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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 

(Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı)  

 

1. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 

Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ile Enerji Verimliliği Desteklerine İlişkin 

Uygulama Usul ve Esaslarının bu Taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası 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. Bakanlığa yazılı/elektronik ortamda vereceğimiz bilgi, belgeler ile bunların eklerindeki 

bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi vermediğimizi, bilgilerde değişiklik olması 

halinde yeni bilgileri vereceğimizi, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti 

halinde Bakanlık tarafından hakkımızda yapılacak yasal işlemleri şimdiden kabul 

ettiğimizi, 

3. Verimlilik artırıcı proje başvurusu ile Bakanlığın taahhüt altına girmediğini, destek kararı 

alınmış olsa dahi Bakanlığa sorumluluk yüklemeyeceğimizi, ödemelere ilişkin herhangi bir 

hak ve faiz talebinde bulunamayacağımızı, Bakanlıktan herhangi bir tazminat talep 

etmeyeceğimizi, 

4. Aynı proje için farklı kurum/kuruluşlardan destek almayacağımızı, 

5. Bakanlık personeli veya Bakanlığın tayin ettiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

yapılacak olan projenin yerinde incelemeleri sırasında, yetkililerce talep edilen her türlü 

bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimizi ve ölçümlerde gerekli hazırlığı ve kolaylığı 

sağlayacağımızı, yerinde ön incelemenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması 

durumunda ön inceleme bedelini karşılayacağımızı, 

6. Bakanlık tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi, projeye ilişkin eksiklikleri/ 

uygunsuzlukları/hataları ve raporları istenen süre içerisinde sunacağımızı, 

7. Başvuru sırasında Bakanlığa bildirdiğimiz adresin kanuni tebligat adresi olduğunu, bu 

adrese gönderilen bildirim ve tebligatların tarafımıza yapılmış olduğunu, adres 

değişikliklerini bildireceğimizi,  

8. Proje ile alakalı satın alınan ekipman/sistem/koojenerasyon sistemi/atık enerjiden elektrik 

üretimi sistemi ile ilgili kurum/kuruluşlar, firmalar veya üçüncü şahıslarla aramızda ortaya 

çıkacak her türlü anlaşmazlıklara Bakanlığın taraf olmayacağını, 

9. Bakanlık ile aramızda doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve 

İcra ve İflas Müdürlüklerinin yetkili olacağını, 

10. Mevzuata ve iş bu Taahhütnameye uymamamız durumunda Bakanlık tarafından 

hakkımızda yapılacak işlemleri kabul ettiğimizi 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
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1 Endüstriyel işletmeyi temsile yetkili, yöneticisi tarafından imzalanır. 
2 Endüstriyel işletmenin kaşesi basılır. 


