
 
KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

“WEB SİTESİ TASARIMI VE YÖNETİMİ HİZMETİ” İHALESİ 
 
İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği için hazırlanacak web sitesinin tasarım, 
kodlama, arama motoru optimizasyonu, içerik yönetim modülerinin hazırlanması ve yıllık 
bakım ve güncelleme hizmetleri ihalesidir. 
 
1 - TARAFLAR 
İşbu şartname, Dış Ticaret Kompleksi C-Blok Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 
3 Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(bundan sonra BİRLİK olarak anılacaktır) ile Ajans Hizmetleri firması (bundan sonra AJANS 
olarak anılacaktır) arasında söz konusu faaliyetlerin teknik ve hukuki detaylarını kapsamaktadır. 
 
2 - ŞARTNAMENİN KONUSU 
 
İş bu Şartnamenin konusu, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği için 
hazırlanacak web sitesinin tasarım, kodlama, arama motoru optimizasyonu, içerik yönetim 
modülerinin hazırlanması ve yıllık bakım ve güncelleme hizmetlerini verecek firmanın 
belirlenmesi için teknik detayları ve ihale şartlarını kapsamaktadır. 
 
3- FİYAT TEKLİFİ VERİLECEK OLAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
 
Web sitesinin teması Kuru Meyve ürünü ve ihracat odaklı bir yaklaşımla özgün olarak 
hazırlanmalıdır, stok görseller, şablon tasarımlar (template), hazır altyapılar kullanılmamalıdır. 
 
Site hem iç paydaşlara (üyeler, çiftçiler, kamu, yatırımcılar) hem de dış paydaşlara (Kuru Meyve 
alıcıları, yabancı ülke otoriteleri, STK’lar) hitap eder nitelikte Türkçe ve İngilizce dillerinde 
olmalıdır. 
 
Sitenin tasarımı durağan/statik bir anlayışla değil özgün animasyonlar, grafikler ile 
zenginleştirilmiş, dinamik bir yapıda olmalıdır. 
 
Site tasarımı Birlik’e ait videolar ile desteklenmiş olmalıdır. 
 
Site tasarımında Birlik’e ait görsel havuzu kullanılmalıdır, stok görsel kullanımı 
istenmemektedir. 
 
Sitede yabancı ziyaretçilerin aradıkları ürünleri üreten/tedarik eden firmaları bulabilecekleri 
bir partner bulucu modülü olması talep edilmektedir.  
 
Tasarımı ve kodlaması yapılacak olan web sitesi ile ilgili olarak aynı zamanda arama motoru 
optimizasyonu ve 1 yıllık bakım ve güncelleme hizmeti de talep edilmektedir. 
 
Hazırlanacak olan çalışmanın tüm dökümanları Birlik’e ait olacaktır. 
 
Hazırlanacak olan tüm çalışmaların mobil uyumluluğu esastır. 



 
Tüm browser ve cihazlarda desteklenen bir çalışma olmalıdır. 
 
4 - İDARİ HUSUSLAR 
 
Birlik ile tekliflerin değerlendirilmesinin ardından çalışmaya karar verilen AJANS arasında bir 
sözleşme tanzim edilecektir. Söz konusu sözleşme ile yukarıda talep edilen hizmetlerin 
karşılanması beklenecektir. 
 
AJANS tarafından verilen hizmetler kapsamındaki bilgi, belge, tasarım, grafikler, videolar dahil 
olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyallerin fikri sınai ve mülkiyet hakları 
BİRLİĞE aittir.   
 
Söz konusu materyallerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama hakları da 
BİRLİĞE aittir. AJANS tarafından herhangi bir şekilde telif ya da başka nam altında ücret talep 
edilmeyecektir. 
 
AJANS tarafından işbu Sözleşme kapsamında üretilen, geliştirilen ve hazırlanan dokümanlar ve 
materyaller ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 
yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak tüm sorumlulukların AJANS’a ait 
olduğunu, söz konusu web sitesi, içerik, materyal ve düzenlemeleri işbu sözleşmeye uygun 
olarak, kullanım amacı dışında kullanmamayı, hiçbir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, 
ödünç vermemeyi, satmamayı, işlememeyi, istismar etmemeyi ve (fikir veya yazılım olarak) 
bunlardan faydalanarak eser meydana getirmemeyi, işbu sözleşme kapsamında BİRLİK için 
ürettiği her nevi çalışmanın özgün ve özel olacağını, bu çalışmaların aynısının veya benzerinin 
başkaca bir 3.kişi için hazırlanılmayacağını, kullanılmayacağı/kullandırılmayacağını kabul ve 
taahhüt eder. 
 
5- TEKLİF VERME ŞEKLİ 
 
I. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve 
Esasları uyarınca teklifler yazılı olarak posta yoluyla (Birlik adresine) veya e-posta yoluyla 
kurumeyve@iib.rg.tr adresine iletilmelidir.  
 
Şartname dahilinde talep edilen bilgilere teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif 
mektuplarında, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.  
 
Ajans teklif mektubu dışında web sitesi ile ilgili yaklaşımını aktarabilmek adına bir sunum 
dosyası, önceki iş örneklerini ve referans müşterilerini mail yoluyla paylaşmalıdır. 
 
Teklif mektupları teklif veren tarafından imzalanmalıdır.  
 
Fiyat teklifleri KDV hariç olarak iletilmelidir. 
 
II. Teklif verme son tarihi 03.10.2022 günü saat 17:30’da sona erer. Bu tarihten sonra iletilen 
teklifler dikkate alınmaz. 
 



III. Fiyat teklifleri Türk Lirası cinsinden verilmelidir. 
 
6– 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. 
 
a. Türkiye İhracatçılar Meclisi (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 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 
(organizasyon firması), 
f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar 
 
7 – TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ 
 
a) Teklifler, Birlik Yönetim Kurulu mensuplarından oluşacak bir Komisyon tarafından 
değerlendirilecektir. 
b) Değerlendirmede, uygun fiyat, firmaların benzer işlerde sağlamış olduğu hizmet kalitesi, 
firma teklifinde yer alan çalışmaların Birlik ve Proje misyonuyla uyumluluğu incelenecektir. 
c) AJANSlar, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında satın alım kararı verilmemesi 
halinde, BİRLİK’ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep 
haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 
 
8 – GİZLİLİK, SIR SAKLAMA ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  
a) Şartname kapsamında öğrenilen bilgiler, tarafların karşılıklı olarak her şekil ve biçimde temin 
edecekleri tüm teknik bilgiler ve dokümantasyonlar sahibinin sorumluluğunda olup gizli bilgi 
olarak addedilmektedir. Taraflar, diğer tarafın özel olarak yazılı şekilde izin vermesi hali hariç 
olmak üzere anılan gizli bilgileri gizli tutacaklarını, muhafaza edeceklerini ve kısmen veya 
tamamen üçüncü şahıs veya kuruluşlara doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde 
açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 
b) Tarafların birbirlerine sağladıkları bilgiler, alan tarafından gizli tutulacak ve hizmetin 
sağlanması amacıyla bu iş sürecince ve şartname kapsamında kullanılacak olup, bilgiyi veren 
tarafın önceden yazılı izni alınmaksızın başka bir amaç için kullanılamayacaktır. 
 
c) AJANS, gizlilik hükümlerini ihlal etmesi halinde BİRLİK’e ihale bedelinin %50’si oranında cezai 
şart ödemeyi kabul eder. 
 
d) AJANS, hizmet verdiği sürece veya işbu şartname konusu hizmetin sona ermesinden sonra 
herhangi bir suretle edinmiş olduğu/edinebileceği bilgilerin gizli bilgi-ticari sır niteliğinde 
olduğunu, şartname konusu hizmet sürecinde elde edilen kişilere ait kullanıcı adı, mail adresi, 



telefon numarası, IP adresi vb. bilgilerinin kişisel veri niteliğinde olduğunu, tüm bu bilgilerin 
BİRLİK’in uhdesinde tutulacağını, BİRLİK tarafından hazırlanan proje ve raporları, özellikle ürün 
ve hizmetlere ilişkin olsun ya da olmasın taraflara ait olan bilgi ve belgelerin, BİRLİK’in elde 
ettiği kar veya zarara ilişkin bilgilerin ve belgelerin ticari sır niteliğinde olduğunu, herhangi bir 
iştirakine veya bağlı ortaklığına doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermeyecek şekilde yalnızca 
işbu şartname konusu hizmet kapsamında kullanmayı, 3.kişilerin kullanımına sunmamayı, 
başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanmamayı ve kullandırmamayı kabul, beyan ve 
taahhüt etmektedir.  
 
e) AJANS, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca işbu şartname konusu 
hizmet gereğince işlediği veya işleyeceği kişisel verileri hukuka aykırı erişimleri önleyeceğini ve 
muhafazasını sağlayacağını, bu taahhütlerin ve Kişisel Verileri Koruma Mevzuatının amacına 
uygun güvenlik düzeyinin temin edilmesine yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve hukuki 
tedbiri aldığını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  
 
f) AJANS, işbu şartname konusu hizmet gereğince işlediği veya işleyeceği kişisel verileri Kişisel 
Verileri Koruma Mevzuatına aykırı olarak 3. Kişilere açıklamayacağını, aktarmayacağını ve 
yetkisiz kişiler ile paylaşmayacağını, kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmayacağını, 
muhafaza etmeyeceğini, yalnızca BİRLİK ile arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanan 
yükümlülüklerinin ifası amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyeceğini, 
kişisel verileri işleme amacı ortadan kalktığında yasal süresi içinde veya herhangi bir yasal süre 
öngörülmemiş ise şartname konusu hizmetin sona ermesinden itibaren makul süre içinde 
ve/veya her halde BİRLİK’in yazılı talebi üzerine derhal imha edeceğini gayri kabili rücu olarak 
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  
 
g) AJANS, işbu madde kapsamındaki tüm hususlara ilişkin çalışanlarının davranış ve 
eylemlerinden sorumlu olduğunu, onları da bu konularda eğitip denetleyeceğini, kendisi, 
çalışanları başta olmak üzere kendisini temsil eden ya da kendisi adına hareket eden 3. Kişiler 
için de tüm bu yükümlülüklerin 6698 sayılı Kanunun 12/4. Fıkrası gereği süresiz olarak devam 
edeceğini, işbu yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ihlal ettiği takdirde başkaca bir ihbar 
ve ihtara gerek kalmaksızın BİRLİK’in yahut yükümlülüklerin ihlalinden zarar gören veya zarar 
görme ihtimali olan sair 3. Kişilerin uğradığı ya da uğrayacağı her türlü menfi ve müspet zarar 
ve ziyanı işbu şartname konusu hizmetin sona ermesinden sonra ortaya çıkmış olsa dahi 
süresiz yükümlülüğü gereği derhal ve nakden tazmin etmeyi, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
BİRLİK’e vereceği para cezalarını, 3. Kişilerin Kişisel Verilerin İhlaline ilişkin maddi veya manevi 
tazminat taleplerine ilişkin mahkeme kararlarını ve yaptırımlarını, faiz ve sair yargılama 
giderleri, avukatlık ücretlerini derhal fer’ileri ile birlikte rücuen tazmin edeceğini gayri kabili 
rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
 
9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 
İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri 
yetkilidir. 
 

TEKLİF İSTEYEN TEKLİF VEREN 

  



 

Sorularınız için aşağıda yer alan kişiler ile irtibat kurabilirsiniz. 

İlgili kişi: 

İlknur KANŞAT Tel: 0212 454 02 50 

Zühal DUMAN Tel: 0212 454 07 63 

E-posta: kurumeyve@iib.org.tr 

 
 

tel:0212

