TAAHHÜTNAME (Üretici Müteşebbis)
1

Müteşebbis adı soyadı / Tüzel kişilik ise unvanı:

2
3
4
5

Eğitim durumu
Yaptığı iş/faaliyet/meslek
İşi ile ilgili mesleki deneyim süresi (yıl)
Adresi:

6
7
8
9

Telefon numarası
Doğum yeri ve tarihi
E-Posta adresi
Kayıtlı olduğu oda/dernek/kooperatif ve
benzeri
Varsa ticaret sicil no’su
Varsa sanayi sicil belgesi tarih ve no’su
Projede yer alma / Parsel satın alma
talebinde bulunma tarihi
Projede planlanan/Talep edilen işletme
büyüklüğü (Baş/Adet/m2/Ton)
Projede talep edilen parsel büyüklüğü
Projede istihdam edilecek kişi sayısı
Müteşebbis bitkisel üretim faaliyetinde
bulunuyor ise….
Hububat ekim alanı (dekar)
Yem bitkileri ekim alanı (dekar)
Endüstri bitkileri ekim alanı (dekar)
Sera alanı miktarı (m2)
Müteşebbis hayvansal üretim faaliyetinde
bulunuyor ise….
Büyükbaş miktarı
Küçükbaş miktarı
Kanatlı miktarı (adet)
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
(Göl, Akarsu, Deniz)

10
11
12
13
14
15
16

17

EK-3/A

İlimizde/İlçemizde halen yerleşim alanları içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte olan
………………………… işletmelerinin yerleşim alanlarının dışına çıkarılacak belli bir
alanda toplanması amacı ile İzmir ili Bergama İlçesi, Alibeyli Mahallesinde yer alan toplam
2,850,414 m2 büyüklüğündeki alanda kurulması planlanan Süt Sığırcılığı konusundaki
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde yer almayı, halen …………
…………… …………… …………… ………… …… …. adresindeki faal durumunda olan
……………. Kapasiteli ve ……………. İşletme numaralı işletmemi kurulacak TDİOSB
alanına taşımayı, TDİSOB’de ……………………… işletmeyi kurmayı, kuruluş ve üretim
aşamalarında Bakanlığın ve TDİOSB yönetiminin belirleyeceği kurallara uygun hareket
etmeyi taahhüt ederim. …./…../2020
İMZA
Yetkili Ad Soyadı
Unvan

TAAHHÜTNAME (Sanayici Müteşebbis)
1
2
3
4
5

Müteşebbis adı soyadı
Eğitim durumu
Yaptığı iş/faaliyet/meslek
İşi ile ilgili mesleki deneyim süresi (yıl)
Firma adı/ unvanı:

6

Adresi:

EK-3/B

Telefon numarası
Fax numarası
E-Posta adresi
Kayıtlı olduğu oda/dernek/kooperatif ve benzeri
Oda/dernek/kooperatif sicil no’su
Varsa sanayi sicil belgesi tarih ve no’su
Varsa ticaret sicil no’su
Sermaye ve yapısı (TL)
(Türk/Türk-Yabancı ortaklı/Yabancı)
15 Projede yer alma / Parsel satın alma talebinde bulun tarihi
16 Talebin geçerliliği (vazgeçti/talebi devam ediyor)
17 Fiili son durum (Faaliyet gösteriyor/faaliyet göstermiyor)
18 Faaliyet gösterilen yer (yerleşim birimi/yerleşim birimi dışı
il/ilçesi)
19 Üretim konusu
20 Mevcut planlanan kapasite (…/yıl) (uygun birim yazılacak)
21 Projede talep edilen parsel büyüklüğü
22 Projede istihdam edilecek kişi sayısı
23 Girdi olarak kullanılan veya kullanılacak hammadde bilgileri
1 - Cinsi
2- Talep Miktarı
3- Temin yeri ve uzaklığı (…..il/ilçesi…….km)
Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Göl, Akarsu, Deniz)
24 Üretim miktarı (…/yıl) (uygun birim yazılacak)
25 Ara veya mamül ürünlerin satış belgeleri
……………./il/ilçesi……….…(…./yıl) Satış miktar
İlimizde/İlçemizde faaliyetlerini sürdürmekte olan ……………………………….. işletmelerinin
yerleşim alanlarının dışına çıkarılarak belli bir alanda toplanması amacı ile İzmir ili Bergama İlçesi,
Alibeyli Mahallesinde yer alan toplam 2,850,414.15 m2 büyüklüğündeki alanda Süt Sığırcılığı
konusunda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanmaktadır. Bu amaçla
kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde sanayi parselleri
üzerinde ………… ………… işletmesi kurmayı, kuruluş ve üretim aşamalarında Bakanlığın ve
TDİOSB yönetiminin belirleyeceği kurallara uygun hareket etmeyi taahhüt ederim. …../…../2020
7
8
9
10
11
12
13
14

İMZA
Yetkili Ad Soyadı
Unvan

