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A. ARKA PLAN 

 

 2011 yılında Suriye’de meydana gelen halk ayaklanmalarına karşı Suriye rejiminin sert 

tutumuyla başlayan iç savaş sivil halkın göç etmesine yol açmıştır. İlk Suriyeli kafile 29 Nisan 

2011 tarihinde Türkiye’ye ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı 

gittikçe artmıştır. Türkiye’ye giriş yapan hiçbir Suriyeli geri gönderilmemiş ve kendilerine “geçici 

koruma statüsü” verilmiştir. Türkiye’de kalma süreleri artan Suriyeli mülteciler, ekonomik, 

sosyal, kültürel ve güvenlik gibi çok boyutlu sonuçları olan, göç krizine yol açmışlardır. Türkiye, 

Suriyeli mülteci krizi boyunca inisiyatifi elinde bulundurarak mülteci krizini yönetmiştir.  

 

 Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalma eğilimlerinin gün geçtikçe artmasının sebebi de  

ülkelerinde ki iç savaşın artması ve yaklaşık dokuz yıldır Türkiye’de hayatlarına devam 

etmeleridir. Ancak Suriyeli mültecilerin farklı dil, kültür ve yaşam tarzına sahip olmaları 

Türkiye’ye entegrasyonlarını zorlaştırmaktadır. Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye 

entegrasyonlarının sağlanması bazı hukuki düzenlemeleri zorunlu hale getirdiği gibi mültecilere 

yönelik sosyal uyum politikaları geliştirilmesini de gerektirmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’ye 

mülteciler hususunda yardımcı olma maksadıyla AB, Türkiye’ye FRiT adı altında 2 döneme 

bölünmek üzere fon sağlamıştır. 

 

FRiT II kapsamında AB tarafından çıkılan 1 Mart 2019 tarihli teklif çağrısına  dayanarak, Türkiye 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Dünya Bankası ile iş birliği içinde, 4 yıl sürmesi 

planlanan bir Proje teklifi sunmuş ve sunulan proje teklifi kabul edilmiştir. Önerilen projenin 

amacı;  

(a) seçilen illerdeki kırsal ev sahibi topluluklardaki  Türk vatandaşları ve mültecilerin istihdam 

edilebilirliklerini artırmak ve istihdam olanaklarına geçişi kolaylaştırmak,  

(b) sözleşmeli tarım için değer zincirini güçlendirerek istihdamı artırmak ve 

(c) TKK için uygulama desteği ve kapasite gelişimi sağlamaktır. 

 

 



Proje 6 ilde gerçekleştirilecektir. Projenin gerçekleştirileceği iller; 

• Adana 

• Adıyaman 

• Bursa 

• İzmir 

• Gaziantep 

• Mersin 

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 1163 sayılı Tarım Kooperatifleri Genel Kanunu ve 1581 sayılı 

Kanun hükümlerine tabidir. Tarım Kredi Kooperatifleri, 1 Merkez Birliği, 17 Bölge Birliği, 1625 

Ana Kooperatif ve 13 Yan Şirketiyle bir holding yapısına sahiptir. Merkez Birliği, TKK desteklemek 

için gerekli ilişkileri kuran, Birlik Kooperatifleri ve Bölge Birliklerine finansal kaynaklar, mallar ve 

araçlar ve temel üretim-tüketim malzemeleri sağlayan kooperatif ilkeleri doğrultusunda 

yürütülmelerini sağlamaktan sorumludur. TKK Merkez Birligi, secilen illerdeki  Tarim Kredi Birim 

Kooperatifleri ve bu kooperatiflerin bagli oldugu Bolge Birlikleri ile projenin uygulayıcısıdır. 

Dünya Bankası, hükümetlerin çeşitli sosyo-ekonomik zorluklarla başa çıkmaları için çok sektörlü 

çözümler sağlama konusunda 70 yıllık deneyime sahip olan bir kuruluştur. Dünya Bankası 

yoksulluğu azaltmak, mülteci ve yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan toplulukların / 

ülkelerin refahına katkıda bulunmak için fon ve teknik yardım sağlamaktadır. Proje kapsamında 

Dünya Bankası, projenin tasarımında ve uygulanmasında FRIT II kapsaminda saglanan hibenin 

Avrupa Komisyonu adina yonetiminden sorumlu olacak ve Projenin uygulanmasinda teknik 

destek saglayacaktir. 

 

 Bu danışmanlık hizmetinin amacı; proje görünürlüğü için sosyal medya ve web servisi 

hizmetlerinin sağlanması ile birlikte projenin amaçları açısından etkin iletişim kurabilmesinin 

sağlanmasıdır. 

 

 

 



B. TANIMLAR 

 

AB   Avrupa Birliği 

PUB  Proje Uygulama Birimi 

FRiT  AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu 

GKKS  Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler 

TKK  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

İdare  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 

PUB  Proje Uygulama Birimi 

FRiT  AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu 

Ajans  Yüklenici Firma 

 

 

C. AMAÇ 

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı 

Desteği Projesi kapsamında proje iletişim stratejisinde tanımlanan iletişim hedefleri 

doğrultusunda çeşitli görünürlük faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede 

görünürlük faaliyetlerinin temelini oluşturacak ve Proje Uygulama Birimi’nin iletişim 

operasyonlarında görsel tasarım kapasitesini artıracak bir hizmete ihtiyaç duyulmaktadır.  Görsel 

tasarım hizmetleri proje uygulama süresince bu dokümanda tanımlanan çerçeve içerisinde icra 

edilecektir. Bununla birlikte proje iletişim araçlarından birisi olan sosyal medya hesabı ve web 

sayfası oluşturma ve yönetiminin de iş kapsamında yapılması amaçlanmaktadır. 

 

D. İŞİN KAPSAMI 

 

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı 

Desteği Projesi kapsamında Ajans’ın proje iletişim aktivitelerine bilişsel ve gerekli temel içerik 

katkısını sunacak şekilde nitelikli hizmet sunabilmesi için faaliyetlerini aşağıda tanımlanan hizmet 

alanları çerçevesinde şekillendirmesi beklenmektedir. Proje uygulama sürecinde Ajans ve Proje 



Uygulama Birimi uyum içerisinde çalışacaktır. İş kapsamında yayınlanacak tüm içerikler Türkçe, 

İngilizce ve Arapça dillerinde üretilecektir. İçeriklerin çeviri ve uyarlamaları Ajans tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

Kurumsal Kimlik Tasarımı 

Uygulanmakta olan proje kapsamında görsel kimlik öğelerinin bütüncül bir şekilde kullanımını 

sağlamak amacıyla Ajans tarafından projeye özgü bir görsel kimlik rehberi geliştirilecektir. Görsel 

kimlik rehberi projenin farklı görünürlük araçlarının (kartvizit, yazışma şablonları vb.) görsel açıdan 

nasıl kullanılması gerektiğini tanımlamakla beraber tüm içeriğinin AB Görünürlük kurallarına uygun 

olması sağlanacaktır. İş kapsamında üretilen görsel kimlik rehberi çerçevesinde projenin görünürlük 

süreçlerinde kullanılmak üzere konsept tasarım seti üretilecektir. İş kapsamında aşağıdaki alanlarda 

proje için uyarlanabilir konsept tasarımlar geliştirilmesi istenmektedir. 

- Etkinlik davetiyeleri 

- Yerel Bilgilendirme, Uluslararası Konferans, kullanılacak sahne konseptleri 

- Afiş ve broşür 

- Basın bültenleri 

- Sosyal medya görsel serileri ve paylaşımları 

- Proje web sitesi görsel tasarımları 

- Infografikler 

- Proje bülteni 

Ajans hizmet sunma sürecinde tasarım çizgileri ve görünürlük açısından ilgili konsept tasarımlar 

çerçevesinde hareket edecek olmakla beraber idarenin talebi veya proje uygulama sürecinin 

gereksinimleri doğrultusunda konsept tasarımlar güncellenebilecektir. 

Grafik Tasarım ve Uygulama Çalışmaları: 



İş süresi içerisinde geliştirilen konsept tasarımlar çerçevesinde projenin iletişim operasyonları 

doğrultusunda Ajans tarafından iş süresi boyunca grafik tasarım ve uygulama hizmeti sunulacaktır. 

Bu çerçevede Ajans projenin tüm iletişim faaliyetlerinin gereği olan grafik tasarımları kendisine 

belirtilen süre ve öncelikler çerçevesinde tasarlayarak iş süresince idareye iletecektir. Grafik tasarım 

hizmetleri içerisinde öngörülen tasarımlar aşağıda tanımlanmıştır. 

- Açılış ve Kapanış etkinliği  için sahne tasarımı, davetiye, duyuru görselleri ve etkinliğin gerektirdiği 

tüm tasarımlar (konuşma kartları, basın röportaj panosu, kürsü görseli vb.) 

- Yerel etkinlikler için gerekli tüm tasarımlar. (Sahne arkaplanı, e- davetiye, etkinlik hoşgeldiniz 

görseli, etkinlik içi görünürlük vb.) 

- Proje uygulama süresince farklı broşür, farklı afiş ve  farklı kitapçık tasarımı. (Yaklaşık 200 

Çalışma) 

- Proje roll up, kırlangıç ve diğer basılı görsellerinin tasarımları. 

- Proje süresince  sayı çıkarılması planlanan ve dergi formatında üretilecek proje bülteninin 

tasarımı, tüm yazılı ve görsel içeriklerinin üretilmesi ile yayınlanması Bültenin görsel ve yazılı 

içeriklerinin üretimi sürecinde İdare tarafından Ajansa proje ile ilgili gerekli bilgiler sağlanacaktır. 

Proje bültenleri de yayınlanan tüm içeriklerde olduğu gibi Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 

oluşturulacaktır. 

- Proje süresince organize edilecek uluslararası konferans için gerekli tüm tasarımlar (Etkinlik 

içi görseller, e-davetiye, sahne arkaplanı, basın röportaj panoları, konuşma kartları, yönlendirme 

levhaları, katılımcı kartları vb.) 

- İş süresince proje web sitesi yönetimi süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm görsellerin tasarımı. 

(Web haber görselleri, web banner, duyuru ve slider tasarımları vb.) 

- İş süresince proje sosyal medya hesaplarının yönetiminde paylaşımlara konu tüm görsel 

tasarımlar ve kampanya konseptlerinin tasarım uygulamaları. (Paylaşım için görsele yazı ilavesi ve 

grafik tasarım, kampanya paylaşım konseptleri, kapak sayfası ve tüm içerikle ilgili betimleyici 



tasarımlar, proje infografiklerinin sosyal medya uyarlamaları vb.) 

- Proje süresince üretilecek asgari beş farklı rapor için gerekli tasarım hizmetlerinin 

sağlanması. 

- Proje promosyon malzemeleri üzerine basılacak içeriklerin tasarım işlemleri. (Proje 

süresince asgari  farklı promosyon materyali üretilmesi beklenmektedir.) 

Web sitesi çalışmaları 

Kurumsal kimlik öğelerinin oluşturulmasının ve görsel kimlik araçlarının tanımlanmasının ardından 

Projeye ait ana bir web sitesinin oluşturulması gerekmektedir. Web-sitesi bu Projeninbaşarı 

çıktılarını, olumlu yansımalarını ve göç alanda yaşanan gelişmeleri yansıtacak başlı başına bir 

iletişim aracı olarak konumlandırılacaktır. Projenin hedef aldığı gruplara özel bölümlere sahip, 

kaliteli görsel, videoları ve dijital yayınları içerisinde barındıracak olan web-sitesi İngilizce, Türkçe ve 

Arapça olmak üzere üç dilli olacaktır. Mevcut yapının sürdürülebilir olması için proje boyunca 

hizmet sağlanacaktır. 

Sosyal Medya Yönetimi Çalışmaları 

Proje süresince tanımlı sosyal medya araçları aktif olarak kullanılacak olmakla birlikte Ajansın gerek 

tasarım gerekse sosyal medya yönetimi açısından işin icrasında sorumlulukları bulunmaktadır. Proje 

için kullanılması öngörülen sosyal medya araçları Facebook, Twitter ve Instagram,  Youtube olarak 

belirlenmiştir. Bu çerçevede Ajansın sosyal medya yönetimi çalışmaları kapsamında aşağıdaki işleri 

yerine getirmesi beklenmektedir. 

- Projenin Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarının açılması. Bu hesapların İngilizce, 

Türkçe ve Arapça dillerinde yönetiminin yapılması. Sosyal Medya yönetimi kapsamında 

Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında haftada en az 3 farklı paylaşımın yapılması 

gereklidir.    

- Proje sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere İngilizce, Arapça ve Türkçe içeriklerin 

oluşturulması. 

- Proje sosyal medya hesaplarının yönetimi ve proje iletişim stratejisi çerçevesinde 



yaygınlaştırılması. 

- Sosyal medya hesaplarından hedef grubu aktif olarak bilgilendirmek amacıyla paylaşımlara 

konu tasarımların ve gerekli paylaşımların yapılması. Tüm sosyal medya paylaşımları Proje 

Uygulama Birimi onayından geçtikten sonra yapılacaktır. Ajans uygulama sürecinde onay 

mekanizmasını etkinleştirmek adına Proje Uygulama Birimine sunulmak adına haftalık 

paylaşım planları hazırlayabilir.  

- Sosyal medya yönetimine ilişkin haftalık paylaşım planları, sosyal medya etki analizleri ve 

kampanya sonuç raporlarının düzenli şekilde idareye iletilmesi. 

- Sosyal medya yönetimi ilkeleri doğrultusunda hesapların takipçi ve etkileşim hedeflerinin 

oluşturulması. 

- Sosyal medya paylaşımlarına konu proje önemli etkinliklerine katılım sağlanması ve bu 

etkinliklerde gerekli paylaşımların yapılması. Proje uygulama süreci içerisinde ulusal kapanış 

etkinliği farklı şehirde yerel proje açılış etkinlikleri, ve açılış etkinlikleri ve uluslararası 

konferans organize edilecektir.  

- Sosyal medyadan gelen soru ve görüşlerin idare personeli ile paylaşılması ve idarenin görüşü 

ile yönlendirmesi doğrultusunda yanıtlanması. 

- Aylık infografiklerin hazırlanması. Proje ile ilgili ayda bir defa infografik film hazırlanacak 

olup sosyal medya ve web sayfasında paylaşılacaktır. (Minimum 2 dakika) 

- Proje uygulama sürecinde yapılan aktiviteler hakkında PUB tarafından kapsamlı bilgi 

verilecek olup, bu aktiviteler hakkında bilgiye uygun tasarımlar yapıp sosyal medya ve web  

araçlarında paylaşılması 

- Şartnameye konu hizmet sürecinin sonunda Ajans tüm sosyal medya hesaplarını şifre ve 

tüm kullanım haklarıyla beraber idareye devredecektir. 

 

E. KİLİT PERSONELİN SORUMLULUKLARI VE NİTELİKLERİ  

 

Pozisyon Sayı 

E1. Sosyal Medya Üst Yöneticisi 1 

E2. Grafik Tasarımcı 2 



E3. Sosyal Medya Planlama-Uygulama 

Görevlisi 

1 

E4. Metin Yazarı 1 

E5. Tercüman  1 

E6. Yazılımcı 1 

E7. Sanat Yönetmeni 1 

 

E1. Sosyal Medya Üst Yöneticisi 

Nitelikleri 

- En az 5 yıl alanında deneyimli 

- Türkçe, İngilizce ve Arapça sosyal medya kanalların yönetimini yapmış 

- Avrupa Birliği projelerinin sosyal medya kanallarının yönetimini yapmış 

- AB görünürlük kurallarına hakim 

- Gündemi takip eden 

- Mülteciler özelinde en az 3 projenin sosyal medya yönetimini yapmış 

Görevleri 

-Projenin sosyal medya hesap yönetimin gerçekleştirmek 

-iletilerin planlanmasını, paylaşılmasını, geribildirimlerini yönetmek 

-Raporlama araçlarını kullanmak, ve düzenli raporlama yapmak 

-Projenin iletişim hedeflerine erişimi için doğru etkileşimi kurgulamak 

-Anlık yayınların planlamasını sağlamak 

-Paydaşlarla ortak iletilerin planlanması, etiketleme ve mention yönetimi 

-Hesap güvenliğini sağlamak 

E2. Grafik Tasarımcı  

Nitelikleri 

-En az 5 yıl alanında deneyimli 

-Türkçe, İngilizce ve Arapça tasarım tecrübesi olan 

-En az 5 Avrupa Birliği projesinde görev almış, AB görünürlük kurallarına hakim 

-Kurumsal kimlik, etkinlik tasarımları, promosyon tasarımı konusunda deneyimli 



Görevleri 

-Proje için görünürlük çalışmalarının gereği tasarımları hazırlamak. 

E3. Sosyal Medya Planlama-Uygulama Görevlisi  

Nitelikleri 

- En az 5 yıl alanında deneyimli 

- Türkçe, İngilizce ve Arapça sosyal medya kanalların yönetiminde görev almış 

- Sosyal medya kanallarının dinamiklerine hakim 

- Ekip çalışmasına uyumlu, anlık iletişim çalışmalarına uygun 

Görevleri 

-Planlanan iletilerin doğru zamanda doğru şekilde paylaşımını sağlamak 

-Geribildirimleri yönetmek 

-Organik erişim için kanal yeteneklerini kullanmak 

E4. Metin Yazarı 

Nitelikleri 

-En az 5 yıl alanında deneyimli 

-Avrupa Birliği projelerinin iletişim çalışmalarında görev almış 

-Mülteciler konusunda en az 3 projede slogan, kısa ad ve metin çalışması yapmış 

Görevleri 

-Proje iletişim çalışmaları için proje kısa adı, slogan ve metin yazımlarını yapmak. 

E5. Tercüman  

Nitelikleri 

-En az 5 yıl deneyimli 

-İngilizce ve Arapça metin tercümesi yapabilen 

Görevleri 

-Proje görünürlüğü için gerekli metinlerin tercümesi, kontrolü 

E6. Yazılımcı 

Nitelikleri 

-En az 5 yıl deneyimli 

-Yabancı dilde içerik sunan web siteleri konusunda uzman 



Görevleri 

-Tasarlanan web sitesinin dinamik halde çalışması için gerekli yazılım hizmeti 

 

E7. Sanat Yönetmeni 

Nitelikleri 

- En az 5 yıl alanında deneyimli 

- Avrupa Birliği projelerinde kurumsal kimlik ve iletişim tasarımı çalışmalarında uzman 

olarak yer almış 

- AB görünürlük kurallarına hakim 

- Mülteciler özelinde en az 3 AB,Uluslararası Kuruluş veya STK projesinde uzman olarak 

çalışmış. 

Görevleri 

-Projenin tüm görünürlüğü için bütüncül bir yapı inşa etmek 

-Projenin iletişim hedeflerine uygun görünürlüğü sağlamak 

 

 

F. DANIŞMANIN RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Ajans işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde iletişim müşavirliğinde görev alacak 

personelin de hazır bulunduğu bir tanışma toplantısı organize edecek ve idareye iletişim 

süreçlerinde müşavirliğin üstleneceği fonksiyonlar ile ilgili bir sunum gerçekleştirecektir. 

Ajans, düzenleyeceği her türlü raporlamayı idarenin formata uygun olarak tanzim edecektir. 

Aşağıda verilen teslimat şartları, İsteklinin devam etmekte olan iş aşamaları ile ilgili olarak;  

Ajans tarafından teslim edilmesi gereken tüm doküman ve raporlar 3 kopya olarak İngilizce ve 

Türkçe olarak teslim edilecektir. Ayrıca dijital içerikler 3 (Üç) takım USB Bellek üzerinde ve 

İdare’nin uygun göreceği formatta teslim edilecektir. 

Rapor formatı A4 veya gerektiğinde A3 olacaktır. İdare gerekli görmesi halinde rapor hakkında 

açıklayıcı sunumlar talep edebilir.  

İdare’nin görüşünü almak amacıyla, gerektiğinde raporların taslak nüshaları önceden İdare’ye 

sunulacaktır. Bunun ardından Ajans bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai raporu 



hazırlayacaktır. 

 

1. Kurumsal Kimlik Kılavuzu (15 Gün) 

İş tanımında belirtilen hususları içeren rapor teslim edilecektir. 

2. Web Sitesi Kurulması ve Raporlanması (30 Gün) 

Web sitesinin kurulduğuna dair ve iş tanımına uygun dizayn edildiğine dair bir rapor teslim 

edilecektir.  

3. Sosyal Medya Etki ve Yaygınlık Analizi (Aylıkx48) 

Hizmet verilen ay içerisinde proje görünürlüğü, web sitesi güncelleme ve teknik destek hizmetleri 

ile sosyal medya yönetimi faaliyetlerinin tümüne ilişkin, ay içerisinde yapılan her işi tanımlayan 

faaliyet raporu düzenlenir. 

Raporun içeriği minimum aşağıdaki bilgileri içermelidir; 

• Sosyal medya hesaplarına ilişkin takipçi bilgileri,  

• Rapor dönemi paylaşımlar bazında ve ay genelindeki etkileşim oranları,  

• hesaplarda yapılan gönderilerin yeniden paylaşım miktarları  

• Takipçilerden gelen soru ve yorumlar ile bu bildirimlere nasıl cevap verildiği(İdare onaylı 

cevaplar) 

• Sonraki aylar için sosyal medya hesaplarının takipçi ve diğer göstergelerine ilişkin hedefler  

• Web sitesi görüntülenme bilgileri 

• Tasarım Yapılan Dokümanlar 

 

Sosyal Medya Etki ve Yaygınlık Analizi raporlama dönemini takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde 

idareye sunulmalıdır 

 

G. İDARENİN SAĞLAYACAĞI HİZMETLER ve İMKÂNLAR 

 

Proje süresince iş tanımında belirtilen görevler için danışman firmaya idare tarafından icra öncesi 

ön bilgilendirme ve gerekli bilgiler sağlanacaktır. 

Ayrıca projenin önceki döneminde yapılan çalışma raporları, veriler, ilgili bilgi notları, sunumlar 



da danışman firmaya sağlanacaktır. 

Danışman firmanın işin ifası sürecinde uyması gereken görünürlük kuralları ve görünürlüğe 

ilişkin diğer esaslar ile ilgili bilgilendirme idare tarafından yapılacaktır 

 

 

H. ÇALIŞMANIN İDARE TARAFINDAN DENETİMİ  

 

Şartnameye konu hizmetin tüm süreçleri, idare tarafından görevlendirilen uygulama ekibi vasıtası 

ile rutin olarak denetlenecektir. Hizmetin denetim sürecinde aşağıdaki kriterler çerçevesinde 

izleme faaliyetleri yürütülecektir. İdare personeli hizmetin niteliği ve çıktılarına ilişkin bağımsız 

uzmanlardan görüş ve öneri alma yetkisine sahiptir. Uygulama ekibi Ajans hizmetlerinin durumu 

hakkında aylık düzenli değerlendirmede bulunacak ve projede yapılması planlanan ödemelere 

ilişkin iletişim uzmanının olumlu görüşü aranacaktır. Proje uygulama sürecinde idare aşağıdaki 

hususlara önem verecektir. 

- Ajansın proje uygulama takvimine uygunluğu 

- Beklenen sonuçlara ulaşılabilirlik düzeyi 

- Faaliyetlerin genel kalitesi ve idare genel kurallarına uygunluğu 

- Üretilen rapor ve dokümanların standardizasyonu ve içerik yeterliliği 

- Projede görev yapan personelin şartname kriterlerine uygunluğu 

- Ajans personeli ile idare Proje Uygulama Birimi (PUB) arasındaki koordinasyon 

- Projede gerçekleştirilen iletişim etkinliklerinin (tasarımlar, sosyal medya paylaşımları, 

metini içerikleri vb.) uygulama kalitesi ve amaçlara uygunluğu 

- Ajansın üçüncü taraflarla iletişimi 

 

I.    İŞİN SÜRESİ, YERİ VE ZAMANI:  

 

Ağustos 2020 tarihinde hizmet başlayacak ve Ağustos 2024 tarihinde son bulacaktır. Uzatma ve 

kısaltma 2 tarafın rızasıyla gerçekleştirilebilir.  

 



İşin süresi başlangıç tarihinden itibaren 48 ay olacaktır. İşin tahmini başlangıç tarihi Ağustos 

2020’dir. Görsel tasarım ve sosyal medya yönetim hizmetlerinin ifası için yer kısıtlaması 

bulunmamakla birlikte idarece talep edilen her türlü toplantı ve görüşmede ilgili personel 

idarenin belirttiği tarihte belirtilen yerde bulunmalıdır.  

Proje saha ziyaretleri veya aktiviteleri sürecinde Ajans personelinin ihtiyaç duyacağı şehir dışı 

(Danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu çalışma ofisinin bulunduğu şehrin dışında) yolculuk, 

konaklama vb. giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır 

 

J.    FİRMADA ARANAN YETERLİLİK KRİTERLERİ   

Danışman firmada aranan yeterlilik kriterleri aşağıdaki gibidir; 

1. İş tanımında belirtilen hizmetler ile ilgili asgari 3 yıl olmak üzere firma deneyimi. 

2. Türkçe ve Arapça ve/veya İngilizce Sosyal medya hesabı yönetme tecrübesine sahip olmak. 

3. Kamu kurumları, odalar, STK’lar gibi kurum/kuruluşların proje bazlı veya kurumsal sosyal 

medya hesaplarının yönetimi hakkında tecrübesi olmak. 

4. Kamu kurumları, odalar, STK’lar gibi kurum/kuruluşların kurumsal kimlik, görsel tasarım, grafik 

uygulama hizmetleri hususunda tecrübesi olmak.  

5. Kamu kurumları, odalar, STK’lar gibi kurum/kuruluşlarının bülten veya dergilerinin içerik 

üretimi, tasarım ve yayınlanması gibi hizmetler hususunda tecrübesi olmak.  

 

Firma seçiminde tercih sebebi olacak kriter ise şöyledir; 

1. Hizmet alımı ilan tarihi itibariyle iş tanımında belirtilen personelleri istihdam ediyor olmak.  

2. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projede tanıtım, basın yayın, iletişim, promosyon 

vb. alanlarda tecrübe sahibi olması 

3.Tercihen Suriyeliler ve ev sahibi topluluklarla ilgili olmak üzere en az 3 toplumsal projede görev 

almış olmak. 

K. ÖDEME PLANI 

I) Kurumsal Kimlik Tasarımı (15 Gün) 

Kurumsal Kimlik Çalışmasının tamamlanmasının va kabulunün akabinde sözleşme bedelinin 

%5’i ödenecektir. 



II) Web Sitesi Kurulması (30 Gün) 

Web sitesinin kurulmasının ve kabulünün akabinde sözleşme bedelinin yüzde 10’u 

ödenecektir. 

III) Sosyal Medya Etki ve Yaygınlık Analizi Raporu (Aylık 48 adet rapor) 

Aşağıda belirtilen konu başlıklarını minimum olarak içerecek raporun teslimi ve idare 

tarafından kabulüne istinaden sözleşme bedelinin yüzde 80’i 48 ay eşit parçalar halinde 

ödenecektir. 

IV) Nihai Rapor  

yapılan tüm grafik çalışmaların, üretilen tüm görünürlük materyallerinin ve sosyal medya için 

başlangıçtan bugüne karşılaştırmalı istatistiklerin yer aldığı bir rapor ile üretilen tüm video 

grafikler de dahil tasarımların bir kopyasını içeren USB ile nihai rapor teslim edilir. Nihai 

raporun tesliminin ve kabulünün akabinde sözleşme bedelinin yüzde 5’i ödenecektir.  

 


