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

Yönetmeliğine dayanılarak uygulanmakta olan İŞGEM/TEKMER Destek Programı kapsamında 

alacağımız desteklere ilişkin olarak; 

1. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, İŞGEM/TEKMER Destek Programı, bu Programın 

Uygulama Esasları ve destek süreçlerine ilişkin diğer KOSGEB mevzuatı, KOSGEB Destek 

Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları ve KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesinin bu 

Taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu, söz konusu mevzuatın tamamını 

okuduğumuzu ve tüm hükümlerine kayıtsız şartsız uyacağımızı, ayrıca belirtilen mevzuatta 

yapılacak düzenlemelere ilişkin değişiklikler doğrultusunda yapılacak işlemleri baştan kabul 

ettiğimizi, 

2. KOSGEB’e yazılı/KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden vereceğimiz bilgi belgeler ile bunların 

eklerindeki bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi vermediğimizi, bilgilerde değişiklik olması 

halinde yeni bilgileri vereceğimizi, destek kapsamında satın aldığımız/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. Desteklenen mal ve hizmet alımına ilişkin ödeme belgeleri ile mal ve hizmet içeriğine ilişkin 

belgeleri muhafaza edeceğimizi,  

4. KOSGEB ve/veya yetkili kişi ve/veya kurum/kuruluşlar tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve 

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

kurum/kuruluşlardan işletici kuruluşumuza/başvuru sahiplerimize ait bilgi ve belgelerin erişimine 

izin verdiğimizi,  

5. Destek programına ilişkin tüm süreçleri KBS üzerinden takip edeceğimizi ve KBS üzerinden 

yapılan her türlü işlemi tarafımızca yapılmış resmi işlem sayacağımızı ve işlem zamanı olarak 

KBS’de kayıtlı tarih ve saatin esas alınacağını,  

6. Destek Programı başvurusu ile KOSGEB’in taahhüt altına girmediğini, destek kararı alınmış olsa 

dahi KOSGEB’e sorumluluk yüklemeyeceğimizi, 

7. Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere, aynı gider 

gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan ya da diğer KOSGEB Destek Programları 

kapsamında destek almayacağımızı, 

8. Hatalı işlemler sonucu tarafımıza fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama birimi tarafından 

tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeleri, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 

hesaplanan yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceğimizi, 

9. Mal/hizmet aldığım kişi/kurum/kuruluşlar ile firmalar veya üçüncü şahıslarla aramızda ortaya 

çıkacak her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda KOSGEB’in taraf olmadığını,  
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10. KOSGEB ile aramızda doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra ve 

İflas Müdürlüklerinin yetkili olacağını, 

11. 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,  

12. İŞGEM/TEKMER fiziki yapısını İŞGEM/TEKMER adı kullanım hakkımız devam ettiği sürece 

başka bir amaçla kullanmayacağımızı, 

 

13. Program süresince bilanço kârının (İŞGEM binasının KOSGEB tarafından tahsis edilmesi 

durumunda bilanço kârının İŞGEM adı kullanım hakkı devam ettiği sürece) dağıtılmayacağına 

şirket ana sözleşmesinde veya Genel Kurul/Hissedarlar Kurulu kararlarında yer vereceğimize, 

 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

“Bu Taahhütname aşağıda belirtilen İşletici Kuruluş tarafından …/…/2... tarihinde KBS üzerinden 

onaylanmıştır” 

 

Sıra 

No 
İşletici Kuruluş Adı Vergi No/TC Kimlik No  Yetkili Adı Soyadı 
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