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Tekirdağ ili Ergene İlçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi ........ada......parsellerde
bulunan taşınmazı ekte sunduğumuz bi|gi ve belgeler ile sınırlı
olarak. .......faaliyeti gerçekleştirmek üzere satrn almak
istiyoruz.

Başvurumuzla |lgl|i olarak ,Standart başvuru ve talebimizin Velimeşe OSB Yönetim
Kurulunca uygun olarak değerlendirilmesi halinde tarafımızdan talep edilecek Noter onaylı
taahhütname örneğinin , Velimeşe OSB Bölge Müdürlüğünce tarafımıza daha önce elden
tebliğ edildiğini kabul ve beyan ederiz.

4562 sayı|ı OSB Kanunu ve OSB'leri düzenleyen OSB Uygulama Yönetmeliğine
uyacağımızı, istenilen belgeleri en kısa sürede teslim edeceğimizi taahhtlt eder, müracaat
tarihinden itibaren üyeliğimizin kabulünij arz ederiz.
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