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Sayın Katılımcımız,  

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 12 Ekim 2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

 

Söz konusu Kanunun “imar kirliliğine neden olma” başlıklı 184. maddesi kanunun resmi gazetede 

yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bir başka ifade ile bu Kanunun aşağıdaki maddesi 

yürürlüktedir.Söz konusu Kanunun 184. maddesinin;  

1 inci fıkrasında, yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya 

yaptıran kiĢinin bir yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı,  

2 inci fıkrasında, yapı ruhsatiyesi olmadan baĢlatılan inĢaatlar dolayısı ile kurulan 

Ģantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kiĢinin, 

yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılacağı, 

3 üncü fıkrasında, yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sanayi faaliyeti icrasına 

müsaade eden kişinin, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı,  

4 üncü fıkrasında, üçüncü fıkra hariç bu madde hükümlerinin ancak belediye sınırları içinde veya 

özel imar rejimine tabi yerlerde (OSB‟lerde) uygulanacağı, 5 inci fıkrasında, kişinin ruhsatsız ya da 

ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi 

halinde bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılamayacağı, açılmış olan kamu 

davasının düşeceği, mahkûm olunan cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacağı hüküm altına 

alınmıĢtır. 

 

BU NEDENLE OSB’MĠZ ĠÇĠNDE, YAPI RUHSATI ALINMADAN HĠÇBĠR ĠNġAAT FAALĠYETĠNE 

(HAFRĠYAT DÂHĠL) BAġLANILMAMASI GEREKMEKTEDĠR. 

 

Bilginize sunar, gereğinin titizlikle yerine getirilmesini, sizlere hizmet veren veya verecek olan 

müteahhit veya taşeron firma yetkililerinin de bilgilendirilerek Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB 

Yönetimine yardımcı olunmasını, ÖNEMLE RĠCA EDERĠZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A) GENEL KURALLAR 

1)Hazırlanacak projelerde ve tüm inşaat faaliyetlerinde; 

*3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine, 

*OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB İç 

Talimatnamesinin  

OSB Kanun ve Yönetmeliğine aykırı olmayan hükümlerine, 

*Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB onaylı imar planına ve plan koşullarına, 

*4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmeliğine, 

*İlgili tüm kanun ve yönetmeliklere, 

*Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu kararları ile Ankara 

Uzay ve Havacılık İhtisas OSB uygulamalarına uyulacaktır. 

Aykırı hususlarda yapı denetim firması da sorumludur. 

 

2)Atık su şebekesine OSB Ortak Arıtma Tesisi yapılıncaya kadar sadece evsel nitelikli atık sularını 

bağlayabilecek, proses suyu bağlanmayacaktır. Endüstriyel atık sular vidanjörler vasıtasıyla 

uzaklaştırılacaktır. Altyapıya kesinlikle endüstriyel atık su verilmeyecektir. 

 

3)Doğal gaz alınıncaya kadar, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), LPG tankı yerleşimi ve LPG kullanımı 

(olacak ise) “Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde 

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” ve “TSE 1446” ya uygun proje yapılacaktır. 

 

4)Gerekli taahhütnameler imzalanacaktır. 

 

5)Sanayi parsellerinde katılımcılara ait idari üniteler; parselin toplam yapılaşma hakları 

içinde kalması kaydıyla bina yapımına elverişli alanda bağımsız olarak yapılabilir. Ancak 

söz konusu idariünitenin toplam inşaat alanı, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25 

ini geçemez. 

 

5.1. Ġdari Binalarda Çatılar ve DıĢ Görünüm 

İdari binalarda eğik veya teras çatı yapılmasına; civarın karakterine, mevcut yapılaşmaya, binanın 

durum ve ihtiyacı da dikkate alınarak, çatı örtüsü malzemesinin cinsini ve şeklini tayin etmeye, 

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü Teknik Birimleri yetkilidir. Çatıların 

tasarımı, çatılarda kullanılacak malzemelerin seçimi vb. hususlarda, “Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulması zorunludur. 

 

5.1.1 Eğik Çatılar: 

• Eğik çatılarda; her türlü çatı şeklinde mahya yüksekliği 1.80 m‟ yi geçmeyecektir. 

• Çatı eğimine göre Afet Yönetmeliğine ve TSE standartlarına uygun kalkan duvar yapılacaktır. 

• Çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamaz. Bu bölümlerde asansör kulesi, güneş kolektörleri, 

antenler, havalandırma sistemleri vb. gibi tesisler ile çatı eğimi içinde kalmak koşulu ile 



yapılabilir.Ancak; hiçbir koşulda çatı arasında son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı 

piyesler yapılamaz. 

• Merdiven evi, ışıklıklar ve hava bacaları çatı mahyasını 0.50 m‟ den fazla aşamaz. 

• Sadece asansör kulelerinin yüksekliği ilgili T.S.E. standartlarının gerektirdiği ölçülerde 

yapılabilir. 

 

5.1.2 Teras Çatılar: 

• Teras çatılarda, binanın bitişik olmayan cephelerinde 0.90 m yüksekliğinde uygun 

malzemeyle parapet duvarı ya da korkuluk yapılması zorunludur. 

• Teras çatılarda tekniğine uygun ısı ve su izolasyonu yapılacaktır. 

• Teras çatının üzeri, hiçbir şekilde kapatılamaz. 

• Asansör kulesi, merdiven evi, ışıklık, hava ve duman bacaları, güneş kolektörleri, 

havalandırma tesisleri, anten gibi tesisler bu maddenin 1 inci bendi hükümlerine uygun 

olarak yapılacaktır. 

Binaların eğik veya teras çatı planları mimari projenin içerisinde, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas 

OSB‟ye sunulacaktır. Bu planlarda asansör kulesi, merdiven evi, güneş kolektörü, anten, hava ve 

duman bacaları, havalandırma sistemleri, vb. elemanlar gösterilecek, çatı ve teras meyiller ile tüm 

bitiş malzemelerinin renk, cins ve niteliği ayrıca belirtilecektir. Ayrıca çatılarda taşıyıcı sistemin ve 

çözümünün statik projede gösterilmesi zorunludur. 

 

6. Üretim binalarının tek katlı olarak projelendirilmesi esastır. Ancak imalat işlemlerinin karakteri, 

özellikle modern işletmecilik anlayışına uygun olması kaydıyla, düşey sirkülasyona ihtiyaç 

gösteriyor ve bu nedenle birden çok katlı yüksek bir inşaat sistemini gerektiriyor ise binalar 

tamamen veya kısmen birden çok katlı ya da yüksek olarak inşa edilebilir. 

Söz konusu gereksinimin ortaya çıkması halinde, firma yetkililerinin üretim fonksiyon şemalarını ve 

üretim teknolojisi bilgilerini içeren bir raporla Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Bölge 

Müdürlüğü‟ne başvuruda bulunmaları ve Bölge Müdürlüğü‟nden onay almaları gerekmektedir. 

 

7. Parsellerin yola bakan cephelerinde, OSB Uygulama Yönetmeliği‟nde belirtildiği gibi “Bahçe 

duvarlarının yüksekliği OSB yollarına bakan kısımlarda yaya kaldırımını, diğer cephelerde ise tabii 

zemin seviyesini 30 cm den fazla aşamaz. Bahçe duvarının üstü metal veya ahşap parmaklık gibi 

arkasını gösterebilen estetik malzeme ile estetik bir şekilde kapatılabilir. Duvar ve parmaklığın 

toplam yüksekliği 1.50 m yi geçemez. “ ibaresine uygun duvar yapılabilir.  

 

8. Parsel zemin kotu hesaplanırken; parselin kot aldığı yolun, parsel orta noktasındaki kırmızı 

yol kotundan 0,20m. yukarıda olacak şekilde kotlandırması yapılır. Bina zemin taban kotu, parsel 

zemin kotundan maksimum +1.00 m. olacak şekilde verilebilir. 

 

9. ĠnĢaat ruhsatı alınmadan hiçbir inĢaat faaliyetine baĢlanamaz. 

(Ancak; arazinin durumundan dolayı zorunlu istinat yapıları oluşacak parsellerde; ruhsat 

prosedürlerini tamamlamak koşulu ile saha düzenleme ve istinat yapıları inşaatlarına izin 

verilebilir.) 



 

 

 

ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ(26 Eylül 2017) 

 

Ġmar planı yapımı 

MADDE 70 –  

(DeğiĢik: RG-27/12/2014-29218) OSB‟lerde, sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, Emsal: 

KatAlanı Katsayısı = 0.70; yükseklik: h = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik 

olarak belirlenir. İmar planı yapımı aşamasında; genel doğal yapısı veya yapılaşmaya 

açılamayacak yapı yasaklı alanlardan oluşan eşikler nedeniyle bölgenin en fazla %40 ının sanayi 

parsellerine ve hizmet ve destek alanlarına ayrılabildiği durumlarda, Emsal = 0.75 ve h = serbest 

olarak koşullandırılır. 

 

 Yapı ve yapı ile ilgili esaslar 

Sanayi parsellerinde; parsel alanının 1/4'ünden az taban alanlı proje üretilemez. Parsellerin tevhid 

edilmesi durumunda bu oran tevhid sonucu oluşan yeni parselde de aranır.  

 

MADDE 71 – (1) Yapıların projelendirilmesi ve işletme aşamasındaki esaslar aşağıda gösterilmiştir: 

a) Açıkta çalıĢma; 

Katılımcı, üstü ve etrafı kapalı işyerlerinde faaliyette bulunur. Ancak işin özelliği gerektiriyor ve 

OSB‟den izni alınmış ise, parsel içi ring yolunu ve çevre yeşilini kapatmayacak şekilde, çevreyi 

rahatsız etmemek ve kirletmemek için her türlü tedbirin alınması kaydıyla açıkta çalışabilir. Ancak, 

çalışma alanı parselin ön cephesinde olamaz. 

 

b) Çevre yeĢili; 

İmar planı lejantında gösterilen çevre yeşilleri üzerinde, yeşili dik kesen parsel giriş yolları hariç 

hiçbir şey inşa edilemez. Bu alanlar otopark ve yükleme boşaltma alanı ve benzeri olarak 

kullanılamaz. Çevre yeşillerinde peyzaj düzenlemesi yapılması zorunludur. Bu alanlar üzerinde, 

sadece saçak yüksekliği 3.00 m.yi aşmayan bekçi kulübesi ile transformatör binası, bu alanların 

zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu ile arıtma tesisi ve su deposu inşa 

edilebilir. 

 

c) Ġç yollar; Parsel iç yolları minimum 5 m genişlikte ve ring olarak tasarlanacaktır. 

 

d)Parsel içi yükleme boĢaltma alanları; 

Sanayi parsellerinin OSB yollarına bakmayan yan ve arka cephelerinde, üç veya daha çok yola 

cepheli parsellerde ise, ön cephe hariç, yola bakan diğer cephelerde yükleme boşaltma yapılması 

hakkında önerilen projenin uygunluğuna, OSB karar verir. Bu alanların ve parsel içi yolların OSB 

yollarına toz ve çamur ve benzeri şeylerin taşınmasını önleyecek şekilde uygun bir malzeme ile 

kaplanması ve drenajının yapılması zorunludur. 

 



e) Parsel içi açık depolama alanları; 

Açık depolama alanları, sadece binanın yan ve arka taraflarında çevre yeşili ve parsel içi ring 

yolunun dışında OSB tarafından izin verilen alanlarda yer alabilir. Köşe parsellerde, ikinci yola 

bakan yanda açık depolama yapılamaz. 

 

f) DıĢ görünüĢler; 

Binaların dış görünüşlerinin, OSB‟nin mimari bütünlüğünü koruyacak ve bu bütünlüğe değer 

katacak nitelikte projelendirilmesi ve inşası zorunludur. Renkli tuğla, pres tuğla, brüt beton, granit 

ve cam, giydirme cephe malzemeleri gibi sıvanmadan kullanılabilecek malzeme ile inşa edilmeyen 

bütün dış cepheler, kullanılan duvar malzemesinin gerektirdiği şekilde sıvanır, boyanır veya 

kaplanır. Mimari projelerde kullanılacak malzemenin nitelik ve renginin belirtilmesi zorunludur. 

 

g) Bahçe duvarları; 

Parselin etrafında hangi malzeme olursa olsun taş, tuğla, beton, briket, ahşap, metal ve benzeri 

kullanılarak inşa edilecek dolu bahçe duvarlarının yüksekliği OSB yollarına bakan kısımlarda yaya 

kaldırımını, diğer cephelerde ise tabii zemin seviyesini 30 cm den fazla aşamaz. Bahçe duvarının 

üstü metal veya ahşap parmaklık gibi arkasını gösterebilen estetik malzeme ile estetik bir şekilde 

kapatılabilir. Duvar ve parmaklığın toplam yüksekliği 1.50 m yi geçemez. Fiziki yapı nedeniyle 

parseller arasında oluşan zemini tutucu istinat duvarları bu yüksekliğe dâhil değildir. Mimari 

projelerde detayların hazırlanması ve onaylatılması gerekir. Bahçe duvarları ile ilgili özel 

durumlarda önerilen projenin uygunluğuna, altyapı imalatlarının kullanılmasına ve müdahale 

edilmesine engel olmayacak şekilde, OSB karar verir. 

 

ğ) Katılımcıya ait destek üniteleri; 

Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, jeneratör, LPG tankı, yangın suyu deposu ve 

arıtma tesisi ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. 

Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir. 

 

h) Katılımcıya ait tabela ve reklam panoları; 

OSB‟ye ait araç ve yaya yollarına, yeşil bantlar üzerine katılımcı tarafından yazı yazılamaz, şekil 

çizilemez, tabela ve reklam panosu yerleştirilemez. Katılımcılara ait tabela ve reklam panoları, 

mimari projesinde gösterildiği şekilde, bina cephelerine veya yapılaşma alanı içine, yapı ile orantılı 

olacak şekilde konulabilir. Tabela ve reklam panosunda, sadece katılımcının unvanı ve logosu 

bulunabilir. 

 

ı) Katılımcıya ait idari üniteler; 

Sanayi parsellerinde katılımcılara ait idari üniteler; parselin toplam yapılaşma hakları içinde 

kalması kaydıyla bina yapımına elverişli alanda bağımsız olarak yapılabilir. Ancak söz konusu idari 

ünitenin toplam inşaat alanı, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25 ini geçemez. 

 

i) (Ek: RG-18/11/2015-29536) Sundurma; 



Yağmurdan, güneşten ve rüzgârdan korunmak için binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan 

bölme duvarları olmayan, üç tarafı açık olarak konsol şeklinde yapılan örtülerdir. Sundurmalar, 

çevre yeşilinin ve 5 metre ring yolunun üzerinde yer alamaz. Yan ve arka cephedeki uygunluğuna 

proje müelliflerinin uygunluk raporuna göre Bölge yönetimi tarafından karar verilir 

 

 

Emsal hesabı 

 

(1) Emsal (KAKS), yapının katlar alanı toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. 

Yapıemsali belirlenirken; bütün cepheleri toprak altında kalan, daha sonra hafredilerek açığa 

çıkması mümkün olmayan bodrum katların % 50‟si, asma kat, çekme ve çatı katı ile kapalı 

çıkmalar dâhil kullanabilen bütün katların toplamı hesaplanır. Bu hesaba; tesisat bölümleri, 

ışıklıklar, yangın merdivenleri, kömürlük, sığınak, otoparklar katılmaz. 

 

(2) Parsel zemin kotunun yol kırmızı kotunun altında kalması nedeniyle ortaya çıkan ve parsel 

zemin kotundan ikinci bir yola cephesi bulunmayan bodrum katların % 25 i emsale dâhil edilir.  

 

(3) Eğimli arazilerde, köşe başı veya ikinci bir yola cephesi olan, yola nazaran parsel zemin kotu 

3.00 m.den yüksek veya alçak olan ve zorunlu olarak birden fazla bodrum kat yapılması gereken 

parsellerde, en altta kalan bodrum katın zemin taban kotunun, parsel köşe noktalarındaki en 

düşük yol kırmızı kotundan 0.20 m yukarıda kalması şartıyla bina zemin kat taban kotu altında 

kalan ilk bodrumunun % 50 si, diğer bodrum katların % 25 i emsale dâhil edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ĠNġAATA BAġLAMA ESASLARI 

 

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü, HAB olarak anılacaktır. 

Katılımcı, HAB‟da bulunan parseline yapacağı inşaatının izin ve ruhsat işlemleri için aşağıdaki işlem 

sırasını takip edecektir: 

 

 Yatırımcının inşaata başlayabilmesi için HAB‟a borcunun olmaması gerekmektedir. Bu kural 

aynı zamanda yatırımcı tarafından talep edilen herhangi bir belgenin işleme konulup verilmesi 

konusunda da geçerlidir. 

 Katılımcı tarafından inşaata başlanmak istendiği yazılı olarak HAB‟a bildirilir. Ruhsat ve izin 

işlemleri ile ilgili Çevre Bakanlığı, Ankara Valiliği – Çevre İl Müdürlüğü, SGK Bölge Müdürlüğü, 

Vergi Dairesi Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Tapu Müdürlüğü vb. resmi kuruluşlara 

yapılacak müracaatlar HAB Yapı İmar Müdürlüğü tarafından yönlendirilerek yapılacaktır. 

 Katılımcı, HAB‟ta kurulacak tesis ile ilgili „Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‟ (ÇED) 

kapsamında kategorisinin belirlenmesi için Ankara Valiliği Çevre İl Müdürlüğü‟ne başvurusunu 

yapar. 

 Katılımcıya, inşaatını yapacağı tesisin projelerini hazırlatabilmesi için HAB yetkili birimi 

tarafından parsele ait imar durumu verilir. 

 Katılımcı „Kapsam Dışı‟ veya „ Ön-ÇED Çevresel Etkileri Önemsizdir‟ veya „ÇED Olumlu Görüşü‟ 

ile eş zamanlı olacak şekilde kontrol listelerine ve ilgili dokümanlara uygun olarak inşaat 

projelerini hazırlattırır. 

 P

rojeler (Mimari, statik, elektrik, mekanik) onaylanarak katılımcıya inşaat ruhsatı verilir. 

 Enerji ve Su müsaadesi için dilekçe ile başvuru yapılır: 

 Katılımcı, enerji müsaadesi için şantiye OG Trafo projelerini HAB Elektrik Birimi‟ne teslim eder. 

 Katılımcının elektrik ve su sözleşmelerini yapması ile birlikte inşaata başlama işlemleri 

tamamlanmış olur.  

 

RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ 

 

ĠMAR DURUMU VERĠLMESĠ  

1. HAB içerisinde arsa tahsisi yapılmış olan katılımcı ĠMAR DURUMU belgesini talep eder. (Firma 

antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada, parsel bilgileri yazılmak sureti ile bir dilekçe ile talep edilir.)  

2. İmar Durumu ile birlikte firmaya, tüm HAB Teknik Bölümleri tarafından kontrol edilmiş ve 

imzalanmış ALTYAPI DONELERĠ (parselin altyapı bağlantı noktaları, parsel 

içerisinden/çevresinden geçen tüm altyapı hatlarını gösterir çizimler) teslim edilir.  



3. Katılımcıdan, imar durumu ile ilgili HAB tarafından, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen imar çap 

bedeli tahsil edilir.  

4. Firma proje çalışmaları ve ruhsat için istenen belgeler ile ilgili olarak sözlü bilgilendirilir. 

 

AVAN PROJE KONTROLLERĠ  

5. İmar durumu ve altyapı donelerine göre hazırlanmış olan mimari AVAN PROJELER belirlenecek 

bir tarih ve saatte tüm Teknik Bölümlerin katılacağı bir toplantıda görüşülür, Bölümler parsel ve 

proje ile ilgili hatırlatmalarını yaparlar ve tutulan toplantı tutanağı katılımcılar tarafından imzalanır. 

Çalışmalar, bu toplantıda görüşülen konular çerçevesinde devam ettirilmelidir.  

6. ÇEVRE VE ĠġLETME ĠZĠNLERĠ ‟nin alınması için katılımcı firma tarafından işlemlere başlanır. 

Katılımcı, kurulacak tesis ile ilgili „Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‟ (ÇED) kapsamında 

kategorisinin belirlenmesi için Ankara Valiliği Çevre İl Müdürlüğü‟ne başvurusunu yapar.  

7. Firmanın talebi doğrultusunda Yapı Ruhsatı Başvurusuna kadar teknik bölümlerle birebir ya da 

toplu halde görüşmeler yapılabilir. Bunun için ilgili birimler aşağıdaki gibidir:  

a. Mimari Projeler ve Ruhsatlandırma: Mimar  

b. Statik Projeler: İnş. Müh.  

c. Elektrik Projeleri: Elek. Müh. 

d. Mekanik Projeleri: Mak. Müh.  

 

YAPI RUHSATI VERĠLMESĠ  

8. “Proje Kontrol Listeleri ”ne göre hazırlanan projeler ve “Yapı Ruhsatı Aşamasında İstenen 

Belgeler” teslim edilerek YAPI RUHSATI BAġVURUSU yapılır.  

9. İş bitiminde, İdaremiz tarafından firmaya ”İş Bitirme Belgesi” verilebilmesi için, teslim edilecek 

belgeler arasında bulunan müteahhit ve parsel sahibi arasında yapılacak olan Müteahhitlik 

sözleşmesi, Sözleşme Damga vergisi Makbuzu, Müteahhit firma hak edişleri (YMM ve SMM onaylı), 

YMM ve SMMM onaylı hakediş fatura fotokopilerinin bulunması gereklidir. Belgelerin İdaremize 

teslim edilmemesi durumunda, iş bitirme belgesi mevzuat gereği düzenlenememektedir. 

10. Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde proje ve belgeler kontrol edilerek firmaya 

mail yoluyla bilgi verilir. Bölümlerden gelen proje eksikliklerinin tamamlanması istenir.  

11. Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenerek, katılımcı firma yetkilisi, müteahhit, şantiye şefi, proje 

müellifleri ve yapı denetim firması yetkilisi tarafından imzalanır. İmzalanan belge ile aynı gün 

HAB‟da onay işlemine başlanır. Bölge Müdürü imzasının tamamlanmasından sonra ruhsat onayı 

yapılır. Teslim edilen projeler ve onaylı ruhsat belgesi birer nüshaları HAB‟da kalacak şekilde 

firmaya teslim edilir.  

 

ENERJĠ VE SU ĠZNĠ BAġVURUSU 

12. Yapı ruhsatını alan katılımcı, HAB Bölge Müdürlüğü / Elektrik – Mekanik İşler Birimlerine 

şantiyesinde kullanmak üzere Enerji ve Su İzni başvurusunda bulunur. İlgili birimler tarafından 

istenen projeler incelenip, geçici kabulleri yapılıp, sözleşmeler imzalandıktan sonra katılımcının su 

ve elektriği bağlanır. 

 

ĠNġAAT DENETĠMLERĠ  



13. İnşaat süresince belirli periyodlarda inşaat denetimleri yapılarak uygulamanın ruhsat eki 

projelere uygunluğu kontrol edilir. Yapı denetim firması mevzuat gereği hazırlaması gereken 

belgelerini hazırlar (iş yeri teslim tutanağı, vize işlemleri, hak edişler, iş bitirme tutanakları, rapor 

vb.).  

14. Katılımcı firma, OSB Uygulama Yönetmeliği gereği ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde 

yapıları için Yapı Kullanma İzni almak zorundadır.  

 

 

YAPI RUHSAT AġAMASINDA ĠSTENEN BĠLGĠLER 

  Mimari Statik Mekanik  Elektrik Zemin Etüd 

PROJE MÜELLĠFLERĠ TARAFINDAN TESLĠM EDĠLECEK BELGELER 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi           

Büro Tescil Belgesi (güncel tarihli)           

Vergi Levhası Fotokopisi(Güncel tarihli)           

Diploma Fotokopisi           

İmza beyannameleri           

Proje Müellifi Taahhütnamesi Ek Form 2  Ek Form 1  Ek Form 3 Ek Form 4   

Mesleki Kısıtlılık Taahhütnamesi Ek Form 8  Ek Form 8  Ek Form 8  Ek Form 8  Ek Form 8  

İkametgâh           

Feragatname (Parseldeki ilk proje müellifinden 

alınmalıdır.) 
          

Zemin etüt raporu En az 2 nüsha yapı denetim ve müellif onaylı olmalıdır. 

Zemin etüt raporundaki laboratuvar çalışmalarını yürüten firmanın güncel oda tescil belgesi ve ilgili 
mühendislerin güncel büro tescil belgeleri 

  

MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN TESLİM EDİLECEK BELGELER 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yetkili)   

Ticaret Odası Kaydı (Güncel tarihli)   

Vergi Levhası Fotokopisi(Güncel tarihli)   

İmza Sirküleri / beyannameleri   

Firmanın Sigorta Kaydı (SGK)   

Yapı Müteahhidi Yetki Belge No   

Sözleşme   

İkametgâh   

Müteahhitlik Taahhütnamesi  Ek Form 10 

ġANTĠYE ġEFĠ TARAFINDAN TESLĠM EDĠLECEK BELGELER 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi   

Oda Sicil Durum Belgesi   

Diploma Fotokopisi   

Sigorta Sicil No   

Şantiye Şefliği Taahhütnamesi Ek Form 9 

Sözleşme 
Müteahhit firma ile şantiye şefi arasında yapılacak olan sözleşmenin aslı 
teslim edilmelidir. 

İletişim Bilgileri / İkametgâh İkametgâh adresi Ankara ili olmalıdır. 



YAPI DENETĠM FĠRMASI TARAFINDAN TESLĠM EDĠLECEK BELGELER 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yetkili)   

Vergi Levhası Fotokopisi(Güncel tarihli)   

İmza Sirküleri / beyannameleri   

Taahhütname Ek Form 5 

Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)   

Sözleşme 
Parsel sahibi ile yapı denetim firması arasında yapılacak olan 
sözleşmenin aslı teslim edilmelidir. 

Sözleşme damga vergisi dekontu   

İkametgâh   

Teknik Personel Listesi   

Yapı Denetim İzin Belgesi   

Kontrol Listeleri Proje ve uygulama denetçi tarafından onaylı proje kontrol formu. 

  Mimari Statik Mekanik  Elektrik Zemin Etüt 

Denetçi Adı Soyadı           

Oda Sicil No / Denetçi Sicil No           

Denetçi TC Kimlik No           

Diploma Fotokopisi           

İkametgâh           

İmza Sirküleri           

PARSEL SAHĠBĠ TARAFINDAN TESLĠM EDĠLECEK BELGELER 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yetkili)   

Yapı Sahibinin Resmi Adresi   

Arsa Tahsis Belgesi Fotokopisi HAB Bölge Müdürlüğü'nden temin edilmelidir. 

İmar Durum Belgesi 
Ek Form 13. HAB Bölge Müdürlüğü'nden temin edilmelidir. İBAN: TR42 

0001 2009 4040 0012 0000 14 

Ruhsat talep yazısı  Ek Form 12 

Ticaret Odası Kaydı (Güncel tarihli)   

Vergi Levhası Fotokopisi(Güncel tarihli)   

İmza Sirküleri / beyannameleri   

Firma Taahhütnamesi Ek Form 7 

Yapı Denetim Hizmet Bedeli  
Bedelin Mal Müdürlüğü'ne yatırıldığına dair hesap belgesi sureti teslim 
edilmelidir. 

HAB Mühendislik Hizmet Bedeli İBAN: TR42 0001 2009 4040 0012 0000 14 

Enerji Müsaadesi Yazısı HAB Elektrik Birimi ile görüşülmelidir. 

ÇED Raporu HAB Çevre Birimi ile görüşülmelidir. 

Numarataj 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Numarataj Bölümünden kapı numarası 
alınmalıdır. 

Onaylı Plankote Harita firması tarafından onaylı olmalıdır. 

Sığınak Raporu 
Yapı Denetim, Mimar ve Makina Mühendisi onaylı olmalıdır. (Ek Form 6 
yapı denetim, Ek Form 11 yapı sahibi tarafından doldurulacaktır.) 

Hafriyat Yazısı 
Dilekçe verilerek parselde yapılacak kazı miktarı, dolgu miktarı, 
parseldeki çıkacak toprak miktarı ve nereye döküleceği bildirilmelidir. 
Parsel sahibi ve müteahhit firma imzalı olmalıdır. 

Yangın Kaçış Planı (A3) Parsel sahibi ve Mimari Proje Müellifi onaylı olmalıdır. 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UZMANINDAN ĠSTENECEK BELGELER 

İş Güvenliği Uzman Sözleşmesi Ruhsat alımından sonra istenecektir. 

İşyeri Hekim Sözleşmesi Ruhsat alımından sonra istenecektir. 



OSGB Ticari Sözleşmesi  Ruhsat alımından sonra istenecektir. 

Risk Analiz Raporu Ruhsat alımından sonra istenecektir. 

Koruyucu Ekipman Teslim Tutanakları ve 
Eğitim Tutanakları Ruhsat alımından sonra istenecektir. 

Acil Durum Eylem Planı Ruhsat alımından sonra istenecektir. 

TESLĠM EDĠLECEK PROJELER 

Mimari Proje 
Mimari Proje Müellifi ve Yapı Denetim Onaylı 4 takım ozalit ve CD 

(Yapıların 3 boyutlu görselleri ile) 

Statik Proje Statik Proje Müellifi ve Yapı Denetim Onaylı 4 takım ozalit ve CD  

Mekanik Proje (Sıhhi Tesisat, Isıtma, Soğutma, 

Havalandırma) Mekanik Proje Müellifi ve Yapı Denetim Onaylı 4 takım ozalit ve CD  

Elektrik Projesi Elektrik Proje Müellifi ve Yapı Denetim Onaylı 4 takım ozalit ve CD  

Bahçe Duvarı / İstinat Projesi Mimari Proje Müellifi ve Yapı Denetim Onaylı 4 takım ozalit ve CD  

Telefon Projesi Türk Telekom Onaylı 

Atık Su Arıtma Projesi HAB Çevre Birimi ile görüşülmelidir. 

Yangın Projeleri (Algılama, Söndürme, 

Tahliye) Ankara Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı onaylı olmalıdır. 

1/500 Ölçekli Bina Aplikasyon Projesi Bina Köşe Koordinatları işlenmelidir. 

NOTLAR 

Projeler 9x25x32 ebadında mavi klasörler içerisinde, proje isimleri dosya sırtlıklarına bilgisayar ortamında yazılmış şekilde 

teslim edilmelidir. 

Projelerle birlikte ayrıca A4 formatında Bina Taban Alanı, Toplam Bina Alanı, Katlara Göre Ofis ve Fabrika Alanları ve 

Müştemilatları gösteren M² Cetveli teslim edilmelidir.  

Projelerin inceleme bedeli HAB Yapı - İmar Birimi tarafından faturalandırıldıktan sonra Halk Bankası IBAN TR42 0001 

2009 4040 0012 0000 14 hesabına yatırılacaktır. 

M² - Şantiye Şefi -Yapı Müteahhidi vs. değişikliklerinde Yapı Denetim Firması Seviye Tespit Tutanaklarını düzenleyip, 

Yapı - İmar Birimine onaylatmalıdır. 

İş bitirme talep edilecekse, Müteahhitlik sözleşmesi, Sözleşme Damga vergisi Makbuzu, Müteahhit firma hak edişleri 

(YMM ve SMM onaylı), YMM ve SMMM onaylı hakediş fatura fotokopileri getirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(EK – 1)                                                                                                Tarih : …. /….. / 20.. 

 
 

STATĠK PROJE MÜELLĠFĠ    
TAAHHÜTNAMESĠ    

 
 
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  sınırları  içerisinde  ………………… pafta, ……. 
ada, ….no „lu parsel (Proje parsel no: ……) üzerinde yapılacak 
……………………………………………………………….‟ne ait yapı ile ilgili olarak; 
 
1- Uygulama projesinin yapımı sırasında:  

 
a) Temel sisteminin, parselin jeoteknik raporuna uygun seçildiğini;  
 
b) Taşıyıcı sistemin,  TS 500, 06.03.2007 tarih 26454 sayılı resmi gazetede yayınlanan 
''Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik''  ve 02.09.1997 tarih ve 23098 
sayılı resmi gazetede yayınlanan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” e 

göre projelendirildiğini;  

 
c) Mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, diğer yönetmelik, 
şartname ve ulusal veya uluslararası standartlara uyulduğunu;   
 

2- Projelendirme sırasında, kullanılacak her türlü malzemenin (başta beton, demir, taşıyıcı duvar 
vb. elemanların) T.S.E. standartları ve şartnamelere uygun olarak seçildiğini;  

 
3- Projelendirme sırasında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun davrandığımı,  
 
4- İş yeri adres değişikliklerini en az 4 gün içinde idareye bildireceğimi;  
 
5- Yapım sırasında onaylı projelerime aykırı uygulama tespit ettiğim takdirde, durumu en kısa 
zamanda,  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince işlem yapılması için HAB Bölge 

Müdürlüğüne bildireceğimi; 
 

Kabul ve taahhüt ederim. 

 
 
 

A. STATİK PROJE MÜELLİFİNİN ; 
 
 Adı Soyadı :                 Tarih – Kaşe – İmza 
 Oda Sicil No : 
 Telefon : 
 Adres : 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (EK – 2)                                                                       Tarih : …. /….. / 20.. 
        

MĠMARĠ PROJE MÜELLĠFĠ 
TAAHHÜTNAMESĠ 

 
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  sınırları  içerisinde  …………. pafta, ………. 
ada, ………… no „lu parsel (Proje parsel no: …..) üzerinde yapılacak 
…………………………………………………………..‟ne ait yapı ile ilgili olarak; 
 

1- Uygulama projesinin yapımı sırasında: 
 
a) Taşıyıcı sistemin,  TS 500, 06.03.2007 tarih 26454 sayılı resmi gazetede yayınlanan 
''Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik''  ve 02.09.1997 tarih ve 23098 
sayılı resmi gazetede yayınlanan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” e 
göre projelendirildiğini; 
 

b) Mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, diğer yönetmelik, 
şartname ve ulusal veya uluslararası standartlara uyulduğunu; 
 

2- Projelendirme sırasında, kullanılacak her türlü malzemenin (başta beton, demir, taşıyıcı duvar 

vb. elemanların) T.S.E. standartları ve şartnamelere uygun olarak seçildiğini;  
 

3- Projelendirme sırasında, 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
"Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına 
Dair Yönetmelik" hükümlerine ve TS 825 „Binalarda Isı Yalıtım Kuralları‟ standardına ve 
11.12.1986 tarihli ve 20429 sayılı Resmi Gazete ‟de yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültü 
Kontrol Yönetmeliği”  ile 11.1.1974 tarihli 14765 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 
09.12.2003 tarihli 25311 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği ‟ne uyulduğunu,  

 
4- Projelendirme sırasında, yapıda ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yangın merdiveni 

planlandığını,  
 
5- Projelendirme sırasında, asansör yönetmeliğine ve sığınak yönetmeliğine uyulduğunu,  
 

6- Bina girişlerinde özürlülerin kullanımının sağlanması amacıyla, standardına uygun rampa 

planlandığını ve döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk 
değneği hareketlerini güçleştirmeyen standartlarına uygun malzeme kullanılması planlandığını, 

 
7- Projelendirme sırasında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun davranıldığını;  
 
8- İş yeri adres değişikliklerini en fazla 4 gün içinde idareye bildireceğimi; 

 
9- Yapım sırasında onaylı projelerime aykırı uygulama tespit ettiğim takdirde, durumu en kısa 

zamanda,  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince işlem yapılması için HAB Bölge 
Müdürlüğüne bildireceğimi; 

 
Kabul ve taahhüt ederim. 
 

MİMARİ PROJE MÜELLİFİNİN; 



 

 Adı Soyadı :                 Tarih – Kaşe – İmza 
 Oda Sicil No : 
 Telefon : 

Adres              : 

 

 

 

 

 

 

 

 
(EK – 3)                                                                                                    Tarih : …. /….. / 20.. 
  
 

MEKANĠK-TESĠSAT PROJE MÜELLĠFĠ 

TAAHHÜTNAMESĠ 
 
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  sınırları  içerisinde  …………. pafta, ………. 
ada, ………… no „lu parsel (Proje parsel no: …..) üzerinde yapılacak 
…………………………………………………………..‟ne ait yapı ile ilgili olarak; 
 

1- Uygulama projesinin yapımı sırasında mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, 
imar planına, diğer yönetmelik, şartname ve ulusal veya uluslararası standartlara uyulduğunu; 
 
2- Projelendirme sırasında, kullanılacak her türlü malzemenin T.S.E. standartları ve şartnamelere 
uygun olarak seçildiğini;  
 
3- Projelendirme sırasında, 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına 
Dair Yönetmelik" hükümlerine ve TS 825 „Binalarda Isı Yalıtım Kuralları‟ standardına ve 

11.12.1986 tarihli ve 20429 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültü 
Kontrol Yönetmeliği”  ile 11.1.1974 tarihli 14765 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 
09.12.2003 tarihli 25311 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği ‟ne uyulduğunu,  

 

4- Projelendirme sırasında, binada bodrum dâhil her katta yangın, yalıtım ve  drenaj 
tedbirleri alınmış olarak yeterli büyüklükte su deposu ve hidrofor planlandığını,  
 
5- Projelendirme sırasında, 19.12.2007 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete‟ de yayınlanan 
binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uyulduğunu, 
 

6- Projelendirme sırasında, asansör yönetmeliğine uyulduğunu,  
 
7- Projelendirme sırasında, sığınak yönetmeliğine uyulduğunu, 
 
8- Projelendirme sırasında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun 

davranıldığını;  
 

9- İş yeri adres değişikliklerini en fazla 4 gün içinde idareye bildireceğimi; 
 
10- Yapım sırasında onaylı projelerime aykırı uygulama tespit ettiğim takdirde, durumu en kısa 

zamanda,  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince işlem yapılması için HAB Bölge 
Müdürlüğüne bildireceğimi; 

 
Kabul ve taahhüt ederim. 

 
 

MEKANİK-TESİSAT PROJE MÜELLİFİNİN ; 
 
 Adı Soyadı :                 Tarih – Kaşe – İmza 
 Oda Sicil No : 



 Telefon : 

      Adres : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(EK – 4)                                                                                                   Tarih : …. /….. / 20.. 
 

 

ELEKTRĠK PROJE MÜELLĠFĠ 
TAAHHÜTNAMESĠ 

 
 

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları  içerisinde  …………. pafta, ………. 
ada, ………… no „lu parsel (Proje parsel no: …..) üzerinde yapılacak 
…………………………………………………………..‟ne ait yapı ile ilgili olarak; 
 
1- Uygulama projesinin yapımı sırasında mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, 

imar planına, diğer yönetmelik, şartname ve ulusal veya uluslararası standartlara uyulduğunu; 
 

2- Projelendirme sırasında, kullanılacak her türlü malzemenin T.S.E. standartları ve şartnamelere 
uygun olarak seçildiğini; 

 
3- Projelendirme sırasında, binada su deposu ve hidrofor ve elektrojen grubu 

planlandığını,  

 

4- Projelendirme sırasında, asansör yönetmeliğine uyulduğunu, 
 
5- Projelendirme sırasında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun 

davranıldığını;   
 
6- İş yeri adres değişikliklerini en az 4 gün içinde idareye bildireceğimi; 
 

7- Yapım sırasında onaylı projelerime aykırı uygulama tespit ettiğim takdirde, durumu en kısa 
zamanda,  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince işlem yapılması için HAB Bölge 
Müdürlüğüne bildireceğimi; 

 
Kabul ve taahhüt ederim. 

 
 

 
ELEKTRİK PROJE MÜELLİFİNİN ; 

 
 Adı Soyadı :                 Tarih – Kaşe – İmza 
 Oda Sicil No : 
 Telefon : 

 Adres : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(EK – 5)     Antetli Kağıt                                                           Tarih : …. /….. / 20.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

YAPI DENETĠM KURULUġU TAAHHÜTNAMESĠ 

   

 

 

 

ANKARA UZAY VE HAVACILIK ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NE  

 

 

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde ……..… Pafta, …. Ada, … 

Parsel (proje parsel no : …) sayılı taşınmazda inşa edilecek olan yapının denetiminde 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayalı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları 

Yönetmeliği hükümlerini eksiksiz uygulayacağımızı, denetimini üstlendiğimiz yapıyı ruhsatname eki 

projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.  

 

 

   

Yapı Denetim Kuruluşunun :                                             Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisi: 

 

Unvanı :        Adı, Soyadı ve İmzası:           

Adresi :  
Pul ve İmza : 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(EK – 6)                                                                               Tarih : …. /….. / 20…. 
 

 
 

 
 
 

SIĞINAK RAPORU 
 

( PROJE ) 
 
 
 
RAPOR NO:  
RAPOR TARĠHĠ:  
TOPLAM ĠNġAAT ALANI:  

KULLANIM AMACI:  
SIĞINAK SAYISI:  
SIĞINAĞA ESAS ĠNġAAT ALANI:  
GEREKLĠ SIĞINAK ALANI:  

MEVCUT SIĞINAK ALANI:  
SIĞINAK YERĠ:  

ĠNġAAT MALĠKĠ:  
MĠMAR FENNĠ MESUL:  
ĠNġAAT FENNĠ MESU/YAPI DEN:  
MÜTEAHHĠT:  
ĠNġAAT MAHALLĠ:  
PAFTA:  
ADA: 

PARSEL:  
TESPĠT EDĠLEN EKSĠKLĠKLER:  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(EK – 7)                                                                                                     Tarih : …. /….. / 

20…. 
 

 

 
 

ANKARA UZAY VE HAVACILIK ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
 
  
Tarafımıza tahsisli ,........................ pafta........... ada ........ No.lu parselde yapı ruhsatını 
aldığımız fabrika inşaatının temel hafriyatına başlamadan önce;  

 

1. Firmamız yetkililerine parselimizden geçen HAB alt yapıları ile parsel sınırları gösterilmiştir. 
 

2. Yapacağımız her türlü inşaat, kazı ve dolgu işlemleri esnasında, komşu parsellere hiçbir 
şekilde hafriyat, toprak ve inşaat atıkları, şantiye barakası vesaire koymayacağımızı, 

 

3. Kendi parselimiz içinde geçici yapı olarak kuracağımız şantiye, depo vb. yapıları için HAB 

İmar-Ruhsat Bölümünden “şantiye yerleşim planı” onayı almadan inşa işlemine 
başlamayacağımızı, 

 

4. İnşaat süresince çıkacak hafriyatı ve inşaat atıklarını, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre Kazan Belediyesinden alacağım 
“Hafriyat Toprağı ve İnşaat-Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” nin bir nüshasını HAB 

Bölge Müdürlüğü İmar Birimine teslim edeceğimi, 
 

5. HAB dâhili yollarını kullanarak yapılan toprak nakilleri esnasında yollara toprak 
dökülmemesi için gerekli bütün tedbirleri alacağımızı, aksi takdirde HAB tarafından 
yapılacak temizlik işleminin giderlerini itirazsız olarak kabul edip ödeyeceğimizi,  

 

6. Kazı ve inşaat çalışmaları aşamasında HAB alt ve üst yapılarına zarar verildiği takdirde, bu 

zarardan dolayı HAB bünyesinde yer alan fabrikaların üretim kayıplarına sebep olunmuş ise 
oluşan bütün zarar ve ziyanları ve HAB alt yapısı zararlarının maddi olarak peşin 
ödeyeceğimizi, 

 

7. İnşaat/şantiye‟de oluşacak olan EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLARIMIZ ayrı bir konteynırda 
toplayarak bertaraf edilmek üzere Ankara İli Çevre ve Koruma Birliğine vereceğimizi,  

 

8. İnşaat/şantiye‟de oluşacak olan AMBALAJ ATIKLARIMIZ (kâğıt-karton, plastik ve cam 
malzemeler) ayrı bir konteynırda toplayarak ambalaj atığı toplama ve geri kazanımı lisansı 
olan firmalara vereceğimizi, 

 

9. İnşaat/şantiye‟de oluşabilecek TEHLİKELİ ATIKLARIMIZ (kontamine olmuş atıklar, yağlı bez 
ve üstüpüler, boya ve boya bulaşmış malzemeler, boya ve tiner kutuları, zift malzemeler, 

yapışkan film bantlar, stroforlar, vb.) KIRMIZI RENK ile işaretlenmiş ayrı bir konteynırda 



toplayarak Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tehlikeli Atık Bertaraf 

tesislerinden birinde bertaraf ettireceğimizi,   
 

10. İnşaat/şantiye‟de olaşan tüm atıkların nakliye ve bertaraf kayıt ve belgelerini muhafaza 
edeceğimizi, HAB tarafından istenildiğinde ibraz edeceğimi,  

 

11. İnşaat/şantiye ‟de oluşan atıklarımızı Çevre Mevzuatına uygun olarak toplayacağımızı, 
taşıttıracağımızı, bertaraf edeceğimizi, hiçbir koşulda atıkları HAB arazi, yağmur suyu ve 

atık su kanallarına boşaltmayacağımı, 
12. Şantiye çalışmalarında oluşan evsel nitelikli atık sularımızı (tuvalet ve banyo kullanımından 

kaynaklı) HAB‟ın izni ve onayı dâhilinde HAB atık su kanalına boşaltacağımızı, HAB un onayı 
dışında hiçbir atık su bağlantısı yapmayacağımızı, 
 

13. Atık su bacasında oluşabilecek her türlü tıkanıklık, arıza vb. durumlarında her türlü 

sorumluluğun firmamıza ait olacağını ve gerekli onarım çalışmalarının Bila bedel tarafımızca 
yapılacağını,  

 
14. Parsel sınırlarımız içerisindeki güvenliği ve kontrolü 24 saat sağlayacağımızı bu hususta 

meydana gelecek bir kusur ve ihmalden dolayı HAB Güvenliğini sorumlu tutmayacağımızı, 
 

15. HAB genel güvenlik ve hizmet uygulamalarına şantiye personelimizin harfiyen uymalarını 

sağlayacağımızı, 
 
 
 
 

  
Taahhüt ederiz. 

Firma Yetkilisi 
       Kaşe-İmza 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

(EK – 8)                                                                                                       Tarih : …. /… .. / 

20…. 
  

 

PROJE MÜELLĠFLERĠ TARAFINDAN ĠLGĠLĠ ĠDAREYE VERĠLECEK TAAHHÜTNAME  

 

TAAHHÜTNAME 

Proje Müellifi 

Oda Sicil No: 

Unvanı: 

Adresi:  

Telefonu: 

Müellifliği Üstlenilen Proje 

İl / İlçe: 

İlgili İdare: 

Pafta/Ada/Parsel No: 

Yapı Adresi: 

Yapı Sahibi: 

Yapı Sahibinin Adresi: 

Projenin Türü: 

Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235 sayılı Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli 

veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarımda herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını taahhüt 

ederim. ...../..../20..... 

 

 

Proje Müellifi 

Adı-Soyadı 

Unvanı 

İmza 

 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler 

hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 

ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK – 9)                                                                                                    Tarih : …. /….. / 20…. 
 

 

 

ġANTĠYE ġEFLERĠ TARAFINDAN ĠLGĠLĠ ĠDAREYE VERĠLECEK TAAHHÜTNAME  

 

 

TAAHHÜTNAME 

ġantiye ġefi 

Oda Sicil No: 

Unvanı: 

Adresi:  

Telefonu: 

ġantiye ġefliği Üstlenilen Yapı 

İl / İlçe: 

İlgili İdare: 

Pafta/Ada/Parsel No: 

Yapı Adresi: 

Yapı Sahibi: 

Yapı Sahibinin Adresi: 

Yukarıdaki bilgilere sahip yapının şantiye şefliğini üstlenmemde 6235 sayılı Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli 

veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarımda herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını taahhüt 

ederim. ...../..../20..... 

 

  Şantiye Şefi 

 Adı-Soyadı 

Unvanı 

İmza 

 

 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler 

hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 

ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.  

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(EK – 10)                                                                              Tarih : …. /….. / 20…. 
 

 
 

YAPI MÜTEAHHĠTLERĠNE AĠT TAAHHÜTNAME  
 
 

TAAHHÜTNAME 

Yapının Müteahhidi  

Oda Sicil No:  
Unvanı: 
Adresi:  
Telefonu: 
Yetki Belge No: 

Yükümlülüğünü Üstlenilecek ĠĢ 

İl / İlçe: 
İlgili İdare: 
Pafta/Ada/Parsel No: 
Yapı Adresi: 
Yapı Sahibi: 

Yapı Sahibinin Adresi: 
Sözleşme Başlangıç Tarihi: 
Sözleşme Bitiş Tarihi: 

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın yapımında yapı müteahhidi olarak görev alacağımı, 
müteahhitliğini üstlendiğim yapıda fenni mesul olarak görev almayacağımı, herhangi bir kısıtlılık 
halimin bulunmadığını, 
Yapıyı; tesisatı ve malzemeleriyle birlikte İmar Kanununa, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar 
planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak 

inşa edeceğimi, 
Yapıda neden olduğum mevzuata aykırılığı gidermeyi, fenni mesulün denetimi olmaksızın inşai 

faaliyeti sürdürmeyeceğimi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta 
çalıştırmayacağımı, 
Ayrıca yapı müteahhitliğinden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman fenni mesullere, idareye 
ve yapı sahibine bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ......./...../20......  
 

 

                                                                                                                          Adı-Soyadı  
                      Unvanı  
                  Oda Sicil No 

                                                                                                                                İmza 

 

 

 



Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler 

hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulacak, mimar veya mühendis unvanına haiz olmaları halinde ilgili mevzuatı 

uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına ve Bakanlığa bilgi verilecektir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(EK – 11)                                                                                      Tarih : …. /….. / 20…. 

Firmanızın antetli kağıdına         

     
 

 
  
 
 

 
TAAHHÜTNAME 

           
         

 

Yapı sahibi 31.12.2010 tarihli, 27802 Sayılı Sığınak Yönetmeliği‟ne göre (her türlü sanayi 

tesislerinin doğrudan üretimle ilgili yapılarında kişi adedi, işletme ruhsatına esas onaylı yapı ruhsatı 

eki mimari projesinin ekinde yer alan fizibilite etüt raporunda belirtilen bir vardiyada aynı anda 

çalışacak en fazla personel sayısıdır.) çalışacak kişi sayısını beyan ve taahhüt ederiz. 

 

           

 

         Yapı Sahibi İmza, firma kaşe 

 
 

 
Firma Sorumlusu Bilgileri 
Adı Soyadı: 
Görevi: 
Mesleği: 
Telefon: 
Faks: 

Gsm: 
E-mail: 

Adres:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK – 12)                                                                              Tarih : …. /….. / 20…. 

(FİRMA ANTETLİ KÂĞIDI) 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANKARA UZAY VE HAVACILIK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
      
 
 
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ….... ada ......no’ lu parselde inşaata 
başlayabilmemiz için yazı ekindeki ilgili disiplinlere ait projelerin ve belgelerin incelenerek 
tarafımıza yapı ruhsatı düzenlenmesi konusunda gereğini arz ederiz. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
(FİRMA KAŞE - YETKİLİ İMZA) 
 
 
 
 
 
Ek : 

1. Mimari Projeleri 
2. Altyapı Projeleri 
3. Statik Projeleri 
4. Elektrik Tesisatı Projeleri  
5. Mekanik Tesisatı Projeleri 
6. Yangın Projeleri 
7. Yapı ruhsatı aşamasında teslim edilecek belgeler 



8. ……………. 
9. ……………. 

 
 
 

 

 

 

 

 

(EK – 13)                                                                              Tarih : …. /….. / 20…. 

(FİRMA ANTETLİ KÂĞIDI) 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANKARA UZAY VE HAVACILIK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
      

 
 
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi …………... ada ..........no’ lu parsel 
firmamıza tahsis edilmiş olup, parsele ait İmar Durumu’nun düzenlenmesi konusunda 
gereğini arz ederiz. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
(FİRMA KAŞE - YETKİLİ İMZA) 
 
 
 


