
 
 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ (TBB) 

THE UNION OF TURKISH BAR ASSOCIATIONS (UTBA) 

 

Tender No: UTBA/EU/2018.04.001/ITB 

Tender Subject: Organization of UTBA Lawyer Training  

İhale No: TBB/EU/2018.04.001/ITB 

İhale Konusu: TBB Avukatların Eğitimi Organizasyonu 

 

EK-A 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 
(UNHCR) birlikte organize etmiş olduğu Türkiye’deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici 
Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin sağlanabilmesi adına aşağıda 
belirtilen tarih ve şehirlerde eğitim yapılacaktır. Eğitimlerin öngörülen şehir ve tarih detayları 
aşağıda yer almaktadır. 

  

Öngörülen plan (Değişiklik gösterebilir) 
Yer Kişi Sayısı Gidiş Tarihi Dönüş Tarihi 
İstanbul 7 25/05/2018 27/05/2018 
Gaziantep 7 25/05/2018 27/05/2018 
Çanakkale 7 01/06/2018 03/06/2018 
Trabzon 7 08/06/2018 10/06/2018 
Kayseri 7 29/06/2018 01/07/2018 

 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) teklif şartları değişmemek kaydıyla, önceden bilgilendirme 
yaparak toplantı katılımcı ve konaklayacak kişi sayısını %20 arttırma veya azaltma hakkına 
sahiptir. Bu kapsamda, fiyat teklifinde alınacak komisyon ücretlerini detaylı olarak belirtiniz. 

 

Genel Kriterler: 

1. Eğitim; konaklamanın yapılacağı otelde verilecektir. 
2. Toplantının yapılacağı otel genel alanlarında sürekli olarak TBB personeline 

çay/kahve/su/kuru pasta ikramı yapılacaktır. 
3. Katılımcılara eğitim süresince öğle yemeği verilecektir. Yemek menüleri verilecek 

teknik teklif sırasında sunulmalıdır.  
4. Konaklayacak kişilere kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği verilecektir. 
5. Eğitim süresince gün boyu sürekli coffee break hizmeti verilecektir. 



 
6. Eğitim için 1 adet toplantı-konferans salonu, yukarıda belirtilen şehir ve kişi sayılarına 

göre ve U düzeni oluşturabilecek şekilde bulunmalıdır. Toplantının içeriğine göre 
tasarım değişikliği istenebilir. Yüklenicinin bu kapsamda görsel sunması zorunludur. 

7. Eğitim verilecek yerin iyi bir havalandırma sistemi olması gerekmektedir. 
8. Salonların kapasitesi yukarıda verilen şehir, kişi sayısına uygun ve yüzdelik olarak 

artma azalması durumunu karşılayabilecek şekilde olması gerekmektedir. 
9. Eğitimin yapılacağı yerde 1 adet projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi ve ses 

sisteminin bulunması zorunludur. 
10. Toplantı salonlarında bulunan sütun ve kolonların katılımcıların sahne, projeksiyon 

perdesi görüşlerini etkilemeyecek şekilde konumlandırılmış olması gerekmektedir. 
Yüklenici firma eğitim verilecek yerin görsellerini sunmakla yükümlüdür. 

11. Toplantı salonlarının genel Wi-fi ağı ve özel Wi-fi ağının bulunması gerekmektedir. 
12. Eğitime katılacak her bir kişi için kalem, not defteri, kapalı şişe su ve bardak 

bulanacaktır ve her sabah ve öğle oturumlarında yenilecektir. 
13. Konaklamalar, single ve double odalarda olacaktır. 
14. Konaklama yapılacak odaların mini barlarında günlük olarak birer adet kapalı şişe su, 

birer adet kapalı şişe soda, kapalı poşet çay bulundurulması zorunludur. Bu belirtilen 
içerikler dışında kesilen ilave adisyonlar kesinlikle TBB tarafından ödenmeyecektir. 

15. Konaklama yapılacak odalarda TV, klima, Wi-fi ağı olması gerekmektedir. 
16. Konaklama yapacak personellerin gelecekleri şehirden uçak-otobüs-tren biletlerinin 

alınması yüklenici firma sorumluluğundadır. 
17. Havaalanı, gar ve otogardan konaklama yapacak katılımcıların otellere transferleri 

yüklenici firma sorumluluğundadır. 
18. Acil durumlarda yüklenici tarafından ambulans ve ulaşım hizmeti sağlanacaktır. 
19. Yüklenici, ihale teklifinde belirttiği tüm hususlarla bağlıdır. Teklif edilen hususlarda 

değişiklik ancak geçerli bir gerekçe ve TBB’nin onayı ile mümkündür. 
20. İşbu şartnamede belirtilen tüm harcama kalemlerinde gerçekleşme ve birim fiyatı esas 

alınır. Gerçekleşmeyen harcama kalemi/kalemleri için sözleşmede belirtilse dahi ödeme 
yapılmaz. 

21. Yüklenici otelde konaklama yapacak katılımcılar için otelde uygun bir yerde stand 
kurup katılımcıları karşılayacak, kayıtlarını yapacaktır. Eğitim sonunda verilecek 
sertifikaların stanttan dağıtımı gerçekleştirilecektir. Otelde konaklama süresi boyunca 
stand açık kalacak ve en az 1 yetkili sürekli hazır bulunacaktır. 
 
HİZMET KRİTERLERİ: 

1. Türkiye Barolar Birliği (TBB) teklif şartları değişmemek kaydıyla önceden 
bilgilendirme yaparak eğitim sayısını, konaklama katılımcı sayısını %20 arttırma veya 
azaltma hakkına sahiptir. Kesin katılım sayıları eğitim tarihinden 1 (bir) gün önce 
verilecektir. Yer, tarih, kişi sayısında yapılacak değişiklerden kaynaklı cezai 
işlemlerden TBB sorumlu değildir. 

2. Firma sözleşme imzalanan tarihten TBB misafirlerinin uçak-otobüs-tren biniş saatlerine 
kadar 1 firma yetkilisinin cep telefon numarasını ve e-mail adresini TBB yetkilisine 
bildirecektir. Bu numara belirtilen süre boyunca 24 saat ulaşılabilir olması 
gerekmektedir. 



 
3. Firmanın daha önce TBB, AB, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Organizasyonlar ve 

devlet kurumlarıyla çalışmış olması tercih sebebidir. Firma bu referanslarını 
belgelendirmelidir. 

4. TBB verilen teklifleri kısmi olarak kabul etme hakkına sahiptir. 
5. Konaklama, ulaşım, transfer, günlük program akışı, rezervasyon değişiklikleri, teknik 

sorunlar vb. gibi organizasyona yönelik her türlü detay yüklenici tarafından TBB 
idaresinin görüş ve önerileri doğrultusunda organize edilecek ve çözümlenecektir. 

6. Yüklenici firma eğitim ve konaklama sırasındaki tüm işlemlerde, kendilerine sözleşme 
aşamasında yazılı olarak bildirilen TBB idaresinde yetkilendirilmiş kişi ve/veya kişilere 
karşı sorumlu olacaktır. TBB ve yüklenici firma arasındaki tüm görüşmeler bu kişi 
ve/veya kişiler arasında yapılacaktır. Otel yönetimi ve eğitim salonu yönetimi ile sadece 
yüklenici firma muhatap olacaktır. 

7. Teknik şartnamede verilen sayılar kesin olmayıp, toplantı ve konaklama süresinde 
alınacak tüm hizmetler, gerçekleşen sayılar üzerinden yapılacaktır. Otelde 
konaklayanların ve eğitime katılanların günlük liste halinde TBB idaresine e-mail 
aracılığıyla iletilecektir. Aksi takdirde TBB listesi kabul edilecektir ve dolmayan 
rezervasyonlar için ücret talep edilmeyecektir. Alınmayan hiçbir hizmet için ödeme 
yapılmayacaktır. 
 


