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KOSGEB 

..................... MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları 

Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında KOSGEB’den 

alacağım Yeni Girişimci Desteğine ilişkin olarak; 

1. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, Girişimcilik Destek Programı ile bu Programa ilişkin 

Uygulama Esaslarının, KOSGEB Teminat Giderlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar,  

KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları ile KOSGEB Uygunsuzluk 

Yönergesinin,  bu Taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu, bu mevzuatın tamamını 

okuduğumuzu, bunlarda yapılacak düzenlemelere ilişkin değişiklikler doğrultusunda yapılacak 

işlemleri baştan kabul ettiğimizi ve tüm hükümlerine kayıtsız şartsız uyacağımızı,  

2. KOSGEB’e vereceğimiz bilgi belgeler ile bunların eklerinde yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu, 

yanıltıcı bilgi vermediğimizi, bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgileri vereceğimizi, satın 

alacağımız mal/hizmete yönelik olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi vermeyeceğimizi, söz konusu 

bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde, KOSGEB tarafından hakkımızda yapılacak yasal 

işlemleri şimdiden kabul ettiğimizi, 

3. Destek başvurusu ile KOSGEB’in taahhüt altına girmediğini, destek kararı alınmış olsa dahi 

KOSGEB’e sorumluluk yüklemeyeceğimizi,  

4. İşletmemizin sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, 

çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın 

almayacağımızı,  

5. Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi 

için farklı kurum/kuruluşlardan destek almayacağımızı,  

6. KOSGEB ve/veya KOSGEB tarafından yetkilendirilen kişi ve/veya kurum/kuruluşlar tarafından 

yapılacak olan denetim sırasında, yetkililerce talep edilen destek konusu her türlü bilgi ve belgeyi 

ibraz edeceğimizi ve gerekli kolaylığı sağlayacağımızı, yetkililerce talep edilmesi halinde tüm 

kurum/kuruluşlardan işletmemize ait bilgi ve belgelerin erişimine izin verdiğimizi,  

7. Başvuru sırasında KOSGEB’e bildirdiğimiz adresin kanuni tebligat adresi olduğunu, bu adrese 

gönderilen bildirim ve tebligatların tarafımıza yapılmış olduğunu, adres değişikliklerini 

bildireceğimizi, destek başvuru ve süreçlerini KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden takip 

edeceğimizi, 

8. Mal/hizmet aldığımız kurum/kuruluşlar, firmalar veya üçüncü şahıslarla aramızda ortaya çıkacak 

her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda KOSGEB’in taraf olmadığını,  

9. Yeni Girişimci Desteği kapsamında satın alınan makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımını 

Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile satmayacağımızı, 

kiralamayacağımızı, kullanım hakkını hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devretmeyeceğimizi, 

rehin göstermeyeceğimizi (KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu kapsamındaki taşınırlar 

hariç), ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durumu 7 (yedi) gün içinde tüm 

belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildireceğimizi, aksi halde destek miktarını yasal faizi 

ile birlikte ödeyeceğimizi, 

10. KOSGEB’den Yeni Girişimci Desteği kapsamında Teminat karşılığında kullanmış olduğumuz 

Geri Ödemeli desteklerin belirtilen süre ve vadede ödeyeceğimizi, talep edilen geri ödeme tutarını 

zamanında ödemediğimizde KOSGEB’e verdiğimiz Teminatın nakde çevrilerek borcumuzun 

tamamının KOSGEB tarafından tahsil edileceğini, 

 

 



GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 

 

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 

TAAHHÜTNAMESİ 

FRM.03.02.06/06 2 

Rev. Tarihi: 28/12/2017 

11. KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları kapsamında erken ödeme talep 

ettiğimiz tutarı, destek kapsamına alınan giderlere ilişkin ödemeler dışında kullanmayacağımızı ve 

süresi içerisinde mahsuplaşmayı tamamlayacağımızı, 

12. Destek süresince Yeni Girişimci Desteğine konu girişimci ortağımızın işletmedeki ortaklık 

payının %30 (otuz)’un altına düşmeyeceğini, 

13.  Taahhütname tarihi itibariyle; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak 

çalışmıyor olduğumu, 

14. KOSGEB ile aramızda doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra ve 

İflas Müdürlüklerinin yetkili olacağını, 

15.İşletme tarafından Taahhütname tarihinden itibaren son izleme tarihine kadar; iş yerinin görünür 

bir yerinde en az 30x50 cm ebatlarındaki bir tabelada KOSGEB logosu ile birlikte “Bu işletme 

Girişimcilik Destek Programı kapsamında desteklenmiştir.” ifadesinin yer alması sağlayacağımızı, 

 

Mevzuata ve iş bu Taahhütnameye uymamamız durumunda, KOSGEB tarafından hakkımızda 

yapılacak işlemleri kabul ettiğimizi, uyuşmazlığın giderilmemesi halinde, hiçbir kanuni 

kovuşturmaya gerek kalmaksızın KOSGEB tarafından talep edilen meblağı, yasal faizi ile birlikte 

herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın geri ödeyeceğimizi ve hiçbir hak talep etmeyeceğimizi 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

 

İşletme Adı 

Vergi No /  

T.C. Kimlik No 

(Şahıs İşletmeleri 

İçin)  

Yetkili Adı 

Soyadı, Unvanı 
Tarih - Kaşe İmza 

 


