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konusu hizmet satr$rnl,
aga[rda belirtilen gartlarla gergeklegtirece[imizi;

payr
TL olarak kullandrgrmrz kredilerde kredi anapara tutarma, ddviz olarak kullandr[rmrz kredilerde ise anapara, faizkar
krsmen/tamamen
ve komisyonlar toplamr tutarma egit olan mal ve hizmet ihracr /mal/satrg taahhiidiinii siiresinde
gergeklegiiremedifimiz veya soz konusu kredinin uygulama esaslarurda belirtilen diEer gartlara riayet etmedilimiz
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i'atairae, uagta bankacrlk, ihracat, kambiyo, vergi, tegvik ve serbest bdlge mevzuatt olmak iizere
mi.ieyyide uygulanaca[tn
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ilgili

mevzuat gereSince

]

Aldrprmrz bu krediyi, mal ve hizmet i
u-u.rru uygun
'yazhgekilde kullanacaprmr
olarak riirk Eximb
igerisinde

mal sattgma iligkin olarak ve tahsis
inde firmamtza ddedifini 5 iggiinii
dinin hrmamrza Odendi[ini kabul

edecelimizi;
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yukarrda beyan etti[imiz tutardaki mal ihracatrn/ sat4mt, Uygulama Esaslarrna uygun olarak en geg ilgili mevzuatta
kredilerde
tanrnan siirel-er igindi bitirec e$imizi, dlvizkazandrrrcr hizmet ihracatrnr ise VRHiB kapsamrnda kullandrSrmrz
uygun
Esaslanna
Uygulama
iginde
vadesi
ise
kredi
kredilerde
belge siiresi iginde, VRHiB kipsamrnda kullanmadrlrmrz
olarak gergekleptirecePimizi,
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Krediyi tahakkuk edecek faizi, kar payr ve hizmet ihracr igin VRHiB olmakszrn kullandr[rmrz kredilerde Banka ve Sigorta
Muameleleri vergisi ile birlikti en geg vadesinde geri ddeyece fimizi, bankanrzrn, bankacrhk iglemleri yapma'
mevduat/katrlm fonu kabul etme yetkisinin kaldnlmasr, banka faaliyet iminin iptali, smrlandrrlmasr veya kaldrlmast
geq vadesinde
hallerinde veya bankanzm Ttirk Eximbank'a olan taahhiitlerini yerine getirmemesi halinde, krediyi en
TIC
hesabrna geri
sistemindeki
EFT
veya
hesabna
muhabir
Eximbank'n
Tiirk
birlikte
faizi
ile
tahakkuk edecek
ddeyece$imizi;
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Krediye iligkin mal ihracafl /satrg taahhiidiiniin kapatrlmasmda kullanrlacak olan taahhiit kapatma belgelerin ilgili
30 giin
mevzuatta belirlenen/Ttirk Eximbank tarafindan belirtilen taahhiit kapama siiresinin bitig tarihinden, itibaren
igerisinde bankanrzailetilmedi[i takdirde ytiriirliikte bulunan Uygulama Esaslannda belirtilen muelyidelerittarafimtza
re'sen
tatbik edileceli hususunu kabul ettilimizi ve mal ihracatr/satrgr taahhtidiimiiziin yerine getirilememesinden dolayt

miieyyide uygulanmastna itiraz etmeyecefimizi;
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VRH|B kapsammda hizmet ihracr igin kullandrfirmrz kredilerde kredi ile ilgili Uygulama Esaslarma uygun nitelikteki
dovizkazaidrncr hizmetleri vnHie siiresi iginde tamarnlayacaprmrzr ve VRHiB taahhi.idtinii TCMB nezdinde kapatarak
Bankanrza bildirilmesini saflayaca[tmzt,

7

-

D1vizkazanilncr hizmetlerin finansmanr igin VRHIB olmakszur kullandrlrmrz kredilerde krediye konu doviz kazandrtct
Mali
hizmetleri fiilen gergeklegtirdilimizi gosteien faturalarm doktimiinii igeren listelerin firma yetkililerimiz ve Yeminli
Bankanrza
giin
igerisinde
30
izleyen
tarihini
Miigavir veya Serbest Muhasebeci Mali Miigavir imzah olarak kredinin tasfiye
tevsik edilmesini sallayac a$tmtzr,
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Krediye iligkin esas ihracatlarrmzrn/satrglarrmrzn,talebimiz do$rultusunda Tiirk Eximbank Krsa Vadeli Ihracat Kredi
Sigortasr kapsamma almarak l<redi faizlkar payr oranrnda indirim yaprlmasr halinde; sigorta ile ilgili yiikiimliiliiklerimizi
yerine getirecelimizi, aksi halde; yiiriirliikte bulunan Uygulama Esaslannda belirtilen miieyyidelerin tarafimrza talbik
edilece[i hususunu kabul ettigimizi;
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Kredi ile ilgili olarak Uygulama Esaslannda agrkhk olmayan hususlarda bagta bankacrhk, ihracat, kambiyo, vergi, tegvik
ve serbest biilge mevzuafi olmak iizere ilgili mevzuat hiikiimlerine gdre iglem yaplaca[m kabul ettifimizi,

t0- Kredi kapsamrnda gergeklegtirilecek uluslararasr ticari iglem niteligindeki maUhizmel ihracr ile ilgili olarak,
5237 sayit Tiirk Ceza Kanunu (TCK)'nrr "Ri)svet" baghlrm tagryan 252 inci maddesinin, yabanukamu
gOrevlilerine r0gvet verilmesi hususunu diizenleyen 9. fikrasr uyannca; yabancr bir devlette segilmig veya atanmtg olan
kamu gdrevlilerine, uluslararasr veya uluslar iistii mahkemelerde ya da yabanct devlet mahkemelerinde gdrev yapan
hakimlere, jiiri iiyelerine veya di[er gdrevlilere, uluslararasr veya uluslar iistii parlamento iiyelerine, kamu kurumu ya da
kamu igletmeleri de dahil olmak tizere, yabancr bir iilke igin kamusal bir faaliyet yiirUten kigilere, bir hukuki uyugmazhlrn
gOziimii amacryla baqvurulan tahkim usulii gergevesinde gOrevlendirilen vatandag veya yabancr hakemlere, uluslararasr
bir anlagmay a dayah olarak kurulan uluslararasr veya uluslar iistii drgtitlerin gdrevlilerine veya temsilcilerine, gdrevlerinin
ifasryla ilgili bir iqin yaprlmasl veya yapllmamasr ya da uluslararasr ticari iglemler nedeniyle bir igin veya haksz bir yarann
elde edilmesi yahut muhafazasr amacryla; ftrmamtzca ya da her ne ad altrnda olursa olsun frmamrz nam ve hesabma
hareket eden gergek ya da tiizel kigilerce menfaat saplanmadr[rnr, menfaat teklif edilmedilini veya menfaat vaat
edilmedigini; bundan bdyle de menfaat sallanmayacalrnr, teklif edilmeyecegini veya vaat edilmeyecelini,

Bu beyanrmrzm gergefie aykn olmasr halinde TCK'nun 204,206 ve 207. maddelerine gdre sug tegkil
edebilecefini bildigimizi ve ayrrca, aksinin tespiti halinde Tiirk Eximbank Programlarmdan f,trmamzm veya tarafimtzdan
temsil edilen frmalardan herhangi birisinin higbir gekil ve surette yararlandrrlmayacalmr ve bu durumu peginen kabul
etti$imizi,
I

l-

Krediye iligkin sOzlegme kapsamrnda yapacalrmz iglemler ile ilgili olarak, kimlik bilgileri ve teyidi igin yiiriirlUkteki
5549 sayrh Sug Gelirlerinin Aklanmasmm Onlenmesi Hakkrnda Kanun ve ilgili ycinetmelikler uyannca talep edilecek
belgeleri do!ru, eksiksizve zamanrnda ibraz edece[imizi, sOz konusu bilgi ve belgeleri ibraz etmememizveya belge ve
bilgilerin eksik, yanhg, hatah olmasr halinde iglemlerin durdurabilecelini ve/veya sdzlegmenin feshedebilece[ini kabul
ettip.imizi

gaytkabiliri.icu beyan, kabul ve taahhiit ederiz.

Iki sayfadan olugan
old

igbu taahhiitname metninin

u[u giiriilmiiqtiir.

Tiirk Eximbank'rn orijinal "X'irma Taahhtitname" metninin

aynrsr

Tarih:
Banka gubesi Kage/imza

Muhatap $ube Kageilmza

{a4}'/

Kredi Miigterisi Firma Kage/imza

