
TAAHHÜTNAME 

12 – 14 Haziran 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde Dmg Events tarafından 
düzenlenecek olan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması durumunda milli katılımı İstanbul Maden ve 
Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilecek olan Middle East Coating Show 
2022 Fuarına katılım sağlamak amacıyla Genel Sekreterliğinize başvuru yapmış bulunuyoruz.

Firmamızın yukarıda belirtilen Fuara katılımı nedeniyle, 

1- Fuar başvurusu için, duyuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar iş bu Taahhütnameyi elektronik 
imza ile imzalayarak immib@hs01.kep.tr (KEP ) adresi üzerinden veya elektronik imza 

yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafınıza ulaştıracağımızı 1.000$ katılım avans bedelini 

aşağıda yer alan banka hesabına belirtilen döviz cinsinden ödeyeceğimizi, ödemememiz halinde 

başvurumuzun kabul edilmeyeceğini bildiğimizi,

Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı : İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.

Banka ve Şube Adı : Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN ($) : TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45

SWIFT(BIC) : TVBATR2A

2- Avans ödemesinin yapıldığına dair dekontu sedef.sanci@ikmib.org.tr adresine göndereceğimizi, 
firmamızın eksik avans ödemesi yapması durumunda, İMMİB tarafından herhangi bir geri bildirim 
yapılmayacağını ve başvurumuzun kabul edilmeyeceğini bildiğimizi,

3- Başvuru yapmamızın ve avans ödemesini gerçekleştirmemizin ardından katılımdan vazgeçilmesi 
durumunda katılım avansı iade edilmeyeceğini bildiğimizi,

4- Yapılacak ödemeleri banka hesabımızdan İKMİB banka hesabına bankacılık kanalıyla yapacağımızı, 
elden ödeme yapmayacağımızı,

5- Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsislerinin, tarafımız dâhil katılımcı firmaların son edisyonda 
milli katılım organizasyonu ile katılıp katılmamış olması, başvuru sırası, avans tutarını yatırmış 
olması, üyelik durumu, üyelik borç durumu gibi kriterler     göz önünde bulundurularak  İMMİB 
tarafından yapılmasını ve takdir yetkisinin tamamen İMMİB’e ait olduğunu,

6- İMMİB adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabileceğini, hollere göre yer 
tahsisinin yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak İMMİB tarafından yapılacağını,

7- Tarafımıza tahsis edilen alan belirlenerek tarafımıza bildirildiğinde, bildirilen ödeme tarihlerinde 
bakiye fuar katılım bedelini İKMİB hesaplarına ödeyeceğimizi, ödemememiz halinde İKMİB’in bu 
nedenle uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğumuzu,

8- İMMİB’in, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal 
etme hakkına sahip olduğunu,

9- T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4   sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar   Katılımlarının 
Desteklenmesine İlişkin Kararı’nda belirtilen şartları yerine getirmemiz halinde destekten 
faydalanabileceğimizi,

10- Söz konusu fuarın, gerek fuar idaresi tarafından gerekse mücbir sebepler dolayısıyla iptal edilmesi /
ertelenmesi gibi durumlarında fuar idaresi tarafından uygulanacak iptal ücreti / ödeme kesintileri gibi 
maddi bedellerin tarafımızdan karşılanacağını ve İMMİB’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını 
kabul ettiğimizi, 
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11- Fuar katılım bedeli taksitlerinden herhangi birinin İMMİB tarafından belirlenen sürelerde 

ödenmemesi durumunda İMMİB’in fuar katılımımızı iptal etme hakkı bulunduğunu ve bu nedenle 

hiçbir tazminat talebinde bulunmayacağımızı,

12- Middle East Coating Show 2022 fuarının gerek fuar idaresi  tarafından gerekse mücbir sebepler 

dolayısıyla iptal edilmesi /ertelenmesi gibi durumlarında fuar idaresi tarafından uygulanacak iptal 

ücreti / ödeme kesintileri gibi maddi bedeller olur ise katılımcı firmalara yansıtılacağını kabul 

ettiğimizi,

13- Middle East Coating Show 2022 fuarının herhangi bir neden ile iptali, ertelenmesi, katılımdan 

vazgeçilmesi ve bunungibi hallerde, karar yetkisi tamamen İMMİB’de olmak üzere, bu kararın 

organizasyonu düzenleyen İhracatçılar Birliği tarafından genel olarak alınacak yönetim kurulu 

kararına istinaden, Yönetim Kurulu Başkanının veya yetki vermesi halinde Genel Sekreterliği 

tarafından alınacağını bildiğimizi ve alınacak karar neticesi tarafımıza herhangi bir bedel iadesi söz 

konusu olur ise, bu bedelin İKMİB hesaplarına yaptığımız ödeme para cinsi üzerinden, ödenen bedel 

ile sınırlı olmak üzere yapılabileceğini ve bu durumda, kur farkı v.s. nedenler ile zarara 

uğradığımızdan bahisle İMMİB’den herhangi bir bedel ve/veya tazminat talebinde 

bulunmayacağımızı,

14- İş bu Taahhütnamenin imzalanması ve başvuru avansının ödenmesi ile Middle East Coating Show 
2022 katılım fuar şartlarının tarafımızdan peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt 

edildiğini,

15- Fuar katılımı için gerekli olan ve firmamız tarafından ibrazı gereken belgeleri ilgili mevzuatta 
belirtilen veya İMMİB tarafından talep edilen süre içerisinde İMMİB’e veya ilgili kurum ve 
kuruluşlara temin edeceğimizi, gerekli belgelerin tarafımızca süresinde temin edilmemesi veya eksik 
temin edilmesi veya temin edilen belgelerin gerçeğe veya usulüne uygun olmaması veya düzenlenen 
Fuar katılımın iptali veya firmamızın katılımdan vazgeçmesi/iptal etmesi nedeniyle İMMİB’in zarara 
uğraması halinde, bu zarar miktarını İMMİB’in ilk talebinde herhangi bir protesto, ihtar, ihbar veya 
hüküm istihsaline gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğimizi, 

Yukarıda yazılı tüm taahhütlerimize uygun davranacağımızı, aksi takdirde doğacak zarardan hukuki 

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

Firma Unvanı 

İmza Yetkilisi İsim Soyisim 

Firma Kaşesi ve İmza 

(imza sirkülerinde belirtilen yetkili/yetkililerce imzalanmalıdır) 




