
  
ALÜMİNYUM SEKTÖR BULUŞMASI ŞARTNAMESİ 

(2-4 ARALIK 2022) 
 

I. TARAFLAR : 
 
İşbu Şartnamede teklif isteyen taraf İDDMİB – İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ(“BİRLİK”) ve teklif veren taraf “İSTEKLİ” olarak tanımlanmıştır.  
 
II. ŞARTNAMENİN KONUSU : 
 
BİRLİK tarafından 2-4 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan ALÜMİNYUM SEKTÖR 
BULUŞMASI’nın organizasyonu için işbu Şartname’de tanımlanan hizmetlerin BİRLİK’in talep ve talimatları 
doğrultusunda İSTEKLİ tarafından yerine getirilmesine ilişkin esasların belirlenmesidir. 
 
III. İSTEKLİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :   
 

A - TEKNİK HUSUSLAR 

 
- 2-4 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILMASI PLANLANAN SEKTÖR BULUŞMASI İÇİN ULAŞIM VE 

TRANSFER DETAYLARI 
 

 Ulaşım için İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı için 
misafirlerimizin girişleri 2 Aralık 2022 Cuma ve çıkışları 4 Aralık 2022 Pazar günü olmak üzere fiyat teklifi 
verilmelidir.  

 Teklifleri birim fiyat üzerinden belirtilmelidir. Sayıların değişlik hakkının BİRLİK’te olduğunu İSTEKLİ 
kabul eder. 

 Havalimanı - Otel - Havalimanı transferleri için ayrıca teklif verilmelidir. Transfer sayısı katılımcıların 
uçak saatlerine göre belirlenecektir. VIP misafirlerimiz hariç tüm misafirlerimizin transferleri toplu 
yapılacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 
- ORGANİZASYON İLE İLGİLİ DETAYLAR 
 

 Büyük salonda sahne, kürsü ve gerekli teknik ekipmanlar yer alacak olup, ekipmanlar İSTEKLİ tarafından 
temin edilmelidir. 

 Ayrıca bir yazıcı bulundurulmalıdır. 2-4 Aralık 2022 tarihlerinde fotoğrafçı ve kameramana ihtiyaç 
vardır. Bu da teklifte ayrıca belirtilecektir. BİRLİK’in taleplerine uygun olarak çekilecek fotoğraflar ve 
kamera kaydı organizasyon bitiminde ayrıca ücret talep edilmeksizin BİRLİK’e teslim edilmelidir.  

 Otel girişinde ayrıca bir karşılama bankosu ve arka görsel oluşturulacaktır.  

 Toplantı için gerekli olan yaka kartları, masa isimlikleri, otel içindeki yönlendirme roll upları İSTEKLİ 
tarafından yaptırılacak şekilde teklif verilmelidir. 

 Ekipman nakliyesi İSTEKLİ’ye aittir. 

 BİRLİK tarafından bildirilmiş olan Davetlilerin katılım teyitleri -LCV aramaları- İSTEKLİ tarafından 
gerçekleştirilecektir. Ve etkinliğe en geç 2 hafta kala katılım teyit listeleri BİRLİK ile paylaşılmalıdır. 

 İşbu Şartname konusu hizmetler kapsamında gerek İSTEKLİ tarafından üretilen / uygulanan ve gerekse 
İSTEKLİ tarafından III. Kişilere yaptırılan ve BİRLİK’e verilmiş bulunan fotoğraf, kamera kaydı ve sair her 
türlü materyalin basma, yayma, çoğaltma, görsel ve yazılı basında gösterim, işaret, ses ve/veya görüntü 
nakline yarayan araçlarla umuma iletim, işleme, temsil de dahil olmak üzere tüm fikri sınai mülkiyet 
haklarının telif veya başkaca bir ücret talep edilmeksizin BİRLİK’e ait olduğu kabul edilmiş 
bulunmaktadır. İSTEKLİ dışarıya yaptırdığı işlerde, bu tür mali hakları, BİRLİK’in kullanımına sunmak 
üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür. Söz konusu materyaller 
üzerinde III. Şahıslar tarafından fikri ve sınai haklar yönünden yapılacak her tür başvurulardan ve 
tazminat taleplerinden doğacak tüm sorumluluklar İSTEKLİ’ye aittir. 
 
 
 
 



  

B - MALİ HUSUSLAR 

 

 Teklif edilen proje ve uygulama üzerinden anlaşma sağlanması durumunda ödeme fatura karşılığında 
aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 

- 21 Ekim 2022 tarihinde %50;   
- Hizmetlerin tam, eksiksiz ve Sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmiş olması kaydıyla, 

Organizasyon bitiminden 21 gün sonra, % 50 olmak üzere iki aşamada ödenecektir. 
 

 Ödemeler banka transferi ile gerçekleştirilecektir. 
Organizasyon (salon hazırlıkları, teknik donanımlar, kürsü vb.) ve transferlere ilişkin fiyat teklifi sabit 
olmalıdır. Organizasyon sonrasında teklifte belirtilen tutarın üzerinde herhangi bir ödeme 
yapılmayacaktır. Gerçekleşen durum teklifte belirtilenden eksik olur ise bu durumda teklif bedelinin 
altında ödeme yapılabilir.  
 

 Teklifler Türk Lirası olarak verilmelidir. 
 

C- GENEL  HUSUSLAR 

 

 İSTEKLİ’nin tecrübesi olması tercih nedeni olacaktır.  
 

 Organizasyon ekibinin ve Şartnamede belirtilen hizmetlerin sağlanmasında görevlendirilen personel ile 
hizmetinden yararlanılan tüm şahısların tüm masrafları İSTEKLİ tarafından karşılanacak olup, 
organizasyon süresince ortaya çıkabilecek teknik yardım taleplerini karşılamak üzere ayrıca 
görevlendirilecek 1 teknik eleman İSTEKLİ tarafından tahsis edilecektir. 
 

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

 Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarının %50’si oranında teminat 
çekini, BİRLİK’e vermekle yükümlüdür. Bu teminat, organizasyon tarihinden 1 ay sonrasına kadar 
muteber olup, İSTEKLİ tarafından hizmetin sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz 
olarak sağlanması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK’in söz konusu teminat çekini nakde 
çevirme hakkı saklıdır. 

 
 

IV. TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA 
 

 Tekliflerin son gönderim tarihi 7 Ekim 2022 Cuma Saat:17.00’ye kadardır. Bu tarihten sonra BİRLİK’e 
ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanabilecek gecikmelerden BİRLİK 
sorumluluk kabul etmez. 

 

 Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Teklifler İSTEKLİ’ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi 
fotokopisi ile birlikte gönderilmeli ve Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp zarfın kapanan 
kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca zarfın üzerine zarfın ihale teklifi 
içerdiği ve kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmelidir. 

 

 Teklif İçeriği: 
 

1. Detaylı maliyet analizi  
2. Referanslar ve fotoğraflar 

 
 
 
 
 
 



  
 

 Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres: IMMIB 2.Kat. Metaller Şubesi.  
 

İMMİB İletişim Bilgileri: 
Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat 2 
Sanayi Cad. Çobançeşme Mevkii 

34197 Yenibosna-İSTANBUL 
İlgili Kişiler: 

 
ZEYNEP ÇIRAKOĞLU 
Tel: 0–212–454 09 06 

e-mail: zeynep.cirakoglu@immib.org.tr 
 

 EMRAH UZUN 
Tel: 0–212–454 06 53 

e-mail: emrah.uzun@immib.org.tr 
 

Fax: 0–212–454 01 52 
Web: www.immib.org.tr 

                                       
                                                     

 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) 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 sıhrî hısımları,  
ç) Bu fıkranın (a) ve (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. 

 
V. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ 

a) Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir Komisyon tarafından 
değerlendirilecektir.  

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

 
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.   

 
VI. İHALEDEN VAZGEÇME 

a) BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. 
b) İSTEKLİLER, 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.  

 
VII. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Tahkim Merkezi yetkili olacaktır. 

  
 

mailto:merve.taser@immib.org.tr
mailto:merve.taser@immib.org.tr
http://www.immib.org.tr/


Tarih: 2-4 Aralık 2022
İlgili Birlik: İDDMİB
Katılımcı Sayısı: 90
Konuşmacı: 2

Adet Hizmet Miktar Birim Birim Fiyat Tahmini
1 Alüminyum Çalıştay Konaklama 2 gece 180 KişixGece 0 TRL 0 TRL
2 Alüminyum Çalıştay Ulaşım Uçak 90 Kişi 0 TRL 0 TRL
3 Alüminyum Çalıştay transfer (havaalanı-otel-havaalanı) 1 Adet 0 TRL 0 TRL

4

Alüminyum Çalıştay Organizasyon (salon, ışıklı panolu sahne-10 x 5 metre ebatlarında 

vinly konstrüksiyon, podyum, cut out logo, 14 tane mikrofon,teknik ekipman, 

projeksiyon, led ışıklı 2 adet banko desk,4 personel, fotoğraf ve video çekimi, 14 tane 

yazı tahtası, 1 adet 15000 ansillümen barkovizyon,ara bağlantı 

ekipmanları,switcher,teknik masa bilgisayarları,150 kişilik ses sistemi,2 adet yaka,12 

adet telsiz el mikrofon ve 24 kanal sistem,6 hoparlör,2 adet B/W printer,pointer, 2 

host ve 2 hostes, isimlik (Masa isimliği ve yaka isimliği),Katılım 

sertifikası,yönlendirmeler,bayrak (masa bayrağı ve kılıç bayrak), lak baskılı ve simli 

teşekkür yazıları)

1 Defa 0 TRL 0 TRL

0 TRL

Alüminyum Sektör Buluşması 2022

0


