
 

 

                                              TAAHHÜTNAME 
 
 
Beyan ettiğim şahsıma ait veya kiraladığım arazi/arsada kuracağım Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı  tarafından desteklenen yüksek  telli terbiye sistemi malzemeleri ve bağ fidanları için; 
1.Destekleme yapılacak Yüksek Telli Bağ Terbiye Sisteminin ve bağ fidanlarının bedelinin 
%25’ini (KDV dahil)   karşılayacağım. 
2.Başvuru formunda istenen tüm belgeler ve ilave istenecek belgeleri zamanında getireceğim. 
3.Başvuru tarihi itibari ile tek parça en az 2 da büyüklüğünde arazi tapu belgesine veya en az 5 yıl 
süreli kira sözleşmesine sahibim. İbraz edilen araziyi 5 yıl satmayacağım veya kiralama 
sözleşmesini 5 yıldan önce bitirmeyeceğim. Teslim aldığım bağ tesis malzemelerini ve bağ 
fidanlarını 5 yıl satmayacağım, ibraz edilen arazide kullanacağım.   
4.Başvuru tarihi itibari ile Çiftçi Kayıt Sistemine üyeyim. 
5.Telli Terbiye Sistemli Bağda Üzüm (Asma)  yetiştiriciliği ile ilgili, alınacak kültürel tedbirler 
ile bağcılıkta uygulanacak her türlü ön hazırlık, dikim, terbiye, sulama ve bakımları tarafımdan 
yapılacaktır; ayrıca bölgede bulunan Ziraat Odası/Birlik/İl, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nden üretim konusu ile ilgili teknik destek alacağım. 
6.Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kamu görevlilerinin yapacağı denetimler esnasında 
her türlü kolaylığı sağlayacağım. 
7.Desteklenen malzemelerin ve bağ fidanlarının çeşidini ve miktarını kabul edeceğim, herhangi 
bir hak ve talebim olmayacaktır. 
8.Yüksek Telli Terbiye sisteminin ve bağ fidanlarının nakliye, montaj, kurulum ve işçiliği 
tarafımdan yapılacaktır. 
9.Proje kapsamında aldığım destekleri başkasına devretmeyeceğim. 
10.Bağ tesisinin kurulumu ve çalışmasına yönelik herhangi bir eksikliğin giderilmesi için gerekli 
malzeme temini ve işçilik işlemleri tarafımdan karşılanacaktır. 
11.Teslim alacağım Yüksek Telli Bağ Sistemi malzemelerini ve bağ fidanlarını amacına uygun 
kullanacağım. Yukarıdaki şartları yerine getirmediğim, veya amaç dışı kullanım durumunun 
tespitinde; Yüksek Telli Bağ Sistemi malzemelerini ve bağ fidanlarını İdareye geri vereceğim ya 
da bedelinin tamamını (Sözleşme bedelinin güncel değeri) İdareye ödeyeceğim.   
Yukarıda belirtilen madde hükümlerini yerine getireceğimi kabul ve taahhüt ediyorum. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA 
                                (Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına) 

 
 

    
2018 yılı  Yüksek Telli Terbiye Sistemi Malzemeleri ve Bağ Fidanı Desteklemesi 

kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından verilecek olan  Yüksek 
Telli Terbiye Sistemi malzemeleri ve Bağ Fidanı desteğinden faydalanmak istiyorum. 
Başkanlığınızca belirtilen başvuru şartlarını ve Taahhütname koşullarını kabul ediyorum. 
…/…/2018  
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1. Başvuru formu ve ekleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

BAŞVURU FORMU

YÜKSEK TELLİ ÇİFT T BAĞ TERBİYE SİSTEMİ MALZEMELERİ VE BAĞ FİDANI
BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ

ADI SOYADI

TC KİMLİK NUMARASI

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

İKAMETGAH ADRESİ

TELEFON

FAKS

e‐posta

DESTEĞİN UYGULANACAĞI YERİN MÜLKİYETİ

Başvuru sahibine  AİT AİT DEĞİL

DESTEĞİN UYGULANACAĞI ADRES

ADA

PAFTA

PARSEL

BAŞVURU SAHİBİ  ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi ) BİLGİLERİ

DAHA ÖNCE BU KAPSAMDA DESTEK ALINDI MI ?

EVET HAYIR

EKLER

Başvuru ile birlikte getirilecek evraklar

1 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 ÇKS Belgesi.

3 Çiftçinin tarım dışı ekonomik faaliyetinin olmadığını göstermeye dair Tarım Bağkur'u belgesi

veya SGK hizmet dökümü.

4 İlgili İlçe Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ünden alınmış başvuru yapılan arazide

bağcılık yapılmasının uygun olacağını belirtir görüş yazısı.

5 Varsa, başvuru sahibinin bağ (asma) yetiştiriciliği ile ilgili eğitim belgesi

6 Taahhütname

7 İdare ,başvuru sahibinden lisanslı  harita ofislerinden yer gösterme belgesi isteyebilir.

8 Takyidatlı Tapu kayıt belgesi

Başvuru sahibi desteğin gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değilse ;

     1 Başvuru sahibinin destek alacağı yerin üzerinde üst hakkına sahip olduğunu 

gösteren belge.(en az 5 yıllık)

2  Kira sözleşmesi (en az 5 yıllık)

3 Başvuru sahibi söz konusu alanda hissedar ise;diğer hissedarlar ile yapılmış kira sözleşmesi

(en az 5 yıllık)

Destekleme talep ettiğniz üzüm çeşidi ve miktarı ( Toplamda 2 dekar olacak şekilde)

1 dekar 2 dekar 

( 150 adet ) ( 300 adet )

Alphonse Lavelle

Diğer çeşit (Red Globe,

    Michele Palieri )


