YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI ETÜT HİZMETİ
HİZMET SAĞLAYICI TAAHHÜTNAMESİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞINA
KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında, etüt hizmetleri hizmet sağlayıcısı olarak
kaydedileceğim KOBİ Bilgi Sistemine ilişkin olarak;

1. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, Yeşil Dönüşüm Destek Programı, bu Programın
Uygulama Esasları ve destek süreçlerine ilişkin diğer KOSGEB mevzuatı 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 vereceğim bilgi, belgeler ile bunların
eklerinde yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi vermediğimi, bilgilerde değişiklik
olması halinde yeni bilgileri vereceğimi, sunduğum ve sunacağım hizmete yönelik olarak yanlış
ve yanıltıcı bilgi vermeyeceğimi, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde,
KOSGEB tarafından hakkımda yapılacak yasal işlemleri şimdiden kabul ettiğimi,
3. E-Tebligat adresimin bulunduğunu, E-Tebligat sistemi üzerinden yapılan bildirimleri takip
edeceğimi, kullanım durumu değişikliğini KOSGEB’e bildireceğimi,
4. Yeşil Dönüşüm Destek Programı Etüt Hizmeti Hizmet Sağlayıcı Başvurusu ile KOSGEB’in
taahhüt altına girmediğini, yetkilendirilmiş olsam dahi KOSGEB’e sorumluluk
yüklemeyeceğimi,
5. KOSGEB ve/veya KOSGEB tarafından yetkilendirilen kişi ve/veya kurum/kuruluşlar tarafından
yapılacak olan denetim sırasında, yetkililerce talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi ibraz
edeceğimi ve gerekli kolaylığı sağlayacağımı, yetkililerce talep edilmesi halinde tüm
kurum/kuruluşlardan kendime ve/veya işletmeme ait bilgi ve belgelerin erişimine izin verdiğimi,
6. Başvuru sırasında KOSGEB’e bildirdiğim adresin kanuni tebligat adresi olduğunu, bu adrese
gönderilen bildirim ve tebligatların tarafıma yapılmış olduğunu, adres değişikliklerini
bildireceğimi, başvuru ve süreçlerini Sistem üzerinden takip edeceğimi,
7. Hizmet sunduğum kurum/kuruluşlar, işletmeler veya üçüncü şahıslarla aramızda ortaya çıkacak
her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda KOSGEB’in taraf olmadığını,
8. KOSGEB ile aramızda doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra
ve İflas Müdürlüklerinin yetkili olacağını,
9. Hizmet verdiğim işletmelerde, kendimle ilgili tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacağımı,
tüm bunlara rağmen ortaya çıkabilecek olası kaza, hasar, yaralanma veya başka bir olumsuz
durumda KOSGEB’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını,
10. Etüt hizmetini yerine getirirken; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep
gibi ayırım yapmayacağımı; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde
bulunmayacağımı,
11. Hizmet sunduğum işletmelere ilişkin bilgi, belge ve ticari sırları, işletmenin bilgisi dışında
üçüncü kişilerle paylaşmayacağımı,
12. Vermiş olduğum hizmetin sonunda hizmetin gerektirdiği raporları hazırlayıp işletmeye teslim
edeceğimi,
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13. Etüt hizmeti hizmet sağlayıcısı olarak KBS üzerinde kayıtlı olmaya devam ettiğim sürece
yukarıdaki tüm hükümleri kabul ettiğimi,
14. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsam bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığımı
ve/veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliğim, mensubiyetim veya
iltisakım yahut bunlarla irtibatım olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılmadığımı,
Mevzuata ve iş bu Taahhütnameye uymamam durumunda, KOSGEB tarafından hakkımda
yapılacak işlemleri kabul ettiğimi, uyuşmazlığın giderilmemesi halinde hiçbir hak talep etmeyeceğimi
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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Adı Soyadı/İşletme Yetkilisi
İmza/Kaşe
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