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TARİH: [18/06/2018] 
 

FİYAT TEKLİF TALEBİ: No. FİYAT TEKLİF TALEBİ/[2018/002] 
 

AVUKATLAR İÇİN EĞİTİM ORGANİZASYONU 
 

KAPANIŞ TARİH VE ZAMANI: [22/06/2018] – 17:00  
 
 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HAKKINDA 

Türkiye Barolar Birliği'nin kurulması ilk kez Ocak 1934'te İzmir'de düzenlenen Türkiye Avukatlar 
Kongresi'nde gündeme getirilmiş ve 5 gün süren toplantıya katılan baro temsilcileri, "Türkiye 
Avukatlar Birliği"nin kurulmasını kararlaştırmışlardır. Ancak, alınan bu karara rağmen, 27 Haziran 
1938 de kabul edilerek 1 Aralık 1938' de yürürlüğe giren ve günün koşullarına göre pek çok ileri yeni 
hüküm içeren 3499 sayılı Avukatlık Kanunu'nda Barolar Birliğine yer verilmemiştir. 

Daha sonraki yıllarda toplanan baro temsilcilerinin, (1957'de Ankara'da ve 1958'de İzmir'de), Türkiye 
Barolar Birliği'nin kurulmasının gerekliliği konusunda tam bir görüş birliğine vararak bu amaçla 
başlattıkları ön çalışmalar sonunda, 16 Mayıs 1963'te hazırlığı tamamlanarak 7 Temmuz 1969 tarihinde 
yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile "Türkiye Barolar Birliği" nin kurulması yasal olarak 
da kabul edilmiştir. 

TBB hakkında daha fazla bilgi için lütfen siteyi ziyaret edin. https://www.barobirlik.org.tr 

 
1. GEREKLİLİKLER 
 

Öngörülen plan (Değişiklik gösterebilir) 
Yer Kişi Sayısı Gidiş Tarihi Dönüş Tarihi 
Kayseri 7 29/06/2018 01/07/2018 

 
Açıklama:  

 
- Belirtilen tarihlerde gidiş dönüş uçak bileti organizasyonu, bu kapsamda uçak bilet fiyatları 

değişkenlik gösterdiği için komisyon ücretini belirtiniz 
- Direk uçuş ve diğer seçenekler için ayrı fiyatlandırma 
- Havaalanı transferi-Ankara ve Kayseri kişi-başı tek yön olarak fiyatlandırma 
- Gidiş dönüş biletlerine göre konaklama seçenekleri (Konferans ile aynı yer olmalı), bu 

kapsamda kişi sayısı ve tarihler değişken olabileceği için komisyon ücretini belirtiniz 
- Konferans salonu 100’er kişi alabilecek kapasitede 2 adet ve Ek-A’da belirtilen özelliklerde 

olmalıdır 
 
Gerekli olan servis hakkında daha fazla bilgi Ek A’da mevcuttur 

 
Lütfen teklifinizde aşağıdaki fiyat bilgilerini de belirtiniz (KDV ayrıca belirtilmelidir): 
 
-       TL 
- Birim Maliyeti: (Örn: Kişi başı konaklama, uçak bileti, transfer, kişi başı konferans)             
- Varsa ek ücretler (lütfen açıklayınız): 
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- Servisin Toplam Maliyeti (her şey dâhil):  
    
 
2.   Fiyat Teklif Talebi İbrazı   
  
Teklifinizi [22/06/2018] Türkiye Saatiyle (CET) 17:00’a kadar veya öncesinde PDF formatında e-posta1 
yoluyla [utba@barobirlik.org.tr] göndermenizi rica ediyoruz. Sorularınız için e-posta yoluyla 
(utba@barobirlik.org.tr) göndermenizi rica ediyoruz, sorularınız 24 saat içerisinde yanıtlanacaktır. 
 
Lütfen TBB kullanmış olduğu e-posta politikası gereğince eklentilerin maksimum [8] Mb büyüklüğünde 
olabileceğini, bu yüzden ibrazın tamamı için birden fazla mail atmanız gerekebileceğini göz önünde 
bulundurunuz. 
 
Lütfen e-postanın konu kısmında aşağıdaki maddeleri belirtiniz: 

- Fiyat Teklif Talebi/[002] 
- Şirketinizin Adı 
- Gönderilen e-postaların sayısı (1/2, 2/2 gibi) 

 
Teklifiniz en az [60] gün süresince geçerli olmalıdır. TBB’nin standart ödeme şartları mal ve hizmetlerin 
teslimi ve TBB’nin kabul etmesi üzerine net 30 gündür. 
 

- TBB verilen teklifleri kısmi olarak kabul etme hakkına sahiptir 
- E-posta yoluyla işi iptal edebilir 
- Herhangi bir uyuşmazlık durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir 

 
Ekler: 

- Ek-A Genel Kriterler 
 

 
İlginiz için teşekkür ederiz. 
 
 

 

                                                                 
1  Fiyat Teklif Talebi yazılı olarak teslim edilecekse lütfen kişi bilgileri ve adres gibi ilgili ayrıntıları veriniz. 
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