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 TAAHHÜTNAME  

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 23-26 Eylül 

2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Tahran Sektörel Ticaret Heyeti’ ne katılma talebiyle 

Birliğinize başvurmuş bulunuyoruz.  

Firmamızın söz konusu Heyet’e 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 Heyet’e katılım için gerekli olan ve firmamız tarafından 

ibrazı gereken veya İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından talep edilen 

belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen veya Birliğiniz tarafından talep edilen süre içerisinde İKMİB’ e veya 

ilgili kurum ve kuruluşlara temin edeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.   

 

2. Gerekli belgelerin tarafımızca süresinde temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya 

temin edilen belgelerin gerçeğe veya usulüne uygun olmaması nedeniyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve 

Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin mevzuat kapsamındaki destekten yararlanamaması halinde, firmamız 

için Birliğiniz tarafından yapılan tüm heyet katılım giderlerini ve oluşan zararları İKMİB’ 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. 

 

3. Bahse konu heyet organizasyonuna ilişkin olarak katılım bedeli; 

 

- İstanbul-Tahran-İstanbul Ekonomi Sınıfı Uçak Biletleri 

- Tahran’da Yapılacak Şehir İçi Transferler 

- 3 Gece Oda/Kahvaltı Konaklama 

- İkili İş Görüşmeleri Masrafları 

- Retail Tur Masrafları  

- Broşür ve Tanıtım Malzemeleri 

 

dahil olmak üzere birinci kişi katılım bedeli 2.000 €, 2. kişi katılım bedeli 1.000 € olup her bir kişi için 

avans bedeli olan 1.000 €’ yu 8 Ağustos 2018 tarihine kadar ve bakiye tutarı 31 Ağustos 2018 tarihine 

kadar ödeyeceğimizi kabul ederiz.  

 

4. Düzenlenen ticari heyete katılımın iptal talebi halinde, katılımcımız adına 

kesinleştirilmiş olan yukarıda bahsi geçen masrafların tamamının firmamızdan tahsil edilmesini taahhüt 

ettiğimizi, söz konusu bu bedelleri Birliğinizin 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. Heyet esnasında İKMİB’ in oluşturduğu programın dışına çıkmayacağımızı ve heyet 

sonrasında İKMİB’ in talep edeceği SGK hizmet dökümü (heyet tarihleri için geçerli olan) ve uçak biniş 

kartı gibi belgeleri eksiksiz olarak zamanında teslim edeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

6. Yukarıda yazılı taahhütlerimize uygun davranacağımızı, aksi takdirde doğacak zarardan 

hukuki ve cezai anlamda bizzat sorumlu olacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
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