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9. AJUR MÜCEVHER TAKI TASARIM YARIŞMASI   
TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
I -   SATIN ALMANIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1 - Birliğe ilişkin bilgiler 
1.1. Birliğin; 

 a) Adı: Mücevher İhracatçıları Birliği 
 b) Adresi: Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi A blok Kat:2 Çobanşeşme-İstanbul 
 c) Telefon numarası: 0 212 454 08 80 
 ç) Faks numarası: 0 212 454 04 07 
 d) Elektronik posta adresi: sirzat.akbulak@immib.org.tr 
    e) Web sitesi: www.immib.org.tr    

Madde 2-Satın Alma konusu mal ve hizmete ilişkin bilgiler 
2.1. Satın alma konusu mal ve hizmetin; 
a)  Adı     : “9. Ajur Mücevher Tasarım Yarışması” organizasyonu  
b) Tanımı: Detayları işbu şartnamenin teknik detaylar kısmında mevcut olan Ajur Mücevher Takı 
Tasarım Yarışması kapsamında yürütülecek ve 2016 – 2017 yılı içerisinde yapılacak Tasarım 
Yarışması ve Ödül Törenine ilişkin konsept, tasarım, PR Hizmetleri, sergileme, ödüllerin konsept 
ve temini, kokteyl ve ödül töreni organizasyonu ve medya takip hizmetleri işi.  
c) Hizmetin yerine getirileceği yer: Ağırlıklı olarak İstanbul olmakla beraber işbu şartname 
kapsamındaki iş, hizmet ve alımların gerektireceği yurtiçi ve yurtdışı gerekli olan yerler. 

Madde 3 - Satın Almaya ilişkin bilgiler 
3.1. a) Satın Alma usulü: Kapalı Teklif Usulü 
 b) Tekliflerin sunulacağı adres: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği  
3.2. Teklifler işbu şartnamenin 4 üncü maddesinde belirtilen son teklif verme tarih ve saatine 
kadar 4 üncü maddede belirtilen yere verilebilecektir. Son teklif verme saatine kadar Birliğe 
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

Madde 4- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 
4.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 
a)  Tekliflerin sunulacağı yer: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi A blok Kat:2 Çobanşeşme-İstanbul 
b)  Son teklif verme tarihi: 05.08.2016 
c)  Son teklif verme saati: 17:00  
4.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanabilecek 
olan olası gecikmelerden Birlik sorumlu tutulamaz. 
4.3.  Birliğe verilen veya ulaşan teklifler, Birlik tarafından geri verilmesinin uygun görülmesi hali 
hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
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              II- SATIN ALMAYA KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 
Madde 5 –Teklif Veremeyecek Kimseler 
5.1. 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) Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan 
üyeler, TİM/Birlik personeli. 
b) Satın almayı yapacak 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 sıhri hısımları, 
ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, 
d) 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, 
e) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar. 
5.2. Bu yasaklara rağmen satın almaya katılan istekliler satın alma dışı bırakılır. Ayrıca, 
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, satın alma iptal edilir. 
Madde 6 - Teklif hazırlama giderleri 
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini 
hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Birlik’ten isteyemez. 

Madde 7 - Şartnamede değişiklik yapılması 
7.1. Teklif istendikten sonra şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin 
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya 
eksikliklerin Birlik tarafından tespit edilmesi veya Birlik’e yazılı olarak bildirilmesi halinde, 
şartnamede değişiklik yapılabilir.  
7.2. Şartnamede değişiklik yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç 
duyulması halinde Birlik, satın alma tarihini erteleyebilir. Erteleme süresince, yeni teklif 
istenmesi ya da mevcut tekliflerin revize edilmesi mümkündür. 

Madde 8 - Satın almanın iptal edilmesi  
8.1. Birlik tarafından gerekli görülen veya şartnamede satın almanın yapılmasına engel olan ve 
düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, satın alma iptal edilebilir. 
Bu halde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır. 
8.2. Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Birlikten herhangi bir hak talebinde 
bulunulamaz. 

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 
Madde 9 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 
İstekliler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. 
Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. 
 
 
Madde 10 - Tekliflerin sunulma şekli  



 

 3 

İstenen belge ve ek bilgilere teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif mektubunda, teklif edilen 
fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Fiyat Teklifi ve işbu şartname, teklif veren şirketin 
temsil ve ilzama yetkilisi tarafından imzalanmalıdır ve kaşelenmelidir. Bu kapsamda, teklifte; 

     a) İşbu şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 
     b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 
     c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,  
  ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de 

faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, 
     d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış ve kaşelenmiş olması, 
 e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; teklif verenin gerçek kişi olması halinde noter 

tasdikli İmza Beyannamesi, tüzel kişilik adına teklif verilmesi halinde şirketi temsil ve ilzama 
yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli İmza Sirküleri bulunması, 

    f) Kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığına dair yazılı beyanının bulunması, 
    e) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve / veya Sanayi odası veya meslek odası belgesi 

ile vergi levhasının birer örneği, gereklidir. 
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 imzalanmalıdır. 
Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak sunulacak ve ayrıca teklif içerisinde KDV’nin hariç 
olduğu belirtilecektir. 

Madde 11 - Tekliflerin geçerlilik süresi  
Teklifler, satın alma süreci Birlik tarafından olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılıncaya yahut 
herhangi bir sebeple Birlik tarafından satın almanın iptal edilmesine kadar geçerlidir. 

Madde 12 – Vergi, Harç ve Diğer Giderler 
12.1. Mal ve hizmet alımına, sözleşmeye, protokole ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait 
bütün vergi (damga vergisi dahil), resim, harçlar, sözleşme giderleri ve benzeri giderler ile 
ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri işi alana aittir.   
12.2. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, sözleşme ile ilgili damga vergisi şirket tarafından 
ödenecek ve damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuzun BİRLİK’e teslim edilmesi ile aynı 
gün içinde işe başlanacaktır.  
12.3. Yüklenici, (13.1) maddede yer alan gider kalemlerinde fark oluşması halinde, bu artış ve 
farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 
 

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA 
İLİŞKİN HUSUSLAR  
Madde 13 - Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi 
13.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar Birliğe (tekliflerin 
sunulacağı yere) verilecektir. 
13.2. Teklifler, Birlik tarafından değerlendirilecektir. 

Madde 14 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi 
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Birlik, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek Satın almayı iptal etmekte serbesttir. Birlik, 
bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.  

Madde 15 - Kesinleşen Satın Alma Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet 
15.1. Birlik satın alma kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firma belirtilen süre zarfında 
Birlik’e gelerek sözleşme imzalamak zorundadır.  
15.2. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi (damga vergisi dahil), resim ve harçlarla 
diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. 

Madde 16 - İş Programı 
İstekli, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) işgünü içinde ayrıntılı kesin iş programını 
Birlik’e teslim edecektir. Birlik, istekli tarafından teslim edilen bu iş programı üzerinde 
değişiklikler yapılmasını, açıklama getirilmesini ya da tamamen değiştirilmesini isteyebilir. 

 V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 
Madde 17 - Ödeme yeri ve şartları                      
17.1. Satın Alma konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme aşağıdaki işbu 
şartname ve akdedilecek sözleşme hükümleri dahilinde işi alanın yazılı olarak bildireceği hesap 
numarasına banka havalesi ödenecektir. 

17.2. Ödemeler: 
İşbu şartname ve akdedilecek olan sözleşme hükümlerine uygun olarak, firma ve BİRLİK’in 
mutabık kalacağı ödeme planına göre yapılacaktır. Firma tarafından avans talep edilmesi halinde 
BİRLİK tarafından bir defaya mahsus olmak üzere avans ödemesi yapılabilir ve bu ödeme en 
erken yarışmanın final gecesinden 3 ay önce yapılabilir. Kalan tutar final gecesinden sonra 
ödenir. Firmanın organizasyon esnasında üçüncü partilerden hizmet alması durumunda bu 
hizmetler BİRLİK’e ayrıca faturalandırılamaz. BİRLİK sadece Firma’ya ödeme yapar. Avans 
ödemesi yapılması halinde BİRLİK tarafından verilecek avans tutarında teminat mektubu talep 
edilebilir. Birlik gerekli görmesi halinde ayrıca, yükleniciden % 6 oranına kadar geçici / kesin 
teminat talep edebilir. 
 

Madde 18 – Fiyat farkı ve süre uzatımı 
Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici, gerek taahhüt süresi, gerekse mücbir 
sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar, KDV hariç vergi 
artışları veya yeni vergi ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin 
artması ve sair sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz.  

19 - Muayene ve kabul şekil ve şartları:  
19.1. Teslim edilen mal ve hizmet, şartname ve sözleşmede belirtilen hususlara uygun olmak 
zorundadır. Gerekli hallerde, Birlik tarafından belirlenecek muayene ve kabul komisyonu ya da 
teknik kontrol grupları vasıtasıyla bu uygunluk kontrol ettirilebilir. 
19.2. Gelen malzemenin veya yapılan hizmetin teknik özellikleri, teknik şartname ve sözleşme ve 
diğer talimatlarda ve görüşmelerde ne şekilde belirtilmişse, gerekli görülmesi halinde yapılacak 
muayenede bunlar tek tek aranır ve kabul, bu muayene, genel teamül, kural ve standartlara göre 
yapılır. 
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19.3. Mal ve hizmetin kusurlu veya eksik olması halinde kusur veya eksik giderilinceye kadar 
ödeme yapılmaz. Mutad bir sürede giderilemeyecek kusur veya eksik varsa ya da kusur veya 
eksik mutad bir süre içerisinde giderilemezse, Birlik, her türlü haklı saklı kalmak kaydıyla 
sözleşmenin fesh edilmesine karar verebilir. 

Madde 20 - Süre uzatımı verilecek haller ve şartları  
20.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 
20.1.1 Mücbir sebepler: 

a) Doğal afetler. 
b) Kanuni grev. 
c) Genel salgın hastalık. 
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

      d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 
20.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre 
uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, 
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Birliğe yazılı 

olarak bildirimde bulunması, 
      d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 
20.2. Birlikten kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller: 
20.2.1. Birliğin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, 
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan 
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte 
olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi 
engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en 
az gecikilen süre kadar uzatılır.  

Madde 21 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  
21.1. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mal ve / veya hizmeti süresinde teslim etmediği / işi 
süresinde bitirmediği takdirde Birlik tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen 
her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005 (binde beş) oranında gecikme cezası 
uygulanabilir. 
21.2. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme 
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  
21.3. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak 
ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden 
ayrıca tahsil edilir. 

V – TEKNİK DETAYLAR 
Madde 22 – İşin Tanımı 
 “8. Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması” kapsamında yürütülecek ve 2015/2016 yılı 
içerisinde yapılacak Tasarım Yarışması, Sergi ve Ödül Törenine ilişkin konsept, tasarım, PR 
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Hizmetleri,  sergileme, ödüllerin konsept ve temini, kokteyl ve ödül töreni organizasyonu ve 
medya takip hizmetleri işi.  

 
Madde 23 - Kapsamı 
Yarışma için ve Ödül Töreni için konsept belirleme, tasarım hizmetleri, jüri seçimi, yarışma 
koşullarının belirlenmesi, basın duyuruları için medya planlama ve satın alma hizmetleri, 
sergileme,  ödül gecesi organizasyonu ve ödüllendirme vb işler kapsamında danışmanlık 
alınacak, etkinlik yönetimi ve organizasyon, reklam ve tasarım, medya ilişkileri yönetimi ve 
raporlama hizmetleri ve bu tür işlerde mutad olan diğer iş ve hizmetlerdir. İş ve hizmetin 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilumum işçilik, malzeme, ehliyetli nezaret de iş ve hizmetin 
kapsamında olup, teklif veren şirket tarafından sağlanacaktır.  
 
Etkinlik Yönetimi ve Organizasyon Hizmetleri  
 
MİB’in ihtiyaçları doğrultusunda, iş hedeflerine yönelik “Ajur Mücevher Takı Tasarım 
Yarışması”nın ve sonrasında İstanbul’ Wow Otel Convention Center’da (Otel ile anlaşma Birlik 
tarafından yapıldı) yemekli ve müzikli (canlı müzik) yaklaşık 900 kişinin katılımı ile 
düzenlenecek “Final Gecesi Ödül Töreni”nin tasarlanması, konsept, içerik ve akışının 
oluşturulması, yemekli bir şekilde tüm organizasyonun gerçekleştirilmesi, strateji geliştirilerek 
aşağıda detayları verilen organizasyonun hayata geçirilmesi. Organizasyona ilişkin hizmet alım 
kalemleri aşağıda belirtilmiş olup her kalemin karşısında fiyat teklifi verilebililir veya bu 
kalemler göz önünde bulundurularak genel toplam olarak teklif verilebilir. 

1 YARIŞMA TAKVİMİNİN BELİRLENMESİ VE FİNAL GECESİNE KADAR SÜRECİN PLANLANMASI 
 2 YARIŞMANIN GÖRSEL YAZILI MEDYADA OUTDOOR MECRADA VE İNTERNETTE BANNER,AFİŞ 

BİLBOOARD VS. TASARIMLARININ HAZIRLANMASI DUYURULMASI SOSYAL MEDYA HESAPLARINI 
(FACEBOOK TWİTTER İNSTAGRAM PİNTEREST SNAPCHAT) ETKİN OLARAK KULLANILARAK GENİŞ 
KİTLELERDE YARIŞMANIN FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI.  

 3 YARIŞMA İÇİN ONLİNE BAŞVURU FORMU OLUŞTURULMASI, (YAZILIM YARIŞMA İÇİN ONLINE 
BAŞVURULARIN ALINMASI,  

 4 YARIŞMACILARLA İLETİŞİM VE PAFTALARIN TESLİM ALINARAK JÜRİYE SUNULMASI, ÖN ELEME SONRASI 
FİNALE KALAN FİNALİSTLERLE KOORDİNASYON 

 5 FİNALİST TASARIMLARIN SPONSOR KUYUMCU FİRMALARA SUNUMU VE ÜRETTİRİLMESİ 
 6 FİNALİSTLERE MİNİ KATALOG 
 FİNAL GECESİ  

7 BİRLİK KOORDİNASYONU İLE DAVETLİ LİSTESİ OLUŞTURMA, DAVETİYE/ LCV ALINMASI 
 8 KARŞILAMA KAYIT VE OTURUM ORGANİZASYONU  
 9 HOST/ HOSTES 
 10 ROPÖRTAJ & FOTOĞRAF PANOSU 
 11 FUAYE ALANINDA FİNALİST TASARIMLARIN GÖSTERİLDİĞİ   

2 METRE UZUNLUĞUNDA 1 METRE ENİNDE FİNALİST ESER SAYISI KADAR TOTEMLER VEYA PANOLAR 
HAZIRLANMASI 

 12 SALON DEKOR (KOKTEYL MASASI GİYDİRME, KARŞILAMA MASASI MASALARIN SÜSLEMESİ ŞAMDAN VE 
SUPLA DAHİL)  

 13 JİMMY JİB KAMERA, KAYIT, REJİ, ORGANİZASYON BİTİMİNDE GECENİN KISA FİLMİ  
14 SAHNE KURULUMU KÜRSÜ, SES, IŞIK, SİSTEMİ, SAHNE ALACAK SANATÇI İÇİN SES IŞIK REJİ KURULUMU, 

RİDER BACKLİNE DÜZENLEMESİ, 
 15 USTALARA SAYGI BÖLÜMÜ İÇİN TARAFIMIZCA SEÇİLECEK 3 USTA’NIN 1 DAKİKALIK TANITIM VTR’Sİ 
 16 PLAKET (TASARIM MİB TARAFINDAN BİLGİSAYAR ORTAMINDA VERİLİR ÜRETİM FİRMA TARAFINDAN 

YAPILIR) 
 17 SUNUCU  
  GENEL TOPLAM 
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İş Tanımları Detayları: 
• Duyuru: Birlik tarafından temin edilecek listenin yanı sıra Birlik ekibi ile oluşturulacak 

listedekiler ile iletişime geçilerek yarışmanın duyurulması, duyuru mailinin oluşturulması ve 
gönderimlerinin yapılması 

• Yarışma için online başvuru formu hazırlanması, gelen başvuruların MİB talep ettiği an 
raporlanması, başvuruların sınıflandırılması,  

• Posta veya elden teslim yoluyla Yarışmaya gönderilen tasarımların toplanması, gelen 
başvuruların kayıt altına alınması, paftaların elektronik ortama aktarılması, jüri için online 
değerlendirme formu hazırlanması ve MİB tarafından gerekli görülecek yazılımların 
gerçekleştirilmesi, 

• Ödül Töreninde Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışmasında dereceye giren eserlerin 
Mücevheri Tasarım Yarışması Panosuna pafta görüntüleri, üretilen ürünlerin tasarımcı 
bilgileri ile üretici bilgilerinin yanı sıra, tasarımların sergilenebilir hale getirilerek panoda 
yer alacak şekilde sergilenmesinin yapılması, Web sitesi üzerinden projelerin elektronik 
ortamda yüklenerek değerlendirilme sisteminin kurulumu ve takibi. 

• Jüri üyelerinin koordinasyonu ve iletişiminin sağlanması, jüri değerlendirme sürecinin 
organize edilmesi; Jüri toplantısı düzenlenmesi ve koorinasyonu; Juri değerlendirme 
toplantısı 2. Turda yapılacak olup, 1. tur değerlendirme elektronik ortamda yapılarak en 
yüksek puan alacak eserler belirlenecektir. 2. tur jüri toplantısı elektronik ortamda puan alan 
eserlerin paftalarının fiziki ortamda sergileneceği bir toplantı şeklinde yapılacaktır. 

• Eserlerin yarışmadan iki ay sonrasına kadar saklanması ve iade talep edenlerin iadelerin 
yapılması ve kazanan eserlerin sergisi.  

• Akademik çevrenin koordinasyonu 
▪ Yarışma kapsamına alınacak akademik çevrelerin belirlenmesi, ilişkilerin 

sağlanması ve koordinasyonu, 
▪ Duyuru metinleri oluşturularak, hedef üniversitelerle iletişime geçilerek yarışmanın 

duyurulması, 
▪ Afişlerin ve başvuru formlarının üniversitelere iletilmesinin ve astırılmasının 

koordinasyonu 
▪ Seçilen üniversitelerin ziyaret edilerek gerçekleştirilmesi 

 
• Tüm iş ortaklarının, tedarikçilerin ve tüm ekibin koordinasyonunun sağlanması (ilgili üçüncü 

kuruluşlar ve kişiler ile toplantılar, fotoğraf ve video çekimi vs.)  
 
Reklam ve Tasarım Hizmetleri 
 
“9. Ajur Mücevher Tasarım Yarışması” etkinliği kapsamında belirlenecek iletişim stratejisi 
kapsamında, gerekli görülürse,  

• Gerçekleştirilecek reklam stratejisinin geliştirilmesi, reklam konseptlerinin oluşturulması 
ve reklam kampanyalarının tasarlanması, TV reklam filmi, radyo reklamı/spotu, gazete-
dergi ilanları, açık hava reklamları gibi her türlü reklam materyalinin tasarımı, uygulaması 
ve bunun için 3. Partiler ile gerekli organizasyonun yapılması ve bütçelendirilmesi, 
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• “9. Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması” kurumsal kimlik bileşenleri (dosya, katalog, 
broşür, web sitesi, afiş, poster, ilan, banner, sahne tasarımı, sergi salonu tasarımı, basın 
toplantısı salon kimliklendirmesi vb. tasarım ve uygulamaları) stand, web sitesi gibi 
tasarımlar, toplantı-organizasyon branding malzemeleri gibi her türlü basılı materyalinin 
tasarımı, uygulaması-baskısı-dağıtımı ve bunun için 3. Partiler ile gerekli organizasyonun 
yapılması ve bütçelendirilmesi, 

• Bütçe onayı sonrası, hizmetin her evresinin takibi ve işin ideal şekilde sonuçlanmasının 
sağlanması, medya planlama ve satın alma konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,  
 
 
 

Medya İlişkileri Yönetimi 
• “9. Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması”nın ve MİB’in iletişim hedefleri doğrultusunda 

proje bazlı “Medya Planı” hazırlanması ve uygulanması 
• Yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya araçlarından uygun olanların belirlenmesi ve yerel, 

ulusal, sektörel ve uluslararası mecralarda doğru zamanda ve etkin şekilde kullanılması 
(basın bülteni, özel haber ve röportajlar, özel görüşmeler, basın gezileri, basın ziyaretleri, 
basın yemekleri, basın toplantısı vb) 

• “9. Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması”nın ve MİB’in iletişim hedefleri doğrultusunda, 
ana iletişim stratejisi ile uyumlu, projeyi tanıtıcak ve MİB’in imajını pekiştirecek mesajların 
belirlenmesi, mesaj içeriğinin doldurulmasını sağlamak, önerilerde bulunulması, kurum 
sözcüleri tarafından paydaşlara doğru zamanda, etkili bir şekilde iletilmesinin sağlanması,  

• Konuşma metinleri ve basın bültenlerinin hazırlanması, basın bilgi dosyası oluşturulması, basın 
toplantıları ve röportajlar öncesi hazırlık raporu, basından gelecek sorular ve verilmesi gereken 
yanıtlardan oluşan soru-cevap dokümanı, sonrası ise kritik durumlarda değerlendirme raporu 
hazırlanması, 

• İletişim hedefleri doğrultusunda, “9. Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması” basın 
toplantısının konseptinin belirlenmesi, organizasyonu ve uygulaması (mekan, tarih, pazar 
araştırması, ikram, bütçelendirme, fotoğraf ve video çekimi)  

• Basın listelerinin oluşturulması (ulusal ve sektörel), basın davetinin oluşturulması ve 
gönderimi, basın LCV’sinin yapılması ve basın katılımının sağlanması, basın bültenlerinin 
hazırlanması, basın dosyalarının hazırlanması (basın bülteni, broşürler, konuşma metinleri, 
görseller vb) etkinlik sırası basının karşılanması ve koordinasyonu, özel görüşme / röportajların 
organize edilmesi, basın katılımının raporlanması, etkinlik sonrası basın gönderimi yapılması 
(toplantıya katılmayan basına) 

• Hizmet alınan uzman medya takip kuruluşundan elde edilen veriler baz alınarak, proje ile ilgili 
basın yansımalarının yorumlanması, karşılaştırılması ve raporlanması, sonuçların iletişim 
planına uygunluğu açısından değerlendirilmesi, (gerekli görülürse rakip analizi yapılması) 

• Hizmet sözleşmesi süresince, proje kapsamında, tehdit oluşturabilecek, acil tepki verilmesi 
gerekebilecek, krize neden olabilecek konuların ekip ile birlikte belirlenmesi ve olası kriz 
durumlarında proaktif konu ve iletişim yönetimi yapılması. 

 

ÖDÜL TÖRENİ İŞ VE HİZMETİNİN TANIMI VE KAPSAMI: 

• Yer  : İstanbul 
• Tarih                  : 17 Mart  2017 
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• Katılımcı Sayısı : 900 kişi (azami) 
• Özellikler        : Yukarıda belirtilen etkinlik, organizasyon, reklam-tasarım ve medya 

ilişkileri hizmetlerinin yanı sıra; konsept belirleme, davetiye tasarım, basım, davetli 
listesi, davetiye dağıtım, LCV hizmeti, karşılama deski- hosting hizmetleri, fuayede 
alanı ve sahne tasarım ve kurulumu, sahne ışığı, ses, reji kurulumu, sunucu, sanatçı 
organizasyonu, mekan dekorasyonu, ödül konseptinin belirlenmesi, salon kirası, tüm 
etkinliğin organizasyonu ve tüm ekiplerin koordinasyonu 
 
 

Madde 24 – Tekliflerin İçeriği 
Teklifi veren şirketin işbu şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen içerik ile birlikte aşağıda yer 
alan içeriğe uygun power point Proje Teklifi sunması gerekmektedir: 
 

• Şirket tanıtımı 
• Varsa proje ödülleri/Müşterileri/Referansları  
• Sektör tecrübesi, kampanya/proje örnekleri 
• Benzer yarışma tecrübesi, proje örnekleri 
• Slogan önerileri/Yarışmakonsepti 
• Ödül Töreni Ana hatlarıyla PR Faaliyetleri, İletişim ve Duyuru Kanalları, 
• Ödül Töreni ve Proje Sergisi Power Point Sunumu (CD Formatında), 
• Proje’de çalışacak olan personelin sayısı ve tanıtımı (unvan, sayı, tecrübe ve mesleki 

özgeçmiş) 
 

Madde 25 – Müeyyide 
Yüklenici şirketin organizasyon hizmetini işbu Teknik ve Teklif Şartnamede belirtilen şartlar 
çerçevesinde tamamlamaması ya da bu Teknik ve Teklif Şartnameye aykırı hareket etmesi 
durumunda başkaca zarara ilişkin her türlü haklar da saklı kalmak kaydıyla yüklenici şirkete 8. 
Ajur Mücevher Tasarım Yarışması teklif bedelinin % 5’i oranında müeyyide uygulanabilir. 

Madde 26 – Değerlendirme Kriteri 
Mücevher sektör tecrübesi, yarışma tecrübesi, referansları, slogan önerileri, iletişim ve duyuru 
kanalları, yarışma konsepti, ödül töreni ve proje sergisi power-point sunumu, 8. Ajur Mücevher 
Tasarım Yarışması Organizasyonuna genel yaklaşımı, iş ve çalışma planı, çalışacak personelin 
sayısı ve nitelikleri ve ekonomik açıdan uygun fiyat teklifi satın alma komisyonu ve yarışma 
komitesi tarafından uygun bulunan şirketin teklifi en uygun teklif olarak kabul edilecektir. 
 
 VI – DİĞER HUSUSLAR 
Madde 27 - Birliğin Yetkileri ve Sair Hususlar 
27.1. Birlik, 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp, BİRLİK tekliflerin değerlendirilmesinde, satın 
almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, uygun bedeli tespitte ve uygun teklif sahipleri arasında 
ayrıca pazarlık yapmakta veya satım konusu hizmeti dilediğine istediği şartlarda vermekte 
serbesttir.  
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27.2. Bu teklif şartnamesinde bulunmayan hususlar için “Türkiye İhracatçılar Meclisi İle 
İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”, “Türkiye İhracatçılar Meclisi İle 
İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”, “Türkiye İhracatçılar Meclisi 
ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları” ve bu kanun, yönetmelik 
ve usul ve esaslara dayalı olarak çıkartılan alt mevzuat hükümleri ve talimatlar geçerlidir. 
27.3. İşbu şartnamedeki hükümler ile 28.2. maddede belirtilen İhracatçı Birlikleri mevzuatı 
arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ilgili İhracatçı Birlikleri mevzuat hükümleri 
geçerlidir. 
27.4. İstekli anılan işi teklif ve teknik şartnamedeki hükümlere göre yerine getirmekle 
yükümlüdür. Aksi durumda uygunsuzluklar tespit edilip uyarıda bulunulur. Uygunsuzlukların 
devamı durumunda kendisine Birlik tarafından hiç bir ödeme yapılmayacağı gibi, Birliğin bu 
hizmeti bir başka firmaya yaptırmasından doğacak fiyat farkının ödenmesi de yükleniciye ait 
olacaktır. 
27.5. İstekli, teklif şartnamesinde belirtilen işe başlama tarihlerinde işe başlamadığı veya işi 
süresinde ve/veya teknik ve teklif şartnamedeki ve imzalanacak olan sözleşmedeki hüküm ve 
şartlara uygun olarak tamamlamadığı taktirde Birlik iş / hizmet / mal alımını iptal etmekte 
serbesttir. 

Madde 28 – Denetim 
İşin devamı süresince Birlik veya görevlendireceği teknik kontrol grupları tarafından denetim 
gerçekleştirilebilir. Söz konusu denetim: 

a) Yüklenicinin yaptığı tüm iş ve işlemleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek, 
b) Proje ve organizasyon süresince, gerekli görülen hallerde istekli firmanın 

yetkilileri ya da çalışanları ile ikili görüşme yapmak, toplantı düzenlemek,  
c) Hizmetin tam ve eksiksiz yürütülmesi amacıyla, yüklenici tarafından alınması 

gerekli her türlü tedbiri belirlemek ve bunları yükleniciye bildirmek, hususlarını 
içerir. 

Madde 29 - Anlaşmazlıkların Halli 
Anlaşmazlık hallerinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  
Madde 30 – 30 ana madde ve 10 sayfadan ibaret olan işbu teklif şartnamesi ve teknik şartname 
istekli ile imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, aşağıda şirket kaşesinde unvanı 
yazılı bulunan şirket yetkilisi tarafından okunup, anlaşılıp itirazsız olarak imzalanarak teklif 
ekinde sunulacaktır. Birlik, imzalanacak sözleşmede işbu şartname kapsamı dışında kalan şartları 
belirlemekte serbesttir.  
 
 
       TEKLİF SAHİBİ ŞİRKETİN UNVANI                  
                   Şirket Yetkilisinin Adı ve Soyadı 
                                     İmzası 
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