
MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

ULUSLARARASI ALIM HEYETİ PROGRAMI ACENTA HİZMETİ 

SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 

 

1. TARAFLAR 
İşbu şartname, Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi 
Caddesi Yenibosna- Bahçelievler İstanbul adresinde mukim Mücevher 
İhracatçıları Birliği (bundan sonra BİRLİK olarak anılacaktır) ile BİRLİK’nin 
faaliyet alanında yeralan, her yılın Ekim ve Mart aylarında İstanbul Mücevher 
Fuarı ile eş zamanlı olarak, T.C. Ekonomi Bakanlığı destek ve onayı ile 12-15 
Ekim 2017 tarihlerinde düzenleyeceği “Uluslararası Alım Heyeti 
Organizasyonu” kapsamında her türlü turizm faaliyetlerinin gerektirdiği 
çalışma ve uygulamaları sağlamak amacıyla Turizm Acentası (bundan sonra 
Acenta olarak anılacaktır) arasında söz konusu faaliyetlerin teknik ve hukuki 
detaylarını kapsamaktadır. 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU 
İşbu Şartnamenin konusu, BİRLİK’in faaliyet alanında bulunan Uluslararası Alım 
Heyeti Organizasyonu’nun her türlü turizm ayağı ile ilgili aktivitelerin 
gerektirdiği bütün çalışma ve uygulamaların tam ve eksiksiz yerine getirilmesi 
karşılığında Acenta tarafından BİRLİK’ten talep edilen ücretin 
belirlenmesinden ibarettir. 

3. ACENTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
3.1. Acenta, BİRLİK’nin düzenlediği Uluslararası Alım Heyeti 

Organizasyonu’nun turizm ayağında kalan aşağıdaki faaliyet 
kalemlerini eksiksiz bir biçimde yürütmekle yükümlüdür. 

3.2. Otel odalarının rezerve edilmesi, 
3.3. Alımcıların yeni kayıt, iptal ve değişiklik taleplerinin yerine getirilmesi,  
3.4. Voucherların gönderimi, (BİRLİK misafirlerinin voucherlarının Birlik 

misafirlerinin maillerine, Host Firma misafirlerinin voucherlarının hem 
Host firma maillerine hem de misafilerinin maillerine gönderilmesi 
gerekmektedir.) 

3.5. Yeni kayıt, değişiklik ve iptallerin gün sonunda BİRLİK’e raporlanması,  
3.6. Havalimanı transferi talep eden alımcıların transferlerinin yapılması, 

havalimanı transferlerinden bir gün önce transfer talep eden kişilerin 
uçuş detaylarının yer aldığı karşılama programının Birlik’le paylaşılması 
ve organizasyon sonunda gerçekleşen transfer listesinin BİRLİK’e 
raporlanması, 

3.7. Organizasyona katılacaklarını belirten JTR misafirlerinin uçuş 
bilgilerinin alınması ve uçuş bilgilerini paylaşmayan misafirlerin 
odalarının iptal edilmesi. 

3.8. Anlaşılan otellerde BİRLİK karşılama standı kurulması, 
3.9. Kurulan stantlarda yer alacak hosteslerin görevlendirilmesi, ve 

karşılama standında yapılacak olan işlerle ilgili hosteslerin 
bilgilendirilmesi, 

3.10. Check-in sırasında katılımcıların pasaport fotokopilerinin çekilip, 
organizasyon sonrası INHOUSE listesi ile beraber 3 gün içerisinde 
BİRLİK’e eksiksiz teslim edilmesi, 

3.11. 12.10.2017 tarihinde konaklamanın yapılacağı otelin salonunda, Türk 
Mücevher Firmaları ve konaklama yapan mücevher alıcılarının saat 



09:00 ve 13:00 arasında yapacakları ikili görüşmelerin 
organizasyonunun yapılması, 

3.12. (İkili görüşmeler için yapılacak firma eşleşmeleri Birlik’in Acenta’ya 
vereceği bilgiler dahilinde yapılacaktır.) 

3.13. BİRLİK adına yürütülen tüm faaliyetlerde BİRLİK’in kurumsal kimliğine 
uygun görünürlük malzemelerini kullanılması, 

3.14. BİRLİK’in konaklayacağını bildirdiği isimler arasında, iptallerin 
konaklamadan 48 saat önce bildirilmesinde noshow uygulanmaması, 
son 48 saat içinde yapılan bildirimlere ise ilk gece noshow uygulanıp 2. 
ve 3. gece noshow uygulanmaması, ayrıca checkin yapmayan 
konaklama listesindeki kişilerin BİRLİK’e bildirilerek 1. Gecesinin 
noshow uygulanıp 2. ve 3. gecesine noshow uygulanmaması ve bu 
işlemlerin BİRLİK’e raporlanması. 

3.15. Faturalandırmalar, oteller tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı’na, 
yapılan konaklamalar üzerinden kişi başı en fazla 3 gece olarak 
yapılacaktır. 3 gecenin üzerinde yapılan konaklamalar, Birlik ve 
Müşterilerini davet eden Host firmaların onayları ile Acenta tarafından 
ya Birlik’e ya Host firmalara ya da otel tarafından konaklama yapan 
kişiye Birlik ile Acenta arasında belirlenecek fiyat üzerinden 
faturalandırılacaktır. Gerçekleşen konaklamalar dışında 1 gece noshow 
uygulanan odalar yine Birlik’in onayı ve bilgisi dahilinde Acenta 
tarafından Birlik’e, Host Firmalara ya da otel tarafından konaklamayı 
gerçekleştiren kişiye faturalandırılacaktır. Birlik’e noshow odalar 
faturalandırılırken toplam tutulan oda üzerinden %10 noshow hakkı 
uygulanacaktır. 

3.16. Acenta, Ticaret Müşavirleri tarafından onaylanan alıcılar ile irtibata 
geçecek, uçak biletlerini talep edecek ve firmaya voucher belgesini 
gönderecektir. Firmaların konaklama tarihinden en geç 72 saat 
öncesine kadar elektronik biletini paylaşmaması durumunda, 
rezervasyon Acenta tarafından iptal edilecek ve olası Noshow’un önüne 
geçilecektir. 

3.17. Madde 3 altında adı geçen tüm çalışmalar için BİRLİK’in onayladığı 
gerekli çalışmayı gerçekleştirmek, BİRLİK’in onayı ile 3. şahıslara plase 
etmek, satın almaları gerçekleştirmek ve her türlü turizm faaliyet 
çalışmasını ve takibini üstlenmek. 

 

4. İDARİ HUSUSLAR 
4.1. BİRLİK ile tekliflerin değerlendirilmesinin ardından çalışmaya karar 

verilen Acenta arasında bir sözleşme tanzim edilecektir. Söz konusu 
sözleşme ile aşağıdaki şartların karşılanması beklenecektir. 

4.2. Acenta tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili olarak 3. şahıslar 
tarafından TURİZMİ TEŞVİK KANUNU kapsamında yapılacak 
başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak tüm sorumluluklar 
Acenta’ya ait kabul edilecektir. 

4.3. Acenta , BİRLİK’nin misafirlerine ait her türlü bilgi dâhil olmak üzere, 
BİRLİK’in ticari sırları, çalışma ve yönetime ilişkin bilgileri ve tüm yazılı 
veya sözlü bilgilerin ve BİRLİK adına yürütülen araştırma ve 
çalışmalardan elde ettiği bilgilerin gizli bilgiler olduklarını ve BİRLİK’in 
yazılı izni olmadan hiç kimseye açıklamamayı / hiç kimseyle 
paylaşmamayı ve bunun için tüm tedbirleri almayı taahhüt edecektir. 



Acenta, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerin de bu 
taahhüde uygun davranmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde Acenta, 
BİRLİK’in uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararları tazmin ile mükellef 
tutulacaktır. Bu taahhüt Sözleşme bittikten sonrası için de geçerli 
olacaktır.  

 

5. TEKLİF VERME ŞEKLİ 
5.1. Teklifin, organizasyon hazırlık süreci ve organizasyon dönemi ile 

birlikte toplam üç (3) ay geçerli olmak kaydıyla, Ekonomi Bakanlığı’na 
hazırlanacak rapor süreci baz alındığında organizasyon bitiminden en 
geç 2 ay sonra ödeme yapılması, öngörülmektedir. Acenta ve BİRLİK'nin 
anlaşması halinde, 3 (üç) aylık süre için aralarında Sözleşme 
imzalanacaktır. 

5.2. Teklif alınacak oteller listesi; 
 

 DIVAN SUITES ISTANBUL G-PLUS 
 ELITE WORLD BUSINESS / ELITE WORLD EUROPE 
 GORRION HOTEL ISTANBUL 
 HOTEL PULLMAN AIRPORT / HOTEL MERCURE ISTANBUL AIRPORT 
 RADISON BLU AIRPORT 
 WOW AIRPORT / WOW ISTANBUL 
 WYNDHAM GRAND ISTANBUL EUROPA 
 WISHMORE HOTEL ISTANBUL 
 HYATT REGENCY ATAKÖY 
 SHERATON ISTANBUL ATAKÖY 
 

5.3. Acentalar, Şartname ekinde gösterilen örneğe uygun olarak tekliflerini 
hazırlamalıdırlar. Şartname örneğine uygun olarak hazırlanmayan 
teklifler geçerli sayılmayacaktır. 

5.4. Teklif mektubu içerisinde stantlarda görevlendirilecek hostesler ve 
havalimanı karşılamaları ve otel-fuar alanı arası transferler için acenta 
teklifi yer almalıdır. 

5.5. Teklifler isteklilerden yazılı olarak kapalı zarf içerisinde alınır. İstenen 
belge ve ek bilgilere mutlaka teklif mektuplarında yer verilmelidir. 
Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça 
yazılmalıdır. Teklif mektupları teklif veren tarafından her sayfası 
kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan 
sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği 
konu açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı da 
teklif veren tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Yukarıda 
belirtilen hususlara uygun olmayan, duyuruda belirtilen gün ve saatten 
sonra verilen teklifler değerlendirmeye tabi tutulmaz. Ayrıca zarfın 
ihale teklifi içerdiği ve yetkililer haricindeki kişiler tarafından kesinlikle 
açılmaması gerektiği hususu zarfın üzerinde açık bir şekilde 
belirtilmelidir. 

5.6. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi 
tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 

5.7. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; 
teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 



15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her 
türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK ’i bilgilendirecektir. 

5.8. Komisyon kararından sonra 10 iş günü içinde hizmet sözleşmesi 
düzenlenecektir. 

5.9. Acenta ile BİRLİK arasında imzalanacak sözleşmeden doğan damga 
vergisi tutarı hesaplanarak Acenta tarafından vergi dairesine 
ödenecektir. 

5.10. Acenta, BİRLİK'e sağlayacağı her türlü mal ve hizmet karşılığı 
düzenleyeceği faturalarda, 14.04.2012 Tarih 28264 Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 117 No.lu KDV Tebliği çerçevesinde 5/10 
oranında KDV tevkifatı uygulaması yapacaktır. 

5.11. Acenta, satın almalar üzerinden aldığı matbu komisyon tutarını veya 
oranı, harcama kalem ve masraflarını düzenleyeceği fatura detayında 
ayrıca belirtmelidir. 

5.12. Acenta ve BİRLİK'nin anlaşması halinde, Acenta toplam satın alma 
tutarının %30’u kadar banka teminat mektubunu BİRLİK'ne verecektir.  

 

6. TEKLİF İÇERİĞİ 
6.1. Acenta antetli kağıda, ıslak imzalı, kaşeli Türk Lirası bazında KDV hariç 

fiyat teklifi yazısı. (Türk Lirası haricindeki fiyat teklifleri 
değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

6.2. Acenta iş örnekleri ve referans listesi. 
6.3. Belirtilen hizmet kalemlerine ilişkin işin alındığı tarihten 15 Ekim 2017 

tarihine kadar bir eylem planını içeren bilgilendirme metni. 
6.4. Acenta’nın, organizasyon sonunda Birlik misafiri konaklamalarına %10 

Noshow hakkı tanıyacağına dair ıslak imzalı yazı. 
 
 

7. TEKLİF 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. 

7.1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim 
Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli, 

7.2. TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu 
üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten üç yıl müddetle, 

7.3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece 
kan ve sıhrî hısımları, 

7.4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel 
kişilikler, 

7.5. 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, 

7.6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar, 

 

 



8. İHALE DIŞI BIRAKLIMA NEDENLERİ 
8.1. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler (Acenta), bu durumlarının 

tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; 
8.2. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan, 
8.3. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş vergi borcu olan, 
8.4. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı 

yargı kararıyla hüküm giyenler. 
 
 
 

9. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ 
9.1. Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlik mensuplarından 

oluşacak bir Komisyon tarafından değerlendirilecektir. 
9.2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve Acenta’nın benzer işlerde tecrübe 

ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır. 
9.3. Acenta'lar, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında satın 

alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK’den her ne nam altında olursa 
olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve 
taahhüt ederler. 
 

10. İHALEDEN VAZGEÇME 
10.1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. 
10.2. Acenta'ları, BİRLİK’in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan 

vazgeçmesi halinde BİRLİK’den her ne nam altında olursa olsun 
herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve 
taahhüt ederler. 
 

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
11.1. İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul 

Tahkim merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklar da  Türk hukuku ve 
İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır. 
 

12. TEKLİF VERME SON TARİH ve SAATİ  
12.1. Hizmet alımına ilişkin kapalı zarf içerisinde ki fiyat teklifleri ve 

referanslar 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ilgili 
adrese gönderilecektir. 
 

13. TEKLİFLERİN KARGO İLE GÖNDERİLECEĞİ ADRES 

Mücevher İhracatçıları Birliği 

Adres:Dış Ticaret Kompleksi A-Blok 2. Kat Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. 34197 
Yenibosna, Bahçelievler - İstanbul 

Tel:212-454 08 69 Faks:212-454 04 07 

Web: www.immib.org.tr 

E-Mail: doruk.poyraz@immib.org.tr  

Birlik işbu şartnamede dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 


