
EK-3 

YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ 

 

MADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 

geçici     9 uncu maddesine istinaden ................. Organize Sanayi Bölgesi tarafından .... ada  

….. parsel yatırımcıya tahsis edilecektir. 

MADDE 2- YATIRIMCININ ADI SOYADI VEYA TİCARET UNVANI 

MADDE 3- PARSELİN TAHSİS VE TESLİM TARİHİ 

MADDE 4- YATIRIMIN KONUSU 

MADDE 5- YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ 

MADDE 6- YATIRIMIN FAALİYETE GEÇECEĞİ TARİH 

MADDE 7- İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI 

MADDE 8- İSTİHDAM DARALTICI PLAN VE PROJE TADİLATI YAPMAMA 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Yatırımcı, istihdamı daraltacak plan ve proje tadilatına gidemez. 

MADDE 9- İNŞAAT VE İŞLETMENİN KONTROLÜNE İZİN VERME 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Yatırımcı yatırımının başlangıcından itibaren üretim aşamasına kadar organize sanayi 

bölgesi ve diğer ilgili kamu kuruluşlarının her türlü takip ve denetiminde gereken her türlü 

kolaylıkları göstermek ve istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. 

MADDE 10- MASRAFLARI KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Yatırımcı, tahsis edilen parsel üzerine ipotek konulması veya kaldırılması ile tapuya 

ilişkin diğer işlemlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, katılma payı ve katkı payı gibi diğer 

masrafları karşılamak zorundadır. 

MADDE 11- TAHSİSLERİN İPTALİ 

Yatırımcının, iflas hali dahil yatırıma devam etmediğinin, mücbir sebepler hariç 

organize sanayi bölgesi tarafından öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının, bedelsiz 

olarak tahsis edilen parsel ile ilgili olarak yapılan denetimler ve düzenlenen raporlar 

sonucunda, 4562 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında, ilgili mevzuatta ve bu 

taahhütnamede belirtilen şartlara uymadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı 

aranmaksızın, Organize Sanayi Bölgesi yetkili organları tarafından yapılan parsel tahsisi iptal 

edilir. Bu durumda taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda 

tazminat veya bedel ödenmeksizin Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine intikal eder, 

bundan dolayı adına tahsis yapılan kişiler veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte 

bulunulamaz. Ancak, öngörülen sürede yatırımının en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesi 

halinde yatırımın bedeli, yeni yatırımcı tarafından önceki yatırımcıya ödenir. Bu ödeme 

organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğince sağlanır.  

MADDE 12- HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK KÜLTÜR VARLIKLARININ 

MÜLKİ AMİRLİĞE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Yatırımcı, inşaat sırasında bulunacak olan taşınır kültür varlıklarını mülki amirliklere 

bildirmek zorundadır. 

MADDE 13- DİĞER HÜKÜMLER 

Bu taahhütnamede yer almayan hususlarda Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 

Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

YUKARIDAKİ ESAS, KOŞUL, KURAL VE YÖNTEMLERE UYACAĞIMI VE 

YERİNE GETİRECEĞİMİ, YATIRIM BİLGİ FORMUNDAKİ BİLGİLERİN 

DOĞRULUĞUNU TAAHHÜT EDERİM.  

YATIRIMCI 

Kişi veya Yetkili Temsilcisi Tüzel Kişilerin Unvanı 

İmza/Kaşe 


