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ŞARTNAME: Türkiye'deki Gençleri 
ve Kadınları Dijital Ekonomiye 

Hazırlama” projesi kapsamında 
seçilen firmalara kapsamlı Sosyal 

Medya Hesap Yönetimi 
desteklerinin Arapça olarak 

Sağlanması  

REF NO: RCD23/HZM/001 

 

Teklif Verilecek Kurum Bilgileri:  

Teklif Konusu: Türkiye'deki Gençleri ve Kadınları Dijital Ekonomiye Hazırlama” 
projesi kapsamında seçilen firmalara kapsamlı Sosyal Medya 
Hesap Yönetimi desteklerinin Arapça dilinde sağlanması  

İşin Süresi: 5 ay (16 Ocak – 16 Haziran Tarihleri)  

İşin Kapsamı  

INGEV tarafından belirlenecek firma sahibi ve/veya 

yöneticisi yararlanıcılara aşağıdaki üç hizmet kalemleri 

kapsamında destek verilecektir.  

Yararlanıcıların Türkiye’nin farklı illerinde ikamet 

etmelerinden dolayı Hizmet Sağlayıcının yararlanıcılarla 

yapacağı görüşmeleri çevrimiçi yöntemlerle yapması 

gerekmektedir.  

 

İŞ 1: Sosyal Medya İhtiyaç Analizi ve Sosyal Medya 

Stratejisinin oluşturulması  

• Hizmet veren, her yararlanıcı firma için firma 

temsilcileri ile en az 2 görüşme yaparak INGEV 

tarafından sağlanacak “Sosyal Medya ihtiyaç Analizi ve 

Sosyal Medya Stratejisi” dokümanı formatında firmaların 

sosyal medya ihtiyaçlarının analizi ettiği ve sosyal medya 

hedeflerini gerçekleştirmek için yol haritasını içeren 2 

sayfalık bir dokümanı teslim edecektir. Analiz ve strateji 

dokümanı firmaların hangi sosyal mecralarda (örneğin 

Google ads, facebook, instagram, tiktok, linkedin vb) 

aktif olarak yer alması gerektiği ve hangi paylaşım 

stratejilerini kullanması gerektiğini (örn: hastag, story, 
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paylaşım çeşitleri hakkında detaylar) gibi detaylı bilgileri 

ve harekete geçilebilir aksiyon adımlarını içerecektir. 

İçeriğin son halini INGEV, hizmet veren ile verecektir. 

Raporun dili Arapça ve İngilizce dillerinde olacaktır.  

İŞ 2: Firma Hesaplarının Yönetilmesi 

• İhtiyaç analizi ve Strateji dokümanı doğrultusunda 

Hizmet Veren, proje süresini aşmayacak şekilde en fazla 

3 ay boyunca yararlanıcı firmaların sosyal medya 

hesaplarını yönetecektir. Sosyal medya hesabı olmayan 

firmalara ise bu hesaplar İhtiyaç analizi ve Strateji 

dokümanı doğrultusunda en fazla üç platformda hizmet 

veren tarafından oluşturulacaktır. Bu hizmet kapsamında 

aylık maksimum 5 görsel, 1 video içerik (story paylaşıma 

uygun olarak 15-30 saniye uzunlukta, yararlanıcının ürün 

ve hizmetlerini sosyal medyaya uygun şekilde öne 

çıkaracak, Arapça ve grafik dizayn formatında olacaktır) 

olmak üzere toplam 15 özgün görsel ve 3 video içerik 

yararlanıcının tercih ettiği sosyal medya mecralarında  

hizmet veren tarafından profesyonel olarak üretilecek ve 

hesaplarda paylaşılacaktır. (örneğin: 5 instagram 

paylaşımı, 10 facebook görsel paylaşımı, 3 tiktok video 

paylaşımı) Üretilecek içeriklere, hizmet veren ve 

yararlanıcı firma tarafından mutabık kalındıktan sonra 

karar verilir. Bu hizmet kapsamında her bir faydalanıcı 

firma için en fazla 3 farklı sosyal mecra , hizmet veren 

tarafından yönetilecektir. Bu içerikler Arapça olarak 

geliştirilecektir. Yararlanıcı firmaların her bir görsel 

üretim için 1 revizyon isteme hakkı olacak şekilde hizmet 

vermeyi Hizmet Veren taahhüt eder. 

İŞ 3: Seçili sosyal medya platformlarında bütçeli reklam 

kampanyalarının geliştirilmesi ve yayınlanması:  

• Hizmet veren bu paket kapsamında her bir yararlanıcı 

firma ile beraber seçilecek sosyal medya platform veya 

platformlarında (Facebook, Google Ads, instagram, 

tiktok, linkedin vb) yayınlanmak üzere min 2 adet bütçeli 

Sosyal Medya Reklam Kampanyası geliştirecektir. Bu 

kampanyaların toplam bütçesi vergiler hariç 4.500 Türk 

Lirası olacaktır ve Hizmet veren tarafından 

karşılanacaktır. Hizmet veren bu hizmet kapsamında 

gerekli tüm teknik ve vergisel sorumluluğu (KDV ve 

Stopaj) üstlenecektir. Hizmet veren bu kampanyalara en 

geç sözleşmenin INGEV ile imzalanmasından 10 iş günü 

sonra başlamayı ve 16.06.2023 tarihinden önce 

kampanyaları bitirmeyi taahhüt edecektir.  

• Hizmet veren toplam 2 kampanya ile hedeflenen 

vergiler hariç 4.500 Türk Lirasının ilgili mecralarda 

herhangi bir sebepten harcanamaması durumunda, 

sadece vergiler hariç harcanan tutarı INGEV’e 

faturalandıracağını taahhüt eder.   



• Hizmet veren bu kampanya kapsamında gerçekleşen 

tüm etkileşimleri kampanya sonunda INGEV’in talep 

ettiği formatta raporlamayı taahhüt eder. Paylaşımlara 

ilişkin ekran görüntülerini ve fatura gibi finansal 

dokümanları paylaşmayı taahhüt eder. 

 

İŞ 4: Kadın Liderliğindeki 25 Şirkete Dijital Pazarlama Konusunda 
Online Eğitim Verilmesi 

• Hizmet veren bu hizmet kapsamında, Kadın liderliğindeki 25 
şirkete “dijital pazarlama” konusunda online olarak 
düzenlenecek şekilde eğitim vermelidir. 

• Hizmet veren verdiği hizmet kapsamında olan eğitimin süresi 
en az 10 saat olmalı ve eğitimin dili Arapça olmalıdır. 

 

 

Hizmet Sağlayıcıda Bulunması 

Gereken Özellikler 

-Yasal olarak kayıtlı olmak ve Türkiye'de en az 1 yıldır resmi olarak 
faaliyet göstermek. 
-Proje boyunca mali yeterlilik ve sürekliliğe sahip olmak, 
-Dijitalleşme ve pazarlama hizmetleri sağlama konusunda 
kanıtlanmış deneyim (en az 3 referans sağlanması gereklidir) 
-Gerekli hizmetleri mutabık kalınan zaman çizelgesi içinde 
yararlanıcılara sunmak için INGEV odak noktaları ile tam iş birliği 
ve koordinasyon konusunda isteklilik. 

- Hizmetlerin kaliteli uygulamasından doğrudan sorumlu olmak. 

-Yararlanıcıların profiline uygun olarak tüm hizmetleri Arapça 
dilinde verecek profesyonel bir dijital medya ekibine sahip olmak 

 
 

 

Ödeme Şekli İlgili aya ilişkin fatura bedeli ilgili ayın son gününde ödenir. Firma 
kabulünden sonra bütçeleri sosyal medya kampanyasına ilişkin 
tutarların %50’si avans olarak ayın son iş günü hizmet verene 
ödenecektir.  

Raporlama Hizmet sağlayıcı her ayın ilk haftasında ilerlemeyi İNGEV'e bildirmekle 
yükümlüdür. 
Hizmet sağlayıcının, haftalık güncellemeleri İNGEV'in odak noktası ile 
paylaşması gerekir. 

 



TEKLİF DAVET      FORMU 
 

 
 Türkiye'deki gençleri ve kadınları dijital ekonomiye hazırlamak projesi bünyesinde sosyal 

medya hesap yönetimi 

 
 INGEV tarafından belirlenecek firma sahibi ve/veya yöneticisi yararlanıcılara aşağıdaki üç 

hizmet kalemleri kapsamında destek verilecektir.  

Yararlanıcıların Türkiye’nin farklı illerinde ikamet etmelerinden dolayı Hizmet Sağlayıcının 

yararlanıcılarla yapacağı görüşmeleri çevrimiçi yöntemlerle yapması gerekmektedir.  

 

İŞ 1: Sosyal Medya İhtiyaç Analizi ve Sosyal Medya Stratejisinin oluşturulması  

• Hizmet veren, her yararlanıcı firma için firma temsilcileri ile en az 2 görüşme yaparak 

INGEV tarafından sağlanacak “Sosyal Medya ihtiyaç Analizi ve Sosyal Medya Stratejisi” 

dokümanı formatında firmaların sosyal medya ihtiyaçlarının analizi ettiği ve sosyal medya 

hedeflerini gerçekleştirmek için yol haritasını içeren 2 sayfalık bir dokümanı teslim 

edecektir. Analiz ve strateji dokümanı firmaların hangi sosyal mecralarda (örneğin Google 

ads, facebook, instagram, tiktok, linkedin vb) aktif olarak yer alması gerektiği ve hangi 

paylaşım stratejilerini kullanması gerektiğini (örn: hastag, story, paylaşım çeşitleri hakkında 

detaylar) gibi detaylı bilgileri ve harekete geçilebilir aksiyon adımlarını içerecektir. İçeriğin 

son halini INGEV, hizmet veren ile verecektir. Raporun dili Arapça ve İngilizce dillerinde 

olacaktır.  

İŞ 2: Firma Hesaplarının Yönetilmesi 

• İhtiyaç analizi ve Strateji dokümanı doğrultusunda Hizmet Veren, proje süresini 

aşmayacak şekilde en fazla 3 ay boyunca yararlanıcı firmaların sosyal medya hesaplarını 

yönetecektir. Sosyal medya hesabı olmayan firmalara ise bu hesaplar İhtiyaç analizi ve 

Strateji dokümanı doğrultusunda en fazla üç platformda hizmet veren tarafından 

oluşturulacaktır. Bu hizmet kapsamında aylık maksimum 5 görsel, 1 video içerik (story 

paylaşıma uygun olarak 15-30 saniye uzunlukta, yararlanıcının ürün ve hizmetlerini sosyal 

medyaya uygun şekilde öne çıkaracak, Arapça ve grafik dizayn formatında olacaktır) olmak 

üzere toplam 15 özgün görsel ve 3 video içerik yararlanıcının tercih ettiği sosyal medya 

mecralarında  hizmet veren tarafından profesyonel olarak üretilecek ve hesaplarda 

paylaşılacaktır. (örneğin: 5 instagram paylaşımı, 10 facebook görsel paylaşımı, 3 tiktok video 

paylaşımı) Üretilecek içeriklere, hizmet veren ve yararlanıcı firma tarafından mutabık 

kalındıktan sonra karar verilir. Bu hizmet kapsamında her bir faydalanıcı firma için en fazla 3 

farklı sosyal mecra , hizmet veren tarafından yönetilecektir. Bu içerikler Arapça olarak 

geliştirilecektir. Yararlanıcı firmaların her bir görsel üretim için 1 revizyon isteme hakkı 

olacak şekilde hizmet vermeyi Hizmet Veren taahhüt eder. 

İŞ 3: Seçili sosyal medya platformlarında bütçeli reklam kampanyalarının geliştirilmesi ve 

yayınlanması:  

• Hizmet veren bu paket kapsamında her bir yararlanıcı firma ile beraber seçilecek sosyal 

medya platform veya platformlarında (Facebook, Google Ads, instagram, tiktok, linkedin vb) 

yayınlanmak üzere min 2 adet bütçeli Sosyal Medya Reklam Kampanyası geliştirecektir. Bu 

kampanyaların toplam bütçesi vergiler hariç 4.500 Türk Lirası olacaktır ve Hizmet veren 

tarafından karşılanacaktır. Hizmet veren bu hizmet kapsamında gerekli tüm teknik ve 

vergisel sorumluluğu (KDV ve Stopaj) üstlenecektir. Hizmet veren bu kampanyalara en geç 

sözleşmenin INGEV ile imzalanmasından 10 iş günü sonra başlamayı ve 16.06.2023 

tarihinden önce kampanyaları bitirmeyi taahhüt edecektir.  

• Hizmet veren toplam 2 kampanya ile hedeflenen vergiler hariç 4.500 Türk Lirasının ilgili 



mecralarda herhangi bir sebepten harcanamaması durumunda, sadece vergiler dahil 

harcanan tutarı INGEV’e faturalandıracağını taahhüt eder.   

• Hizmet veren bu kampanya kapsamında gerçekleşen tüm etkileşimleri kampanya 

sonunda INGEV’in talep ettiği formatta raporlamayı taahhüt eder. Paylaşımlara ilişkin ekran 

görüntülerini ve fatura gibi finansal dokümanları paylaşmayı taahhüt eder. 

 
 
İŞ 4: Kadın Liderliğindeki 25 Şirkete Dijital Pazarlama Konusunda Online Eğitim Verilmesi 

• Hizmet veren bu hizmet kapsamında, Kadın liderliğindeki 25 şirkete “dijital pazarlama” konusunda 
online olarak düzenlenecek şekilde eğitim vermelidir. 

• Hizmet veren verdiği hizmet kapsamında olan eğitimin süresi en az 10 saat olmalı ve eğitimin dili 
Arapça olmalıdır. 

 
 
 
 

 
Teklif içeriği 

 
İhale dosyası 2 kısımdan oluşmaktadır: Teknik teklif ve finansal teklif. Tekliflerin teknik ve finansal 
olarak kapalı zarf ile iletilmesi gerekmektedir.  
 
 Teknik Teklif: 
Teknik teklif dosyasının içerisinde aşağıdaki şu bilgileri içeren teklif ve belgelerin olması 
gerekmektedir. 

a. Şirket vergi levhası 
b. 2021 yılına ait bilanço 
c. Şirket hakkında bilgi (kuruluş tarihi, faaliyet alanları, çalışan sayısı, vb) 
d. Dijital reklamcılık ve sosyal medya alanında 2 referans mektubu veya iş bitirme belgesi  
e. Projede görev alacak en az 2 kilit uzmanın CV’si 

 

  
  Finansal Teklif: 

EK-1’de yer alan Finansal Teklif tablosu doldurularak dosya Finansal Teklif zarfının içerisine 
konulmalıdır. 

Fiyat Teklif mektubunda, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.  

Finansal teklif KDV hariç verilmelidir.  

Teklifler minimum 60 gün geçerlilik süresine sahip olmalıdır. 
Tekliflerin TL para birimi ile iletilmesi gerekmektedir. 

 

*Teknik teklif ve finansal teklif yetkili kişi tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.  Ayrıca, 
teknik şartnamenin son sayfasını okudum ve kabul ediyorum ibaresi yazılarak teslim 
edilmelidir. 

*Teklif mektubu zarfa konulduktan sonra zarfın üzeri imzalanarak kapatılmalıdır.  
 

1. Teknik tekliflerin değerlendirilmesi sonucu 60 üzerinden en az 40 puan alan tedarikçilerin fiyat 
teklifleri değerlendirmeye alınacaktır 

2. İNGEV teklif değerlendirmelerini yaparken veya teklif sonucunu teklif veren firmalara yazılı veya sözlü 
bilgi verme yükümlülüğü yoktur.  



3. Teklifler 05.01.2023 tarihi saat 15.00’dan önce Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:52 

Kadıköy- İstanbul adresine posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. 

Lütfen teklifin yer aldığı zarfın üzerine aşağıdaki bilgileri belirtiniz: 

a. REF:RCD23/HZM/001 

b. Firmanızın adı 

c. Firmanızın adresi 

d.  

4. Daha fazla bilgi için: 

Tel: 0(216) 540 50 21 

E-mail: satinalma@ingev.org 

 
 
 
 
 

EK-1 

FİNANSAL TEKLİF 

 (firma tarafından sunulacaktır.) 
 
 

 

Firma Logo 
 

Verilecek Hizmetler; 

 

 

 

 
 

                       Tarih:20.12.2022 

 
Hizmet Verilecek Firma Sayısı Toplam Fiyat 

(KDV DAHİL) 

25 Şirket    
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Kaşe ve İmza 

 
 
 

 
 

 

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME 
FORMU 

Doküman No: Matb_01 

Revizyon No:  

Revizyon Tarihi:  

Yayın Tarihi: 01.12.2018 

Sayfa No: 1 

 

 

TARİH:  …./…./20…. FİRMA  ADI: ………………………………………… 

  

HİZMET ALIMLARINDA TEKNİK TEKLİF DEĞERLENDİRME  

    

DEĞERLENDİRME KONULARI 
ÜST PUAN 

SINIRI 
VERİLEN 

PUAN 
NOTLAR 

Metodoloji ve iş süreçleri          15   

Şirket genel deneyimi ve proje alanındaki özel 
deneyim 15 

  

İnsan kaynağı yeterliliği 10   

Referans 5   

Mali yeterlilik 5   

TOPLAM PUAN 60   

HİZMET ALIMLARINDA FİYAT TEKFİLİ DEĞERLENDİRME 

DEĞERLENDİRME KONULARI    

Fiyat 40   

TOPLAM PUAN 40   

    

GENEL TOPLAM PUANI 100   

YUKARIDAKİ VERİLEN PUAN SÜTUNU TOPLAM PUANINA GÖRE: 

 UYGUN UYGUN DEĞİL 

Teknik Tekliften 40 puandan aşağıda bir puan alınmıştır ve finansal 
değerlendirmeye alınamaz. 

  

0-59 PUAN:      Firma tedarikçi olarak şu an için yetersizdir. C GRUBU (Listeye 
Giremez) 

☐ ☐ 

60-79 PUAN:    Eksiklikleri var ama çalışılabilir (Aday Tedarikçi Listesine 
Girebilir) B GRUBU 

☐ ☐ 

80-100 PUAN:  Firma tedarikçi olarak yeterlidir(Onaylı Tedarikçi Listesine 
Girebilir) A GRUBU 

☐ ☐ 

   

Değerlendirmeyi Yapan Yetkilinin İMZASI 

 

 ADI SOYADI:  

GÖREVİ       :  


