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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından 5-10 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi 

planlanan Türk Doğal Taşları Endonezya Tayland Sektörel Ticaret Heyetine katılma talebiyle İstanbul 

Maden İhracatçıları Birliği’ne başvurmuş bulunuyoruz. 

Firmamızın söz konusu heyete katılımı nedeniyle; 

1. 5973 sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” ve “Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti 

Desteklerine İlişkin Genelge" ve ilgili mevzuat gereğince söz konusu heyete firmamızdan en fazla 2 

kişinin katılabileceği, katılım sağlayacak kişilerin şirket sahibi/ortağı ve/veya SGK’lı şirket çalışanı 

olduğunu ve şirkette aktif bir şekilde çalıştığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Şirket sahibi/ortağı 

veya SGK’lı çalışanımız için gerekli olan ve firmamız tarafından ibrazı gereken her türlü belge ve 

bilgiyi İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’niz tarafından talep edilen süre içerisinde İstanbul 

Maden İhracatçıları Birliği’ne veya ilgili kurum ve kuruluşlara temin edeceğimizi, bildirmiş 

olduğumuz katılımcı isimlerinde veya sayılarında daha sonra yapmak istediğimiz değişikliğin 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından uygun görülmemesi halinde herhangi bir talepte 

bulunmayacağımızı ve yaptığımız değişiklik nedeni ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin 

destekten yararlanamaması ve/veya zarara uğraması halinde, buna ilişkin oluşan tüm giderlerin ve 

oluşan zararların İMİB’in ilk talebinde herhangi bir protesto, ihtar, ihbar veya hüküm istihsaline 

gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğimizi gayri kabili rücu 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 İstanbul Maden İhracatçıları 

Birliği’nin Mevzuat kapsamındaki destekten yararlanamaması ve/veya zarara uğraması halinde, 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından firmamız için yapılan tüm Heyet katılım giderlerini 

ve oluşan masrafları İstanbul Maden 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 veya kişisel mağduriyetlerden dolayı (geçerli vize 

olmaması, kovid önlemlerine uyulmaması, kovid pozitif olunması dahil 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 İstanbul Maden 

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 ticari heyet organizasyona 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. İMİB, Taahhütname uyarınca üstlendiği yükümlülüklerinin herhangi birisini savaş (savaş ilan 

edilmiş olsun ya da olmasın), işgal, terör olayları,  isyan, iç savaş, iç karışıklık ya da düzensizlik, 

grev, sabotaj, lokavt, yangın, yıldırım, deprem, sel gibi doğal afetler, başta korona virüsü olmak 

üzere dünya çapında ortaya çıkan epidemik salgınlar gibi ya da buna benzer şekilde tarafların 

kontrolünde olmayan ve makul çabaya karşın etkilenen tarafça önlenmesi mümkün olmayan haller 

( “Mücbir Sebep“) nedeniyle yerine getiremezse ya da yerine getirmede gecikirse tarafımıza karşı 



sorumlu olmayacağını beyan ve kabul ederiz. Taahhütname kapsamındaki hizmetlerin tamamının 

ya da bir kısmının ifası bir veya birden fazla Mücbir Sebep olayı nedeniyle 7 günden fazla durursa 

ya da engellenirse İMİB’in işbu sözleşmeyi tarafımıza keşide edeceği bir ihtar ile feshetme 

hakkına sahiptir.  

Taraflar, başta korona virüsü olmak üzere dünya çapında ya da ülke bazında epidemik bir salgının 

ortaya çıkması halinde İMİB’in işbu Taahhütname’yi tarafımıza yazılı bildirim göndermek 

kaydıyla derhal feshedebilecektir. 

İşbu Taahhütnamenin Mücbir Sebep nedeniyle İMİB tarafından feshedilmesi halinde İMİB 

tarafından verilen hizmet ve yapılan ödemeler İMİB’in ilk talebi üzerine tarafımızca İMİB’e 

ödenecektir. Şayet firmamız tarafından önceden ödenmiş bedel var ise, İMİB tarafından bu bedel 

mahsup edilerek kalan bedel var ise tarafımıza iade edilecektir. 

6. Bahse konu heyet organizasyonuna ilişkin olarak İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından 

talep edilen belge ve formları 28.11.2022 tarihine kadar İstanbul Maden İhracatçıları Birliğine 

teslim edeceğimizi, Şirketimizin 2022 yılında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği üzerinden 

yaptığı maden sektörü ihracatı neticesinde, destek sonrası ödenmesi gereken tutar olan 

……………. USD’yi 28.11.2022 tarihine kadar İstanbul Maden İhracatçıları Birliği banka 

hesabına ödeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

7. Heyete son başvuru tarihi olan 28.11.2022 tarihi sonrasında heyete katılmak istediğimizi 

bildirdiğimiz takdirde katılım ücretine ilaveten, geç başvurumuzun sebep olacağı her türlü ek 

maliyeti de İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin belirteceği oranda ödeyeceğimizi kabul ederiz. 

8. Yukarıda yazılı beyan ve taahhütlerimize uygun davranacağımızı, aksi takdirde ortaya çıkabilecek 

her türlü hukuki, cezai durum, zarar, ziyandan dolayı bizzat ve doğrudan şirketimizin sorumlu 

olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

1.Katılımcının Adı-Soyadı  

1.Katılımcının TC Kimlik No  

1.Katılımcının Pasaport No  

1.Katılımcının E-Mail  

1.Katılımcının Cep Tel  

 

2.Katılımcının Adı-Soyadı  

2.Katılımcının TC Kimlik No  

2.Katılımcının Pasaport No  

2.Katılımcının E-Mail  

2.Katılımcının Cep Tel  

 

 

 

Tarih (gg/aa/yyyy):   

 

Firma Yetkilisi* 

İsim Soyisim:   

 

Unvan:   

 

Kaşe ve İmza:   

 

* İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına 

imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanması 

gerekmektedir. 

 


