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A. TEKNİK ŞARTNAME: 

 

TARAFLAR 

 

Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 

Birliği (İHBİR), 

 

Teklif veren taraf ise YÜKLENİCİ FİRMA olarak tanımlanmıştır. 

 

 

I – TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON İŞLERİ: 

 

 Net Sergileme Alanı  

 
 

Pavilyon 2.3 – 485 m2   

 

Pavilyon 7.6 – 220 m2    

 

Pavilyon 4 – 25 m2  

   

         Toplam Konstrüksiyon alanı: 730 m2                                                      
       

                                                           

 Pavilyonun yerleşimi: Hol planları EK 1’de yer almakta olup; yerleşim planı YÜKLENİCİ firma ile 

bilahare paylaşılacaktır. 

 

 Stantların Genel Görünümü:  Yüklenici firma, inşaa edilecek fuar stantları için, İHBİR 2023 yılı 

milli katılım fuarlarının ekinde yer alan, Genel Pavilyon tasarımını kullanacaktır. Türkiye Standının 

diğer ülke pavilyonları arasında ön plana çıkması ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sağlayacak özgün 

bir tasarım oluşturulması için farklı konstrüksiyon malzemeleri, ışıklandırma, tavandan asılı 

materyaller v.b kullanılabilir. 

 

 Gıda ve İçecek ürünleri fuarlarında kullanılan “Türkiye: Ask Türkiye 

(https://www.askturkiye.com/en)“  konseptini içerir  ve  İHBİR tarafından hazırlanan özel tasarım  

EK 2’de yer almaktadır. 

 

  Konstrüksiyon Malzemeleri: MDF olabileceği gibi metal, akrilik, plexiglass malzeme kullanılarak 

da dekoratif bir kombinasyon oluşturulabilir. Ayrıca zemin için çeşitli podest seçenekleri tasarıma 

eklenecektir. Kullanılması planlanan örnekler ve konstrüksiyon malzemeleri teklifle birlikte 

gönderilmelidir. Bunun yanında İHBİR info alanlarına ve firma stantlarında modern bir ışıklandırma 

sistemi kullanılacaktır. Teknik bir konuda yardıma ihtiyaç duyulması halinde aşağıda detayları 

verilen fuar idaresi ile temas kurulması yararlı olacaktır.   

  

 

II – FİRMA STANTLARI VE INFO-STANTLAR: 
 

 Katılımcı stantlarında bulunması öngörülen malzeme listesi (EK 3) ile stant alan ve adetlerini 

gösteren liste (EK 4) ilişik olup teklifler buna göre verilecektir.  

 

 İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) in belirlediği 

m2 de info standı ve/ veya standları ve mutfak alanı tasarımları (EK-5) teki gibi uygulanacaktır. 

İHBİR info standında etkinlik alanlarının dizayn ve tasarımı yüklenici firma tarafından İHBİR’in 



taleplerine göre hazırlanacaktır. Tasarımda belirtilen alanlar haricinde İHBİR ilave show/etkinlik 

alanı talep edebilir. Yüklenici firma bunun için İHBİR’den ilave bedel talep etmeyecektir. Söz 

konusu tasarım üzerinden ilgili fuar için belirlenen info stand m2‘sine göre tasarım YÜKLENİCİ 

FİRMA tarafından revize edilecektir. Söz konusu info-stantta bulunması istenen detaylar; yeteri 

kadar raf, broşürlük, 1 adet şef koltuğu, 3 adet hakiki deri koltuk, 1 adet kilitlenebilir dolap, 2 adet 

askılık, 2 adet çöp kutusu, yeterli büyüklükte kilitli depo alanı ve kilitlenebililir gözlere sahip info 

desk bulunacaktır. Ayrıca mutfak  bölümünde çay kahve hizmetinin verilebilmesine uygun düzende  

bir tezgah, 3 adet kahve makinesi, 4 adet raf sistemi, 2 adet servis arabası, 1 adet ofis masası, 4 adet 

kokteyl masası, 2 adet büyük çöp kutusu, bir lavabo, bir buzdolabı ile bunların su ve elektrik 

bağlantıları bulunacaktır. Çay ve kahve makinası ile firmalara çay kahve servisi yapılması (servis 

opsiyoneldir)  ve bunun için gerekli ürün tedariki,  teklifi veren Yüklenici Firma sorumluluğundadır. 

 

 Tüm Dünya’da etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi nedeniyle info alanı ve tüm katılımcı 

stantlarında hijyenik alan oluşturulacak; söz konusu alan için ilave bir ücret talep edilmeyecektir. 

 

 

B. FİNANSAL ŞARTNAME: 

 

 Hazırlanacak teklif, projenin uygulaması olarak fiyatlandırılacak, ayrıca 1 yıl (2023) olarak 

belirtilecektir. 

 

 Teklif edilen projenin uygulaması üzerinden anlaşma sağlanması durumunda ödeme banka transferi 

ile gerçekleştirilecek olup aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 

 

 Sözleşmenin imzalanıp faturanın İHBİR’e ibrazını takip eden 15 iş günü içerisinde %50, - 

 Standın inşasının tamamlanarak İHBİR’ e teslimi sonrası, fuarın bitim tarihinden itibaren 15 iş 

günü içerisinde %50’si ödenecektir. 

 

 Sözleşme’ye göre fiilen verilmiş iş/hizmetlerin yine Sözleşme’de belirlenmiş ücretleri ödenir, 

bunların dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. YÜKLENİCİ, taahhüdün tamamen ifasına 

kadar, KDV hariç vergi artışları, yeni vergi ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve 

işçi ücretlerinin artması, enflasyon sebebiyle paranın değer kaybı vb. sebeplere dayanarak ücret 

artırımı veya süre uzatımı talebinde bulunamaz.  

 

  Mal, iş, hizmet alımına, sözleşmeye, protokole ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, 

resim ve harçlarla sözleşme giderleri Yüklenici’ye aittir. 

 

 YÜKLENİCİ işbu şartnamede yer hizmet karşılığında İHBİR adına fatura tanzim etmediği ve 

düzenlemediği takdirde İHBİR’in temerrüde düştüğünü iddia edemez, temerrüt hakkında takip/dava 

yoluna gidemez.  

 

 Yüklenici yapacak olduğu tasarımların doğru şekilde yapılmasından sorumlu olup tasarımlardaki 

yanlışlık sebebi ile ürünlerde hata çıkması, ayıplı ürün olması, üretim süreçlerinde gecikme 

yaşanması, malzemelerin zayi olması vs. hallerden sorumlu olacak ve Birlik’ in (İHBİR) herhangi 

bir menfi ve müspet zarar ve ziyana uğraması, kar kaybı yaşaması, cezai şart vs. ödemesi halinde 

Birlik’ in (İHBİR) tüm zararını tazmin edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt 

etmektedir. 

 

 Yüklenici, yapacak olduğu tasarımların herhangi bir şekilde suç teşkil etmediğini ve Türk ve Türkiye 

markasına zarar vermeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Tasarımların suç teşkil etmesi ya da 

Türk/Türkiye markasına zarar vermesi halinde Yüklenici işbu durumdan sorumlu olarak İHBİR’in 

uğrayacağı her türlü menfi ve müspet zarar ve ziyana uğraması, kar kaybı yaşaması ve enflasyondan 

kaynaklanan paranın değer kaybı yaşanması vs. durumlarda Yüklenici tazmin edeceğini beyan, kabul 

ve taahhüt etmektedir. 

 

 



 

C. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR 

 

a. YÜKLENİCİ tarafından oluşturulan ve ihale sonucunda kabul gören tasarımın fikri hakları İHBİR’e 

ait olacaktır. Yüklenici, işbu ihale ve ihale sonucunda imzalanacak sözleşme kapsamında 

hazırlayacağı iletilerle ilgili oluşturulan tüm çizim ve görseller ile benzeri doğmuş ve/veya 

doğabilecek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri (“FSEK”) tarafından tanımlanan “eser” niteliğini haiz 

tüm eserler üzerinde bulunan, FSEK ve/veya konuyla ilgili sair mevzuat ile tesis edilmiş Mali 

haklarını (İşleme hakkı, çoğaltma hakkı, değiştirme hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, İşaret, ses 

ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) devretmeyi; sınai mülkiyeti, telif, 

Manevi hakları ile tasarımda yer alan hak sahipleri ile akdedeceği sözleşmeler ile bu kişilerin 

haklarını (Umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını 

menetmek, eser sahibinin zilyet ve malike karşı hakları) ve yetkilerinin de kullanım haklarını 

İHBİR’e süresiz ve inhisari olarak kayıtsız, şartsız gayri kabili rücu şekilde devredecektir. 

 

b. YÜKLENİCİ tarafından İHBİR için varsa çizilen, hazırlanan, kullanılan tüm çizimler, kopyalar, 

görseller, datalar ve bu dataların saklandığı tüm araçlar (tüm yazılımlar, CD/DVD ve disketler) 

(toplu olarak “Dokümanlar” olarak belirtilecektir) işin sona ermesi koşul olmaksızın, ilgili dönemin 

tamamlanması ile birlikte İHBİR’in mülkiyeti altına girecektir. İHBİR’e bu kapsamda ilgili 

değişiklikleri yapabilir. 

 

c. Yüklenici işbu Sözleşme çerçevesinde oluşturacağı Fikri Mülkiyete Konu Tasarımları, İHBİR’in 

talebi halinde ve her halükârda, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sonlanması anında, derhal 

kullanıma elverişli şekliyle bedelsiz olarak İHBİR’e devretmekle yükümlüdür. 

 

d. İhalenin sona ermesi halinde Yüklenici, İHBİR’e devrettiği fikri ve sınai haklar başta olmak üzere 

yukarıda yazılı manevi ve mali haklar için İHBİR’den bedel/tazminat gibi herhangi bir ad ya da nam 

altında ücret talebinde bulunmayacaktır. 

 

 

D. GENEL ŞARTNAME: 

 

 YÜKLENİCİ FİRMA inşaa edilecek fuar stantları için, İHBİR 2023 yılı milli katılım fuarlarının 

ekinde yer alan Genel Pavilyon tasarımını kullanacaktır. İhaleye teklif veren yüklenici firmalar bu 

tasarımı her fuarın kendi teknik planına (genel renderlar, firma yerleşimi, info stant yerleşimi vb.) 

göre uyarlayıp, stant inşa bedeli için fiyat vereceklerini ayrıca stant tasarım ücreti talep 

etmeyeceklerini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt ederler.  

 

 YÜKLENİCİ FİRMA Genel Pavilyon tasarımında yer alan banner ve ışıklandırma için gerekli 

ekipmanı (tavan asma noktaları, zincirli motor sistemi, halat, truss sistemi vb.) sağlayacak olup için 

bunlar için ayrıca ücret talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt ederler. 

 

 YÜKLENİCİ FİRMA aynı zamanda Genel Pavilyon haricinde Pavilyon içerisinde yer alan Birliğe 

ait dijital platformların yer alacağı ve birliğin belirleyeceği m2 üzerinden info stantların tasarımı ve 

inşaasını da üstlenecektir. Söz konusu info stantların inşaası, tasarım ve uygulama projesinin İHBİR 

tarafından yazılı olarak onaylanmasından sonra yapılacaktır. 

 

 Yüklenici firmanın uluslararası fuarlarda ulusal stant konstrüksiyonu tecrübesi olması tercih nedeni 

olacaktır. Teklif dokümanlarına (çizimler, fiyatlandırmalar, mobilya katalogları, podest/ahşap 

malzeme örnekleri vs.) referans listesi ve daha önce inşaatı gerçekleştirilmiş stant fotoğraflarının 

eklenmesi zorunludur. 

 

 Türkiye Standının inşasında görev alacak tüm çalışanların yol, konaklama, yemek, sigorta giderleri 

v.b konstrüksiyon firması tarafından karşılanacak olup, fuarın açık olduğu zamanlarda, ortaya 

çıkabilecek teknik yardım taleplerini karşılamak üzere ayrıca 3 teknik eleman tahsis edilecektir. 

 

 Yüklenici firma, fuar idaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla, gerekli 

teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür. 



 Türkiye Standının ölçülendirilmiş projesini, onay almak üzere fuar idaresine göndermek sözleşmeci 

firmanın sorumluluğundadır. 

 

 YÜKLENİCİ FİRMA tarafından teklifi verilen projelerden yalnızca İHBİR tarafından belirlenen 

niteliklere haiz ve İHBİR tarafından tasarımı uygun görülen ve onaylanan proje, Milli Katılım 

Organizasyonları için uygulanacak ve kullanılacaktır. Yüklenici firma bu hususu kabul ettiğini 

şimdiden gayrikabili rücu beyan ve taahhüt etmektedir. 

 Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen 

bütün koşullar yer alacaktır. 

 

 Sözleşmenin yapılmasını takip eden 5 gün içinde yüklenici firma, sözleşme miktarının %20’si 

oranında banka teminat mektubunu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde 

bulunan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR)’e 

vermekle yükümlüdür. Bu teminat mektubu fuarın bitim gününe kadar (10 Şubat 2023) geçerli 

olacak; hizmetin, yüklenici firmadan sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz 

alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliği’nin söz konusu teminat mektubunu nakde çevirme hakkı saklıdır. 

 

 Konstrüksiyon teklifi son gönderim tarihi: Teklif, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü mesai saati 

bitimine kadar kapalı zarf usulü gönderilecektir.  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. 

 

 Teklif İçeriği: 

 

1. Genel Kuşbakışı Plan (A3-fotoblok) 

2. Perspektif Görünüş (A3-fotoblok) 

3. Örnek Stant Detay Görünüm (A3-fotoblok) 

4. Kullanılacak malzemelere ilişkin örnekler (tercihen A3 bir karton veya fotoblok üzerine 

yapıştırılmış şekilde) 

5. Detaylı Maliyet Analizi 

6. Referanslar ve Fotoğraflar 

7. YÜKLENİCİ FİRMA’nın İletişim Bilgileri 

 

 Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres: İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) 

Hububat Koordinasyon Şubesi (İHBİR) 

 

 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. 

 

 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. 

 

E. SAİR HUSUSLAR 

 

 İHBİR, teklif içeriğinde yer alan YÜKLENİCİ’ye ait iletişim bilgileri ile iletişime geçecektir. 

İletişim bilgilerinin doğru, ve YÜKLENİCİ’ye ait olduğunu YÜKLENİCİ beyan, kabul ve teyit 

edecektir. 

 

 İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında çıkacak her türlü 

anlaşmazlıklarda İHBİR defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil 

edecektir. 

 

 İşbu şartname Ek’leriyle birlikte 33 (otuzüç) sayfadan ibarettir. 

 

               TEKLİF İSTEYEN 

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 

Mamulleri İhracatçılar Birliği (İHBİR) 

                     TEKLİF VEREN  

           …………………………………. 

 

      İİB İletişim Bilgileri: 

İİB Hububat Koordinasyon Şubesi 

Yenibosna Merkez Mah. 

Sanayi Cad. No:3 

Bahçelievler-İSTANBUL  

      Tel: 0-212-454 05 00 

      Faks: 0-212-454 05 01 - 02 

      Web: www.iib.org.tr 

      E-Mail: hububat@iib.org.tr 

          Fuar İdaresi İletişim Bilgileri: 

          Expocentre International Exhibitions  

          and Conventions Center 

          14, Krasnopresnenkaya nab., Moscow,    

          Russia, 123100 

          T: +7 (499) 7953799, +7(800) 7073799 

          F: +7 (495) 6056075 

          E- mail: centr@expocentr.ru 

          Web: http://www.expocentr.ru/en   
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