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Madde1- Amaç ve Kapsam; 
Bu şartname, Federasyon Başkanlığımızın 2023 faaliyet programında yer alan ve 15-19 Mart 

2023 tarihleri arasında (yol hariç) Kayseri’ de gerçekleştirilecek “TÜRKİYE TEK YÜREK 

ELİTE BÜYÜKLER MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI” adlı faaliyete ilişkin organizasyonun idari 

ve mali sorumluğu, gelir - gider ve tüm hizmetleri yaptırma hizmetini kapsamaktadır. 

 

Madde 2-Tanımlar 
Bu şartnamede geçen; 

Kurum: Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığını, 

Anıttepe Mah. Gençlik Cad. No:5/5 Çankaya - ANKARA 

Faaliyet: TÜRKİYE TEK YÜREK ELİTE BÜYÜKLER MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI 

müsabakaları 

Katılımcı: Faaliyet kapsamında organizasyona katılan yerli kafileleri, 

Federasyon Görevlisi: Federasyon tarafından faaliyetin uygulanacağı ilde görevlendirilen, 

Yönetim, Teknik Kurul, Organizasyon kurulu, hakem, antrenör, teknik personel ve uygun 

görülen diğer kişileri, 

Firma Görevlisi: Yüklenici firma tarafından faaliyet süresince görevlendirilen kişileri, 

Konaklama Yeri: Federasyon tarafından onaylanan Oteli, 

Yüklenici(Firma): TÜRKİYE TEK YÜREK ELİTE BÜYÜKLER MUAYTHAİ 

ŞAMPİYONASI Müsabakaları Organizasyonu şartname de belirtildiği şekilde yürütmeyi ve 

sonuçlandırmayı yüklenecek olan ticari işletmeyi ifade eder. 

Müsabaka Alanı: TÜRKİYE TEK YÜREK ELİTE BÜYÜKLER MUAYTHAİ 

ŞAMPİYONASI Müsabakaları faaliyetinin yapılacağı spor salonu yada müsabakaların 

yapılacağı yeri,   
 

Madde 3-Faaliyetin Programı ve ihtiyaçlar; 
TÜRKİYE TEK YÜREK ELİTE BÜYÜKLER MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI 

müsabakaları organizasyonunu Federasyonun faaliyet takviminde ve faaliyetin resmi talimatında 

belirtildiği şekilde hazırlık 3 gün önceden ofis kurup çalışma başlayacaktır. 

 

Madde 4-Yüklenici Firmadan Talep Edilen Mal ve Hizmetler;  

A- Ulaşım: 

a) Federasyon Yönetim ve idari görevlileri için 15-19 Mart 2023 tarihleri arasında 3 adet 

binek araç kiralanması, 

b) Müsabakalar anında müsabaka alanı otoparkı katılımcılara kullandırılacaktır, 

c) Müsabakalar spor salonunda yapılacaktır. 

d) Katılımcılar müsabaka alanına kendi imkanları ile gelecektir. 
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B- Konaklama ve Yemek: 

a) Yüklenici Firma Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri ve idari personel için yaklaşık 25 

Kişinin müsabaka alanına yakın bir bölgede “Yarım Pansiyon” konseptinde 4 veya 5 

yıldızlı bir otelde; tek ve çift kişilik odalarda konaklamalarını sağlayacak ve kişi başı 

günlük olarak TL, bedelini belirterek teklif verecektir.  

b) Yüklenici Firma Federasyon hakem, organizasyon görevlileri ve diğer görevliler için 

yaklaşık tahmini 180 kişinin müsabaka alanına yakın bir bölgede “Yarım Pansiyon” 

konseptinde 3* veya 4* bir otelde; çift kişilik ve çok az sayıda tekli odalarda konaklama 

sağlayacak ve kişi başı günlük olarak TL, bedelini belirterek teklif verecektir.  

c) Yüklenici Firma odalarda ücretsiz olarak her gün için kişi başı 1 (bir) adet su (0.5lt) 

bulundurulacaktır. Bunun dışında odalardaki mini barlar da alkollü hiçbir şey 

bulundurulmayacaktır. 

d) Otel konaklama teklifleri kişi/gece birim fiyat teklifi üzerinden ayrıca verilecektir. 

e) Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, personel, hakem ve organizasyon görevlileri 

haricindeki antrenör ve sporcular için herhangi bir konaklama zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

 

 

C- Müsabaka Alanı ve Organizasyon Hizmetleri, 

a) Müsabakalar Kayıt, Tartılar, Toplantılar spor salonunda gerçekleştirilecektir, 
b) Yüklenici; federasyon tarafından temin edilecek 3 adet müsabaka ringinin nakliye, 

hamaliye ve kurulumu yapacaktır, 

c) Yüklenici firma her ring için 1(bir) toplam 3(üç) adet, LED ekran veya 50” ebatında 

LedTV temin edip kuracak ve 1 teknik personel ile TV ekranların çalıştırılmasını 

sağlayacaktır, 

d) Firma, Rsportz bilgi sistemi ile veri aktarımının sağlıklı ilerleyebilmesi için müsabaka 

alanında hızlı internet bağlantısı hazır edecektir. 

e) Müsabakalar esnasında 3 ayrı müsabaka ringinde kullanılmak üzere, Wai Kru müzikleri 

için her ringde 1 teknik personel, hoparlör ve müzik çalar temin edilecektir. 

f) Yüklenici firma müsabakaya katılan tahmini 760 kişi için yüklenici yaka kartı basacak, 

yaka kartları iplerinin teminini sağlayacaktır, 

g) Firma tasarımı federasyonca gönderilecek Salon içine 1 adet 8x4 M2 Müsabakaya özgü 

arka plan (backdrop) görsel, Salon girişine 1 adet 6x4 M2 Müsabakaya özgü arka plan 

(backdrop) görsel baskı ve germesini yapacaktır. 

h) Firma Salon içerisine 8x4 M2 madalya podyumu kuracaktır, 

i) Müsabakaların puanlama sistemini TV ekranlara yansıtmak için 2 adet dizüstü bilgisayar 

temin edecektir, 2 adet hakem kura için donanımlı dizüstü bilgisayar temin edecektir.  

j) Müsabakaların puanlama sisteminde kullanılmak üzere 15 adet tablet bilgisayar temin 

edecektir, 

k) Firma müsabaka alanında 15 – 19 Mart 2023 tarihleri arasında 3 ring için 3 kamera ile canlı 

yayın yapacak ve yayınların Muaythai TV ve federasyonumuz youtube kanalından 

yayınlanmasını sağlayacaktır. 
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Madde 5- Sorumluluk 
a) Firma, yükümlülüğünü aldığı ve bu şartnamede belirtilen hizmetlerin 

gerçekleştirilmesinde Federasyonun görevlendireceği kişi veya kişiler ile yakın işbirliği ve 

koordinasyon içerisinde çalışacaktır,  

b) Firma Organizasyon için tüm planlamayı ve uygulamayı Kurumun bilgisi, talimatı ve 

onayı dâhilinde gerçekleştirecektir. Faaliyet bitimi sonrasında Federasyonun belirlediği bir 

komisyon tarafından gerçekleştirilen tüm işler tutanakla tespiti yapılarak Federasyon 

Başkanlığına sunulacaktır. Aksayan yapılmayan varsa tutanakla tespiti yapılacaktır.  

c) Yukarıdaki tüm maddelerde yer alan hususlar yüklenici firma tarafından yerine 

getirilecektir.  

d) Organizasyon öncesi veya organizasyon anında; İşi yüklenen firma sorumluktan kaçınması 

veya işi hizmeti yerine getirmemesi durumunda organizasyon acilen bir firmaya 

devredilerek, hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın, konaklama dışında teklif edilen işin 

bedelinin %50 kadarını ceza olarak ödeyecektir.  

 

Madde 6- Şartname için verilen tekliflerin değerlendirilmesi,  

a) Şartname kapsamında katılımcılara konaklama, organizasyona hizmet bedeli uygun 

avantajlı teklifi yapan firma değerlendirilecektir.  

b) Teklifler aşağıda verilen örnekteki tabloya göre verilecektir. 

 

Madde 7-Teklifin Geçerlilik Süresi 

 Tekliflerin süresi 20.03.2023 tarihine kadardır. Verilen teklifler süresi dolmadan geri 

çekilemez. Avantajlı olduğu anlaşılan, teklif veren firmalardan;  Organizasyon ve konaklama 

hizmetleri işlerinde tecrübeli olduklarına dair belgeler istenebilecektir.   

 

Madde 8-Teklif Verme Süresi 

 İsteklilerin tekliflerini 07/03/2023 tarihinde Saat 17.00’yekadar Federasyon Merkez 

Ofisine elden teslim etmiş veya kargo ile göndermiş olmaları gereklidir. Kargo gecikmeleri kabul 

edilmeyecektir.  
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BİRİM FİYAT CETVELİ 

 

 

       
İş Kalemi Kişi Birim Gün 

Birim 

Fiyat TL 

Toplam 

Fiyat TL  

ULAŞIM 
   

  
 

15-19 Mart 2023 tarihleri arasında federasyon yönetim 

ve idari personeli için binek araç kiralanması 
3 Adet/Gün 5    

MÜSABAKA  VE  ANTRENMAN SALONLARI  

 

 

 

 
   

Spor salonuna şampiyona görsel 8x4 baskı germe 

yapılması 
1 

Adet/m2 
32    

Spor salonu girişine şampiyona görsel 6x4 baskı germe 

yapılması 
1 

 

Adet/m2 
24    

Spor salonuna 8x4 podyum kurulması 1 
Adet/m2 

32    

3 Adet Müsabaka ringi nakliye, hamaliye ve kurulum 

hizmeti 
3 

Adet/Gün 
1    

3 Adet Müsabaka ringi söküm, hamaliye ve nakliye 

hizmeti 
3 

Adet/Gün 
1    

Müsabaka alanı Rsportz sistemi üzerinden skorboard 

olarak kullanılmak üzere Led TV Kiralanması 
3 

Adet/Gün 
5    

Müsabakaların veri aktarımı için yüksek hızlı internet 

temini 
1 

Adet/Gün 
1    

Her ringde kullanılmak üzere, Wai Kru müzikleri için 

teknik personel ile birlikte hoparlör ve müzik çalar 

kiralanması 

3 

Adet/Gün 

5    

Müsabakaya resmi katılım sağlayan tüm katılımcılar için 

akreditasyon kartı, yaka ipi ve PVC kart basım ve 

dağıtımı 

760 

 

Adet/Gün 1    

Rsportz teknik sistem kullanımı için donanımlı bilgisayar 

kiralanması 
2 

 

Adet/Gün 
5    

Rsportz hakem puanlama sisteminde kullanılmak üzere 

Tablet bilgisayar kiralanması 
15 

Adet/Gün 
5    

3 Ringten Canlı yayın yapılması hizmeti 3 
Adet/Gün 

5    

TOPLAM TUTAR KDV HARİÇ   
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KONAKLAMA BİRİM FİYAT TEKLİFLERİ  

4* Otelde Çift kişilik Odalarda Kişi başı Gecelik Yarım 

Pansiyon Konaklama  
  

4* Otelde Tek Kişilik Odalarda Kişi başı Gecelik Yarım 

Pansiyon Konaklama 
  

3* Otelde Çift kişilik Odalarda Kişi başı Gecelik Yarım 

Pansiyon Konaklama  
  

3* Tek Kişilik Odalarda Kişi başı Gecelik Yarım Pansiyon 

Konaklama 
  


