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TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 17. ULUSAL
KONGRE ŞARTNAMESİ
2022 yılında yapılacak olan 17. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Ulusal
Kongresi’ni düzenleyecek organizasyon firması (Acente), 27 Temmuz 2021 tarihinde Türk Kalp
ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu (Dernek) ve başvuran Acente yetkilileri ile ayrı ayrı
yapılacak online görüşmeler neticesinde TKDCD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
Bu amaçla yapılacak görüşmeler için ön şartlar aşağıda sıralanmış olup, şartlara göre
hazırlanacak teklifler yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek ve kongre düzenleme
sorumluluğunu üstlenecek Acente belirlenecektir.
Teklif vermek için talepte bulunan acenteler arasından davet edilenler online yapılacak
görüşme için saat konusunda 7 (Yedi) gün öncesinde dernek sekreterliği tarafından
bilgilendirileceklerdir. Görüşmeye davet edilecek Acente’leri TKDCD Yönetim Kurulu
belirleyecektir.
Kongre ile ilgili koşullar:
1. Kongre, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği adına belirlenecek Düzenleme Kurulu tarafından
gerçekleştirilecek (DERNEK), düzenleyici firma (ACENTE) TKDCD Yönetim Kurulu ve
Düzenleme Kurulu’na karşı sorumlu olacaktır.
2. Kongre ile ilgili tüm işlemler Düzenleme Kurulu onayı alınması kaydı ile Acente tarafından
yürütülecektir. Bu kapsama kayıt, konaklama hizmetleri, sosyal programlar, transferler, kongre
otelindeki sponsorluk ve sergi hizmetleri, konferans hizmetleri ve lojistik dahildir. Düzenleme
Kurulu bu hizmetler kapsamında başka bir kurum ve kuruluş aracılığı ile kongre için iş birliği
yapmamayı taahhüt eder.
3. Sözleşmenin imzalanıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Acente kongre hizmeti vermek üzere
toplantı öncesi hazırlıklarda Düzenleme Kuruluna yardımcı olabilmesi için, İngilizce bilen ve
toplantı konusunda tecrübeli bir proje koordinatörü ve en az iki (2) asistanını kongre hizmetlerini
yürütecek şekilde belirleyecek ve görevlendirecektir. Bu kişiler her türlü bilimsel ve sosyal
yazışmaları dernek kontrolü altında yapacak olup, tüm yazışmalarla ilgili raporları TKDCD
Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlü olacaklardır. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek itilaflarda
bu yazılı belgeler geçerli olacaktır. Toplantının katılımcılar ve kurumlarla ilgili yazışma,
haberleşme ve postalama işlemleri Acente tarafından yürütülecektir.
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4. Sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 30 gün içinde Acente kongre hazırlık dönemine
ilişkin çalışma planı, hedef tarihler, sponsorluk dosyası taslağı, kongre ile ilgili tüm görsel ve logo
taslakları, yerli yabancı konuşmacı davet mektupları, kongre web sayfası ve online bildiri modülü
taslağı ile ilgili çalışmaları tamamlayıp düzenleme kurulunun onayına sunacaktır.
5. Kongre için uygun bir internet adresine sahip kongre internet sitesi hazırlanacaktır. Bildiri online
gönderme ve hakem değerlendirme sistemi, düzenleme kurulunun uygun gördüğü şekilde ve tarihte
hizmete açılacaktır. Toplantı ile ilgili her türlü bilgi online yedeklenecek ve toplantı web sayfasıyla
ilgili çıkabilecek tüm sorunlardan direkt kongre Acentesi sorumlu olacaktır. Acente ayrıca Mobil
telefonlarca IOS ve Android sistemlerinden kullanılabilecek mobil kongre uygulamasını
yapacaktır.
6. Kongre hazırlıkları ve kongre düzeni:
6.1 Kongre’nin ulusal ve uluslararası tanıtımı için düzenli basılı ve elektronik duyurular yapılacak,
kongre öncesi dönemde 5 adet kısa tanıtım videosu ve kongre açılışı için bir açılış videosu
düzenleme kurulunun isteği doğrultusunda hazırlanacaktır. Düzenleme kurulunun gerekli gördüğü
sayıda düzenli olarak e-posta ve SMS yolu ile duyurular Acente tarafından yapılacaktır.
6.2 Kongre internet sitesi, bildiri modülü, ön duyurular, program kitapçığı, bildiri kitabı ve kongre
çantası vb. kongre ile ilgili hazırlıklar ve materyaller kongre düzenleme kurulunun onayı ile
hazırlanacaktır. Bildiri kitapçığında bildirilerin sadece başlığı ve yazarları yer alacaktır. Bildiri
özetleri ise PDF formatındaki ve sayfalarında "bildiri kitapçığı değildir" şeklinde çapraz fon yazısı
bulunan e-dosya halinde hazırlanacak ve kongre esnasında internet sayfasından ulaşılabilir
olacaktır. Sunulmayan bildirilerin tespiti ve çıkarılması sonrası bildiri özetlerini içeren dergi eki
kongreden sonra basılacaktır. Bu ekin hazırlanması ve basımı için düzenleme kurulu tarafından
belirlenecek basımevinin ücreti Acente tarafından karşılanacaktır. TKDCD Yönetim kurulunun
önerileri doğrultusunda kongre çantası ve kongre rozetleri sağlanacaktır.
6.3 Kongre sırasında yapılacak bildiri oturumları dışındaki tüm sunumlar görsel ve sesli olarak
düzenleme kurulunun istediği format da kaydedilecek, bu kayıtlar kongre bitiminden sonra 15 gün
içerisinde dernek sitesinde yayınlanmaya uygun halde derneğe teslim edilecektir.
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6.4 Dernek tarafından belirlenecek davetli misafirler olarak 150 kişi Ulusal, 15 Uluslararası (12

bilim insanı Avrupa’dan, 5 bilim insanı Avrupa harici ülkelerden (Amerika ve Uzakdoğu),
konuşmacı/oturum başkanı, ayrıca Düzenleme Kurulu Üyeleri (Düzenleme Kurulu üyeleri toplam
20’yi aşmamak koşulu ile) kayıt, konaklama, uçak ile ulaşım ve transfer ücretleri Acente tarafından
ücretsiz ve sponsorsuz karşılanacaktır. Bu belirtilen davetlilerin uçak rezervasyonlarının yapılması,
biletleme işlemi ve biletlerinin gönderilmesi yine Acente

tarafından

sağlanacaktır.

Konuşmacılarla ilgili uçuş̧ programları Acente tarafından yapılacak ve biletleri kendilerine
uçuştan en geç 1 (Bir) hafta öncesinden ulaştırılacaktır. Bilet değişiklikleri için TKDCD’den ve
davetli misafirlerden ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Bahsi geçen 150 yerli ve 15 yabancı
konuşmacıların ve oturum başkanlarının havaalanı-otel-havaalanı, otobüs terminali-otel-otobüs
terminali transferleri tarih ve saat gözetmeksizin Acente tarafından ücretsiz yapılacaktır.
Bahsedilen 15 yabancı davetliden Amerika ve Uzak doğu olanlara koşulsuz olarak Business uçak
bileti, diğerlerine ise ekonomi sınıfı uçak bileti temin edilecektir.
6.5 Stant ve Sponsorluklar
Kongre ile ilgili sponsorluk, stantlar, kayıt gelirleri ve konaklama gelirleri Acente tarafından
açılacak bir hesapta toplanacaktır. Acente açtırdığı hesaba yatırılan her türlü gelir için fatura
kesecektir. Toplantıya katılacak sponsor firmalarla yapılacak bir ya da iki tanıtım toplantısı,
düzenleme kurulunun belirleyeceği bir yerde düzenlenecek, bu toplantıya Acente yetkilileri de
katılacaktır. Dernek yapılacak sponsorluk toplantıları için Acente’ye ek bir ücret ödemeyecektir.
Acente, sponsorlara dernek tarafından tahsis edilmesi istenilen stant alanlarını sağlayacaktır.
Sponsor firmalardan, kiraladıkları her bir birim stant için (6 m2) bir firma temsilcisine ait kayıt
ücreti (sadece kayıt) alınmayacak, bunun dışındaki firma temsilcileri belirlenmiş kayıt konaklama
ücretini ödeyecektir. TKDCD tarafından belirlenecek fuaye, sergi
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alanlarının planı Acente tarafından çizilecek ve sponsor firmalar ile yapılacak olan sözleşmeye
eklenecektir. Acente, sponsorların kongre sırasında talep edecekleri ekstra hizmetleri dernek bilgisi
dahilinde temin edecek ve bedellerini ilgili sponsor firmalardan tahsil edecektir.
6.6 Konaklama ve Kongre Merkezi

Acente, toplantıya uygun otelleri belirleyerek, salon sayısı, alt yapısı ile ilgili bilgileri toplayıp yer
konusunda teklifte bulunacaktır. İki adet kongre ana salonu gerekmektedir. Bunlardan biri yaklaşık
en az 800 diğeri en az 600 kişilik olmalıdır. Bu salonlar için gerekli olan teknik donanım düzenleme
kurulunun uygun göreceği en güncel teknoloji kullanımı ile sağlanacaktır.
6.7 Simultane Sistem; 2 salonda 2 tam gün boyunca İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce simultane

tercüme yapılacaktır. Ayrıca düzenleme kurulu tarafından belirlenecek bir kongre gününde
üçüncü bir salonda da tam gün simultane tercüme yapılacaktır. Bunun için gerekli sistem ve
yeterli sayıda tercüman temin edilecektir. Sistem, tercümanların günlük ücretleri, konaklaması,
uçak bileti ve transfer giderleri Acente tarafından sağlanacaktır.
6.8 En az 3 adet 200-300 kişilik orta büyüklükte salon, 2-3 adet 100-150 kişilik bildiri salonu, en

az 5 adet minimum 50 kişilik workshop salonu gerekli olacaktır. Bu salonların da teknik
donanımı ana salonlar için kullanılan yeterli özelliklere sahip olmalıdır.
6.9 Acente tarafından, kendi bilgisayarı ile gelen tüm katılımcılar için otel lobisi ve ana toplantı
salonu fuayesinde kablosuz internet erişim sistemi (Wi-Fi) ve konaklanan odalarda kablolu veya
kablosuz internet erişimi ücretsiz sağlanacaktır.
6.10 Toplantı süresince katılımcılara sunulacak olan paket konaklama bedeli, aynı otel için aynı
dönemde otel tarafından uygulanan konaklama bedelini aşmayacaktır. Ayrıca otelin sunacağı gıda
ve otelcilik hizmetleri aynı dönemdeki standart hizmetlerin altında olmayacaktır. Otelden
sağlanacak yiyecek, içecek ve ikramların seçiminde Acente, yardımcı, dernek belirleyici olacaktır.
Toplantı ana otelinden yapılacak oda satışları paket olmak üzere yapılacaktır. Acente, derneğe,
toplantı süresince konuşmacılar veya düzenleme kurulu üyelerinin kullanımı için gerekli toplantı
odalarını ücretsiz tahsis edecektir. Kongre başlamadan önceki gün yapılacak olası düzenleme
kurulu toplantısı için teknik donanımlı salon, ikram, hizmet sunumu ücretsiz sağlanacaktır.
7.12 Kongre Merkezindeki salonların, lobi ve diğer tüm aktivite alanlarının süsleme ve
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dekorasyonu düzenleme kurulunun onayı doğrultusunda Acente tarafından gerçekleştirilecektir.
Kongre alanında en az 3 adet ve en küçüğü en az 4x3 metre boyutlarında olmak üzere Düzenleme
Kurulunun uygun göreceği özelliklerde duyuru ekranları yerleştirilecektir.
7.13 Kongre hazırlık döneminde ve kongre sırasında kullanılmak üzere içeriği ve özellikleri
düzenleme kurulu tarafından belirlenecek akıllı telefon uygulaması (program, program içerikleri,
bildiri programı da dahil olacak şekilde) hazırlanacak ve düzenleme kurulunun uygun gördüğü
tarihte uygulamaya açılacaktır. Benzer şekilde kongre boyunca 3 gün olmak üzere ve gün başına
en az 2 bin en çok 3 bin adet basılmak üzere Kongre Gazetesi yayınlanacaktır.
8. Kongre Yeri ve tarihi: Kongre yeri Antalya ilidir.
Kongre için düşünülen tarih 2022 Kasım aynın ikinci yarısıdır. Kongre başlangıç ve son günü
yarım gün, 2. ve 3. Günü tam gün olacak şekilde 4 gün sürecek, konaklamalar 3 gün yapılacaktır.
Otel seçiminde mümkün olan en yüksek sayıda katılımcının kongre otelinde konaklatılması önemli
tercih sebebidir. Alternatif konaklama yerleri kongre oteli ile aynı kalitede ve konaklama
koşullarında ve kongre merkezine minimum uzaklıkta olmalıdır. Kongre merkezi ve ana otel olarak
Kaya Palazzo Belek, Titanic Deluxe Belek ve Sueno Deluxe Belek otelleri değerlendirilecektir.
9. Muhtemel katılım: Tahmini ücretli kayıtlı katılımcı 1000- 1200 arasında beklenmektedir.
Derneğimizin 2018 fiziki kongresi toplam katılımcı sayısı yaklaşık 2500 kişidir. Sponsorlu Ücretli
katılımcı sayısı 1000 civarında, benzer şekildedir. Ayrıca TKDCD belli bir ücret karşılığı uzman,
asistan, hemşire ve perfüzyonist kaydı yapmıştır.
10. İkramlar, Oteller 5 yıldız statüsünde ve “her şey dahil” konseptinde olmalıdır.
Kahve Molaları: Her gün 2 sabah, 3 öğleden sonra olmak üzere 5 adet ek ikramlı kahve molası
verilecektir. Özellikle sergi alanında sürekli kahve-çay ve meyve/kurabiye türü ikram servisi
olacaktır. Kongre süresince katılımcıların kullanımı amacıyla toplantı salonları fuayesinde ve sergi
alanında su sebillerinin konulması Acente tarafından sağlanacaktır. Diğer otellerde kalan kongre
katılımcılarının kongre otelinde toplantı merkezi dışındaki bölgelerde de çay, kahve, yerli meşrubat
gibi içecekleri ücretsiz olacaktır.
11. Kayıt ve konaklama ücretleri: Acente otellerden aldığı orijinal fiyatları bir tablo halinde
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teklif içinde belirtmelidir. Kongre için belirlenmiş kayıt ve konaklama ücretleri aşağıda
belirtilmiştir. Bu ücretlere KDV ilave edilecektir. Fiyat tekliflerinin bu fiyatlara göre verilmesi
esastır.
Kayıt Ücretleri:

Erken (TL)

Geç (TL)

(29 Temmuz 2022 öncesi)

(29 Temmuz 2022 sonrası)

Uzman

1200 TL

1400 TL

Asistan

900 TL

1100 TL

Hemşire

800 TL

1000 TL

Perfüzyonist

800 TL

1000 TL

Firma Temsilcisi

900 TL

1100 TL

Konaklama Ücretleri:

Erken (TL)

Geç (TL)

(29 Temmuz 2022 öncesi)

(29 Temmuz 2022 öncesi)

Tek Kişilik Konaklama

5400 TL

6000 TL

Çift Kişilik Konaklama

7200 TL

7800 TL

Üç Kişilik Konaklama

9700 TL

10300 TL

Acente Madde 7.4’te belirtilen 150 yerli, 20 Yabancı Davetli dışında,
a. İki kişilik odalarda konaklayacak şekilde en fazla 150 olmak kaydıyla Kalp ve Damar
Cerrahisi asistanının;
b. İki kişilik odalarda konaklayacak şekilde en fazla 150 olmak kaydıyla Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanının;
c.

İki kişilik odalarda konaklayacak şekilde en fazla 80 olmak kaydıyla Perfüzyonistin

d. Üç kişilik odalarda konaklayacak şekilde en fazla 225 olmak kaydıyla Kalp ve Damar
Cerrahisi Hemşiresi’nin;
Kayıt, konaklama ve transfer bedelini burslu adıyla ücretsiz karşılayacaktır.
Tek kişilik oda konaklaması kaydı olan katılımcıların refakatçileri için paket fiyatı kayıt+çift kişilik
odada konaklama, transfer dahil geç kayıt farkı konmaksızın sabit 3800 TL olacaktır. Sponsorsuz
olarak burslu adıyla Dernek adına Acente tarafından karşılanmış kişilerin refakatçi talepleri kabul
edilmeyecektir.
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12. Dernek ve kongreyi düzenleyen Acente tarafından belirlenmemiş kongre otellerinde kalmayıp
konaklamasını kendi olanakları ile sağlayan katılımcılar dış kayıt katılımcısı kayıt ücretine ek
olarak kongre süresi için toplamda 2000 TL, tek günlük olarak ise 500 TL dış katılım ücreti
ödeyeceklerdir. Dış katılım ücretine kongre süresince verilen yemekler ve sosyal gecelere katılmak
dahildir.
13. Kongreyi düzenleyecek Acente Ulusal Sağlık Basınının davet edileceği basın düzenleyecek bu
konudaki tüm giderler Acente tarafından karşılanacaktır. Bu toplantıya en az 5 basın kuruluşunun
katılması sağlanacaktır.
14. Tüm kongre katılımcılarından sponsor tarafından ücreti karşılananların havalimanı-kongre
merkezi-havalimanı ve kongre otelleri arası transferleri Acente tarafından ve toplam 400 TL sabit
ücret ile gerçekleştirilmelidir. Sponsor firmalardan ayrıca transfer ücreti adı altında başka bir ücret
alınmayacaktır. Sponsorun transferi karşılanmadığı durumlarda katılımcının bu transferleri
organizasyon Acentesi tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Yabancı konuşmacılar VIP olarak transfer
edilecektir. Bu transferler için hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
Kongre merkezi ve konaklama otelleri arasında “shuttle-bus” servisi Acente tarafından 30 dakika
ara ile, gereğinde daha sık olmak üzere sağlanacaktır.
15. Finansal Konular:
15.1 Acente Aralık 2021 tarihinde 600 bin TL ve Nisan 2022’de 600 bin TL olmak üzere Dernek
hesaplarına garanti gelir olarak aktaracaktır. Konaklama bedelleri Acente’nin kendisine kalacaktır.
15.2 Kayıt ücretleri, tüm sponsorluk kalemleri ve her türlü satılan bilimsel aktivitelerden elde
edilen gelirler ve diğer tüm sponsorluk gelirleri Dernek geliri olarak kaydedilecektir. Gideri olan
tüm sponsorlukların üretim bedelleri kongre sonunda dernek kongre bütçesinden karşılanacaktır.
Acente teklif dosyasında kongre ile ilgili yukarıda tanımlanan tüm koşulları yerine getirmiş olmak
koşulu ile ek olarak önereceği katma değeri belirtecektir.
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15.3 Kongre bitiminden en geç 60 gün içinde Acente ile Dernek mahsuplaşması şu şekilde
yapılacaktır.
1- Kongre kayıt ve sponsorluk gelirleri toplamından Aralık 2021 ve Nisan 2022 tarihlerinde
ödemesi yapılmış tutar düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden madde 15.2’ye
belirlenmiş orandaki miktar Dernek’e verilecektir. Dernek kongreye katılmış olan
firmalarla ilgili tahsil edilememiş hesaplardan sorumlu olmayacaktır.
2- Dernek yukarıda belirtilen burslu adıyla Dernek adına Acente tarafından getirilmesi
gereken sayının üzerinde burslu katılımcı getirmiş ise bu fazla sayıda kişinin erken
konaklama bedelini Acente’ye ödeyecektir.
3- Ödemeler mahsuplaşma tarihinden sonra en geç 60 gün içinde yapılmış olacaktır.

15.4 İhaleyi alan Acente ile en geç ihale tarihinden itibaren 1 ay içerisinde sözleşme imzalanmış
olmalıdır. Kongre gelirleri başlamadan önce hazırlıklar ve ön ödemeler için miktar ne olursa olsun
tüm ön finansman Acente tarafından sağlanacaktır.
15.5 Bu koşullarla kongreyi yapmayı taahhüt eden Acente, Dernek’e vereceği tutarı, tüm
sponsorluk bedellerini, kayıt konaklama ve transfer ücretlerini ve diğer giderleri TC. Sağlık
Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda Türk lirası üzerinden belirtecek şekilde hazırlayacak ve
teklifini bu şekilde sunacaktır.
15.6 Acente tarafından 100.000 Euro karşılığı Türk lirasını bir teminat mektubu olarak Türk Kalp
ve Damar Cerrahisi Derneği’ne sözleşme imzalanırken verilecektir.
15.5 Dernek, Acente tarafından yapılan kongreye ilişkin harcamalara ait tüm fatura ve belgeleri
inceleme veya inceletme hakkına sahiptir.
1. Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi:
16.1 Kapalı zarf içinde hazırlanan teklif dosyası üzerine “17. TKDCD Ulusal Kongresi için Teklif”
ibaresi yazılacak ve zarf içinde aşağıda gösterilen belgeler bulunacaktır.
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- Acente imza sirküleri
-Teklif mektubu (ayrı bir kapalı zarf içinde Acente sahibi veya Yetkili Müdürü’nün imzasını içeren
garanti gelir oranı belirtilecek şekilde)
- Geçerli A grubu seyahat acentesi, IAPCO, TÜRSAB, IATA belgeleri
- Acente ile ilgili broşürler
-Bu türde toplantıları daha önce organize ettiğine dair referans listesi
-Varsa Acente’nin bağlantılı olduğu konaklama tesislerinin acentelik belgeleri
-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nin ihaleyi dilediği acenteye vermek veya ihale aşamasında
ihaleyi iptal etmekte serbest olduğunu kabul ettiğini belirtir imza sirkülerinde belirtilen kişilerce
imzalanmış̧ taahhütname
16.2 Teklifler 26 Temmuz 2021, Pazartesi tarihinde Dernek Genel Merkezi’ne saat 17:00’a kadar
teslim edilecek olup 27 Temmuz 2021, Salı günü online platform üzerinden sunulacak ve aynı gün
değerlendirilecektir.

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞ İ YÖNETİM KURULU ADINA

Levent YILIK

Murat SARGIN

Başkan Yardımcısı

Genel Sekreter
Ahmet Kürşat BOZKURT
Başkan
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