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Madde 1. İhalenin Konusu ve Başvuru Yerleri 

 

 1.1 İşin Sahibi        :  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi              : İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/B  

                                          Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA 

Telefon No.  : 0312 284 36 70         

Faks No. : 0312 286 37 02 

İlgili Başkanlık  : Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

 

1.2  İşin Konusu: Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve 

Yozgat Kombina Müdürlüklerince yapılacak büyükbaş hayvan kesimlerinde; 01/01/2021 - 

30/04/2021 tarihleri arasında üretilecek olan büyükbaş hayvan derilerinin(kelle derileri dahil) 

satışıdır.(Kurumun kendi üretiminde kullanacağı veya Kurum veterinerlerince imha edilen derilerin 

dışındaki yukarıda zikredilen tarihler arasında üreteceği derilerin satışını kapsar.) Kurumumuz 2886 

sayılı Kanuna tabi değildir.  

Tekliflerin Sunulacağı Yer           : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satış Usulü                                     :Satışlar online teklif toplama usulü ile yapılacaktır. 

Evrak Son Teslim Tarihi             : 24/11/2020 Saat 14:00 
Ön Teklif Verme Tarih ve Saati : 01/12/2020 Saat 10:00 dan 03/12/2020 Saat 16:00’a 

kadardır. 

E-İhale Tarih ve Saati            : 09/12/2020 Saat 10:00 

 

Madde 2. Satışı yapılacak ürünler: 

 

2.1 İhale konusu ürünler kesimi yapılan büyükbaş hayvanlardan elde edilen (kelle derisi dahil) 

derilerdir.  

2.2 Deri (kelle derisi dahil) evsafı: Kurum standartları ve yönetmeliklerinde belirtilen 

niteliklerdir. İstekliler, derilerin üretim şekline itiraz edemeyeceği gibi standartların değiştirilmesini 

de talep edemez. 

 

Madde 3. İhaleye Katılma Şartları ve İhale Dışı Bırakılma  

 

3.1 İhale tarihinden geriye doğru 5 yıl öncesine kadar Kurum ile ticari münasebeti esnasındaki iş 

veya işlemlerle ilgili olmak üzere hukuki anlaşmazlık yaşanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile bu 

şartname kapsamında isteklilerden talep edilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi 

ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler ihalelere iştirak ettirilmez. 

3.2 Yukarıda belirtilen firmaların durumları ihale sonuçlandıktan sonra tespit edilmesi halinde, 

istekli ile sözleşme akdedilmez. Sözleşme akdedilmiş ise Genel Müdürlük bu durumu gerekçe 

göstererek sözleşmeyi tek taraflı fesih ederek yüklenicinin kesin teminatını irat kaydedebilir. 

3.3 Bu madde altında sayılan haller nedeniyle ihaleye katılamayacak olanlar dışında kalan tüm 

gerçek ve tüzel kişiler ihaleye iştirak edebilir. 

3.4 Kurum, teminat bedelini yatırmış olsa dahi teklif vermesini uygun görmediği Alıcı’nın satış 

ve ihalelere katılımına izin vermeme, alış yapmama veya tekliflerini iptal etme yetkisine sahiptir. 

 

Madde 4. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler 

 

4.1 İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks 

numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan  
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4.2 İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına 

üyelik belgesi 

4.3 İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel 

şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi 

4.4 Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı 

vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi 

4.5 Alıcı, katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurum’ca belirlenen tutardaki geçici teminatını 

nakit veya teminat mektubu olarak verecektir. 

4.6 Hazırlanan evraklar 24/11/2020 tarihi saat 14:00’a kadar incelenmesi ve değerlendirilmesi için 

Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü’ne sevk 

edilmek üzere, Kurumumuzun Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kayıt için teslim 

edilecektir. 

 

Madde 5. Tekliflerin Verilmesi ve Değerlendirilmesi:  

 

5.1 Başvurusu onaylanan Alıcılara KURUM tarafından e-posta ve/veya SMS ile Kurumun 

elektronik ihale sistemine (E-İhale) giriş adresi ve geçici şifresi bildirilecektir. Alıcı, sisteme ilk kez 

giriş yaptığında geçici şifresini kendi belirleyeceği başka bir şifre ile değiştirecektir. Alıcı, kullanıcı 

adı (tüzel kişiler için ise Vergi Numarası) ve şifresini güvenle muhafaza etmekle sorumlu olup, bu 

bilgilerin 3.kişilerin eline geçmesi nedeniyle doğabilecek zararlardan kendisi sorumludur. Ayrıca 

ALICI, bu nedenle Kurum’un bir zarara uğraması ve/veya 3.kişi, kurum ve kuruluşlardan 

KURUM’a bir talep gelmesi halinde Kurum’un ilk talebinde zararı derhal ödeyeceğini gayrikabili 

rücu olmak üzere açıkça kabul etmiş sayılır. 

5.2 Alıcı’ların teklif verebilmesi için, Kurum’un e-ihale sisteminde sunmuş olduğu şartnameyi 

onaylaması gerekmektedir. Onay işleminden sonra ön teklifler verilebilecektir. 

5.3 Yapılan inceleme sonucu başvurusu onaylanan Alıcı’lar ihale için ön tekliflerini online sistemle 

01/12/2020 saat 10:00’dan 03/12/2020 tarihi saat 16:00‘a kadar verebileceklerdir.  

5.4 Büyükbaş hayvan sırttan düşme deriler için verilecek ön teklif, taban fiyat olan 3,20 TL/KG’ 

den az olmayacaktır.(Fiyatlara KDV dahil değildir.) 

5.5 Teklifler malın kilogram fiyatı üzerinden verilecektir. 

5.6 Teklifler Kombina bazında yapılacaktır. İhale başladığında her bir Kombina için teklif verme 

süresi 10 dakikadır. 

5.7 Minimum artış tutarı 1 (bir)  kuruştur. 

5.8 Alıcı’lar sadece teminatı yatırılan Kombinalar için teklif verebileceklerdir. 

5.9 Her bir Kombina için teklif verildiği anda, o kısım için Kurum tarafından belirlenen ihale süresi 

işlemeye başlayacaktır. İhale için kalan süre ve o Kombinaya teklif geldiği, internet sayfamızda tüm 

Alıcı’lar tarafından görülebilecektir. İhale süresi içinde, teklif vermek isteyen Alıcı’lar yukarıda 

açıklanan başvuruları yaparak ihaleye katılabilir.  

5.10 Verilen son teklifin son üç dakika içerisinde verilmesi halinde teklif verme süresi otomatik 

olarak üç dakika uzayacaktır. 

5.11 Deriler (kelle derisi dahil) için en yüksek teklifler belirlendikten ve kayda alındıktan sonra 

ihale sona erer. 

  

 

Madde 6. İhale Komisyon Kararının Onaylanması ve Sözleşmeye Davet 

 

6.1 İhale yetkilisi İhale Komisyonunun Karar tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde ihale kararını 

onaylar veya ihaleyi iptal eder.  
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6.2 İhale üzerinde kalan istekli, iadeli taahhütlü mektupla veya faks ile sözleşme imzalamaya  

davet edilir. İhale Komisyon Kararı isteklinin kendisine veya yetkili temsilcisine Kombina 

Müdürlüğünde imza karşılığı da tebliğ edilebilir.  

6.3 İstekli tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde kesin teminatını vererek sözleşme 

imzalamak zorundadır.  

6.4 İhale üzerinde kalan istekli verilen süre içinde kesin teminat vererek sözleşme imzalamadığı 

takdirde, herhangi bir protestoya veya hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı irat 

kaydedilir.  

6.5 Yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin ve teklifleri uygun bulunmayan 

isteklilerin geçici teminatları iade edilir. 

6.6 Sözleşmeyi imzalayan yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi için Kombina Müdürlüğü ile 

yüklenici adına irtibat kurmaya ve sözleşme kapsamındaki işleri takip etmeye yetkili personelin 

isim listesini ve irtibat bilgilerini içerir, imzalı-mühürlü listeyi Kombinaya verir. 

 

Madde 7. Derilerin Teslim-Tesellüm yeri ve şekli: 

 

7.1 Derilerin teslim yeri, Kombina rampasıdır.  

7.2 Üretilen derilerin tuzlanması, istiflenmesi, yüklenmesi ve taşınması ile ilgili tüm masraflar 

yükleniciye aittir.  

7.3 Yüklenici veya temsilcisi kesim başlamadan 1 saat öncesinde kesim yerinde hazır 

bulunacaktır. Yüklenici veya temsilcisi kesim başladığı sırada mahallinde değilse, derilerin üretimi 

ile ilgili yapılacak tüm (işçilik, tuz, tuzlama, kavalata, tasnif ve nakliye vs. gibi) masraflar bir 

tutanakla tespit edilerek yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu şekilde tespit edilecek masraflara 

yüklenicinin itiraz hakkı yoktur. 

7.4 Yüklenici, Kombinanın kesim yaptığı her günün sonunda üretilen derileri teslim alabilir. 

7.5 Kesim sonrası elde edilen derilerin, normal sınırların üzerinde kirli olanlar ayrılır.  Kombina 

Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak en az 3 kişiden oluşan Komisyon marifetiyle kirlilik 

oranı tespit edilir (bu oran %3’i geçmeyecektir). Tespit edilen fire oranı deri ağırlığından düşülür. 

7.6 Yüklenicinin talep etmesi ve Kombina şartlarının uygun olması halinde üretimi yapılan deri 

miktarı bir kamyon hamulesi (18 ton) ağırlığa ulaşıncaya kadar Depoculuk Hizmetleri Ücret Tarifesi 

uygulanmadan Kombina deposunda bekletilebilir. Yüklenici adına Kombina depolarına alınan deri 

miktarı 18 tona ulaştığında, derileri ihale döneminin sonlanmasını takip eden 10. takvim gününün 

bitimine kadar depolardan alması için Yükleniciye yazılı bildirimde bulunulur. Bu sürenin geçilmesi 

halinde deriler; Kurumun yürürlükte olan Depoculuk Hizmetleri Ücret Tarifesi üzerinden 30 gün 

süreyle muhafazaya alınabilir. Geç tesellüm nedeniyle derilerde meydana gelebilecek evsaf ve sair 

değişikliklerden dolayı Kurum hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. 

7.7 Yüklenici, miktarı 18 tona ulaştıktan sonra fazladan 30 gün süre ile muhafazaya alınan 

emtiaları bu süre sonunda teslim almaz ve depolama süresini ücretini ödeyerek uzatmazsa bekletilen 

derileri 5 iş günü içerisinde Kombina depolarından alması için Yükleniciye yazılı bildirimde 

bulunulur. Sözleşmede kayıtlı olan adrese yapılacak ihbar yükleniciye yapılmış sayılır. Verilen süre 

içerisinde de deriler teslim alınmazsa, yüklenici adına ahara satışa çıkılır. Bu şekilde yapılacak satış 

sonrası ortaya çıkacak zarar-ziyan yükleniciden hukuki yollarla tahsil edilir. 

7.8 Yükleniciye ait deriler Yüklenicinin talebi ve Kombinanın uygun bulması halinde 30 günden 

daha uzun süre Kombina depolarında muhafaza altında tutulabilir. Yüklenici, muhafaza edilen ihale 

konusu ürünlerde bu süre içerisinde meydana gelebilecek bozulma, çürüme veya kıymet 

kayıplarından dolayı herhangi bir hak iddia etmeyeceğine ilişkin taahhütname imzalamak 

zorundadır.  
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7.9 Kombinanın Yükleniciye ait derilerin muhafaza edildiği depo alanlarına ihtiyaç duyması 

halinde Yükleniciye verilen 30 günlük muhafaza süresi daha sonra kısaltılabilir. Bu durumda, 

bekletilen derileri tebligat tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde Kombinanın kullandığı depolardan 

alması için Yükleniciye yazılı bildirimde bulunulur. Yüklenici 5 iş günü sonunda söz konusu 

ürünleri almaz ise, Kombina, depoda bırakılan ihale konusu ürünlerin bedelinin %5’i oranında ceza 

uygulamaya ve yükleniciye ilave 5 iş günü süre vermeye yetkilidir. Yüklenici cezayı ödemez veya 

ilave süre sonuna kadar ürünleri Kombinanın kullandığı depolardan çekmez ise Kombina 

sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. 

 

Madde 8. Deri bedelinin ödenmesi: 

 

Ödeme şekli, yüklenicinin yazılı talebi ve Kombinanın uygun görüşü ile belirlenir.  

8.1 Peşin Ödeme: Mal bedeli, ürün teslimatı yapılmadan önce Kombina veznesine veya banka 

hesabına yatırılarak ödenir. Mal teslim alınmadan önce kredi kartı ile yapılacak ödemeler de peşin 

ödeme sayılır. 

8.2 Vadeli Ödeme: Yüklenici mal bedelini vadeli ödemek istediği takdirde bu talebini Kombina 

Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Yüklenicinin bu talebi Kombina Müdürlüğünce uygun 

bulunduğu takdirde, yükleniciden sözleşme dönemi içerisinde üretilecek olan tahmini deri 

miktarının satış değerinin 2 (iki) katına tekabül edecek tutarda Mal Bedeli Teminat alınmak kaydıyla 

Kombina Müdürlüğü tarafından 90 günü aşmayacak şekilde vadeli satış yapılabilir. Vadeli 

satışlarda mal bedeli üzerinden aylık %2 oranında vade farkı uygulanır. 

8.3 Vadeli satışlar için yükleniciden alınacak Mal Bedeli Teminat mektupları en az 8 ay olarak 

düzenlenmelidir. 

8.4 Peşin ödeme yapan yüklenici sonradan vadeli alım yapmak istediği takdirde, yükleniciden 

istenecek Mal Bedeli Teminat tutarı hesaplanırken sözleşmenin kalan süresi içinde yapılacak 

tahmini kesim sayısı ve üretilecek deri miktarının iki katı üzerinden hesaplama yapılır.  

8.5 Öngörülemeyen nedenlerden ötürü, sözleşme süresi içerisinde Kombinanın hayvan kesim 

sayısında tahmin edilemeyen olağan dışı artış meydana geldiği takdirde, Kombina Müdürlüğü mal 

teslimatına devam etmek için Mal Bedeli Teminat tutarının artırılmasını talep eder.  

 

Madde 9. Gecikme -Temerrüt Faizi 

 

9.1 Vadeli satışlarda vadenin aşılması durumunda yükleniciye yazılı ihbarda bulunularak mal 

bedelini ödemesi için tebligat tarihinden itibaren 1 hafta süre verilir. Yüklenici verilen süreye 

rağmen mal bedelini ödemezse temerrüde düşer ve bu durumda sürenin bittiği tarihten itibaren 

yüklenici aleyhine 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin kanunda öngörülen ve 

Merkez Bankasınca belirlenen avans faiz oranlarında gecikme faizleri ve alacaklar Mal Bedeli 

Teminat Mektubunun nakde çevrilmesi veya nakit teminattan düşülmesi suretiyle tahsil edilir.  

9.2 Temerrüt faizi işletilmesini gerektiren durumun ortaya çıkışından alacakların tahsil edildiği 

tarihe kadar geçecek süre içinde bu alacak ile ilintili olarak ortaya çıkacak diğer tüm masraflar da 

yüklenicinin Mal Bedeli teminatından tahsil edilir. Bu durumda Kombina Müdürlüğü sözleşmeyi 

tek taraflı feshederek Yüklenicinin verdiği Kesin Teminatı irat kaydeder. Mal Bedeli teminatından 

alacakların tahsil edilmesinden sonra kalan tutar Yükleniciye iade edilir.  
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Madde10.  İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması 

 

10.1  İhale ilan edildikten sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, 

tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi-teknik hatalar veya eksikliklerin Genel 

Müdürlükçe tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde düzeltme metni 

düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. 

 

Madde 11. İhalenin Yapılıp Yapılmamasında Serbestlik ve İhalenin İptali 

 

11.1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından ihale, Genel 

Müdürlükçe her aşamada iptal edilebilir.  

11.2 İhalenin tekliflerin toplanmasından önce iptal edilmesi durumunda, iptalin gerekçesi de 

belirtilmek suretiyle durum ihale duyurusunun yapıldığı mecralarda verilecek ilanla duyurulur.  

11.3 İhale tekliflerin toplanmasından sonra iptal edilmişse, durum iptalin gerekçesi de belirtilmek 

suretiyle isteklilere yazılı olarak tebliğ edilir. Bu durumda iptale ilişkin ayrıca ilan verilmesi 

gerekmez. 

11.4    İhalenin iptal edilmesinden dolayı istekliler herhangi bir hak iddia edemezler. 

 

Madde 12. Teminatlar  

 

12.1 Teminat olarak; Türk parası veya Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Devlet İhaleleri 

Genelgesi’ndeki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu verilebilir. 

Geçici Teminat: Geçici teminat miktarlarının listesi EK-1’de yer almaktadır. İhaleye iştirak edecek 

istekli, Genel Müdürlük tarafından deriler (kelle derisi dahil) için tespit edilecek geçici teminat 

tutarını nakit olarak yatırması halinde (KURUM HESAP NO: ET VE SÜT KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAAT BANKASI ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ: TR 30 0001 

0017 4536 2613 0764 59) VEYA (VAKIFLAR BANKASI ANKARA ÇETİN EMEÇ ŞUBESİ: 

TR 17 0001 5001 5800 7289 9878 82) banka dekontunu zarf içerisinde diğer evraklar ile birlikte 

Kuruma tevdii eder. Geçici teminat mektubu verilmesi halinde ise yine evraklar ile birlikte zarf 

içerisinde Kuruma tevdii eder. Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 45 günden 

az olmayacak şekilde düzenlenmelidir.  

Kesin Teminat: Kesin teminat miktarları geçici teminat miktarlarının iki (2) katı olacaktır. İhale 

üzerinde kalan istekli sözleşme aşamasında kesin teminat bedelini Kurum hesaplarına yatırır veya 

aynı tutardaki Kesin Teminat Mektubunu Kombina Müdürlüğü’ne verir. Kesin Teminat Mektubu 

en az 8 ay süreli olarak düzenlenmelidir. 

12.2 Mal bedeli teminatı:  

Yüklenicinin peşin ödeme yapması ve derileri günlük teslim almayı tercih etmesi halinde; mal 

tesliminin mesai sonrasına veya resmi tatil günlerine denk gelmesi ihtimaline karşı, bedeli tahsil 

edilemeyen derilerin yükleniciye teslim edilebilmesi için Kombina yükleniciden sözleşme dönemi 

içinde haftalık bazda üretilmesi planlanan (tahmin edilen) derinin (……kg) parasal kıymeti 

(…………..TL) kadar mal bedeli teminatını sözleşme imzalanmadan önce almıştır. 
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Madde 13. Vergi-Resim ve Harçlar 

 

13.1 Yapılacak iş ile ilgili verilecek komisyon kararlarına ilişkin karar pulu tutarları ile 

imzalanacak sözleşmelere ilişkin Damga Vergisi ve diğer her türlü Harç ve Resimler yükleniciye 

aittir. 

 

Madde 14. İkinci En Yüksek Teklif Sahibine Bildirim 

 

14.1 İhale üzerinde kalan isteklinin süresi içinde kesin teminatı vererek sözleşme imzalamaması 

veya bu isteklinin/isteklilerin ihaleden yasaklı olduğunun/olduklarının sonradan tespit edilmesi 

hallerinde ikinci en yüksek teklifin sahibine/sahipleri sözleşme imzalamak üzere davet edilebilir. 

14.2 İkinci en yüksek teklifin sahibi de verilen sürede Kombinaya gelerek sözleşme imzalamadığı 

takdirde üçüncü istekli davet edilir veya ihale iptal edilir. 

 

Madde 15. Yetkili Mahkemeler: 

 

İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 

 

 

Madde 16. Diğer Hususlar: 

 

16.1 Satış yöntemini Kurum belirler her bir kısım için satış ihalesi, e-ihaleden o Kısıma verilen süre 

anında başlar ve açık artırma usulü ile devam eder. Kurum’un satış yöntemini değiştirme hakkı 

saklıdır. 

16.2 Alıcı, teminat bedelini yatırdığı halde kullanıcı adı ve şifresiyle e-ihaleye girip internet 

üzerinden belirlenen süre içinde ön teklif vermediği takdirde ihaleye katılmamış sayılacak, bu 

durumda teminat bedeli kendisine iade edilecektir. 

16.3 Tekliflerin Kurum’a çeşitli nedenlerle ulaşmaması veya internet, telefon, GSM hatlarındaki 

sorunlar veya yanlış kullanıcı şifresi girilmesi sonucu hesabın bloke olması nedeniyle, e-ihalede 

teklif verilmemesi halinde Alıcı, Kurum’u sorumlu tutmayacağını ve Kurum’dan herhangi bir 

talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder. 

16.4 Kurum ihalenin herhangi bir aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutar. 

 

16 maddeden ibaret olan, iş bu şartnamenin her maddesinden açıkça bilgi aldım, her maddesinin 

içeriğini öğrendim ve karşılıklı müzakere ile okudum ve kabul ettim. 

 

 

         .../…/…… 

 İsim/Kaşe ve İmza 
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              EK-1(GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

KOMBİNA

B.BAŞ HAYVAN 

DERİSİ  GEÇİCİ 

TEMİNAT 

MİKTARI (TL)

K.BAŞ HAYVAN 

DERİ GEÇİCİ 

TEMİNAT 

MİKTARI (TL)

K.BAŞ HAYVAN 

BAĞIRSAĞI   

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

MİKTARI (TL)

B.BAŞ HAYVAN 

SAKATAT 

GEÇİCİ  

TEMİNAT 

MİKTARI (TL)

K.BAŞ HAYVAN 

SAKATATI  

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

MİKTARI (TL)

ADANA 90.000,00 10.000,00 5.000,00 110.000,00 25.000,00

AĞRI 35.000,00 5.000,00 2.500,00 35.000,00 5.000,00

BİNGÖL 50.000,00 5.000,00 5.000,00 70.000,00 5.000,00

DENİZLİ 110.000,00 15.000,00 5.000,00 120.000,00 20.000,00

DİYARBAKIR 75.000,00 3.000,00 3.000,00 80.000,00 5.000,00

ERZURUM 75.000,00 20.000,00 5.000,00 80.000,00 10.000,00

SİNCAN 70.000,00 12.500,00 2.500,00 80.000,00 15.000,00

SİVAS 65.000,00 2.000,00 2.000,00 80.000,00 5.000,00

VAN 35.000,00 5.000,00 2.500,00 35.000,00 5.000,00

YOZGAT 100.000,00 15.000,00 5.000,00 110.000,00 20.000,00


