TAAHHÜTNAME
Türk Eximbank ile imzalanan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi kapsamında yapacağımız tüm
ihracatlarımızı sigorta teminatı altına aldırmamız nedeniyle, Bankanızdan kullanacağımız kredilerde faiz indirimi talep
ettiğimizden, söz konusu poliçe ve ekleri hükümleri uyarınca yapacağımız tüm ihracatımızı Bankanıza beyan
edeceğimizi, aylık sevkiyat bildirimlerini zamanında yapacağımızı, sevkiyat yaptığımız tüm alıcılarla ilgili alıcı limiti
başvurularını süresi içinde yapacağımızı ve tahakkuk eden sigorta primlerini ve alıcı analiz ücretini ödeyeceğimizi, aksi
halde, Bankanız tarafından Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçemizi iptal etme veya tüm prim indirim
uygulamalarından yararlandırmama ve/veya prim oranlarını yükseltme hakkının saklı olduğunu, cezai faiz
uygulanması gibi tüm müeyyidelerin hiçbir yargı yoluna başvurulmasına gerek kalmaksızın tarafımıza uygulanmasına
peşinen muvafakat ettiğimizi, talep vukuunda Bankanız yetkililerine firmamızın belge, kayıt ve defterlerini incelenmek
üzere ibraz edeceğimizi,

Firmamızca ilgili her türlü isim, iletişim bilgisi (adres, telefon no, faks no), ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri
bilgilerindeki değişikliğin geçerlilik tarihinden itibaren 5 işgünü içinde Bankanıza yazılı olarak
bildirileceğini/gönderileceğini,

Bankanız ile Protokol imzalayarak elektronik ortamda bilgi aktarılmasını kabul eden tüm kurum ve kuruluşlardan
firmamıza ait tüm bilgi ve belgeleri almanız hususunda tarafınıza muvafakat verdiğimizi, bu nedenle yapacağınız
soruşturma ve firmamız hakkında alacağınız bilgi ve belgeler dolayısıyla gerek Bankanızın gerekse hakkımızda
soruşturma yapacağınız ilgili kurum ve kuruluşların herhangi bir hukuki sorumluluğunun bulunmadığını,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 252. maddesinin 5. fıkrasının öngördüğü şekilde; yabancı bir ülkede seçilmiş
veya atanmış olan, yasama veya idari veya adli bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının yapılanma şekli ve
görev alanı ne olursa olsun, devletler, hükümetler veya diğer uluslararası kamusal örgütler tarafından kurulan
uluslararası örgütlerin görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikteki görevleri yerine getirenlere, uluslararası
ticari işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir yararın elde edilmesi veya muhafazası
amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak yarar teklif veya vaat edilmesi veya verilmesinin rüşvet suçu sayıldığını, ayrıca
TCK’nun 253. maddesine göre, rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler
hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı hükmü çerçevesinde Türk Eximbank’ın kredi, garanti ve
sigorta programları kapsamındaki faaliyetleri altında gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatı da dahil tüm işlemlerinin
uluslararası ticari işlem olduğunu bilerek,
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1. Türk Eximbank’ın kredi, garanti ya da sigorta programları kapsamında yapılan başvuru çerçevesinde
gerçekleştireceğimiz mal/hizmet satışı ile ilgili olarak, bu işin ya da bu işle ilgili sözleşmenin yapılmasını veya
başkalarına yaptırılmamasını teminen veya haksız bir menfaatin elde edilmesi veya muhafazası amacıyla
doğrudan veya dolaylı olarak, yabancı ülkedeki seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idari veya adli bir
görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası
nitelikte görevleri yerine getirenlere, firmamızca ya da her ne ad altında olursa olsun firmamız nam ve
hesabına hareket eden gerçek ya da tüzel kişilerce yarar teklif veya vaat edilmediğini veya verilmediğini,
bundan böyle de edilmeyeceğini veya verilmeyeceğini,
2. Firmamız hakkında Türk veya yabancı herhangi bir ulusal mahkemede rüşvet suçuna yönelik mevcut herhangi
bir suçlama veya yargılama olmadığı, ayrıca Türk veya yabancı herhangi bir ulusal mahkeme tarafından son
beş yıl içinde firmamız aleyhinde yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesini yasaklayan yasaların
ihlalinden dolayı verilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadığını ya da idari bir ceza alınmadığını,
3. Firmamızın, Dünya Bankası Grubu, Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım ve
Kalkınma Bankası ve Inter-American Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan yasaklanmış firmaları içeren
kamuya açık mevcut kara listelerinde yer almadığını,
4. Türk Eximbank’ın gerekli görmesi halinde, firmamız nam ve hesabına hareket eden her türlü gerçek ve tüzel
kişilerin kimlikleri ve unvanları ve her ne ad altında olursa olsun bu kişilere 1. Madde’de bahsi geçen başvuru
kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatı ile ilgili olarak yapılan ya da yapılmasına karar verilen
ödemeler hakkında bilgi ve belge vereceğimizi,
5. Rüşvetle mücadele amacıyla firmamız bünyesinde uygun “idari kontrol sistemi” oluşturmak, uygulamak ve
belgelemek üzere gerekli tedbirleri alacağımızı,
6. Uluslararası kamu görevlilerine rüşvet verilmesi kapsamında bir suç işlediği yönünde kuvvetli şüphenin hasıl
olması halinde Türk Eximbank’ın başvurumuzu reddedebileceğine ya da ilgili resmi soruşturma
sonuçlanıncaya kadar askıya alabileceğine peşinen muvafakat ettiğimizi,
7. Türk Eximbank’ın kredi, garanti ya da sigorta programları kapsamında destek taahhüt ettiği işlemlere yönelik
firmamızca ya da her ne ad altında olursa olsun firmamız nam ve hesabına hareket eden gerçek ya da tüzel
kişilerce yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesine yönelik bir suçtan hüküm giymesi durumunda Türk
Eximbank’ın verdiği resmi desteği durdurmak ve telafisini talep etmek için her türlü tedbiri alabileceğine (yeni
kredi kullandırımlarını durdurmak, firmamız hesabına ödenmiş kredi tutarlarının tamamını muaccel hale
getirmek, yeni tazminat ödemelerini reddetmek ve ilgili suçla direkt olarak ilişkilendirilen ödenmiş
tazminatların iadesini talep etmek de dahil olmak üzere) peşinen muvafakat ettiğimizi,
8. Türk Eximbank’ın Madde 7 kapsamında firmamızdan talep ettiği tutarı, T.C. Merkez Bankası Avans
İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı’nın iki katı dikkate alınarak ilgili ödemenin (kredi kullandırımı, garanti ya
da sigorta tazminatı ödemesi) yapıldığı tarihten Türk Eximbank’ın talep yazısı tarihine kadar geçen süre için
tahakkuk ettirilecek cezai faizi ile birlikte, Türk Eximbank’ın bu konudaki ödeme talebinin bildiriminden
itibaren en geç 15 gün içinde, Türk Eximbank’a nakden ve defaten ödeyeceğimizi, zamanında yapılmayan
ödemeler için yukarıda belirtilen cezai faizin iki katında bir oran kullanılarak, bildirim yapılan tarihten ödeme
yapılacak tarihe kadar geçen süre için temerrüt faizi ödeyeceğimizi,
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9. Gerekli görüldüğü hallerde Türk Eximbank’ın firmamız bünyesinde 1.Madde’de bahsi geçen başvuru
kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatı ile ilgili olarak inceleme ve araştırmalar yapmasına olanak
tanıyacağımızı,
10. İşbu Taahhütname’den doğacak olan bütün ihtilaflarda İstanbul Anadolu Adliyesi mahkeme ve icra
dairelerinin yetkili olduğunu
gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederiz

Tarih :

Firma Kodu
Unvanı :
Adres :
Vergi Kimlik No :
Firma Kaşe ve
Yetkili İmzalar :

Not: Bu Taahhütnameye, imzalayan kişilerin yetkili olduğunu gösterir en son imza sirküleri eklenecektir.
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