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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 10-12 Ekim 2017 tarihleri arasında 

düzenlenecek olan Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü Kosova Sektörel Ticaret Heyeti’ne katılma talebiyle Birliğinize başvurmuş 
bulunuyoruz. 

 
Firmamızın söz konusu Faaliyet’ 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. Organizasyona ilişkin, 1 Kişi katılımımız için toplam katılım bedeli 2.000 EUR ve/veya 2 kişi katılımımız için toplam 
katılım bedeli 2.750 EUR’nun (2. Kişi için katılım bedeli 750 EUR’dur)  tamamının aşağıdaki taksitli ödeme planı çerçevesinde 
tarafımızdan İKMİB’e ödeneceğini, tutarın tamamını ödemediğimiz takdirde organizasyona katılım için herhangi bir talepte 
bulunmayacağımızı, Organizasyona ilişkin destek bedelinin Ekonomi Bakanlığı tarafından İKMİB’e ödenmesinden sonra İKMİB 
tarafından tarafımıza ödenecek destek bedeline ilişkin herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı gayri kabili rücu olarak kabul, beyan 
ve taahhüt ederiz. 

 
4. Bahse konu faaliyet organizasyonuna ilişkin olarak; 
 
- İstanbul-Priştine-İstanbul Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti 
- Kosova içerisinde gerekli transferler 
- 2 Gece Oda/Kahvaltı Konaklama 
- İkili İş görüşmeleri bedeli 
- Broşür ve tanıtım malzemeleri 
- Retail tur bedeli 
 
dahil olmak üzere 1. kişi katılım bedeli 2.000 EUR, 2. Kişi katılım bedeli 750 EUR olup,   her bir kişi için avans bedeli 500 

EUR’yu en geç 20 Temmuz 2017 Çarşamba tarihine kadar ve bakiye tutarı aşağıdaki taksitli ödeme planı çerçevesinde 

ödeyeceğimizi kabul ederiz. 

 

1. Taksit  / 750 Euro Son Ödeme Tarihi 15 Ağustos 2017 
2. Taksit / 750 Euro Son Ödeme Tarihi 15 Eylül 2017 

 

5. İKMİB tarafından yapılan organizasyona ilişkin programa uyacağımızı, program harici hareket etmemiz halinde ortaya 

çıkacak masrafların tarafımıza ait olacağını ve bu ilave konaklama/uçak bileti bedeli ile her koşulda ekonomi sınıfı uçak bileti 

dışındaki uçak bileti masraflarına ilişkin olarak herhangi bir destek talebinde bulunmayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

6. Düzenlenen faaliyete katılımın iptal talebi halinde veya herhangi bir neden ile, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliğinin mevzuat kapsamındaki destekten yararlanamaması 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. 

7. Yukarıda yazılı taahhütlerimize uygun davranacağımızı, aksi takdirde doğacak zarardan hukuki ve cezai anlamda bizzat 

sorumlu olacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

……/……/……… 
 

Firma Yetkilisi 
Firma Kaşesi 

İmza 


