
   

TAAHHÜTNAME 

 
.................................. A.Ş.’ne 

1) Adıma düzenlenecek vekaletname için şirketinize sunmuş olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu, 
vekaletname çerçevesinde üstlenmiş olduğum yükümlülükler ile tarafıma tanınmış olan yetkileri, ilgili mevzuata ve 
işbu Taahhütnameye uygun olarak yerine getireceğimi, aksi takdirde sorumluluğun tarafıma ait olacağını, 

 
2) Vekaletname çerçevesinde “vekil sıfatı ile” ilgili mevzuata, Şirketinizin İş Ahlakı Kuralları ile, “yolsuzlukla mücadele” 

ve “kara para aklamanın engellenmesi”ne ilişkin İngiltere, Amerika ve Türkiye’deki tüm uygulanabilir kanunlar, 
kurallar, tüzükler, kararlar ve/veya resmi kurumların emirlerine geçmişte uygun davrandığımı ve gelecekte de uygun 
davranacağımı, “ödemede kolaylık” veya “işleri kolaylaştırma” olarak bilinen ödemeler de dahil olmak üzere tüm 
rüşvet ödemelerinin açık bir şekilde yasaklanmış olduğunu bilerek anılan eylemlerden kaçınacağımı, vekaleten 
ve/veya asalaten yürüttüğüm iş ve işlemlerimde veya herhangi diğer muamelelerde “yolsuzlukla mücadeleyi“, 
“rüşveti“ veya “kara para aklamayı engelleyici“ kanunların gerekliliklerinden herhangi birini ihlale veya uyumsuzluğa 
sebep olan veya olabilecek herhangi bir ödeme veya maddi değere sahip herhangi bir havale yapmadığımı, 
önermediğimi, bu konuda söz vermediğimi, başka birilerini yetkilendirmediğimi ve herhangi bir fon, hizmet, hediye 
veya ağırlamayı da içeren fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir ödeme veya maddi değere sahip herhangi 
bir havale yapmadığımı/yapmayacağımı, önermeyeceğimi/ yapacağıma dair söz vermeyeceğimi ya da birilerini 
yetkilendirmeyeceğimi,  

 
3) Türkiye’de şirketinizin dahil olduğu iş muamelelerinden herhangi biri ile ilişkili olarak kamu görevlilerine rüşvet 

verilmesini de içeren fakat bununla sınırlı olmaksızın, rüşvet ve yolsuzluğun her türlü yolunu önlemek üzere etkili bir 
denetim sağlayacağımı, 

 
4) Şirketinizin İş Ahlakı Kuralları’nı ve yukarıda anılan kanunların ihlalini önlemek ve böylesi bir ihlalin geçmişte olduğu 

ya da gelecekte olacağı konusunda şirketinizin derhal durumdan haberdar olmasını temin etmek için 
finansal/muhasebesel denetim ve prosedürleri içeren fakat bununla sınırlı olmaksızın, etkili denetim ve prosedürleri 
uygulayacağımı, şirketinizin, kendisi ve usulüne göre atanmış temsilcileri tarafından tüm kayıt ve defterlerimi 
inceleme, denetleme ve masrafları kendisine ait olmak üzere, şirketinizin anılan kayıt ve defterlerin kopyalarını alma 
hakkının olduğunu, 

 
5) Affa uğramış veya adli sicilden silinmiş olsa dahi dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, 

sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, basit ya da 
nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, muhafaza görevini kötüye 
kullanma suçları ile, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Kabahatlarin Korunması Hakkında Kanun, 
Vergi Usul Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın cezai müeyyide gerektiren mevzuatı ihlal eden eylemlerden dolayı 
mahkum olmadığımı, hakkımda soruşturma/koğuşturma/dava açılmadığını/ açılmış soruşturma/koğuşturma/dava 
bulunmadığını,  

 

6) Şirketinizi temsil yetkisi bulunan veya şirketinizin finansal işleri ile ilgili bir işlemde (sözleşme yönetimi, fatura, onay, 
vb.) yetkili olan bir çalışanı veya temsilcisi ile akrabalık, arkadaşlık, ya da herhangi bir surette menfaat ilişkim 
bulunmadığını, T.C. Devleti’nin herhangi bir kurumunda veya kamu iktisadi teşekkülünde, herhangi bir statüde veya 
pozisyonda çalışan, şirketiniz ile doğrudan veya dolaylı şekilde faaliyette bulunan/bulunacak ve söz konusu faaliyeti 
etkileyecek pozisyonda çalışan devlet memuru konumunda biriyle akrabalık veya arkadaşlık ilişkim ya da 
tanışıklığımın bulunmadığını, 

 
7) Adıma düzenlenecek olan vekaletname ile tarafıma tanınmış yetki çerçevesinde üstlenmiş olduğum yükümlülükleri 

yerine getirirken veya tarafıma tanınmış olan yetkileri kullanırken, yukarıda özel olarak sayılmış durumlar haricinde 
de varolan yasal mevzuata uyacağımı, ilgili resmi veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından yapmakla yükümlü 
tutulduğum her türlü iş ve işlemleri eksiksiz bir şekilde yapacağımı aksi halde tek başına ve şahsen sorumlu 
olacağımı,  

 
8) Yükümlülüklerime aykırılık nedeni ile şirketiniz nezdinde meydana gelecek maddi ve manevi tüm zararlar ile 3. 

kişiler nezdinde meydana gelen zararları karşılamayı, aykırılıklar ile ilgili olarak şirketiniz aleyhindeki bilumum iddia 
ve itirazlarımdan şimdiden feragat etmiş olduğumu ve doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi, 

 
9) İşbu Taahhütname’ye aykırılık veya aykırı olduğuna dair kuvvetli şüphe halinde veya herhangi bir neden gösterme 

zorunluluğu bulunmaksızın şirketinizin her zaman vekilliğime son verme hakkının olduğunu, tarafıma yapılan 
tebligatlar için aşağıdaki adresime yapılacak tebligatların bağlayıcı ve geçerli olduğunu, bu konuda herhangi bir hak 
ve tazminat talep etmeyeceğimi, 

 
Kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
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