
TASARIM HİZMET İHALESİ ŞARTNAMESİ 

1. TARAFLAR 

Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB olarak 

anılacaktır), teklif veren taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır. 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU 

Bu Şartname, İDDMİB’in yürüttüğü;  

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, 

Mutfak Eşyaları Sektörü, 

Alüminyum Sektörü, 

Armatür  Sektörü, 

Bakır Sektörü,  

Döküm Sektörü, 

Yapı Malzemeleri Sektörü 

Hırdavat Sektörü, 

Ambalaj Sektörü, 

2023-2024 İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 

2023- 2024 Birlikte Tasarlayalım Tasarım Yarışması 

Çalışma Yılı Raporu 

İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni 

olmak üzere metal sanayinin alt ürün sektörleri ve yarışmaları için 12 ay içinde hazırlanması gereken 

materyallerin tasarımı işinin İDDMİB’in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ tarafından yerine getirilmesine 

ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir. 

3. ALINACAK HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI 

Hizmet’in tanımı, İDDMİB’in talimatları doğrultusunda yukarıda adı geçen sektörler için 12 ay süresince 

İSTEKLİ tarafından yerine getirilmesi işidir. İSTEKLİ’nin sorumlu olduğu bütün işler İDDMİB’in onayını 

alacaktır. Buna göre; 

İlgili sektörlerin kurumsal kimlik gereksinimlerinin tasarlanmasının yanısıra var olan logoları üzerinden istenilen 

işler için kurgulanmasıdır.  İstenilen işler aşağıdaki gibidir: 

Kurumsal Kimlik; bazı sektörlerin logoları ve kurumsal çizgileri bulunmaktadır. Lakin birkaçının yeni 

sektörleşmesi durumundan ötürü kurumsal kimlik çalışmaları yoktur. 

Broşürler; her sektörün bilgileri İDDMİB tarafından verilir. İSTEKLİ’ her sektör için sektörel broşür 

tasarlayacaktır. 

Promosyonel ürünler; İDDMİB tarafından belirlenen promosyonel ürüne logonun giydirilmesi İSTEKLİ’nin 

sorumluluğundadır. 

Muhtelif baskılar; roll-up, banner, etkinlik raporu, ülke raporu, katılımcı broşürü, yönlendirmeler, masa isimliği, 

yaka isimliği, davetiye, poster, bagaj etiketi, tebrik kartları, dosya, sticker, ziyaretçi defteri vb. 

Muhtelif görseller; dergi/gazete ilan sayfaları, websitesi için görseller, sanal kartlar vb. 

***Katılımcı Broşürü; ticaret heyeti ve milli katılım etkinliklerinde İDDMİB ile birlikte gelen Türk 

sanayicilerinin içinde bulunduğu bir broşür hazırlanır. Söz konusu broşür içerisinde bulunması gereken bilgilere 

İDDMİB onay verir. İçeriğin (firmaların logoları, ürün görselleri, gerekli bilgiler vb.) Türk sanayicilerinden 

alınması İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. 

***Ziyaretçi defteri; her sektör için hazırlanmamaktadır. İDDMİB için bir sefer tasarlanır. Bütün alt sektörler 



aynı ziyaretçi defteri kullanır. 

***Raporların içeriği İDDMİB tarafından verilir. Heyetlerde ve fuar katılımlarında ihtiyaç dâhilinde raporlar 

hazırlanır. Her etkinlik için rapor gerekmeyebilir. 

Fuarlar: iki tür fuar katılımı gerçekleşteştirilmektedir. Info Stant Katılımı, stant tasarımı başka bir firma 

üzerinden alınarak standın görsel olarak giydirilmesi İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. En az 10 firma ile 

birlikte katılım gösterilen fuara milli katılım organizasyonu yapılmaktadır. Stant tasarımı ihale sonucu 

belirlenecek firma tarafından yapılmaktadır. Standın görsellerinin tasarlanması İSTEKLİ’nin 

sorumluluğundadır. Fuar katılımlarında İDDMİB ilgili sektörün broşünü, Birlik tanıtım broşürü, İDDMİB ile 

birlikte gelen Türk sanayicilerinin de içinde bulunduğu katılımcı broşürü, ziyaretçi defteri ve promosyonel 

malzemeleri hazır bulundurur. 

Heyetler: iki tür heyet organizasyonu yapılmaktadır. Alım Heyetleri, yurtdışından gelecek yabancı sanayicilerin 

Türkiye’deki sanayicilerle buluşturulmasıdır. Alım heyetlerinde gerekli olabilecek muhtelif baskıların tasarımı 

İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. Türk sanayicilerin yurtdışındaki sanayicilerle buluşturulmasına Ticaret 

Heyeti denir. Bu tür heyetlerde muhtelif baskılara ek olarak, özellikle ticaret heyetine katılan Türk 

sanayicilerinin bulunduğu katılımcı broşürü hazırlanır. Bunların dışında, web-sosyal medya için banner 

tasarımları, broşür, katılımcı kiti/broşürü, bagaj etiketi, yaka kartı, masa kartı, mailing ve Roll up. 

Yarışmalar; İDDMİB bünyesinde 3 tane yarışma (2 tasarım ve 1 ar-ge proje pazarı) düzenlemektedir. Bu 

yarışmalar için gerekli materyallerin tasarımı İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. Bunlar, posterler, el ilanları, 

web-sosyal medya için banner tasarımları, çeşitli kapak tasarımları, katalog tasarımı, dereceye girenlerin poster 

tasarımı, muhtelif baskılar ve muhtelif görsellerdir.  

Etkinlikler; İDDMİB bünyesinde her yıl 1 defa İhracatın Yıldızları Ödül töreni organize etmektedir. Söz konusu 

etkinlik için muhtelif baskılar ve muhtelif görsellerin tasarlanması İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. 

Çalıştaylar; İDDMİB bünyesindeki sektörler için belli aralıklarda çalıştaylar organize edilmektedir. Söz konusu 

etkinlikler için muhtelif baskılar ve muhtelif görsellerin tasarlanması İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. 

Yukarıda sayılan işler eş zamanlı olarak yürütülmektedir. (bir sektörün çalıştayı için hazırlıklar yapılırken aynı 

zamanda başka bir sektörün heyeti, başka bir sektörün milli katılımı ve yarışmalar yürütülebilir.) 

 

 



 

NO SEKTÖR ETKİNLİK SAYISI 

 İDDMİB GENEL 1 Ödül Töreni, 2 Çalıştay, 1 

Ça l ı ş ma  Yılı Raporu, 1 Genel 

tanıtım broşürü, tebrik kartları, 

sanal görseller 

 Endüstriyel Mutfak Ekipmanları ve Mutfak Eşyaları Sektörleri 5 Ticaret Heyeti, 1 Alım Heyeti, 

8 Milli Katılım, 2 İnfo Katılım, 

sektör broşürü, tebrik kartları, 

sanal görseller 

 Hırdavat 4 Ticaret Heyeti, 2 Alım Heyeti, 

2 milli katılım, 4 İnfo 

Katılım,6 F u a r  z i y a r e t i ,  

sektör broşürü, tebrik kartları, 

sanal görseller, 1 çalıştay, 6 sektör 

toplantısı, çanta tasarımı 

  Alüminyum Sektörü 3 milli katılım, 3 İnfo Katılımı, 3 

sektörel ticaret heyeti,,1 konferans 

katılımı, sektör broşürü, flyer tebrik 

kartları, sanal görseller, roll up 

banner 
 Bakır Sektörü 3 Ticaret Heyeti, 3 info katılımı, 

sektör broşürü, tebrik kartları, sanal 

görseller 

 Döküm Sektörü  3 milli katılım, 3 info katılımı, 2 

Sektörel Ticari Heyet, 4 Sektör 

Toplantısı, 1 Çalıştay sektör 

broşürü, tebrik kartları, sanal 

görseller 
 Yapı Malzemeleri Sektörü 3 ticaret heyeti, 2 alım heyeti, 

4 milli katılım, 5 info katılımı, 1 

Sektör Çalıştay, 6 Sektör 

Toplantısı sektör broşürü, tebrik 

kartları, sanal görseller 

 Metal Ambalaj Sektörü 2 Ticaret heyeti, 2 info katılımı, 

sektör broşürü, tebrik kartları, sanal 

görseller 

 Armatür Sektörü 2 Milli Katılım 2 Ticaret Heyeti 2 

İnfo Katılım 1 çalıştay, Sektör 

broşürü , Afiş tasarımı, Sanal 

Göseller, Davet ve tebrik kartları, 4 

sektör toplantısı. 

 Yarışmalar 3 yarışma, muhtelif baskılar ve 

sanal görseller 

 Genç İhracatçılar Buluşması Muhtelif görsel çalışmaları (Sahne, 

Banner, Roll-up, v.b.) Rapor, 

Katılşım Sertfikası, 2 Ticari 

Heyeti, 1 Çalıştay 

 Üye Buluşmaları Muhtelif Görsel Çalışmalar 

(Sahne, Banner, Roll-up, v.b.),  

Rapor, Katılım Serfikası, 6 

Sektörel Buluşma 



 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

İSTEKLİ tarafından verilen hizmetler kapsamındaki bilgi, belge, tasarım ve grafikler de dâhil olmak ve 

bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyallerin fikri sınai ve mülkiyet hakları İDDMİB’e aittir. Söz konusu 

materyallerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma, kopyalama, basma, dağıtma, işleme, her türlü ekleme 

ve değişiklik yapma, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, görsel, yazılı, 

elektronik ve sair ortamlarda ve basında gösterim, temsil hakları da herhangi bir yer, süre, sayı ve içerik 

sınırlaması olmaksızın İDDMİB’e aittir. İSTEKLİ tarafından herhangi bir şekilde telif ya da başka nam altında 

ücret talep edilmeyecektir. İSTEKLİ, dışarıya yaptırdığı işlerde bu tür hakları, İDDMİB'in kullanımına sunmak 

üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür. 

İSTEKLİ tarafından bu Şartname konusu iş 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 sorumluluklar İSTEKLİ’ye aittir. 

5. GİZLİLİK 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal 

bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da 

kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu şartname kapsamında belirlenen 

dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle 

İDDMİB'in uğradığı/uğrayacağı zararı karşılayacaktır. 

6. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ 

 

  Teklifler, İDDMİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir Komisyon tarafından   

değerlendirilecektir. 

Teklifler, Funda OKTAY’ın mail adresine (funda.oktay@immib.org.tr) teslim edilmelidir. 

Son tarih 16 Aralık 2022 saat 17.30 ‘dur. 

Tel: 0212 4540883 

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

bulundurulacaktır. 

Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ’lere yazılı olarak bildirilecektir. 

İSTEKLİ’ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde 

İDDMİB’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve 

taahhüt ederler.  

mailto:funda.oktay@immib.org.tr

