İşleri Daire Başkanlığından Olur alınması suretiyle, altyapı tesisi açım ruhsatı 

alırken ödenmiş olan yekûndan, tahribi yapılmamış zemin tahrip bedeli, yıpranma bedeli ve teminat 

bedeli ilgilisine iade edilir. Bu bedellerle birlikte ödenen keşif bedeli, ruhsat bedeli ile asfalt, beton 

parke vb. üstyapılara ait zemin tahrip bedellerinin KDV’si iade edilmez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Müeyyideler 

 

 Müeyyideler 

  MADDE 17 -  (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, altyapı tesisi açım 

ruhsatı almadan kazı yapamazlar. Ruhsat şartlarına uygun olmayan ruhsatlı, bildirimsiz ve ruhsatsız 

kazılarda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97 inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 18 inci maddesi gereği, belediye meclisince her yıl belirlenen zemin tahrip bedelinin ana 

arterlerde beş katı, sokaklarda üç katı cezai müeyyide bedeli uygulanır. Zemin tahrip bedeli, KDV,   

keşif bedeli ve yıpranma bedeli kazı sahibinden ayrıca alınır ve hesaplanan bedel ilgiliye tebliğ edilir.  

(2) Zorunlu haller dışında kazı ruhsatında belirtilen miktar ve cinsten fazla zemin tahribi 

yapılması halinde; zemin tahrip bedeli, KDV,  keşif bedeli,  yıpranma bedeli ve ruhsat bedeli ek ruhsat 

düzenlenerek alınır. Ek ruhsat alınmadığı takdirde, şahıs abone bağlantıları için ilgili kurumlarca 

abonelik işlemi yapılmaz, yapılmış ise abonelikleri iptal edilerek ruhsatlandırılması sağlanır. Kurum 

veya şahısların yaptığı çalışmalarda fazla kazılan yerin ruhsatlandırılmadığının AYKOME tarafından 

tespiti halinde ek zemin tahrip bedeline ilaveten, bu bedelin ana arterlerde beş, sokaklarda üç katı cezai 

müeyyide bedeli ilgili kurum veya şahıstan ayrıca tahsil edilir.  

(3) Acil arıza kazıları haricinde, üstyapı yapıldıktan sonra çalışması bitirilen yollarda; teknik 

hatalardan doğan yanlış dolgu, bağlantı yanlışlıkları gibi sebeplerden dolayı aynı iş için aynı yerin 

tekrar kazılması durumunda, kazılan yoldaki zeminin metrajına ve zemin türüne göre zemin tahrip 

bedeli alınır. 
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(4) Yapılan çalışmalarda kazıyı yapan ilgili taraf zemini eski haline getirir. Zeminin eski haline 

getirilmediği tespit edildiği takdirde, zeminin eski haline getirilmesi hususu ilgililere tebliğ edilir. 

Tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde zeminin eski haline getirilmemesi durumunda; zemin 

tahrip bedeline ilaveten, bu bedelin ana arterlerde beş katı ve sokaklarda üç katı cezai müeyyide bedeli 

ruhsat sahibinden ayrıca tahsil edilir.  

(5) Kazılan yerin üstyapısının tamamlanmasından sonra çökme oluşması halinde, çöken kısma 

tekabül eden zemin cinsine göre hesaplanan zemin tahrip bedeli ve KDV’si ilgilisinden tahsil edilir.    

(6) AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından açık kazı yapılmadan yatay sondaj tekniği ile verilen 

ruhsatlı çalışmalarda, açık kazı yapılması halinde, açık kazı yapılan bölüm kadarına 17 nci Madde 

birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

(7) Kazılan alandan çıkan malzeme, tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Dolgu 

malzemesi olarak tüvenan malzeme, kırmataş veya uygun nitelikli granülometrik malzeme kullanılır 

ve sıkıştırılır. Bu uygulamanın yapılmadığı tutanak ile tespit edildiği takdirde kazı alanına tekabül eden 

toplam stabilize zemin tahrip bedeline ilaveten,  bu bedelin ana arterlerde beş katı, sokaklarda üç katı 

cezai müeyyide bedeli ilgili kurum veya şahıstan ayrıca alınır.  

 (8) Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, AYKOME tarafından karar alınarak zemin açımı 

için kazı izni verilmeyen aylarda yapılacak kaçak kazılar için zemin tahrip bedelinin beş katı bedel 

alınır. 

(9) Altyapı çalışması bittiğinde çalışma mahallinde moloz, inşaat artığı, boru vs. gibi atık 

bırakılmaz. Bırakılması durumunda bu durum ilgilisine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren bir gün 

içerisinde kaldırılmaması halinde atık bırakılan alana tekabül eden sıcak asfalt kaplama bedelinin beş 

katı ruhsat sahibinden alınır ve bu atıklar ilgili belediyesi tarafından kaldırılır. Tahsil edilen bedel 

atıkları kaldıran belediyenin altyapı yatırım hesabına yatırılır. 

 (10) Acil işler ve arıza çalışmaları hariç olmak üzere; altyapı çalışmalarında asfalt kesme 

makinesinin kullanılmadığı tespit edildiğinde, kesim yapıldıktan sonra fazladan oluşan zemin tahribi 

ve KDV’si hesaplanarak ilgilisinden ayrıca alınır. 

 (11) Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirleri, Türk Standartları Enstitüsünün TS 

12254 sayılı Şehir İçi Yollar -Yolda ve Yol Kenarında Yapılan İnşaat ve Tamirat İşlerinde Alınacak 

Emniyet Tedbirleri standardında yer alan esaslar ile ilgili kanun ve mevzuata göre alınır. Tedbirlerin 

alınmadığı, işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı tespit edildiğinde çalışma 

durdurulur. Güvenlik tedbirlerinin alınmadığının tespit edildiği kazı alanına tekabül eden ruhsat 

bedelinin sokaklarda üç katı, ana arterlerde beş katı bedel ilgilisinden ayrıca tahsil edilir. 

           (12)  Çalışmalara başlamadan önce hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alınmadığının tespit 

edilmesi halinde, bu durum tutanakla kayıt altına alınır. AYKOME Şube Müdürlüğü kontrolünde 

gerekli trafik ve emniyet tedbirlerinin alınması sağlanarak, ceza bedeli günlük olarak her sene 

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre tahsil edilir. Bu bedel, her yıl Maliye 

Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerlendirme oranında arttırılır.                                                  

(13) AYKOME’nin izni olmaksızın güzergah değiştirilerek yapılan çalışmalar ruhsatsız çalışma 

gibi kabul edilerek müeyyideler bölümünün birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

(14) Çalışmalar esnasında herhangi bir kurumun standartlara uygun olarak yapılmış mevcut 

altyapı tesislerine zarar verildiği takdirde, çalışmayı yapan kurum, kuruluş veya şahıslar ilgili kurumun 

tutacağı hasar tespit tutanağında belirtilen hasarı onarmak ve belirtilen hasar bedelini ödemekle 

yükümlüdürler. 
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 (15) Yağmursuyu, atıksu, içme suyu, doğalgaz, telekomünikasyon ve elektrik alanlarındaki acil 

arıza durumunda AYKOME Şube Müdürlüğüne bilgi vermek kaydı ile müdahale yapılabilir, kaçak 

kazı işlemi uygulanmaz.  

(16) Arıza nedeni ile ruhsatsız zemin tahribi yapılması gereken durumlarda, işe başlamadan 

önce bu durum AYKOME’ye bildirilir. Bu bildirim, aykome@antalya.bel.tr  adresine elektronik posta 

veya faks aracılığı ile yapılabilir. Bildirimi takiben en geç yedi işgünü içerisinde AYKOME’ ye 

müracaat edilerek ruhsatlandırma işlemi tamamlanır. Aksi takdirde müeyyideler bölümünün birinci 

fıkrası hükümleri uygulanır.  

 (17) Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların 

yastıklamasından sonra kurumun standartlarına göre ikaz bandı konulur. İkaz bandının konulmadığının 

tespiti halinde ilgiliye derhal ikaz bandını koyması için bu husus tebliğ edilir. Tebliğe rağmen ikaz 

bandı konulmamış ise ikaz bandı kullanılmayan güzergah için hesaplanan zemin tahrip bedeli ve varsa 

KDV’si ilgilisinden ayrıca alınır. Kazı kapatılmış olsa dahi açtırılır ve ilgili altyapı kuruluşuna ikaz 

bandı uygulaması yaptırılır. 

 

(18) Menhollerde, bacalarda, ek odalarında, bağlantı noktalarında ve doğalgaz çelik hatlarında 

yapılan çalışmalar hariç olmak üzere; kazı çalışmaları günlük açılıp kapatılabilecek şekilde 

yapılacaktır.  

(19) AYKOME Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken bedel ve 

ücretlerin ödenmemesi halinde, tahsil işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır. 

(20) Müeyyideyi gerektiren kazı çalışmalarının tespit edilmesi durumunda iş durdurularak 

tutanak tanzim edilir ve ilgilisine tebliğ edilir. Yapılan bildirime rağmen ilgilisinin beş iş günü içinde 

tutanakta belirtilen şartları yerine getirmemesi durumunda, bu yönetmeliğin müeyyideler bölümünün 

ilgili maddesine göre yasal yollara başvurulur.   

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 Özel Durumlar  

 MADDE 18 - (1) Altyapı tesisi açım ruhsatı için alınan bedeller 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu’na göre belirlenir. 

 (2) Kazı mahiyeti değişkenlik gösterdiğinden, kazının güzergahı, tarihi, trafik ve yaya 

güvenliği ile ilgili özel şartlar göz önüne alınarak ruhsat için özel durumlar belirlenebilir ve bu tür özel 

durumlar ruhsat ekinde belirtilir. Ruhsat sahibi özel durumlar için belirlenen şartlara uymakla 

yükümlüdür.   

 

Yürürlük 

 MADDE 19 - (1) Bu yönetmelik, Sayıştay’ın uygun görüşü alındıktan sonra, Antalya 

Büyükşehir Belediye Meclisinin kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe 
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girmesiyle 12.06.2015 tarih 453 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile yürürlükte olan 

“AYKOME Uygulama Yönetmeliği” yürürlükten kalkar. 

  

Yürütme 

  MADDE 20 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.  

 

 

 

 

 


