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1- Nakliye firması, 06 - 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Moskova/Rusya 

Federasyonu’nda düzenlenecek Prodexpo Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda 

Hammaddeleri Fuarı’nın Türkiye milli katılımını gerçekleştirecek Genel 

Sekreterliğimiz organizasyonu altında sergiye katılacak firmalara ait mal ve 

malzemelerin İstanbul/Moskova arasında nakliyesini sağlayacaktır. 

 

2- İstanbul / Moskova arasındaki söz konusu nakliye TIR ile yapılacaktır. Birden fazla 

TIR kullanılabileceğinden, fiyatların TIR başına verilmesi gerekmektedir. Fuar 

malının çıkışı geri dönüşsüz şekilde yapılacaktır.   

 

3- Fuara yaklaşık 25-30 firmanın katılması beklenmektedir. Nakliye teklifinde tüm 

fiyatların ve olası vergi ve masrafların ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.  

 

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. 

 

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. 

 

6- Mal ve malzemenin, Türkiye’de teslim edildiği depodan alınarak TIR’a yüklenmesi 

nakliye firması tarafından yerine getirilecektir.  

 

7- Söz konusu mal ve malzemenin, İstanbul çıkış ve Moskova giriş gümrük 

muamelelerinin tekemmülünden de nakliye firması sorumlu olacaktır. 

 

8- Fuarın açılışına kadar, gerekiyor ise malların Moskova’da depolanması ve malların 

gümrükten çekilip Fuar alanında Türkiye Pavilyonu’na kadar taşınmasından veya 

taşıttırılmasından da nakliye firması sorumlu olacaktır. 

 

9- Nakliye firması, en az bir temsilcisini fuar alanında görevlendirmek suretiyle tüm 

malları, 05 Şubat 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. 

 

10- Moskova gümrüğünde katılımcılar adına tahakkuk edebilecek vergi, resim ve harçlar 

Genel Sekreterlik tarafından nakliye firmasına ödenecektir. 

 

11- 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, daha sonra tahakkuk fişi veya makbuzun bir fotokopisini Genel 

Sekreterliğimize ibraz edecektir. 

 

12- Taşıma bedelinin tamamı fuar sonrası, Fuar açılışından bir gün önce malların Türkiye 

Pavyonundaki Genel Sekreterlik veya Ticaret Bakanlığı yetkililerine teslimini 
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müteakip 15 (onbeş) işgünü içerisinde fatura mukabilinde ve teklifte belirtilecek 

döviz cinsinden ödenecektir. 

 

13- Nakliye firması; ayrıca imzalanacak sözleşme ile, Prodexpo 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. 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 Genel Sekreterliğe ödemeyi kabul ve taahhüt edecektir. 

 

14- Nakliye firması, Ocak 2023 tarihinde yapılması muhtemel fuar hazırlık toplantısına 

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

elemanını görevlendirecektir. 

 

15- Nakliye firması teklif vermesi halinde iş bu şartnamede geçen maddeleri peşinen 

kabul etmiş sayılır. 

 

16- Teklif bedelinin 1.000.000 TL tutarını aşması halinde, tekliflerin “kapalı teklif 

usulüne” uygun olacak şekilde kapalı zarf içerisinde iletilmesi gerekmektedir.  

 

 

 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 

            Web: www.iib.org.tr 
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