
*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya 
yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler 

TAAHHÜTNAME 
 
Birliğiniz tarafından 24-27 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan İtalya Sektörel Ticaret 
Heyetine katılma talebiyle İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’ne başvurmuş 
bulunuyoruz. 
Firmamızın söz konusu heyete katılımı nedeniyle; 
 
1. “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”, “2011/1 sayılı Pazar 
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” ve 
ilgili mevzuat gereğince söz konusu heyete katılım gösterecek şirket ortağı veya SGK’lı çalışanımız için 
gerekli olan ve firmamız tarafından ibrazı gereken her türlü belge ve bilgiyi İstanbul Demir ve Demir 
Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından talep edilen süre içerisinde bilgiyi İstanbul Demir ve Demir 
Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’ne veya ilgili kurum ve kuruluşlara temin edeceğimizi kabul, beyan ve 
taahhüt ederiz. 
 
2. Tarafımızca gerekli belgelerin süresinde temin edilmemesi veya eksik temin edilmesi veya temin 
edilen belgelerin gerçeğe veya usulüne uygun olmaması nedeniyle bilgiyi İstanbul Demir ve Demir Dışı 
Metaller İhracatçıları Birliği’nin Mevzuat kapsamındaki destekten yararlanamaması halinde, firmamız 
için bilgiyi İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından yapılan tüm Heyet 
katılım giderlerini ve oluşan masrafları bilgiyi İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları 
Birliği’nin ilk talebinde herhangi bir protesto, ihtar, ihbar veya hüküm istihsaline gerek kalmaksızın 
nakden ve defaten ödeyeceğimizi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
3. Düzenlenen ticari heyete katılımın şahsi talepten dolayı ya da kişisel mağduriyetlerden dolayı (vize 
alınamaması, sağlık problemleri vb.) gerçekleştirilememesi ya da iptal talebinde bulunulması halinde 
firmamız için Birliğiniz tarafından kesinleştirilmiş olan tüm harcamaların (konaklama, ulaşım, PR vb.) 
tamamının tarafımızdan tahsil edilmesini kabul ve taahhüt ettiğimizi, söz konusu bu bedelleri bilgiyi 
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin ilk talebinde herhangi bir protesto, ihtar, 
ihbar veya hüküm istihsaline gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğimizi gayri kabili rücu 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
4. Düzenlenen ticaret heyeti organizasyonuna herhangi bir neden ile tarafımızdan katılım 
sağlanmaması nedeni ile Mevzuat kapsamındaki asgari katılımcı sayısının sağlanamaması, heyet 
organizasyonun bu nedenle iptal edilmesi veya diğer heyet katılımcılarının Bakanlık desteğinden 
mahrum kalması halinde; Birliğiniz tarafından diğer tüm katılımcılar ve şirketimiz adına yapılan tüm 
harcamalar ile toplam katılımcı sayısı üzerinden hesaplanacak, Bakanlık tarafından öngörülen ancak 
katılımcı sayısı eksikliği nedeniyle diğer katılımcılara ödenmeyen destek bedelinin tamamını, Birliği’nin 
ilk talebinde herhangi bir protesto, ihtar, ihbar veya hüküm istihsaline gerek kalmaksızın nakden ve 
defaten ödeyeceğimizi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
5. Yukarıda yazılı taahhütlerimize uygun davranacağımızı, aksi takdirde doğacak zarardan hukuki ve 
cezai anlamda bizzat sorumlu olacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 

Tarih (gg/aa/yyyy):_____________________ 

                                                                                     Firma Yetkilisi*İsim Soyisim:_____________________ 

Ünvan:_____________________ 

İmza:_____________________ 


