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TÜRK EXİMBANK FİNANSAL KİRALAMA
ŞİRKETLERİNE YÖNELİK KREDİ PROGRAMI
TAAHHÜTNAME VE MUVAFAKATNAME
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nın “Rüşvet” başlığını taşıyan 252 inci maddesinin 9. fıkrası uyarınca; yabancı
bir devlette seçilmiş veya atanmış olan kamu görevlilerine, uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı
devlet mahkemelerinde görev yapan hâkimlere, jüri üyelerine veya diğer görevlilere, uluslararası veya uluslarüstü
parlamento üyelerine, kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dâhil olmak üzere, yabancı bir ülke için kamusal bir
faaliyet yürüten kişilere, bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim usulü çerçevesinde
görevlendirilen vatandaş veya yabancı hakemlere, uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası veya
uluslarüstü örgütlerin görevlilerine veya temsilcilerine görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması
ya da uluslararası ticari işlemler nedeniyle bir işin veya haksız bir yararın elde edilmesi yahut muhafazası amacıyla;
doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi ya da bunlar tarafından talep veya kabul
edilmesinin rüşvet suçu kapsamında olduğu ve aynı maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yabancı kamu görevlisine rüşvet
veren, menfaat sağlama konusunda anlaşmaya varan veya bir yarar teklif eden veya vaad eden kişi/kişilerin dört
yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı; TCK’nın 253. maddesi uyarınca rüşvet suçunun işlenmesi
suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı;
5326 sayılı Kabahatlar Kanunu’nun 43/A maddesi uyarınca tüzel kişinin organ veya temsilcisi ya da organ veya
temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından, tüzel kişinin
yararına olarak rüşvet suçu işlenmesi halinde, ayrıca bu tüzel kişiye de idarî para cezası verileceği hükümleri
çerçevesinde;
Türk Eximbank’ın kredi, garanti ve sigorta programları kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatı da dâhil
tüm işlemlerin uluslararası ticari işlem olduğunu bilerek,
1- Türk Eximbank’ın Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi Programı kapsamında yapılan/yapılacak tüm
başvurularımız çerçevesinde gerçekleştireceğimiz mal/hizmet satışı ile ilgili olarak, bir işin yapılması veya
yapılmaması bu işin ya da bu işle ilgili sözleşmenin yapılması ve/veya başkaları ile yapılmaması veya haksız
bir menfaatin elde edilmesi veya muhafazası amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak, yabancı bir devlette
seçilmiş veya atanmış olan kamu görevlilerine, uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet
mahkemelerinde görev yapan hâkimlere, jüri üyelerine veya diğer görevlilere, uluslararası veya uluslarüstü
parlamento üyelerine, kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dâhil olmak üzere, yabancı bir ülke için kamusal
bir faaliyet yürüten kişilere, bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim usulü çerçevesinde
görevlendirilen vatandaş veya yabancı hakemlere, uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası
veya uluslarüstü örgütlerin görevlilerine veya temsilcilerine, firmamızca ya da her ne ad altında olursa olsun
firmamız nam ve hesabına hareket eden gerçek ya da tüzel kişilerce menfaat sağlanmadığını, teklif edilmediğini
veya vaat edilmediğini; bundan böyle de menfaat sağlanmayacağını, teklif edilmeyeceğini veya vaat
edilmeyeceğini,
2- Firmamız hakkında veya başvurumuza konu işle ilgili olarak firmamız ad ve/veya hesabına hareket eden
herhangi bir gerçek/tüzel kişi hakkında, Türk mahkemeleri ve/veya yabancı herhangi bir ulusal mahkemede
rüşvet suçuna yönelik mevcut herhangi bir suçlama veya yargılama olmadığını, son beş yıl içinde Türk veya
yabancı herhangi bir ulusal mahkeme tarafından firmamız veya başvurumuza konu işle ilgili olarak firmamız ad
ve/veya hesabına hareket eden herhangi bir gerçek/tüzel kişi aleyhinde yabancı kamu görevlilerine rüşvet
verilmesini yasaklayan yasaların ihlalinden dolayı verilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadığını ya da idari bir
ceza alınmadığını,
3- Firmamızın veya başvurumuza konu işle ilgili olarak firmamız ad ve/veya hesabına hareket eden herhangi bir
gerçek/tüzel kişinin, 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 güncel kara listelerde yer almadığını,
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4- Türk Eximbank’ın gerekli görmesi halinde, 1. maddede bahsi geçen başvuru kapsamında gerçekleştirilen mal
ve hizmet ihracatı da dâhil tüm işlemlerde, firmamız nam ve/veya hesabına hareket eden her türlü gerçek ve
tüzel kişinin kimlikleri ve unvanları ve her ne ad altında olursa olsun bu kişilere 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 işlendiği yönünde bir şüphenin hâsıl olması
halinde, Türk Eximbank’ın başvurumuzu reddedebileceğine ya da ilgili resmi soruşturma süreci sonuçlanıncaya
kadar askıya alabileceğine peşinen muvafakat ettiğimizi,
7- Türk Eximbank’ın kredi, garanti ya da sigorta programları kapsamında destek taahhüt ettiği işlemlerde, firma
yetkilisi/başvuru sahibi ya da her ne ad altında olursa olsun firmamız nam ve/veya hesabına hareket eden gerçek
ya da tüzel kişilerin yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesine ilişkin 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 ödenmiş tazminatların iadesini talep etmek de dâhil olmak
üzere) peşinen muvafakat ettiğimizi,
8- Türk Eximbank’ın Madde 7 kapsamında firmamızdan talep ettiği tutarı, talep yazısı tarihinde yürürlükte olan
Türk Eximbank’ın kısa vadeli kredilerine uyguladığı en yüksek faiz oranının (firmamıza Türk Eximbank
tarafından yapılan ödemenin cinsine bağlı olarak TL ya da döviz cinsinden) bir buçuk katı olan cezai faiz oranı
üzerinden hesaplanacak ve 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 katı
bir oran kullanılarak, bildirim yapılan tarihten ödeme yapılacak tarihe kadar geçen süre için temerrüt faizi
ödeyeceğimizi;
9- Gerekli görüldüğü hallerde Türk Eximbank’ın firmamız bünyesinde inceleme ve araştırma yapmasına olanak
tanıyacağımızı,
gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
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