
ANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İMAR 

UYGULAMASI YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

MADDE 1- BU TEKNİK ŞARTNAMENİN KONUSU: 

Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1.OSB) imar planı sınırları içerisinde kalan 

ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 27.02.2019 tarih ve E.674 sayılı Yer Seçimi yazısı ile sınırları 

kesinleşen yaklaşık 1200 Ha’lık Bölge genişleme alanında yer alan parselleri kapsayan alanın onaylı 

imar planına göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15.-16. ve 18. maddesine göre teknik ve hukuksal 

işlemlerinin ASO 1.OSB adına YÜKLENİCİ tarafından yapılmasıdır. 

Bu şartnamede, Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1.OSB) “BÖLGE”, iş 

yapacak firma ve şahıslar “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanmıştır. 

 

MADDE 2- TEKNİK PERSONEL VE ARAÇ  

Yüklenici, işin başından kesin kabul yapılmasına kadar büroda ve arazide yapılacak işler için veya 

iş programı gereği çalışma süreleri içinde; 

a) 1 adet en az 10 yıl deneyimli Harita ve Kadastro Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisi, Geomatik Mühendisini, 

b) 1 adet en az 5 yıl deneyimli Harita ve Kadastro Teknikerini, 

c) Total Station, GPS CORS ve harita programlarını çalıştıracak kapasitede donanımlı 

bilgisayarı, 

d) 1 adet Lisanslı NetCAD veya uyumlu programı bulundurmakla yükümlüdür. 

 

MADDE 3- İŞİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR 

Yüklenici taahhüt ettiği bu işi, aşağıda belirtilen yasa, plan, yönetmelik vs. uygun olarak, teknik 

ve ekonomik faktörlere ve sanat kurallarına uygun, eksiksiz, kusursuz ve özürsüz olarak yapmakla 

yükümlüdür. 

 

• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, 

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yayınlanmış tescile konu harita ve planların 

uygulanmasıyla ilgili tüm yönetmelik ve genelgeler, 

• 4562 Sayılı OSB Kanunu, 

• 3194 Sayılı İmar Kanunu, 

• 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15.-16.-18. ve 19.maddeleri ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri 

Hakkında Yönetmelik, 

• Kadastro Kanunu, Tapu Sicil mevzuatı, sözleşme, şartname ve ekleri hükümlerine uyulacaktır. 

 

Bölge işin eksik, kusur ve hatalarının giderilmesini ve koşullara uygun olarak tamamlanmasını her 

zaman isteyebilir. Sözleşme, şartname ve eklerinde tereddüt doğuran hükümler bulunursa Bölge’nin bu 

husustaki talimatına uyulur. Yüklenici, işi Bölge’nin izni olmadan durduramaz. Söz konusu iş etaplar 

halinde hazırlanarak askıya çıkarılacaktır. Etap sayısı, öncelik sıralaması ve etap sınırları Bölge 

tarafından belirlenecektir. 

İmar uygulama çalışmaları bitiminde ada ve parsel sınır noktaları arazide işaretlenecektir. 

  



MADDE 4- YAPILACAK İŞLERİN SAFHALARI VE SÜRELERİ 

- İşin tamamlanma süresi askı ve kurumlarda geçen kontrol ve onay süresi hariç 30 (otuz) takvim 

günüdür. 

- İşin süresi kapsamında idare tarafından öngörülen plan tadilatı süreci, askı süresi, askı sonrası 

itirazların Bölge tarafından değerlendirilme süresi, sözleşme konusu işin kontrol edilmek üzere 

kadastro Müdürlüğünün kayıtlarına giriş tarihi ile Kadastro Müdürlüğü'nün kontrol sonrası 

tespit ettiği hata ve noksanları firmaya bildirdiği tarih arasındaki süre ve Sincan Tapu Sicil 

Müdürlüğünde yapılan tapu tescili için geçen süreler sözleşme süresine dâhil değildir.   

 

• Uygulama yapılacak alanın Mülkiyet durumunun kesinleştirilmesi  (10 gün ) 

• Tapu kayıtlarının temini       (5 gün ) 

• Parselasyon Planının hazırlanması      (10 gün ) 

• Aplikasyon işleri         (5 gün ) 

 

MADDE 5- YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

- İşi alan firma, işi başka birine devredemez ve taşerona bırakamaz. Yeterlilik dosyasında 

belirttiği veya uygun kişilerle yürütür.  

- İşi alan firma, Madde 2'de belirtilen Araç Gereç, Ekipman ve Anahtar Teknik personeli 

bulundurmak zorundadır.   

- Yüklenicinin sözleşmesinin çeşitli nedenlerle fesih edilmesi durumunda mahkeme kararı olsun 

veya olmasın o güne kadar yaptığı işler başka bir yükleniciye aktarılabilir.  

- Yüklenici; iş yerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle 

yükümlüdür. İşlerin yapımı sırasında doğabilecek kazalardan ve bunların sonuçlarından 

doğrudan doğruya sorumludur. İşlerin gerektirdiği tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.  

- İşi alan firma, idarenin ihtiyaç görmesi halinde ilave teknik personeli temin edeceğine dair 

taahhütname verecektir. 

 

MADDE 6- İŞLERİN KABULU VE ONAYLANMASI 

Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve haritalar OSB onayından sonra, ölçü, hesap ve çizim 

yönünden eksiklik olmadığı, Kadastro Müdürlüğünce teyit edilip, Tapu Müdürlüğünce tescil 

yapıldıktan sonra kabul edilmiş sayılır. 

Tasdik işleminin sonuçlandırılmasından ve işlerin kabul edilerek yüklenicinin ilişiğinin 

kesilmesinden itibaren 1 yıl içinde taahhüdün şartname hükümlerine ve teknik icaplara uygun olarak 

yapılmamış olmasının anlaşılması halinde, yüklenici Bölge’nin yazılı tebligatı üzerine hata ve 

noksanlarını ıslah ve ikmale mecburdur.  

Yüklenici, hata ve noksanların ıslah ve ikmali için verilen süre içinde, zorunluluğu yerine 

getirmediği takdirde iş Bölge tarafından yapılacak veya yaptırılacak ve bedeli yükleniciden tahsil 

edilecektir. Yüklenicinin istenilen bu bedele hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. 

 

MADDE 7- İŞE AİT BELGELERE İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI OLUŞU 

Yüklenici, bu işe ait yapmış olduğu tüm ölçü ve belgeler ile paftaların tamamını Bölge’ye teslim 

etmeye mecbur olup, Bölge’nin iznini almaksızın nüshasını çoğaltıp satamaz ve Bölge’den başkasına 

veremez. 

  



MADDE 8- TESLİM EDİLECEK BELGELER 

İmar planı uygulaması işi yapımına ait aşağıdaki belgeleri teslim edecektir. 

• Aşağıdaki belgeler arşivlemeye uygun 3 (üç) takım dosya (cilt yaptırılmamış) halinde ve ayrıca 

taşınabilir hard disk ile elektronik ortamda teslim edilecektir. 3 (üç) takım dosya işin Kadastro 

Müdürlüğünce kontrolü yapılıp imzaları tamamlandıktan sonra cilt haline getirilecektir. 

• İmar uygulaması raporu, kadastro parselleri özet cetvelleri, DOP oranı hesabı, uygulama sınır 

paftası, imar adaları ve parsellerinin alan hesabı, imar adalarına ait ölçü krokileri, dağıtım 

cetvelleri (kadastral ada parsel sıralı, imar ada parsel sıralı, alfabetik sıralı), imar ada sıralı 

olarak tescil beyannameleri, var ise ayırma çapları,1/1000 ölçekli parselasyon planları ile 

idarenin gerekli görmesi halinde imar planı uygulamasına ait diğer belgeler. 

• Kadastro Müdürlüğünce kontrolü tamamlandıktan sonra nihai dosyalar taranarak dijital olarak 

hard disk içerisinde teslim edilecektir. 

• Tapu Sicil Müdürlüğünce parselasyon planlarının tescil işleminden sonra yeni oluşan parsellere 

ait tapu orijinalleri veya tapu kayıtları. 

 

 

MADDE 9- İŞ BİTİRME 

Yüklenici kişi ya da firmanın son 5 yıl içinde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce yaptırılmış 

ve ilgili Bakanlıkça onaylanmış 3194 sayılı İmar Kanunu’nun15.-16. ve18.maddesi kapsamında imar 

planı uygulaması yapmış olması ve yapılan işin tescil edilmiş olması gerekmektedir. İş bitirme 

belgesinin ihaleyi yapan kuruma ibrazı zorunludur. 

 

Madde 10-HARÇLAR VE ÜCRETLER 

Yüklenici tapu ve kadastro kayıtlarının çıkarılması ve temininde tapu ve kadastro müdürlüğüne 

ödenecek harçlar, döner sermaye ve diğer ücretler Bölge tarafından ödenecektir. 

İmar uygulamalarının Kadastro kontrol harçları ve ücretleri Bölge tarafından ödenecektir. 

 

Madde 11- ÖDEME ŞARTLARI; 

Yapılan işlere ait ödemeler, aşağıda belirtildiği şekilde hakediş raporlarıyla yapılır. Yapılan 

hakediş ödemeleri avans niteliğinde olup, hakediş raporuyla fazla ödeme yapıldığının anlaşılması 

halinde yüklenici, fazla ödeme tutarını ayrıca ihtara ve hüküm almaya gerek kalmadan, 15 gün içinde 

tutmak ve tahsil hakkına haizdir. 

İmar uygulaması tamamlanarak Bölge’ye teslimi durumunda sözleşme bedelinin %25'i, Bölge 

tarafından uygun görülmesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayından sonra ilgili kadastro 

müdürlüğüne gönderilmesi durumunda, sözleşme bedelinin %25'i, İşin tapu tescilinin yapılarak 

tapuların tamamının çıkarılmasından sonra ise geriye kalan sözleşme bedelinin %50'si ödenir.  

 

Madde 12- CEZALAR  

Belirtilen iş programı süreleri dâhilinde olan gecikmelerde gecikilen her takvim günü için 

sözleşme bedelinin %0.3'ü (binde üç) oranında gecikme cezası uygulanır. 

Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, Bölge tarafından en az 10 gün süreli yazılı 

ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0.6’sı (binde altı) oranında ceza 

kesilecektir. 


