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İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

2. ENDÜSTRİYEL MUTFAK SEKTÖRÜ  

YURT DIŞI PAZARLAMA TAKIMI UR-GE PROJESİ  

RUSYA YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ  

SEYAHAT ORGANİZASYONU HİZMETİ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 

 

 

1. TARAFLAR  

İşbu şartname, Yenibosna Merkez Mah., Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Kat:2 

34197 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul adresinde mukim İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 

İhracatçıları Birliği (bundan sonra BİRLİK olarak anılacaktır) ile BİRLİK’in faaliyet alanında 

yeralan, Moskova PIR EXPO 2023 Fuarı ile eş zamanlı, “5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında 

Karar” dahilinde T.C. Ticaret Bakanlığı’nca desteklenecek “16-19 Ekim 2022 2. Endüstriyel 

Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı UR-GE Projesi Rusya Yurt Dışı Pazarlama 

Faaliyeti” kapsamında her türlü turizm faaliyetlerinin gerektirdiği çalışma ve uygulamaları 

sağlamak amacıyla Turizm Acentası (bundan sonra İSTEKLİ olarak anılacaktır) arasında söz 

konusu faaliyetlerin teknik ve hukuki detaylarını kapsamaktadır.  

 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU  

İşbu Şartnamenin konusu, BİRLİK’in faaliyet alanında bulunan ve 16-19 Ekim 2022 tarihlerinde 

düzenlenecek Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti’ne ilişkin uçak ulaşımı, yurt dışı transfer, 

konaklama, tercüman ve akşam yemeği organizasyonu hizmetleri kapsamındaki turizm 

aktivitelerin gerektirdiği bütün çalışma ve uygulamaların tam ve eksiksiz yerine getirilmesi 

karşılığında İSTEKLİ tarafından BİRLİK’ten talep edilen bedelin belirlenmesinden ibarettir.  

 

3. İSTEKLİNIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ   

İSTEKLİ, BİRLİK’in düzenlediği Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti’nin seyahat organizasyonu 

kapsamındaki aşağıdaki faaliyet kalemlerini eksiksiz bir biçimde yürütmekle yükümlüdür. 

3.1. Uçak ulaşımı, konaklama, yurt dışı transfer, tercüman ve akşam yemeği etkinliğine ilişkin 

reservasyonların yapılması ve organizasyonunun gerçekleştirilmesi. 

3.2. Uçak ulaşımı ve konaklamalara ilişkin e-bilet ve Voucher’ların BİRLİK ile paylaşılması. 

3.3. Madde 3 altında adı geçen tüm çalışmalar için BİRLİK’in onayladığı gerekli çalışmayı 

gerçekleştirmek, BİRLİK’in onayı ile 3. şahıslara plase etmek, satın almaları gerçekleştirmek ve 

faaliyet kapsamındaki her türlü turizm faaliyet çalışmasını ve takibini üstlenmek.  

 

4. İDARİ HUSUSLAR  

4.1. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bahse konu yurt dışı pazarlama faaliyetine onay vermesini takiben 

BİRLİK ile tekliflerin değerlendirilmesinin ardından çalışmaya karar verilen İSTEKLİ arasında 

bir sözleşme tanzim edilecektir. Söz konusu sözleşme ile aşağıdaki şartların karşılanması 

beklenecektir. 

4.2. İSTEKLİ , BİRLİK’nin yurt dışı pazarlama faaliyeti katılımcılarına ait her türlü bilgi dâhil olmak 

üzere, BİRLİK’in ticari sırları, çalışma ve yönetime ilişkin bilgileri ve tüm yazılı veya sözlü 

bilgilerin ve BİRLİK adına yürütülen araştırma ve çalışmalardan elde ettiği bilgilerin gizli bilgiler 

olduklarını ve BİRLİK’in yazılı izni olmadan hiç kimseye açıklamamayı / hiç kimseyle 

paylaşmamayı ve bunun için tüm tedbirleri almayı taahhüt edecektir. İSTEKLİ, işin 

gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerin de bu taahhüde uygun davranmasını 

sağlayacaktır. Aksi takdirde İSTEKLİ, BİRLİK’in uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararları 

tazmin ile mükellef tutulacaktır. Bu taahhüt Sözleşme bittikten sonrası için de geçerli olacaktır.  

 

5. TEKLİF VERME ŞEKLİ  
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5.1. Teklifler, organizasyon hazırlık süreci ve organizasyon dönemi ile birlikte toplam üç (3) ay 

geçerli olmak kaydıyla verilmelidir. İSTEKLİ ve BİRLİK'nin anlaşması halinde, 3 (üç) aylık süre 

için aralarında Sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanmadan önce T.C. Ticaret 

Bakanlığı’nın onayının alınması beklenecektir. 

 

5.2. Teklif alınacak oteller listesi;  

• DESIGN-HOTEL STANDART 

• HOTNATIONAL 

• SAVOY HOTEL 

• PANORAMA CITY HOTEL 

• MERCURE ARBAT MOSKVA HOTEL 

• NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA 

• NOVOTEL MOSCOW CITY 

• RADISSON SLAVYANSKAYA HOTEL 

• THE PETROFF PALACE HOTEL 

• MOSCOW MARRIOTT GRAND HOTEL 

 

5.3. Teklif alınacak uçak seferlerinin listesi;  

Havayolu 
Sefer 
No 

Kalkış 
Tarihi Havayolu Sefer No 

Kalkış 
Tarihi 

THY TK417 16.10.2022 THY TK416 19.10.2022 
 

5.4. İSTEKLİlar, Şartname ekindeki Formlara (Form A,B,C,Ç,D,E,F) uygun olarak tekliflerini 

hazırlamalıdırlar. Formlara uygun olarak hazırlanmayan teklifler geçerli sayılmayacaktır. 

5.5. Uçak ulaşımı, konaklama, yurt dışı transferler, tercümanlar ve akşam yemeği etkinliği hizmetleri 

için teklifler Şartname ekindeki Formlar (Form A,B,C,Ç,D,E,F) üzerinden yapılacaktır. Her form 

eksiksiz doldurulmalıdır. Formlardaki yolcu, oda, tercüman ve benzeri miktar adetleri 

değiştirilmemelidir. 

5.6. Konaklamanın tamamı tek bir otel üzerinden gerçekleştirilecektir.  

5.7. Gidiş dönüş uçak ulaşımlarının iptal / iade koşulları ilgili forma yazılmalıdır. 

5.8. “2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”in 

8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında teklifler USD döviz 

cinsinden verilmelidir.  

5.9. Teklifler isteklilerden yazılı olarak kapalı zarf içerisinde alınır. İstenen belge ve ek bilgilere 

mutlaka teklif mektuplarında yer verilmelidir. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatlar rakam 

ile açıkça yazılmalıdır. Teklif mektupları teklif veren tarafından her sayfası kaşelenmeli ve 

imzalanmalıdır. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya 

şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı da 

teklif veren tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Yukarıda belirtilen hususlara uygun 

olmayan, duyuruda belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirmeye tabi tutulmaz. 

Ayrıca zarfın ihale teklifi içerdiği ve yetkililer haricindeki kişiler tarafından kesinlikle açılmaması 

gerektiği hususu zarfın üzerinde açık bir şekilde belirtilmelidir.  

5.10. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış 

ve kaşelenmiş olacaktır.  

5.11. Şartname ekindeki formların (Form A,B,C,Ç,D,E,F) her sayfası firma yetkilisi tarafından 

imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.  

5.12. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp 

sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere 

işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK’i bilgilendirecektir.  
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5.13. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet onayını vermesini takiben Komisyon kararı alınacaktır. 

Komisyon kararından sonra 15 iş günü içinde hizmet sözleşmesi düzenlenecektir.  

5.14. İSTEKLİ ile BİRLİK arasında imzalanacak sözleşmeden doğan damga vergisi tutarı 

hesaplanarak İSTEKLİ tarafından vergi dairesine ödenecektir.  

5.15. İSTEKLİ, BİRLİK'e sağlayacağı her türlü mal ve hizmet karşılığı hazırlayacağı faturaları 

BİRLİK’in onay ve talimatları doğrultusunda düzenleyecektir. 

5.16. İSTEKLİ ve BİRLİK'nin anlaşması halinde, İSTEKLİ toplam satın alma tutarının tamamı kadar 

banka teminat mektubunu BİRLİK'e verecektir. 

 

6. TEKLİF İÇERİĞİ  

6.1. İSTEKLİ antetli kağıda, ıslak imzalı, kaşeli olarak; söz konusu Seyahat Organizasyonu için 

tekliflerin Şartname ekindeki Formların doldurulması vasıtasıyla sunulduğunu belirten teklif 

mektubu yazısı bulunmalıdır. (Yazıda eklerin sayfa sayıları belirtilmelidir. Bütün ekler imzalı 

olmalıdır.) 

6.2. İSTEKLİ iş örnekleri ve referans listesi.  

6.3. Her sayfası firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş teklif formları (Form 

A,B,C,Ç,D,E,F toplam 20 sayfa) 

6.4. İşbu 4 (dört) sayfalık Şartnamenin İSTEKLİ tarafından kaşelenip imzalanmış örneği 

bulunmalıdır. 

 

7. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR  

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş 

olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir. 

7.1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan 

üyeler, TİM/Birlik personeli,  

7.2. TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, 

ayrıldıkları tarihten üç yıl müddetle,  

7.3. Bu fıkranın (7.1) ve (7.2) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları, 

7.4. Bu fıkranın (7.1) ve (7.2) ve (7.3) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,  

7.5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile 

sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, 

sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler, 

7.6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar,  

 

8. İHALE DIŞI BIRAKLIMA NEDENLERİ  

8.1. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler (İSTEKLİ), bu durumlarının tespit edilmesi halinde, 

ihale dışı bırakılacaktır;  

8.2. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu 

olan,  

8.3. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, 

8.4. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm 

giyenler.  

 

9. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ  

9.1. Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlik mensuplarından oluşacak bir Komisyon 

tarafından değerlendirilecektir. 

9.2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ’nın benzer işlerdeki hizmet kalitesi göz önünde 

bulundurulacaktır.  

9.3. İSTEKLİ'lar, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında satın alım kararı verilmemesi 

halinde BİRLİK’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının 

olmadığını kabul ve taahhüt ederler.  
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10. İHALEDEN VAZGEÇME 

10.1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.  

10.2. İSTEKLİ'lar, BİRLİK’in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde 

BİRLİK’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının 

olmadığını kabul ve taahhüt ederler.  

 

11. MÜCBİR SEBEBLER 

11.1. Taraflardan herhangi biri şartname uyarınca üstlendiği yükümlülüklerinin herhangi 

birisini  savaş (savaş ilan edilmiş olsun ya da olmasın), işgal, terör olayları,  isyan, iç savaş, iç 

karışıklık ya da düzensizlik, grev, sabotaj, lokavt, yangın, yıldırım, deprem, sel gibi doğal afetler, 

başta korona virüsü olmak üzere dünya çapında ortaya çıkan epidemik salgınlar gibi ya da buna 

benzer şekilde  tarafın kontrolünde olmayan ve makul çabaya karşın etkilenen tarafça  önlenmesi 

mümkün olmayan haller (“Mücbir Sebep “) nedeniyle yerine getiremezse ya da yerine getirmede 

gecikirse, diğer Tarafa karşı sorumlu tutulmayacaktır. Şartname kapsamındaki hizmetlerin 

tamamının ya da bir kısmının ifası bir veya birden fazla Mücbir Sebep olayı nedeniyle 7 günden 

fazla durursa ya da engellenirse BİRLİK işbu hizmeti almaktan vazgeçme hakkına sahiptir. 

11.2. İşbu ihaleden ve şartname konusu hizmetin alınmasından Mücbir Sebep nedeniyle BİRLİK 

tarafından vazgeçilmesi halinde İSTEKLİ herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

 

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

12.1. Birlik iş bu şartname kapsamında, İSTEKLİ’ya veya üçüncü kişilere ilişkin kişisel verileri 

yalnızca kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şartname ve daha sonra imzalanacak 

sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi, başvuru  kapsamında yapılan çalışmaların tanıtılması 

veya başarısının ölçülmesi amaçları ile kullanacaktır.  

12.2. İSTEKLİ, İş bu şartname ve daha sonra imzalanacak sözleşme kapsamında yapılan faaliyetler 

çerçevesinde aldığı, BİRLİK Yöneticilerine ve çalışanlarına ait veya BİRLİK tarafından şartname 

ve daha sonra imzalanacak Sözleşme kapsamında verilen, üçüncü kişilere ait kişisel veriler, 

yalnızca iş bu şartname ve daha sonra imzalanacak sözleşmeyi gerçekleştimek için, sözleşme 

amaçları doğrultusunda ve sözleşme kapsamında kullanacaktır.  

12.3. İSTEKLİ, iş  bu şartname ve daha sonra imzalanacak sözleşme kapsamında aldığı kişisel verileri 

korumak için gerekli teknik ve idari önlemleri alır. Herhangi bir veri ihlali olduğu takdirde 

İSTEKLİ bu durumu derhal BİRLİK'e ve KVK Kurumuna bildirir. 

 

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim merkezi yetkili 

kılınmıştır. Uyuşmazlıklar da Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları 

uygulanacaktır.  

 

14. TEKLİF VERME SON TARİH VE SAATİ   

Hizmet alımına ilişkin kapalı zarf içerisindeki fiyat teklifleri ve referanslar 01 Eylül 2021 

Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili adrese gönderilecektir.  

 

15. TEKLİFLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES  

 

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 

Adres: Yenibosna Merkez Mah., Sanayi Cad. No:3, Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Kat:2 34197 

Yenibosna, Bahçelievler / İstanbul  

Tel: 0 212 454 07 28  E-posta: kemal.kevser@immib.org.tr  

BİRLİK işbu şartnamede dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
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Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form A 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Uçak Ulaşımı Biletleme 

Hizmet Teklifi* 

IST-VKO ve 

VKO-IST 

 

 

25 kişilik grup için 16.10.2022’de THY TK417 sayılı sefer (IST-

VKO) ile gidiş ve 19.10.2022 THY TK416 sayılı sefer (VKO-IST) ile 

dönüş için ekonomi sınıfı uçak ulaşımı gidiş-dönüş biletlemesi 

 

(Türkiye-Rusya-Türkiye) 

(İstanbul-Moskova-İstanbul) 

Ekonomi sınıfı bilet birim 

fiyatı (USD / kişi) 
 

Kişi başı havacılık vergileri 

(USD / kişi) 
 

Kişi sayısı 25 

25 kişi için grup biletleme 

hizmet** bedeli (USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  

(((Ekonomi sınıfı bilet birim fiyatı + kişi başı havacılık vergileri) * kişi 

sayısı) + grup biletme hizmet bedeli)) 

Vergiler dahil toplam 

tutar*** (USD) 
 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 

IST-VKO ve VKO-IST seferlerine yönelik 25 kişilik grup için kişi başı 

ekonomi sınıfı uçak ulaşımı biletleme bedeli 

(Vergiler dahil toplam tutar / Kişi sayısı) 

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 
 

İptal, iade ve değişiklik 

kuralları ile ceza 

koşullarına dair açıklamalar 

 

 

 

 

 
Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

** Grup biletleme hizmet bedeli; Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları 

listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak teklif tarihinden bir gün öncesindeki USD alış fiyatı 

üzerinden hesaplanmıştır. 

 

*** Toplam tutar; ((Ekonomi sınıfı bilet birim fiyatı + kişi başı havacılık vergileri) * kişi sayısı) + grup 

biletme hizmet bedelinin toplamı şekilde hesaplanmaktadır. Anlık verilere göre teklif verilmiş olup 

biletlemenin yapılacağı tarihte toplam tutarda değişiklik olabilmektedir. 
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Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form B 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Konaklama Hizmeti 

 

16.10.2022 girişli ve 19.10.2022 çıkışlı olmak üzere 3 gece standart 

tek kişilik odada kahvaltı dahil konaklama 

Otelin Adı DESIGN-HOTEL STANDART 

Teklif veren Acentanın 

hizmet bedeli ile kahvaltı 

bedelleri dahil Gecelik 

konaklama birim fiyatı 

(USD / kişi) 

 

Gece sayısı 3 

Kişi sayısı 25 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  
(Gecelik birim fiyat * gece sayısı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam 

tutar (USD) 
 

Olası şehir vergileri ile 

diğer tüm Vergiler dahil 

toplam tutar* (USD) 

 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 
(Vergiler dahil toplam tutar / (Kişi sayısı * Gece Sayısı))  

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 

 

 

 

Açıklamalar (Konaklama 

müsaitlik durumu, otelde 

kahvaltı hizmetinin 

verilip verilmediği vb.) 

 

 

 

 
 

Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form B 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Konaklama Hizmeti 

 

16.10.2022 girişli ve 19.10.2022 çıkışlı olmak üzere 3 gece standart 

tek kişilik odada kahvaltı dahil konaklama 

Otelin Adı HOTNATIONAL 

Teklif veren Acentanın 

hizmet bedeli ile kahvaltı 

bedelleri dahil Gecelik 

konaklama birim fiyatı 

(USD / kişi) 

 

Gece sayısı 3 

Kişi sayısı 25 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  
(Gecelik birim fiyat * gece sayısı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam 

tutar (USD) 
 

Olası şehir vergileri ile 

diğer tüm Vergiler dahil 

toplam tutar* (USD) 

 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 
(Vergiler dahil toplam tutar / (Kişi sayısı * Gece Sayısı))  

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 

 

 

 

Açıklamalar (Konaklama 

müsaitlik durumu, otelde 

kahvaltı hizmetinin 

verilip verilmediği vb.) 

 

 

 

 
 

Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form B 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Konaklama Hizmeti 

 

16.10.2022 girişli ve 19.10.2022 çıkışlı olmak üzere 3 gece standart 

tek kişilik odada kahvaltı dahil konaklama 

Otelin Adı SAVOY HOTEL 

Teklif veren Acentanın 

hizmet bedeli ile kahvaltı 

bedelleri dahil Gecelik 

konaklama birim fiyatı 

(USD / kişi) 

 

Gece sayısı 3 

Kişi sayısı 25 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  
(Gecelik birim fiyat * gece sayısı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam 

tutar (USD) 
 

Olası şehir vergileri ile 

diğer tüm Vergiler dahil 

toplam tutar* (USD) 

 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 
(Vergiler dahil toplam tutar / (Kişi sayısı * Gece Sayısı))  

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 

 

 

 

Açıklamalar (Konaklama 

müsaitlik durumu, otelde 

kahvaltı hizmetinin 

verilip verilmediği vb.) 

 

 

 

 
 

Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form B 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Konaklama Hizmeti 

 

16.10.2022 girişli ve 19.10.2022 çıkışlı olmak üzere 3 gece standart 

tek kişilik odada kahvaltı dahil konaklama 

Otelin Adı PANORAMA CITY HOTEL 

Teklif veren Acentanın 

hizmet bedeli ile kahvaltı 

bedelleri dahil Gecelik 

konaklama birim fiyatı 

(USD / kişi) 

 

Gece sayısı 3 

Kişi sayısı 25 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  
(Gecelik birim fiyat * gece sayısı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam 

tutar (USD) 
 

Olası şehir vergileri ile 

diğer tüm Vergiler dahil 

toplam tutar* (USD) 

 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 
(Vergiler dahil toplam tutar / (Kişi sayısı * Gece Sayısı))  

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 

 

 

 

Açıklamalar (Konaklama 

müsaitlik durumu, otelde 

kahvaltı hizmetinin 

verilip verilmediği vb.) 

 

 

 

 
 

Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form B 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Konaklama Hizmeti 

 

16.10.2022 girişli ve 19.10.2022 çıkışlı olmak üzere 3 gece standart 

tek kişilik odada kahvaltı dahil konaklama 

Otelin Adı MERCURE ARBAT MOSKVA HOTEL 

Teklif veren Acentanın 

hizmet bedeli ile kahvaltı 

bedelleri dahil Gecelik 

konaklama birim fiyatı 

(USD / kişi) 

 

Gece sayısı 3 

Kişi sayısı 25 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  
(Gecelik birim fiyat * gece sayısı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam 

tutar (USD) 
 

Olası şehir vergileri ile 

diğer tüm Vergiler dahil 

toplam tutar* (USD) 

 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 
(Vergiler dahil toplam tutar / (Kişi sayısı * Gece Sayısı))  

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 

 

 

 

Açıklamalar (Konaklama 

müsaitlik durumu, otelde 

kahvaltı hizmetinin 

verilip verilmediği vb.) 

 

 

 

 
 

Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form B 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Konaklama Hizmeti 

 

16.10.2022 girişli ve 19.10.2022 çıkışlı olmak üzere 3 gece standart 

tek kişilik odada kahvaltı dahil konaklama 

Otelin Adı NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA 

Teklif veren Acentanın 

hizmet bedeli ile kahvaltı 

bedelleri dahil Gecelik 

konaklama birim fiyatı 

(USD / kişi) 

 

Gece sayısı 3 

Kişi sayısı 25 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  
(Gecelik birim fiyat * gece sayısı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam 

tutar (USD) 
 

Olası şehir vergileri ile 

diğer tüm Vergiler dahil 

toplam tutar* (USD) 

 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 
(Vergiler dahil toplam tutar / (Kişi sayısı * Gece Sayısı))  

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 

 

 

 

Açıklamalar (Konaklama 

müsaitlik durumu, otelde 

kahvaltı hizmetinin 

verilip verilmediği vb.) 

 

 

 

 
 

Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form B 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Konaklama Hizmeti 

 

16.10.2022 girişli ve 19.10.2022 çıkışlı olmak üzere 3 gece standart 

tek kişilik odada kahvaltı dahil konaklama 

Otelin Adı NOVOTEL MOSCOW CITY 

Teklif veren Acentanın 

hizmet bedeli ile kahvaltı 

bedelleri dahil Gecelik 

konaklama birim fiyatı 

(USD / kişi) 

 

Gece sayısı 3 

Kişi sayısı 25 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  
(Gecelik birim fiyat * gece sayısı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam 

tutar (USD) 
 

Olası şehir vergileri ile 

diğer tüm Vergiler dahil 

toplam tutar* (USD) 

 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 
(Vergiler dahil toplam tutar / (Kişi sayısı * Gece Sayısı))  

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 

 

 

 

Açıklamalar (Konaklama 

müsaitlik durumu, otelde 

kahvaltı hizmetinin 

verilip verilmediği vb.) 

 

 

 

 
 

Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form B 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Konaklama Hizmeti 

 

16.10.2022 girişli ve 19.10.2022 çıkışlı olmak üzere 3 gece standart 

tek kişilik odada kahvaltı dahil konaklama 

Otelin Adı RADISSON SLAVYANSKAYA HOTEL 

Teklif veren Acentanın 

hizmet bedeli ile kahvaltı 

bedelleri dahil Gecelik 

konaklama birim fiyatı 

(USD / kişi) 

 

Gece sayısı 3 

Kişi sayısı 25 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  
(Gecelik birim fiyat * gece sayısı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam 

tutar (USD) 
 

Olası şehir vergileri ile 

diğer tüm Vergiler dahil 

toplam tutar* (USD) 

 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 
(Vergiler dahil toplam tutar / (Kişi sayısı * Gece Sayısı))  

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 

 

 

 

Açıklamalar (Konaklama 

müsaitlik durumu, otelde 

kahvaltı hizmetinin 

verilip verilmediği vb.) 

 

 

 

 
 

Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form B 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Konaklama Hizmeti 

 

16.10.2022 girişli ve 19.10.2022 çıkışlı olmak üzere 3 gece standart 

tek kişilik odada kahvaltı dahil konaklama 

Otelin Adı THE PETROFF PALACE HOTEL 

Teklif veren Acentanın 

hizmet bedeli ile kahvaltı 

bedelleri dahil Gecelik 

konaklama birim fiyatı 

(USD / kişi) 

 

Gece sayısı 3 

Kişi sayısı 25 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  
(Gecelik birim fiyat * gece sayısı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam 

tutar (USD) 
 

Olası şehir vergileri ile 

diğer tüm Vergiler dahil 

toplam tutar* (USD) 

 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 
(Vergiler dahil toplam tutar / (Kişi sayısı * Gece Sayısı))  

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 

 

 

 

Açıklamalar (Konaklama 

müsaitlik durumu, otelde 

kahvaltı hizmetinin 

verilip verilmediği vb.) 

 

 

 

 
 

Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form B 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Konaklama Hizmeti 

 

16.10.2022 girişli ve 19.10.2022 çıkışlı olmak üzere 3 gece standart 

tek kişilik odada kahvaltı dahil konaklama 

Otelin Adı MOSCOW MARRIOTT GRAND HOTEL 

Teklif veren Acentanın 

hizmet bedeli ile kahvaltı 

bedelleri dahil Gecelik 

konaklama birim fiyatı 

(USD / kişi) 

 

Gece sayısı 3 

Kişi sayısı 25 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi:  
(Gecelik birim fiyat * gece sayısı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam 

tutar (USD) 
 

Olası şehir vergileri ile 

diğer tüm Vergiler dahil 

toplam tutar* (USD) 

 

Nihai Birim fiyat 

hesaplama yöntemi: 
(Vergiler dahil toplam tutar / (Kişi sayısı * Gece Sayısı))  

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Kişi) 

 

 

 

Açıklamalar (Konaklama 

müsaitlik durumu, otelde 

kahvaltı hizmetinin 

verilip verilmediği vb.) 

 

 

 

 
 

Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form C (1/3) 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Yurt dışı transferler 

için araç tipleri 

Aşağıdaki tablolarda kullanılacak araç türleri bu alana tanımlanmalıdır. 

Araç Türü (Otobüs, 

Midibüs, Minibüs, SUV 

ve benzeri) 

Yolcu kapasitesi (Kişi Sayısı) 

  

  

  

 

 

Havalimanı-Otel 

Transferleri Hizmeti* 

 

16.10.2022 tarihinde 25 kişi için havalimanı otel transferi 

Havaliman Otel transferi için 

kullanılacak araç türleri ve 

sayıları (Araç türü – Adet) 
 

16.10.2022 tarihi için Araç 

türlerinin birim fiyatları (Araç 

türü - USD) 
 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi: 
(Araç birim fiyatı * araç sayısı) 

Vergiler hariç toplam tutar 

(USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
 

Nihai Birim fiyat hesaplama 

yöntemi: 
Havalimanı Otel transferinin Türk katılımcı firma sayısına göre birim fiyatı 

(Vergiler dahil toplam tutar / (11 Türk firma)) 

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Türk Katılımcı Firma 

Sayısı) 
 

 
Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

**Araç türleri, araçların bagaj kapasiteleri göz önünde bulundurularak farklı seferlerde değişiklik 

göstermektedir. 

  

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:405789292202282914714. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   
 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form C (2/3) 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Otel-Fuar Alanı-Otel 

Transferleri Hizmeti 

 

17.10.2022 tarihinde Crocus Expo fuar alanında gerçekleştirilen fuara 

ziyaret için 25 kişinin fuar alanına gidiş ve fuar alanından otele dönüş 

transferleri 
Otel-Fuar Alanı-Otel transferi 

için kullanılacak araç türleri 

ve sayıları (Araç türü – Adet) 
 

17.10.2022 tarihi için Araç 

türlerinin birim fiyatları (Araç 

türü - USD) 
 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi: 
(Araç birim fiyatı * araç sayısı) 

Vergiler hariç toplam tutar 

(USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
 

Nihai Birim fiyat hesaplama 

yöntemi: 
Otel Fuar Alanı Otel transferinin Türk firma sayısına göre birim fiyatı 

(Vergiler dahil toplam tutar / (11 Türk firma)) 

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Türk Katılımcı Firma 

Sayısı) 

 

 
 

 
Otel - Pazar Turu - Fuar 

Alanı - Networking Yemeği - 

Otel Transferleri Hizmeti 

18.10.2022 tarihinde 25 kişinin Showroom/Pazar turu, 

Kurum/Kuruluş ve Crocus Expo ziyareti ardından Networking 

Yemeği ve otele dönüş transferleri  

Araç türleri ve sayıları (Araç 

türü – Adet) 
 

18.10.2022 tarihi için Araç 

türlerinin birim fiyatları (Araç 

türü - USD) 
 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi: 
(Araç birim fiyatı * araç sayısı) 

Vergiler hariç toplam tutar 

(USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
 

Nihai Birim fiyat hesaplama 

yöntemi: 
Otel - Pazar Turu - Otel transferinin Türk firma sayısına göre birim fiyatı 

(Vergiler dahil toplam tutar / (11 Türk firma)) 

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Türk Firma Sayısı) 
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Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form C 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Otel-Havalimanı 

Transferleri Hizmeti 

 

19.10.2022 tarihinde 25 kişi için otel havalimanı transferi 

Otel Havalimanı transferi için 

kullanılacak araç türleri ve 

sayıları (Araç türü – Adet) 
 

19.10.2022 tarihi için Araç 

türlerinin birim fiyatları (Araç 

türü - USD) 
 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi: 
(Araç birim fiyatı * araç sayısı) 

Vergiler hariç toplam tutar 

(USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
 

Nihai Birim fiyat hesaplama 

yöntemi: 
Otel - Pazar Turu - Otel transferinin Türk firma sayısına göre birim fiyatı 

(Vergiler dahil toplam tutar / (11 Türk firma)) 

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Türk Katılımcı Firma 

Sayısı) 
 

 

 

Transfer Tekliflerinin 

Toplamı 
16.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 

Vergiler hariç toplam 

tutarlar (USD) 
    

16-19.10.2022 tarihleri için 

vergiler hariç genel toplam 

tutarı (USD) 
 

16-19.10.2022 tarihleri için 

vergiler dahil genel toplam 

tutarı (USD) 
 

Nihai Birim fiyat hesaplama 

yöntemi: 
Transferlere ilişkin genel toplamın Türk firma sayısına göre birim fiyatı 

(Vergiler dahil genel toplam tutar / (11 Türk firma)) 

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Türk Katılımcı Firma 

Sayısı) 
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Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form Ç 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

 

Fuar Alanı-Networking 

Akşam Yemeği Etkinliği 

Transfer Hizmeti* 

 

18.10.2022 tarihinde Crocus Expo fuar alanından Akşam Yemeği 

Organizasyonuna yönelik 40-45 kişilik tek yön Fuar alanı - Restoran 

transferi 

Fuar Alanı - Restoran transferi 

için kullanılacak araç türü ve 

sayısı (Araç türü – Adet) 
 

18.10.2022 tarihi için Araç 

türlerinin birim fiyatları (Araç 

türü - USD) 
 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi: 
(Araç birim fiyatı * araç sayısı) 

Vergiler hariç toplam tutar 

(USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
 

 
Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 
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Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form D-1 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Tercüman Hizmeti 

 

17.10.2022 ve 18.10.2022 tarihleri için tercüman hizmeti 

Rusça-Türkçe tercüman 

günlük bedeli (USD) 
 

Rusça-İngilizce tercüman 

günlük bedeli (USD) 
 

Gün sayısı 2 

Tercüman adetleri 1 Rusça-Türkçe, 2 Rusça-İngilizce 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi: 
((Rusça-Türkçe birim fiyat * 1 adet + Rusça-İngilizce birim fiyat * 2 

adet) * gün sayısı) 

Vergiler hariç toplam tutar 

(USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
 

Nihai Birim fiyat hesaplama 

yöntemi: 

2 gün ve 3 tercüman için Türk katılımcı firma sayısına göre birim fiyat 

(Vergiler dahil toplam tutar / (11 Türk firma)) 

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Türk Katılımcı Firma 

Sayısı) 

 

 
Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 
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Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form D-2 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Tercüman Hizmeti 

 

17.10.2022 ve 18.10.2022 tarihleri için tercüman hizmeti 

Rusça-Türkçe tercüman 

günlük bedeli (USD) 
 

Gün sayısı 2 

Tercüman adetleri 3 Rusça-Türkçe 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi: 
((Rusça-Türkçe birim fiyat * 3 adet) * gün sayısı) 

Vergiler hariç toplam tutar 

(USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
 

Nihai Birim fiyat hesaplama 

yöntemi: 

2 gün ve 3 tercüman için Türk katılımcı firma sayısına göre birim fiyat 

(Vergiler dahil toplam tutar / (11 Türk firma)) 

Nihai Birim Fiyat  

(USD / Türk Katılımcı Firma 

Sayısı) 

 

 
Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 
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Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form E 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

 

Akşam Yemeği 

Organizasyonu Hizmeti* 

1. Teklif 

18.10.2022 tarihinde 75 kişilik kokteyl ve akşam yemeği organizasyonu  

(19:30-20:30 saatleri arasında koktely düzeni ardından 20:30-22:00 

saatlerinde sabit menü ile banket düzeninde akşam yemeği) 

Kokteyl paketi + Başlangıç + Ana Yemek + Tatlı + İçecekler + Kahve/Çay 

Restoran veya Otelin Adı 
 

Akşam yemeği etkinliği kişi 

başı birim fiyatı (USD) 
 

Kişi sayısı 75 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi: 
(Akşam yemeği birim fiyatı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam tutar 

(USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
 

Açıklamalar (Kokteyl 

düzeni mümkün mü, menü 

içeriği nelerdir vb.) 

 

 

 

Akşam Yemeği 

Organizasyonu Hizmeti* 

2. Teklif 

18.10.2022 tarihinde 75 kişilik kokteyl ve akşam yemeği organizasyonu  

(19:30-20:30 saatleri arasında koktely düzeni ardından 20:30-22:00 

saatlerinde sabit menü ile banket düzeninde akşam yemeği) 

Kokteyl paketi + Başlangıç + Ana Yemek + Tatlı + İçecekler + Kahve/Çay 

Restoran veya Otelin Adı 
 

Akşam yemeği etkinliği kişi 

başı birim fiyatı (USD) 
 

Kişi sayısı 75 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi: 
(Akşam yemeği birim fiyatı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam tutar 

(USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
 

Açıklamalar (Kokteyl 

düzeni mümkün mü, menü 

içeriği nelerdir vb.) 
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Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form E 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

 

Akşam Yemeği 

Organizasyonu Hizmeti* 

3. Teklif 

18.10.2022 tarihinde 75 kişilik kokteyl ve akşam yemeği organizasyonu  

(19:30-20:30 saatleri arasında koktely düzeni ardından 20:30-22:00 

saatlerinde sabit menü ile banket düzeninde akşam yemeği) 

Kokteyl paketi + Başlangıç + Ana Yemek + Tatlı + İçecekler + Kahve/Çay 

Restoran veya Otelin Adı 
 

Akşam yemeği etkinliği kişi 

başı birim fiyatı (USD) 
 

Kişi sayısı 75 

Vergiler hariç toplam tutarı 

hesaplama yöntemi: 
(Akşam yemeği birim fiyatı * kişi sayısı) 

Vergiler hariç toplam tutar 

(USD) 
 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
 

Açıklamalar (Kokteyl 

düzeni mümkün mü, menü 

içeriği nelerdir vb.) 

 

 
Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 
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Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti (16-19 Ekim 2022) 

Form F 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Form A için verilen tekliflerin özeti 

Ülke Havayolu Gidiş Sefer No Dönüş Sefer No Vergiler dahil toplam tutar (USD) 

Rusya THY TK417 TK416  

 

 

Form B için verilen tekliflerin özeti 

Otel Adı 

Konaklama 

Nihai Birim Fiyat 

(USD/kişi) 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 

DESIGN-HOTEL STANDART   

HOTNATIONAL   

SAVOY HOTEL   

PANORAMA CITY HOTEL   

MERCURE ARBAT MOSKVA HOTEL   

NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA   

NOVOTEL MOSCOW CITY   

RADISSON SLAVYANSKAYA HOTEL   

THE PETROFF PALACE HOTEL   

MOSCOW MARRIOTT GRAND HOTEL   

 

 

Form C, Ç, D-1 ve D-2 için verilen tekliflerin özeti 

 Vergiler dahil toplam tutar (USD) 

Form C Transferler (Genel Toplam)  

Form Ç Tek Yön Transfer (Toplam)  

Form D-1 Tercüman (Genel Toplam)  

Form D-2 Tercüman (Genel Toplam)  

 

 

Form E için verilen tekliflerin özeti 

Restoran / Otel Adı 

Akşam Yemeği Organizasyonu 

Birim Fiyat 

(USD/kişi) 

Vergiler dahil toplam tutar 

(USD) 
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