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1. Şartnamenin Konusu:  

 

İşbu şartnamenin konusu, 23-25 Nisan 2023 tarihleri arasında Köln/ ALMANYA’da 

düzenlenecek “ISM 2023 Uluslararası Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı”nın 

Türkiye Milli Katılımını gerçekleştirecek Genel Sekreterliğimiz organizasyonu altında sergiye 

katılacak firmalara ait mal ve malzemelerin İstanbul/ Köln arasında nakliyesini sağlamaktır. 

 

2. Nakliye Firmasının Yükümlülükleri: 

         

2.1. Nakliye firması, 23 – 25 Nisan 2023 tarihleri arasında Köln/ ALMANYA’da 

düzenlenecek ISM 2023 Uluslararası Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı’nın Türkiye 

Milli Katılımını gerçekleştirecek Genel Sekreterliğimiz organizasyonu altında sergiye 

katılacak firmalara ait mal ve malzemelerin İstanbul/ Köln arasında nakliyesini sağlayacaktır. 

 

2.2. İstanbul/ Köln arasındaki söz konusu nakliye TIR ile yapılacaktır. Birden fazla TIR 

kullanılabileceğinden, fiyatların TIR başına verilmesi gerekmektedir. Fuar malının çıkışı geri 

dönüşsüz şekilde yapılacaktır.   

 

2.3. Fuara yaklaşık 40-45 firmanın katılması beklenmektedir. Nakliye teklifinde tüm fiyatların 

ve olası vergi ve masrafların ayrı ayrı yazılı olarak belirtilmesi gerekmektedir.  

 

2.4.  Katılımcı firmaların Uluslararası Kara Nakliyesi ve elleçleme işlemlerine uygun olarak 

nakliyeci firma deposuna nakli yapılacak malzemeleri ve bunlarla ilintili mal listesi + fatura 

ve gerekli gümrük belgeleri, kararlaştırılacak tarihe kadar tanzim edilmiş olarak nakliye 

firması tarafından kabul edilecektir.   

      

2.5. Nakliye firması, firmalar tarafından hazırlanan evrakların kontrolünden sorumlu 

olacaktır. Bütün belgelerin (gümrük çıkış beyannamesi, karayolu taşıma konşimentosu vb.) 

hazırlanması, nakliye ve gümrük ile ilgili formalitelerin tamamlanması nakliye firmasının 

sorumluluğunda olacaktır. 

 

2.6. Mal ve malzemenin, Türkiye’de teslim edildiği depodan alınarak TIR’a yüklenmesi 

nakliye firması tarafından yerine getirilecektir.  

 

2.7. Söz konusu mal ve malzemenin, İstanbul çıkış ve Köln (ALMANYA) giriş gümrük 

muamelelerinin tekemmülünden de nakliye firması sorumlu olacaktır. 

 

2.8. Fuarın açılışına kadar, gerekiyor ise malların Köln’de depolanması ve malların 

gümrükten çekilip Fuar alanında Türkiye Pavilyonu’na kadar taşınmasından veya 

taşıttırılmasından da  nakliye firması sorumlu olacaktır. 

 

2.9. Nakliye firması, en az bir temsilcisini fuar alanında görevlendirmek suretiyle tüm malları, 

22 Nisan 2023 tarihinde saat 10:00’da, Genel Sekreterlik personeli nezdinde katılımcı 

firmaların stantlarına teslim edecektir. Nakliye firmasınca tayin edilecek görevli personelin 

tüm masrafları ilgili firma tarafından üstlenilecektir. 

 

2.10.Yapılacak sözleşmenin değerine göre, 488 sayılı damga vergisi kanunu gereği nakliye 

firması, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru TL karşılığı üzerinden binde 9,48 oranında 

Damga vergisini bir sonraki ayın 20. gününe kadar bağlı olduğu Vergi Dairesine yatıracak, 
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daha sonra tahakkuk fişi veya makbuzun bir fotokopisini Genel Sekreterliğimize ibraz 

edecektir. 

 

2.11. Nakliye firması; ayrıca imzalanacak sözleşme ile, ISM 2023 Milli Katılım 

Organizasyonu’na iştirak edecek firmalara ait teşhir malzemelerinin nakliye ve gümrüklemesi 

ile ilgili yukarıda sayılan hizmet ve yükümlülükleri, yasal mücbir sebepler dışında kendi 

kusuru neticesinde kısmen veya tamamen yerine getirememesi nedeniyle Türkiye 

Pavilyonu’nun fuar açılışına yetişememesi halinde, Genel Sekreterliğe 30.000 (otuzbin) € 

tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt edecektir. Nakliye Firması basiretli tacir olması nedeniyle 

işbu tazminat tutarının fahiş olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Ayrıca sözü edilen 

durumun gerçekleşmesi halinde nakliye firması, Genel Sekreterliğin fuar organizasyonu 

dolayısıyla ödemiş ve ödeyecek olduğu fuar yer kirası, dekorasyon bedeli ile Genel 

Sekreterlik görevli fuar personelinin yol, konaklama ve harcırah giderleri dahil tüm 

harcamalarının toplamını da hiçbir itiraz ve takibata gerek olmaksızın ilk talep halinde nakden 

Genel Sekreterliğe ödemeyi kabul ve taahhüt edecektir. 

 

2.12. Nakliye firması, Nisan 2023 tarihinde yapılması muhtemel fuar hazırlık toplantısına 

kadar çalışmalarını eksiksiz tamamlayacak ve söz konusu toplantıda sunum için en az bir 

elemanını görevlendirecektir. 

 

2.13. Nakliye firması teklif vermesi halinde iş bu şartnamede geçen maddeleri peşinen kabul 

etmiş sayılır. Nakliye firması, işin alınması halinde bu şartnamede yazılı olan hususlarda 

herhangi bir değişiklik yahut revize talep edilemez.  

 

2.14. Teklif bedelinin 1.000.000 TL tutarını aşması halinde, tekliflerin “kapalı teklif usulüne” 

uygun olacak şekilde kapalı zarf içerisinde iletilmesi gerekmektedir.  

 

2.15. Son teklif verme tarihi, 20 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimi olup, bu tarihten sonra 

tarafımıza ulaşan veya şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Kargo/postanın geç ulaşmasından dolayı İHBİR sorumlu değildir. 

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm Dünya’da etkisini gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle fuarla ilgili 

herhangi bir iptal ve/veya erteleme kararı alınması halinde fuara ilişkin ihale süreçleri iptal 

edilecektir. 

 

3. Mali Hususlar  

      

3.1.  Köln (ALMANYA) gümrüğünde katılımcılar adına tahakkuk edebilecek vergi, resim ve 

harçlar Genel Sekreterlik tarafından nakliye firmasına ödenecektir. 

 

3.2. Taşıma bedelinin tamamı fuar sonrası, Fuar açılışından bir gün önce malların Türkiye 

Pavyonundaki Genel Sekreterlik veya Ticaret Bakanlığı yetkililerine teslimini müteakip 15 

(onbeş) işgünü içerisinde fatura mukabilinde ve teklifte belirtilecek döviz cinsinden 

ödenecektir. 
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4. İİB İletişim Bilgileri 

 

4.1. Teklif gönderim adresi ve irtibat bilgileri: 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  

Hububat Koordinasyon Şubesi 

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3  

Bahçelievler / İstanbul 

 

Tel: 0 212 454 05 00  

Fax: 0 212 454 05 01 – 02 

            E-posta: hububat@iib.org.tr 

 

5. Teklif Veremeyecek Olanlar: 

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş 

olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir. 

a. TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, 

TİM/Birlik personeli, 

b. TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden 

ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle, 

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve 

sıhrî hısımları,  

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel 

kişilikler, 

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak 

istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve 

mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmediği tespit edilen istekliler, 

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar 

g. Türk Ceza Kanunu uyarınca, hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, 

anlaşma, şantaj, dolandırıcılık, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla 

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek gibi 

suçlardan cezalandırılmış olanlar. 

 

6. İhale Dışı Bırakılma Nedenleri 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı 

bırakılacaktır; 

a. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 

sosyal güvenlik borcu olan, 

b. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 

vergi borcu olan, 

c. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı 

kararıyla hüküm giyenler. 
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