
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ 

 

GENEL 

Bu teklif şartnamesi, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin bünyesinde bulunan 
İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Sosyal Medya Yönetimi hizmet alımı 
için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır. 

BİRLİK: İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan İstanbul Kuru Meyve 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği  

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma 

  

İŞİN KAPSAMI 

2022-2023 yılı süresince BİRLİK çatısı altında bulunan tüm hesapların Sosyal Medya Hesap 
Yönetimine ilişkin verilecek hizmetler; 

BİRLİK'in Kurumsal Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube) 
hizmetlerinin tanımlanması ve sayfalarının yönetilmesi ve ne şekilde yönetileceği, çalışma şekil 
ve koşulları, üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi iş bu 
şartnamenin konusunu oluşturur. 

 

AMAÇ 

İşbu şartname İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Kuru Meyve 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından kurumun sosyal medya kimliğinin ve görsel tasarım 
çalışmalarının devamlılığının sağlanması, geniş kitlelere ulaşılabilmesi hizmetin amacına uygun 
bir şekilde yürütülmesi ve beklenen maksimum faydanın sağlanması için takip edilecek işlerin 
belirlenmesidir. 

 

SOSYAL MEDYA HİZMET YÖNETİMİ İÇERİĞİ 
 

 Düzenli olarak Twitter, Linkedin, Facebook, Youtube ve Instagram'da açılmış olan sahte 
hesapların kapattırılması. Kapattırılan Twitter, Linkedin, Facebook, Youtube ve 
Instagram hesaplarını takip eden ya da arkadaş listesinde olan kişilerin, resmi sayfaya 
aktarılması ve takipçi sayısının artırılması için gerekli çalışmaların yapılması. 

 İSTEKLİ’nin, BİRLİK'in kurumsal-yarı kamu kuruluşu kimliği olduğu bilinci ile hareket 
etmesi 

 BİRLİK'in önemi ve neden var olduğu kurumsal kimliği dikkate alınarak oluşturulacak 
ortak bir dil ile sosyal medya hesaplarından takipçileri sıkmayacak şekilde anlatılması. 

 Sosyal medya sayfalarında kapak ve profil resmi tasarımlarının hazırlanması. 

 Başkan ve yönetim kurulu Röportajları, TV program videoları ve basın haberlerinin 
paylaşımı. 



 Düzenli olarak tasarımlı görseller ve videoların paylaşımı. 

 Katılım gerçekleştirilecek TV programı öncesi, bunun tüm takipçilere duyurulması. 

 Yönetimi yapılan sayfalara gelen soru ve yorumların takibi, yanıtlanması ya da yetkili 
kişilere iletilmesi. 

 Özel günlere, etkinliklere yönelik tasarımların hazırlanması ve mesai saati 
gözetmeksizin paylaşılması. 

 Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gün ve saat göz etmeksizin tasarımlı görsellerin 
hazırlanıp, duyuruların sosyal medyadan yapılması. 

 İhtiyaca yönelik durumlarda, sosyal medya ile ilgili diğer ek ihtiyaçların giderilmesi ve 
sorunların çözülmesi. 

 Instagram, Facebook, Twitter, Youtube vb. sosyal medya hesapları için video, GIF, 
hareketli görsel ve animasyon vb. hazırlanması. 

 Sosyal medya faaliyetleri kapsamında yapılan tüm işlerin raporlamasının haftalık ve 
aylık olarak sunulması 

 BİRLİK'in sosyal medya hesaplarının daha aktif ve daha geniş kitleye ulaştırılması için 
planlanan çalışma şekli ve diğer alternatif yöntemlerin paylaşılması 

 Sosyal medya yönelimlerini ve trendlerinin takibinin yapılarak BİRLİK Sosyal Medya 
hesaplarının adaptasyon ve uyumunun sağlanması; 

 Dedike bir ekibin BİRLİK için oluşturulması 

 BİRLİK'in tüm hesapları için hesap yönetimi ve açılması istenen hesapların açılması ve 
hesap yönetimi. 

 İlgili hesapların (bağlantılı olduğumuz kurumlar, faaliyet alanlarımız ile ilgili hesaplar 
vb. ) takibi ve gerekli olabilecek paylaşımların BİRLİK hesaplarında da paylaşımın 
yapılması 

 Devlet erkânı vefat, Milli takımlar başarı vb. ülke gündeminin takibi ve mesai saati 
gözetmeksizin anında hesaplarımızdan paylaşımı 

 Etkileşim, erişim ve takipçi sayısı artırılmasına yönelik projeler sunulması 

 Sponsorlu reklam yönetimi ve raporlama 

 Etkileşimin daha iyi olduğu gün ve saatleri tespit ederek paylaşımların bu zamanlarda 
yapılmasını sağlamak 

 BİRLİK'in onayı alınmadan video, post ve diğer paylaşımların yapılmamasını sağlamak 
   

ÇALIŞMA DÖNEMİ 

01.10.2022-01.10.2023 (12 aylık dönem)  

  

TEKLİF İÇERİĞİ 

1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir. 
2. Telifler Türk Lirası olarak verilecektir. 
3. Teklifler aylık hizmet bedeli olarak verilmelidir. 
4. Teklifi veren şirket aşağıda yer alan içeriğe uygun Power Point formatında Proje Teklifi 

sunması gerekmektedir: 

 Benzer iş referansları 

 Projeye ilişkin genel değerlendirme ve yaklaşım 

 Çalışma takvimi ve planı 



 BİRLİK'in sosyal medya hesaplarının yönetimine ait proje planını içeren fiyat 
teklifi 

5. İSTEKLİ, şartnamede detayları belirtilen “Sosyal Medya Yönetim Hizmeti Teknik 
Şartnamesi” için fiyatlandırma yaparak, aylık bedelini  Ek 1 teklif formuna yazmalı ve 
şartnamenin tüm sayfalarını kaşeleyip, imzalamalıdır. , İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve 
ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte teklifler 16/09/2022 tarihi en geç saat 16:00'a 
kadar İİB Genel Sekreterliği, Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi Dış Ticaret 
Kompleksi C Blok, Fındık-Kuru Meyve Şubesi, Bahçelievler İstanbul adresine kapalı 
zarf yolu ile iletilmelidir. Teklif mektubu (Ek-1) bir zarfa konulduktan sonra zarfın 
üzerine teklif veren firma ismi, teklif verdiği konu (ihale konusu) açıkça yazılıp zarf 
kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmına da teklif veren tarafından kaşe ve 
imza yapılmalıdır. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette 
değerlendirilmeyecektir. 

6. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından 
imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.) 

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. 

8. Teklif Formu (bkz. Ek-1 ) 
9. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname 

ve ekleri, 
10. İş Örnekleri ve Referans Listesi 
11. Güncel imza sirküleri (Zorunlu belgedir) 

       

Sorularınız için aşağıda yer alan kişi 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 

  

ÖDEME ŞARTLARI 

İSTEKLİ, teklifine ilişkin tüm mali hususları ve ödeme şeklini teklifinde açıkça belirtecektir. 

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından 
onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına 
yapılacaktır. 

 

 

 

 

tel:0212


GENEL HÜKÜMLER: 

 İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe 
ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin 
olacaktır. 

 İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan 
sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. 

 Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve 
bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir. 

 İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres 
değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere 
yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. 

 Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden 
doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir. 

 Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda 
belirtilen bütün koşullar yer alacaktır. 

 Taraflar, işbu sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu sözleşmenin ifasına ilişkin olarak, 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi 
oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek 
ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini 
engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu 
faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan 
ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 
uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri 
koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. 

    

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) Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan 
üyeler, TİM/BİRLİK personeli, 

b) Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK’ten 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 

İSTEKLİ’ler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler 
dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit 
edilen İSTEKLİ’ler, 

f) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar 

  

 

 



İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ 

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, 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. 

  

DEVİR VE TEMLİK 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, 
hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı 
olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten 
kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir. 

  

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ: 

Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından 
değerlendirilecektir. 

a) Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet 
kalitesi göz önünde bulundurulacaktır. 

b) Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir. 
c) İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı 

verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat 
ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

İHALEDEN VAZGEÇME 

BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. 

İSTEKLİ'ler, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten 
her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul 
ve taahhüt ederler. 

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili 
kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları 
uygulanacaktır. 

  

 



EK-1 

BİRLİK SOSYAL MEDYA HİZMET YÖNETİMİ İHALESİ 

01.10.2022- 01.10.2023 (12 AYLIK DÖNEM) 

SOSYAL MEDYA HESAP YÖNETİM HİZMETİ TEKLİF TUTARI 
AYLIK (KDV HARİÇ-TL) 

  

AÇIKLAMA (GEREK GÖRÜLMESİ DURUMUNDA):   

                                                                                                                      

  

                                                                                                          Firma kaşe & imza 

 


