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 İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından 12 – 16 Nisan 2021 tarihleri arasında 

düzenlenmesi planlanan Rusya Türk Doğal Taşları Sanal Ticaret Heyetine katılma talebiyle İstanbul 

Maden İhracatçıları Birliği’ne başvurmuş bulunuyoruz. 

 

Firmamızın söz konusu heyete katılımı nedeniyle; 

 

1. “2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ve “2573 sayılı 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına 

İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” ve ilgili mevzuat gereğince söz 

konusu sanal heyet kapsamında yapılacak görüşmelere 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 heyete katılımımızın sağlık problemleri vb. gibi kişisel mağduriyetlerden dolayı 

tarafımızca iptal edilmesi veya firmamızdan kaynaklı teknik alt yapı yetersizliği nedeniyle katılım 

sağlanamaması hallerinde; firmamız için Birliğiniz tarafından kesinleştirilmiş olan tüm 

harcamaların 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. Firmamızı temsilen heyete katılım sağlayacağını bildirdiğimiz temsilciler tarafından dijital 

ortamda gerçekleştirilecek görüşmeler esnasında Birlik tarafından belirlenen programa riayet 

edilmemesi 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. 

 

5. Düzenlenen sanal ticari heyet 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. 

 

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

talep edilen belge ve formları 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 17.30’a kadar İstanbul Maden 

İhracatçıları Birliğine teslim edeceğimizi, destek sonrası ödenmesi gereken tutar olan 2.445 TL 

bedeli de yine 11.01.2021 tarihine kadar İstanbul Maden İhracatçıları Birliği banka hesabına 

ödeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 
7. Dijital ortamda gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri esnasında firmamız adına yapacağımız ve 

paylaşacağımız tüm içerikten tamamen firmamızın sorumlu olduğunu, İMİB’in herhangi bir 

sorumluluğu olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt 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 E-Mail  

1.Katılımcının Cep Tel  

 

2.Katılımcının Adı-Soyadı  

2.Katılımcının TC Kimlik No  

2.Katılımcının E-Mail  

2.Katılımcının Cep Tel  

 

 

3.Katılımcının Adı-Soyadı  

3.Katılımcının TC Kimlik No  

3.Katılımcının E-Mail  

3.Katılımcının Cep Tel  

 

4.Katılımcının Adı-Soyadı  

4.Katılımcının TC Kimlik No  

4.Katılımcının E-Mail  

4.Katılımcının Cep Tel  

 

Tarih (gg/aa/yyyy):   

 

Firma Yetkilisi* 

İsim Soyad:   

 

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 


