
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 

TAAHHÜTNAME 

 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde adımıza tahsis edilen parsel ile ilgili olarak; 

1- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şartları 
aynen kabul ettiğimizi ve tüm yaptırımlar dahil bütün muhteviyatına uyacağımızı, 

2- Kanun ve Yönetmelikler gereği İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesine katılımla ilgili istenilen 
belgeleri eksiksiz olarak tamamlayacağımızı; Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarını eksiksiz olarak yerine 
getireceğimizi, İAOSB Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun almış olduğu ve ileride alacağı kararlar 
doğrultusunda, uygulamaya konulmuş ve daha sonra uygulamaya konulacak prensip ve şartlar 
çerçevesinde tarafımızca yapılması ya da yaptırılması gereken tüm işlemleri gerçekleştirerek, yapı ruhsat 
ve yapı kullanma izinleri, Depremsellik, ÇED, GSM ve benzeri mevzuat gerekliliklerini yerine 
getireceğimizi, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve bu kanuna 
istinaden çıkarılan OSB uygulama yönetmeliği ile ilgili diğer tüm mer'i mevzuatın gerektirdiği yasal 
yükümlülükleri yerine getireceğimizi,  

3- OSB Uygulama Yönetmeliğinin 108. maddesine istinaden 1 yıl içerisinde yapı ruhsatını alacağımızı ve 
yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçeceğimizi, kiralama söz konusu olan hallerde 
tesisin sanayi parselinde kalması durumunda, tesiste bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde 
kiraya vereceğimizi, başvurumuz esnasında faaliyetimiz ile ilgili tarafımıza ve ÇED başvurusuna 
sunduğumuz taahhüt niteliğindeki bilgi ve belgeler ile mer'i mevzuat hükümlerine uygun faaliyet de 
bulunacağımızı peşinen kabul ettiğimizi, 

4- Adımıza tahsis edilmiş bulunan parselde OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101. maddesinde belirtilen 
OSB’lerde kurulamayacak tesislerden herhangi birini ve/veya aşırı su tüketen tesis kurmayacağımızı, 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesince kabul edilecek bir sektörde üretim yapacağımızı,  

5- Sanayi tesisi inşa ederken altyapı tesislerine hiçbir zarar vermeyeceğimizi ve ruhsat ve ekleri 
projelere aykırı yapı inşa etmeyeceğimizi, tahsis edilmiş arsa üzerine İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesinin onayı olmadan hiçbir proje ve proje tadilatını uygulamayacağımızı,  

6- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içinde tarafımıza tahsis edilecek arsada, inşaat sırasında ve 
işletme devamınca diğer inşaat ve işletmelerle, çalışanlarına zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri 
alacağımızı, 

7- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu tarafından alınan kararlara, Yönetim Kurulu 
tarafından konulmuş ve konulacak şart ve kayıtlara, alınan ve alınacak bütün kararlara aynen uymayı ve 
bu konuda hiçbir itirazda bulunmayacağımızı,  

8- Altyapı inşaatı, hizmet binaları, çevre tanzimi, elektrik şebekesi, atık su arıtma tesisi, telefon 
şebekesi, doğalgaz şebekesi vb. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak bilcümle 
inşaatlar ve ihalelerle ilgili olarak ve işletme esnasında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Genel 
Kurulu ve Yönetim Kurulunca alınmış ve alınacak, hukuki, akdi, iltizamı borç, inşai hak, yapısal ve mali 
vb. bilcümle kararlara uyacağımızı ve hiçbir itirazda bulunmayacağımızı ve herhangi bir hak talep 
etmeyeceğimizi,  

9- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içerisinde katılımcılarca kullanılacak su, elektrik, doğalgaz, atık 
su arıtma tesisinde arıtılacak atık sular ve diğer altyapı hizmetleri için İAOSB Yönetim Kurulunca 
hazırlanan tarifelere itirazsız uyacağımızı ve bunlarla ilgili tesislerin bakım ve onarım masraflarından 
hissemize düşen miktarı aynen kabul edeceğimizi,  

10- Sahibi olduğumuz ya da olacağımız gayrimenkulde göstereceğimiz faaliyette, OSB ve OSB’leri 
düzenleyen Kanun ve Yönetmelikler, İzmir Atatürk OSB Genel Kurulu ve Yönetim kurulu kararları ile 
bölgeyi kapsayan üst plan notlarının müsaade ettiği sanayi faaliyetleri dışına çıkmayacağımızı, taşınmazın 
devri ya da satışı söz konusu olduğunda, yeni malikin işbu sözleşmede belirtilen nitelikleri taşıyan ve 
müsaade edilen sanayi sektörleri alanında faaliyet gösteren işletmeler olacağını, iş bu taahhütname de 
bahsedilen kanun ve yönetmelikler dışındaki özel ve tüzel kişilere devir ya da satış yapmayacağımızı, 

 

 

 



11- Sahibi olduğumuz ya da olacağımız gayrimenkulümüzün içerisinden geçen ve ileride geçmesi 
muhtemel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyacı olan içme-kullanma suyu, yağmur suyu, 
doğalgaz, kanal, elektrik şebekesi, trafo merkezleri, kablo kanalları, kablo rögarları, arıtma tesisi bağlantı 
kanalları, kojerasyon sistemi ve hatları, telekomünikasyon hatları ve benzeri alt ve üst yapı tesislerinin 
işgal ettiği alanların kullanım haklarının, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesine ait olduğunu, bahsi 
geçen bu altyapılar için tehlike yaratacak yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri ilgili mevzuatlara uygun 
güvenlik mesafelerinde muhafaza edeceğimizi, bu altyapılara ulaşımı (servis, işletme ekipleri, itfaiye veya 
ambulans vb.) engelleyecek malzeme istifleri ya da yapılar tesis etmeyeceğimizi, İAOSB’nin talebi halinde 
gerekli muvafakatleri vereceğimizi kabul ettiğimizi, 

12- Faaliyetimiz esnasında oluşabilecek endüstriyel, evsel ve tehlikeli katı atıkları lisanslı bertaraf ve 
ayrıştırma tesislerine kendi imkânlarımızla ulaştıracağımızı kabul ettiğimizi, 

13- İleride yapılacak ifraz, tevhit, yol terki ve benzeri işlemler ile satış, devir, ipotek, haciz, kamulaştırma, 
üst hakkı tesisi ve benzeri işlemler sonucu gayrimenkulün Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümü, malik ve 
benzeri kayıtlarında değişiklikler olsa dahi bu taahhütnamenin yeni kayıtlar ve yeni malikler içinde geçerli 
olduğunu, bu konuda ilgili üçüncü şahıslara bilgi vereceğimizi, 

14- Üretim safhasında, bölge altyapı ve diğer sanayi tesislerine zarar verdiğimizin İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesince tespit edilmesi halinde elektrik, su ve doğalgazımızın kesilmesini kabul ettiğimizi, 

15- Adımıza tahsis edilmiş parselin altyapı masraflarına ve işletme aidatlarına İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunca tespit edilecek bedellere katılacağımızı, bu bedellere 
itirazda bulunmayacağımızı, 

16- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğine aykırı işlem ve 
eylemlerimizin akde aykırılık teşkil edeceğini, kanun yönetmelik, genel kurul ve yönetim kurulu 
kararlarına uyulmaması sebebi ile kanunda yönetmelikte ve/veya yönetim ile genel kurullarda karara 
bağlanmış müeyyidelerin uygulanacağından şimdiden haberdar olduğumuzu, bu müeyyidelerin parsel 
tahsisini dahi içerebileceğini ve işbu halde dahi itirazımızın olmayacağını, her halde maddi manevi 
herhangi bir talepte bulunmayacağımızı,  

şimdiden kabul ve taahhüt ederiz. 
 
Katılımcı adı: ............................................................................................................................................... 
 
Taahhütnameyi İmzalayan Yetkilinin Adı ve Soyadı: ......................................................................... 
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