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KAYSERi BÜYÜKşEHİR BELEDiYEsi
ELER VE isriRlxıtn oniRe

Madde 1- işiN KoNUSU:
1-1.İŞin konusu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan spor salonlarının

işletilmesi, spor etkinlikleri düzenlenmesi, spor okulları uygulanması ve çeşitli spor eğitimlerinin
planlanması faaliyetleri çerçevesinde YÜKLENİCİ tarafından hizmet alımı işidir.

Madde 2- AMAÇ:
Bu Şartnamenin amacı, Kayseri Büyül§ehir Belediyesi görev alanı içerisinde ikamet etmekte

olan başta ev hanımları, emeklileı öğrenciler ve fizikel ve zihinsel engelliler olmak üzere tiim
halkımıza bilinçli spor yapma alışkanlığı kazandırarak, toplumda aktif hale gelmeleri ve sağlıklı yaşam
sürmelerine yardımcı olmak için İDARE ile uyum içinde spor tesislerinin işletilmesi, spor araç-ge.eç ve
malzemelerin spor tesislerine ait hizmet a]anlarında hazır bulundurulması, hizmet birimlerine idari ve
teknik ve uzman desteğinin verilmesi, spor tesisi tekniğine, teknolojisine ve amacına uygun
işletilmesiyle her türlü beden eğitimi ve spor hizmetlerinin yerine getirilmesi spor faaliyetlerinin, spor
okullarının ve her türlü spor organizasyonlarının yürütülmesini sağlamak.

Madde 3- KANUNi DAYANAK VE TEAMÜLLER:
Bu Teknik Şartname, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 sayılı BüyüI§ehir Belediye Kanunu,

6360 sayılı kanunu esas alınarak"Büyü§ehir'in büttinlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge
parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınaklan, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri
yerleri yapmak, yaphrmak, işletmek Veya işlettirmeh amatör takımlar arasında spor müsabakaları
düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstiin başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclis kararıyla ödül vermek" maddesi esas alınarak hazırlanmışhr.

Madde 4- HizMET KoNULARI ve HiZMETıN YERİNE GETİRiLECEĞİ spon rnsisıEni
4-1. Spor Okulları;
4-1.1.Yüzme, Fitness, Step Aerobik, Pilates, Pilates Bandı, Güreş, Tenis, Okçululç Basketbol,

Voleybol, Klinik Pilates, Hentbol, Mini Golf, Boks, |udo, Kickboks, Taekwondo, Cimnastik, Halk
Oyunları, Dans, Su Jimnastiği, Futbol, Masa Tenisi, Badminton, Mini Basketbol, Squash, Su Topu, Su
kayağı, Buz pateni, Binicilik, Bilardo, , Sporcu İletişim Dersleri,Dağcılık, Kayak, Kızak, Trekking (Doğa
Yürüyüş SporuJ,Kamp, Bisiklet Snowboard,Geleneksel Sporlar (Atlı Okçuluk,Atlı Cirit,Geleneksel
Okçuluk ) vb. branşlar da eğitim programı hazırlayacak ve hazırlanan bu eğitim programına uygun
kurslar yüklenici tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde açılacaktır.

4-|.2. Yaz aylarında halkın kolay faydalanması amacıyla şehrin muhtelif park ve alanlarında,
kışın da uygun spor salonlarında mevsim şartlartna uygun alanlarda, sağlıklı yaşam ve spor
etkinliklerini düzenlemek.

4-1.3. Büyülşehir Belediyesi adına şehirde düzenlenecek her ttirlü spor organizasyonlarını
yapmak, yaphrmak.

Madde 5- YöNETiM, sPoR EĞiTiM MERKEZLERi rrMirtİ vs rıHsİsi.
5-1. İdarenin bu iş kapsamında tahsis ettiği aşağıda belirtilen tesisler için, Yüklenici herhangi

bir ödeme yapmayacakhr. Kayseri Büyükşehir Belediyesi görev alanı içerisinde kullanılabilecek ve
İDARE'nin onayı ile tespit edilen mekAnların kira ücreü, kiralık sözleşmesinin İlanBye ulaşmasından
sonra ilk hak edişte YÜKLENiCi'ye ödenir.

5-2. İdarenin Yüklenici

2022YlL| (12 AYLIK) sPoR ETKİNLiKLERi DÜZENLENMEsi, sPoR oKULLARI UYGULAMAS| VE
ÇEŞİTLi sPoR EĞiTiMtERiNiN YAPlLMAsI VE PLANLAMAS|NA AiT HizMET ALIMI işi

üzere verdiği tesisler daki gibidir.

s.No TEsIs ADl ADREs

1 KADiR HAS STADYUMU
(Keykubat Mahal\.si Atatürk Spor Kompleksi Kadir
Has Stadyu mu Meliheazi')

t
,Z

letmek

\,



2 KADiRHAS KONGRE VE SPOR MERKEZi
(Zümrüt Mah. Kadir Has Cad. Fuar Alanı Kadir Has
Kongre ve Spor Salonu Kocasinan)

3 KADiR HAS KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi
(Zümrüt Mah. Kadir Has Cad. Fuar Alanı Kadir Has
Kongre ve Spor Salonu Kocasinan)

4 FUAR SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZi (Zümrüt Mah. Kadir Has Cad. Fuar Alanl Kadir Has
Kongre ve Spor Salonu Kocasinan)

5 AHD SUKAYPARK (Kumarlı Mevki Cırgalan mahalesi]

6 AHD BUZ PisTi (Kumarlı Mevki Cırgalan mahalesi)

7 AHD SPoR TESisLERi (Kumarlı Mevki Cırgalan mahalesi)

8 BAYANLAR FiZYOSPOR MERKEZi (Serçeönü Mah. Ahi Evran Cad. No:40/A
Kocasinan)

o SÜMER YÜZME HAVUZU VE SPOR TESiSİ (Barboros Mah. Kaldırım Cad. No:10 Kocasinan)

10 TALAS sPoR TEsiSi (Yeni Doğan Mah. Bilge Kağan Cad. Toki Küme
Evler No:15 Talasl

lI BEYAZŞEHiR SPoRTEsİsi (Beyazşehir Mah. Koçkaya Cad. No:20l1
Kocasinan)

|2 TALAS SOSYAL YAŞAM MERKEZI
(Bahçelievler Mah. Soylular 1.Sk no:21 Muhsin
Yazıcıoğlu Parkı Karşısı / Talasl

13 KöŞK sosYAL YAşAM MERKEZi [Köşk Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarü No
:48 Melikgazi]

|4 BEYAZŞEHiR SOSYAL YAŞAM MERKEZi (Beyazşehir mah. 835 Sok. No:6 Kocasinan)

15 YEŞiL MAHALLE HALI SAHA
(Yeşil Mah. Erkilet Bul. Yüksel Sok. No:50
KocasinanJ

16 ziYA GÖKALP HALI sHA
(Ziyagökalp Mahallesi Meral Sok. No:21
Kocasinan)

17 BAŞAKPINAR sPoR TEsiSi
(Başakpınar Yıldıztepe Mah. Eğriş Sok. No:41
Talas]

1B BELSiN YÜZME HAVUZU (Kocatepe Mah. Aydede Sok. No:22 MelikgaziJ

19 KAYAK OKULU (Hisarcık Kapı Erciyes)

20
GELENEKSEL SPORLAR BINICILIK VE
OKCULUK TESİSi

Cırgalan mah. 4121. sk. kocasinan / kayseri

z7 KAPALI TENIS KORTU
Erenköy Mah. Talas Bulvarı 46/3 / Me|ıikgazi /
KAYSERi

22 KAPALI SPOR SALONU
Erenköy Mah. Talas Bulvarı 4613 / Me|ikgazi /
KAYSERi

5-3.Genel güvenlik görevlileri idare tarafından temin edilir.

MADDE-6 TEsisLER. sPoR OKULAR! VE sPoR ETKİNLiKLERi KooRDiNAsYoNU HİzMETi
6-1.YÜKLENİCİ İdarenin kontrol ve denetiminde tesislerin idaresinden, temizlik

hizmetlerinden, seansların branşlara göre düzenlenmesinden, kayıt ve organizasyonlardan, teknik
personeller nezdinde elektrik mekanik, inşaat işlerinin takibinden, bilgi sistemlerinin kontrolünden,
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile mevzuatları uyarınca öngörülen denetimlerin yapılarak
raporlanmasından ve bunlarla ilgili olarak her türlü koordinasyonun sağlanmasından sorumlu
olacaktır.

6-2.YÜKLENİCİ eğitim verilecek spor branşları ile ilgili olarak spor federasyonlarının ve
üniversitelerin spor akademılerinin görüşleri doğrulfusunda yaş gruplarına göre eğitim programınl
hazırlayacaktır. Bütün spor branş eğitimleri hazırlanan bu eğitim programına göre yapılacakhr.
Yüklenici tarafından eğitim verilecek spor branşlarına ilişkin eğitim ve bilgi kayıt formları tutulacak
olup İdareye bilgi verilecektir.

6-3.YÜKLENİCİ eğitim verilen spor branşları ile ilgili olarak tesislerde turnuva organizasyonu
düzenleyecektir. Düzenlenecek turnuvaları spor b düzenleneceği, turnuva sayısı ve
turnuva özellikleri İdarenin bilgisi/doğrulru$nda Düzenlenecek turnuva
organizasyonlarında yetenekli sporculaf tespi| edilereksağlanacaktır. laQ _

yönlendirilmesi,



6-4 .YÜKLENİCİ spor tesislerinin ulusal ve uluslararası müsabakalara hazır halde tutulmasını
sağlayacaktır. Çeşitli kurum ve kuruluşlann düzenleyeceği sportif, sosyal ve kültiirel amaçlı toplantı,
konferans, panel ve çeşitli etkinlikler için idarece verilen personelin koordinasyonunu sağlayacaktır.

6-5. YÜKLENİCİ, tesislerin ve spor aktivitelerinin daha verimli kullanımını sağlamak için
aşağıdaki demir baş ve spor malzemelerini tesislerde hazır bulunduracaktır.

1l üRüN ADI Adet ol
4l üRüN ADl Adet

I cRAYz FİT-N MASSAGE ALETi- CRAYZ
FiT_N MASSAGE ALETi 5 44 FLANŞ 7.5 KG 40

2 HALTER BARI KIRIK-T_Z 45 FLANS 15 KG 30

3 KOŞU BANDI 30 46 FLANŞ 10 KG 40

4 CRUNCH BENCH (KARIN ÇALIŞTIRICI) ]. 47 FLANŞ 5 KG 35

s BUTTERFLY (ÜST VE VÜCUT
ÇALIsTlRICl)

4a DUMBELL 0,5 KG 1

6 UPPERLiMBs (ÜST BÖLcE ÇALIŞTlRICl) 1 49 DUMBELL 2,5 KG 15

7 ADJUTSTABLE BANCH 2 50 DUMBELL 17,5 KG 15

B BicEPS CURL MACHiNE 1 51 DUMBEL 7,5 KG 15

9 HACK SQUAT MACHiNE 1 52 DUMBELL 20 KG 10

10 sHoLDER PRESS (oMUZ çALIŞTlRICl) 4 53 DUMBELL 1KG 300

11
TRiCEPs PRESsMAcHiNE(ARKA KoL
cALl§TIRICIl

1 S4 DUMBELL 1.5 KG

|2
DiKEY BisiKLET _ YATAY BiSiKLET 723
- DiESELL FiTNEss 75z ELEPTiK
BiSiKLET-KoNDisYoN BiSiKLETi

50 55 DUMBELL 2 KG 5

13
DiEsELL FiTNESS PREMiER RowER
tKÜREK ALETil 5 56 DUMBELL 8 KG 5

L4 ABDOMiNAL CRUNCH (KARIN
cALlŞTIRIcI]

4 S7 DUMBELL 3 KG 5

15
DiEsELL FiTNEss CHEST PRESS (GÖĞÜs

CALISTIRİCl
7 5B DUMBELL 4KG 5

|6 DiESELL FiTNEss LEG ExTENsioN (üsT
BACAK cAL)

10 59 DUMBELL 5 KG 15

17
DiESELL FiTNESS LEG ABDUCTOR (iç
BACAK cALIsTlRICI]

6 60 DUMBELL 10 KG 20

18
DiESEL FiTNEss ADDUCToR (DIŞ

BACAK ÇALlŞTIRICI]
6 6| DUMBELL 40 KG 5

|9 DiESELL FiTNESS LEG PRESS (üST VE iç
BACAK ÇALlsTlRICl]

3 62 DUMBELL 25 KG 5

20
)MiNAL CRUNCH BENCH -HYPER
,TiCoiN

5 63 DUMBELL 35 KG 5

z1 CABLo CROSSOWER-CEOSSOWER
PULLEY COMBO

3 64 DUMBELL 30 KG

,), TwiSTER BEL çALIŞTlRlCI B 65 DUMBELL 27,5 KG 1

23

YATIK MEKiK SEHPASI-DÜZ MEKİK
SEHPASI- HALTERSEHPASI FLANS
SEHPASI_BENCH PRES SEHPASI-
DUMBELL SEHPASI_ROMAN CHAIR
YATIK MEKiK sEHHBASI_SCoTT CURL
sEHPA

30 66 DUMBELL 22,5 KG 1

24 !il4r"* 
Row coMBo (SıRT KANAZ

? ), DUMBELı(l\KG l5

]



25
DUMBELL STANDI _HATER BARI
STANDI-AĞIRLlK STANDI 5 6a DUMBELL 6 KG 3

26 SMiTH MACHiNE 69 DUMBELL 15 KG 10

27
LAT/Low Row CoMBo (SIRT KANATJ-
sEAT 4 7o STEP TAHTASI 200

?8 SHoULDER PREsS (oMUZ ÇAL.) 1 7| BosU BALL 250
29 PECK DECK (GÖGÜS ÇALÜŞTIRICI] 1 72 TRAMBoLiN 30

30 MULTiHiP coMBo (BAÇAK
cALIsTlRICI,)

4 73 TANlTA 3

31 HALTER KEMERi 6 74 KETTLEBELL( 6 _8-16-20 KG)

32
DIESELL FITNESS SEATED LEG CURL
(BACAK ÇALIŞTlRICl]

4 7S SAĞLIK ToPU [4_3 -5 KG) 5

33 BiCEPS TRiCEPS CoMBo 1 76 DiPS ALETi-AĞIRLIKLI BARFiKS
DiPS 1

34 FLEX BAR 77 REF0RMER PiLATES ALETi 6

35 TRICEPS BAR KOLLU 1 78 CADILLAC 1

36 CALF MACHiNE-STEPPER 2 79 ARc 1

SPiNNER ELiTE BisiKLET 30 80 CHAiR 3

38 FLANşH 1KG 4 B1 KUM TORBASI 20

39 FLANŞ 1,5 KG 4 a2 DENGE MiDERi ].

4o FLANŞ 1,25 KG 30 83 DENGE TAHTASI 1

4L FLANŞ 20 KG 30 a4 OMUZ ÇARKI 1

42 FLANŞ 3 KG 4 B5 PARALEL BAR 1

43 FLANŞ 2 KG 4 85 FLANŞ 2,5 KG 1

86 BlSIKLET 950

Madde_7 ELEKTniK noĞercaz, sU vE TELEFON GİDERLERİ
ihaıe konusu işin yürütüleceği tesislerin su Ve elektrik, doğalgaz giderleri ile telefon Ve

apartman ortak giderleri Yüklenici tarafından karşılanacakhr.

Madde-8 TEsisLERİN TAMıR, BAKIM, oNARIM, VE DÜZENLENMEsİ:
8-l.Tesislerin uygun hale getirilmesi için, gerçekleştirilecek tamir- bakım onarım, ve

düzenleme giderleri fatura ve/veya tutanak bedeli üzerinden Yükleniciye ödenecek ve bu konudaki iş
ve işlemler, idarenin onayı ile Yüklenici tarafından yerine getirilecek

8-2.Yüklenici yapacağı değişiklikleri veya tamir bakım işlerini idarenin onayı ile yapacaktır.
8-3.Tesislerde ihale konusu işin yürütülmesi için bulunan taşınmaz cihazların (.|eneratör)

yakıtları İDARE tarafından karşılanacaktır.

Madde 9.SPoR MERKEZLERİNiN DEMİRBAşLARJ:
9-1.İhale kapsamında kullanılacak spor tesislerlnde bulunan, malzemeler Yüklenici firmaya,

ıhale süresinin sonuna kadar İDARE tarafından zimmetle teslim edilecektir.
9-2.İDARE tarafindan YÜKLENİCİ'ye sağlam ve kullanılabilir şekilde verilen kurs ve spor

merkezlerinde/ tesislerinde bulunan her tiirIü demirbaşın tamir, bakım ve onarımı rr!Xl.e NİCİ'ye
ait olup, kullanmaktan dolayı demirbaşlarda meydana gelen arızaların giderilmesi ve çalışır hale
getirilmesi Yüklenici tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecektir. yÜxıeı.ıici iş bitimlnde
demirbaşları teslim aldığı şekilde ve çalışır durumda İDARE'ye teslim edecektir.

9-3.işin yürütülmesi için yeni alınacak tesisleri demirbaş malzemeleri, idare tarafından temin
edilip yüklenicinin kullanımına verilecektir.

Madde 10 _ EĞiTİu ı-ıİzupri, pe RsoNEL PLANLAMA, ARAç
10-1.Eğitim araç gereçleri tam teşekküllü

uygun olup olmadığı İDARE tarafından rutin ola
10-2.YÜKLENiCi iDARE taraflnda

görevlendirmesini, özlük dosyası yapmakla yü

olarak eğitime

puantaianı,4]amasını,



10-3,YÜKLENiCi'nin ihtiyaç duyacağ personeller [Koordinatör, Birim Müdürleri, BirimSorumluları, Depo Sorumlu|a.,, oigrnir"ry8n 1;;;;;;;,, Tesis Sorumluları, Birim SorumlularıYardımcıları, Sosyai Medva Soru6ıuıirr, n".in v"j" ğ".rr'rr"", or-Ge B-irimi n"..*"ii, ıi.rnu spo.Eğtmenleri, Teknik Hizrnetler Şefleri, liv*i.y'"", Xi.y"öı Zio"t Müh, Teknik Hizmetler, Büropersoneli, Depo Personeli, u"u, op".ittı.i'reu, 'ririiıf'iı'ık 
ler SorumIusu, v".a].., uirr",,Görevlileri, Oyun Odası Görev|ileri,İah-J;r#;;İ;;fffilik 

Görev|ileri, Spor EğmenIeri, c Grubu
;İH,:fl'ff:'*i, 

Güvenlik Göre'ıiı".ı, ,n.j inahJi,l"r,",İİ" t,.ş,ı"n".rtt,i.iü?t*;ci;" işi [269J

,rr,,ro,',"o."1|,".İsonel 
saYısı iDARE'nin öngördüğü yerlerde ve zamanlarda artırıhp düşürülmesi

10,5,YÜKLENiCi, or"r_:r-ii9" koordine edeceği personelleri,. teknoIojik geIişmeIer, yeni
:'rİlTn'.:f,İİİİ';,İ:İ|." i<oŞullarına gt"" j"gi;; iİortif eğitimıer verdirmek|e, seminer

11_1_ BisiKLET TURU
11-1-1.Bisiklet sürmesini bilen herkese hitap edecektir.
11-1-2,Bisiklet 

''l"1l91 iıimizin .beıirli ttııg"İ..ına" önceden belirlenen ortalama 10
i*§ffii}-iilkurlar 

Yüklenici tarafından üi.ı;r,p ;",,;;riü güveniik tedbirleri organizasyondan

,oo uo,T"'*İ:|lHJ.XH,:' 
iklim Şartlanna göre yüklenici tarafından katıIımcı sayıları ortaıama

11'1-4,Tüm katılımcıların Başlangıç alanına ve bitiş alanından belirlenen noktalara transferorganizasyonuYüI(LENicitarafındanyapİİacrkt,..'
11'1-5,Etkinliklerde bisikletler yikIenici tarafrndan temin edilecektir, aynca kendi bisikteti ilekatılmak isteyen katılımcıIarda kaulacaktır-

Madde 11 - oRGANİzAsYoılı- cEıçri« çaıIşMALARIYüklenici asaft daki faalivatıo.i i,i,ırjiü^^^r.ı:-

Yüklenici tarafından belirlenen pa.kur boyunca e;",ü.;;;;rffi H,i-i J"T;ffiiXil:ffi *:İ:l
ılğllfl lll şekilde bitiş noktasına g"l"*t, .l*. gı.Ş"v.p,l,.. o;ffi;;;';;'.İİİ"'.,n.,.",'..,

11- 1-6,YükIenici tarafındaı etkinlik aIanı, günü ve saati be_lirlenir. Resmi yazışmalar yapılarakva]ilik tarafından izin a]ınır. 
. 
Ayrıca iI s"gıit' Müaü.iügıi'nden 

.ambuıans 
' ;;i;;;, 

'lü 
EmniyetMüdürlüğü'nden güvenlik, gerekli kurumIaı" l"..l vr"İ.iüar yapılır. x",ii,r.,ır.""'r".ya| medyaüzerinden, afiŞIer|e ve mesai Yoluyla duyurular y"p,ı,İ.-eİİİn ıik .Ör"*".yonu ,çı,.'İ,ti-nıiı.,. gö..,alacak Personel belirlenir. iırrı.ıit 

"şa.a.,"aJİİtrltÇır"me iı,tiyaiıa.,, ;;;;; ;;; ihtiyaçlarıgiderilir, Rezervasyon haricinde Tesıs Üyeleri sp".-oı.rii"., öğrencileri ve velileri, okuilar SporlaDolsun Proiesi kaPsamındaki 
,okullarda fu tıg*"ii r" ,"İİılr divet 

"aiıi.. 
ı,tiiiiii"r"i,i grrn on."baŞlangıÇ alanına bisikletler dizilerek 

"ırn 
Ğrİrıigİ-r"".till.."ri yapılır. Bisikletler katılımcılarınsaYısına göre bölgelere aYrılarak diziIir. Bitiş noktasİnda sanne kuruıumu, 

"y;;l;;i;;,r_ kuruIumu,alan temizliği ve alan süslemesi yapılır.. Alanla.," gtır""ıieİ'r. kontrolü ;ç;;;;;;;İ';;;ev]endirilir.
şl1,,:li.İt;,ffiH5l1jl*"::1y::"s:: lı:uil;;;';i,n, güvenii bir şekilde transferisağıanır.

tecektir.
1-1 Bisiklet Turu
7-2
1-3 Snor Okulları Dö,,o_İ^İ]lİli]lliJ]l]

3

3
l ve Jurnestr t,tı<tnlllderi

|11-5 Doğa ve Genclik Kam

11-7 Maraton (Çocuk, Yetişkinl
11-8 Şampiyonalar (Okçrl,
11-9 Tu

11_10 F

bol, Futbol, Basketbol, Ofis oyunları v.b)
Festivali, Kış Festirrıi, uçu.t , Fu.tı*il ,b.

11-11 Okullar Sporla Dolsun

,)

30
15
2o
1

I
5

I
30

başıanIarak ft,nı,..,ı".inl"ü;-ir;.:,"l.i?niiffi'İ!J"1?#,.T§öİffiffi,,.fİnİ:}İl'..;
dağıtımı yapılır. Katı|ımcıların tetrarg1 ot-onılsI"İr" U"İg""ll,gene, alan temizliği Ve alan toplama y/pılara}ietkinlik tlitirilir 'j3§'lr' Etkinlik sonunda



. |l-|'7 OrganizasYon alanı, Organizasyondan önce; yol güzergahı tabelalar ile yönlendirilir ve
alan temizliği yapıhr. Organizasyona hazır hale getirilir.

. 11-1-8 Yüklenici sözleŞmede belirlenen sayının üzerinde organizasyonu düzenleyebilir ancak
Idareden bu iş için ücret talep etmez.

u-2.DoĞA YÜRüYüşü
11-2-1.Halkımızın tüm kesimine hitap edecektir.

. ll,z,z.Doğa Yürüyüşleri ilimizin belirli bölgelerinde önceden belirlenen ortalama 5-15
kilometrelik Parkurlar Yüklenici tarafindan belirlenip her türlü güVenlik tedbirleri etkinlikten önce
alınacaktır.

11-2-3.Parkur, hava ve iklim şartlarına göre yüklenici tarafından katılımcı sayıları ortalama
500 kişi olarak belir]enecektir

|1-2-4.0rganizasyonlarda ikram dağıtımı YÜKLENİCİ
yüklenici tarafından belirlenecektir.

tarafından yapılacaktır. Kumanya içeriği

11-2,5.Tüm kahlımcıların Başlangıç alanına ve bitiş alanından belirlenen noktalara transfer
organizasyonu YÜKLENİCi tarafından yapİlacaktır.

l1,2-6.0rganizasYon a[anı, Organizasyondan önce; yol guzergAhı tabelalar ile yönlendirilir,
alan temizliği yapılır ve organizasyona hazır hale getiriIir.

11-2-7.Yüklenici tarafından etkinlik alanı, günü ve saati belirlenir. Resmi yazışmalar yapılarak
valilik tarafından izin alınır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans 

- 
taıebi, il Emniyet

Müdürlüğü'nden güvenlik, gerekli kurumlarla resmi yazışmalar yapılır. Katılımcılara sosyal medyaiizerinden, afişlerle ve mesaj yoluyla duyurular yapılır. Etkinlik rezervasyona açılır. Etkinİikte görev
alacak personel belirlenir. Hazırlık aşamasında teknik malzeme ihtiyaçları, satün alma ihtiyİçları
giderilir. Rezervasyon haricinde Tesis Üyeleri, Spor Okulları öğrencileri ve velileri, davet edilir.
Etkinlikten bir gün önce genel alan ve parkur temizliği yapılır. Parkurda belirlenen yerlere su dağıtım
noktaları oluşturulur. Parkur boyunca katılımcı]arı bilgilendirme amaçlı kilometre levtıaları
yerleştirilir. Bitiş noktasının temizliği yapılıp sahne Ve oyun a]anlarının kurulumu yapılır. Bitiş
noktasında sahne kurulumu, oyun alanlarının kurulumu, alan temizliği ve alan süslemesi yapılır.
Alanların güvenliği ve kontrolü için güvenlik görevlendirilir. Etkinlik günü otobüs kalkış noktalarından
kahlımcıların alana güvenli bir şekilde transferi sağlanır. Alanda görevli personel ve mihmandarların
rehberliğinde katıhmcıların güvenli bir şekilde yürüyüşü tamamlaması sağlanır. Oyun alanları ve
sahne gösterileri başlatılarak katılımcıların sabah sporu ile eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanır.
Etkinlik sonunda ikram dağıtımı yapılır. Katıhmcıların tekrardan otobüslerle bölgelere transferleri
sağlanır. Etkinlik sonunda genel alan temizliği ve alan toplaması yapılarak etkinlik bitirilir.
. 11-2-8.Yüklenici sözleşmede belirlenen sayının üzerinde organizasyonu düzenleyebilir ancak
İdareden bu iş için ücret talep etmez.

11_3 sPoR oKULLAR! DÖNEM soNU ETKiNLİKLERİ VE sÖMEsTR ETKİNLiKLERİ
11-3-1. Spor Okulları Bünyesinde bulunan tüm öğrencilerini kapsayacaktır.
11-3-2. -Sömestr Gece Kayağ Şöleni, Erciyes Kayak Merkezinde;

-Buz Pateni Kapanış Şöleni, Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Tesisinde;
-Spor Okulları Dönem Sonu Etkinlikleri yüklenicinin belirleyeceği yerlerde yapılacaktır;
-Babalar oğullar Futbol turnuvası yüklenicinin belirleyeceği yerlerde yapılacaktır;
-Yaz Okulu Kapanış Şöleni yüklenicinin belirleyeceği yerlerde yapılacaktır; Her türlü

güvenlik tedbirleri organizasyondan önce alınacaktır.
11_3-3. Parkur, hava ve iklim şartlarına göre yüklenici tarafından katılımcı sayıları
ortalama 100 kişi olarak belirlenecektir

. 1l,.3,4. Organizasyonlarda ikram (sandiviç-meyve suyu, elma,peçete, ıslak mendil) dağıtımı
yÜxıENici tarafından yapılacak ve ödenecektir. Kumanya içeriği idare tarafından değiştirilebilir.

11-3-5. Tüm kahlımcıların eğleneceği oyunlar düzenlenecektir.
11-3-5. Tüm katılımcılann Başlangıç alanına ve bitiş alanından belirlenen noktalara

transfer organizasyonu YÜKLENiCi tarafından yapılacak ve bu harcamalar fatura ve/Veya tutanak
karşılığında İDARE tarafından ödenecektir.

11-3-7. Oyun alanları kurulacak, kahlımcıların ve çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri
sağlanacaktır.

11_3_8. Organizasyon yapılır ve sonrası) ve

6

süslemeler ile Organizasyon hazır
11-3-9. Organizasyon hediyeler veril



11-3-10 . Dönem s_onunda Başan Belgelerini verilecekür.

,rr,,r.1l-'"'r',,k İ:I]"#:"'i:1!"a'" *ı'i"ii-k lfi"i'oi"u ," .saati beıirıenir. Resmi yazışma|ar
[,,,-l".ı, l".i,";;;:i: Ju,lij:,! jili,il jı,',,,,],*#:xl.Tff iiil. l*llt,ffi;"*alacak Personel belirlenir, H'i,.'i,t 

"ş".iJ.a" İJı."ı. ,"ır"." i'n,iy"çı..i,-!;;;; ;il, ihtiyaçIarıgiderilir' Etkinlik günü alan temizliği saı,"" k*rirr, ,e 
.a]an süslemesi yapılır. ikramların alanatransferi gerÇekleŞtirilir, KatılımcıIar]n 

"'ti"ıiı. ,l.",r" 
jJı,.l"nun u,ııg"ı".j"İ'or".i"li".i ,rgı"n,..Spor okullarında ki öğrencilerimi, 

"gi,i;";id,l#"i.l"u'"*" çeşitli gösteri,er yaparlar. Sahnegösterileri ve oyun alanları aktifleşğ.iı"*[-İrİ İ-Lıl.,n. ı.rıırn,,nına açılır. nikinüik sonundakatıIımcılara ikram dağıtımı 
.yapıIır. Katılım.,lr.ii"i"ır-.r.arn otobüslerIe bölgeIere transferlerisağlanır. EtkinJik sonunda geneiaıir..,,,rıigi ;. ;ırn 

''oo"ı)rr., 
,rp,larak etkinlik bitiriIir.|1-3'|2' Öğrenci|erin ve ailelerin 

'Jr"rt. tr,İİi'nJ" birlikte vakit geçirecek spor do,u sosyalortalslğl_a]na{| amaçlar spora davet ve.tatiIe vea" oİgrnir".yo"ları içerir.11-3-13, Yüklenici sözleşmede belirlenen ,iın,n uru.inae etkintik Ve organizasyondüzenleyebilir ancak idareden nu iş için ticret tal;; ;;;."
11_4- sPoR BİziM MAHALLEDE

11-4-1 Spor okulları ve Tesislere.ulaşamayan çocukları kapsayacak.

t"dbi.ı.li11;"|1:§j""."*İ:j:;l;:u?*r"'*; vtiil'ni.i"t".,rinaan teıirıenip her ttirıü güvenıik
11-4-3 Parkuı hava ve iklim Şartlarına göre yüklenici tarafından katılımcı sayıları ortalama200 kişi olarak belirlenecektir
11-4'4 Yüklenicinin belirleYeceği zamanlarda düzenlenecek, sahne gösterileri ve aktiviteleryaptırılacak..

11,4,6 organizasyon alanının temizliği yapılarak organizasyona hazır haIe getirilir.11-4-7 Yüklenici tarafından gidileİel'mahallele'rin giinti ve ,r",ü".i;üi;i;"ir. SosyalmedYadan duYurular YaPılır. insan kay-nakları ,"JrJ.r'"tı.i"l"iı.t" go.", 
"ır.ru'r.*#., belirlenir.Elektrik Ve ses sistemi gibi teknik ihtiyiçlar gıae.iıı.. Ertinıit_günü alan temizliği, oyun alan kuruiumu,sahne kurulumu YaPıhr, Gereken gıivenııt onl".ı".ılİİn,..' Belirlenen saatte oyun alanları aktif halegetirilerek etkinIik baŞlar, Her oyun alanının başında eğİtmenıe, go.erlendirilir. yaş grupiarına uygun

:,T"T*İr:,;i}:;ıgösterileri 
yapılarak 

"tki" 
k;';j;;;ğirn].. pt[inıit sonunda -Jıi"r'.',opı"n,, ,u

11-4-8. Yüklenici sözleşmede belirlenen sayının üzerinde etkinlik ve organizasyondüzenleyebilir ancak İdareden bu iş içln ti.."t trl"p lt-.l] 
"'

11-s.DoĞA ve GENÇtiK KAMPIARI
1 1-5-1.Halkımızın ti,im kesimine hitap edecektir.,
ll'S'Z,Hava ve iklim Şartlarına göre kamp yapı'ıacak alan Yük]enici tarafından belirlenip hertürlü güvenlik tedbirleri organizasyondaİ On.. ,l,n...'nİİİ. 

-'
11-5'3,Parkur, hava ve ik]im Şartlarüna göre yüklenici tarafından katılımcı sayıları ortalama200 kişi olarak belirlenecektir
11'5-4,0rganizasYonlarda ikram dağıümı tamamen yüKLENiCi nin inisiyatifindedir.

yükı."iİ1,-r5*;;İ ffj;lil'j'.xtl.:ğleneceli 
oyunıar düzenıenecektir. H". *i.ır,."ır"me ihtiyacı

11-5-6,Tüm kahlımcıIarın Başlangıç alanına ve bitiş alanından belirlenen noktalara transferorganizasyonu YüKLENiCi tarafından yapİİacaktır.

.rğır"..1.1kİ;]'oYun 
alanları kurulaiak, katılımcıların ve çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri

11-5-8,organizasYon alanı, temizliği yapılır ve süslemeler ile organizasyona hazır hale geürilir.L,-5,9.or*annasyon sonunda katılımcilara mini yarışmalar düinlenecektlr. 
-- - -'-'

11-4-5 Mahallelerde belirienen
yüklenici tarafından yapılacak.

noktalara malzeme transferi ve Oyun alanları kurulumu

;: #;;:";"syaI medyadanar vanrlır Ppza_,.".,^- ci_+^*: r-_!_t_*l*:'::*::lli:l:l-.ı:," ::temi katılımcılai'u!ıi.i""i.. oo*,'' ,.ii#i ffiiil'l"#*:ffilgr"ynd:: önce alanın temlzilgl, eIektrik tesisatırı;;"kiİ;;;; oyun aIanlarının kuru]umuyapılır. A,lanIarın güvenliği ve kontrolü için güvenlik günü belirlenen noktadan
gelen katılımcılara çadır

katıIımcı]ar alana transfer edilir. Her
numaraları verilerek yerleşmeleri
hale gelir. Akşam yemeğine kadar

n a]ana ikte oyun aIanları aktif
etkinlikleri ile eğlenceli vakit geçirirler.7



ikram dağtımı yapılır. Ardııdan a§am etkin|ik,eri ateş başında başlatılır. ÇeşitIi oyunlar gruplar

iilİ!!""JJ.xt,l İ":]l.Tİn! j:İ;i.:İi"+;İjil*iTl 
.s,üaı, "tı.iiiiü;;;;:,il;*, i,e baş|ar

belirlenen. nottry" İ..n.r.Ğ.i ,ril;,..'-ö""'i"ij}'İ:İ'oından katılımcıIa. krhrrıtiü"i,n, yrpr'.'Jsonlandırılır. vq6rqııır ' ,.ldrı temızllgl ve alan toplaması yapılarak itilinliı.
. 11-5-11, Yüklenici söz|eşmede belirlenen savıdüzenleyebilir ancak ida;eden u, ş iİ. ü;;;; ;"ı.p ;İ#nln 

üzerinde etkinlik ve organizasyon

11-6- sPoRA vE BUZA MİNiK ADIMLARII-6-1. Anaokulu ve kreş çocuklarına hitap edecektir.11-6-2. Yüklenicinin belirleyece;İ};;;.';;;'
organizasyondan on." vtiı.ı""ı.i tarafından alınacaktır. 

yapılacaktır, Her türlü güvenlik tedbirleri
11'6-3' Parkuı hava vejkiim x"ı..,"" g;.;'yüklenici.tarafından katülimcı sayıları ortaIamaSpora Minik Adımlarda 70 Buza Mi"ik i;,;;;l-"id iiri}i"*u o"lirIenecektir.

||,6-4, organizasyonIarda Yüklenici tarafından alınan hediye-koshim dağıtımı yapılacak.11-6-5. Tüm kah|ımcıIara rini rpo. p..l.u.İJ.)l'.po.y"pt,.,l".rl..
11-6-6. BelirIenen noktalara M"ü;".;i;;;'r'f;iJ'ruıumu ytıtıenici tarafından yapılacakl|-6-7. Ovıı1 2|2n|21; lrr.rl"*İ,'- l-rİl,geçirmeleri sağlana.an.] ^ul ul'ıLitK' Kanllmc|ların ve Çocukların eğlenceli vakit

.üsıe.eİelİ"8ö.g"",,:;'"1İİX}I"n:,""}Xli;,ff:''"n Yapılır (organizasyon öncesi ve sonrasıJ ve
II-6-9,^organızasyon sonunda fahlımcılara mini yarışmalar düzenlenecektir.II-6-10, Yüklenici tarafından etkinıik 

';;ıı;;ıİ 

tesis, gtlnti ve saati belirlenir. Telefon ileKaYseri genelinde ki anaokulu ve kreşler 
"iı.i'"ıu" ar)" edilir._ Etkinlike görev alacak personelbelirlenir, HediYeler ve etkinlikte kr]d;.J';;İ..r,.ı"İ,, transferi yapıüır. Etkinlik öncesı tesiste

Şif},!ffff.iilT'iilJ::i::;,ffınt",§nl.i:::ı:,ı:i, vli e;,;ı,;; ;i;* bir şekiIde
geıen öğrenciIer 

"git "niJ.,y".a,,,,y|. ,.,n,",h,-..ill;;il1,1#l'$:il'i:,i':f"",Ti:f:'',iu',ilt';;i
YardımıYla Parkuru tamamIaYan öğrenciIer d"t , ,"r.. ç.li,ıl dansIar ile etkınligi tamimiayacaı<ıardır.

"','f#İo::i,}:o, 
katılımcı öğrenc'i.ere n"aü"i.. ,"rıi.'Alan temizligi u. oyin a|anları toplanarak

11-6-|l' Buza Minik..Adımlar Programı, Harikalar Diyarı Buz pateni pisti TesislerimizdeYapllacaktır, Her tıirlü guvenlik 
'.auiıu.ı 

3ig;;;r;.y";;" önce alınacaktır. okul1arın getirecek,eriçocukların taahhütname işlemlerinden okrl ia].".iro'.r.'li olr."ı,t,..
,".iı.."1k,li;:-12, 

Buza Minik Adlmlar tat ı'm.rlr.in' 
-H"i"a" 

s gün 1. SeviYe Buz Pateni eğitimi

ou,.",1};1,İlİ;":Jf[:İ:.#;';lİ;,İ,'r.H'İiJr"l,,n,ji,n,n üzerinde etkinıik ve organizasyon

11-7.MARAToN (çocuK yrrişxİı,J)
11-7-1, Çocuk, baYan, erkek tİm yetişkinler ve profesyoneI sporcular katılabi]ecektir.

u,r, 
",".1'u-J"İ;,lX*l? 

hava ve iklim Ş"tı"'in' il;";,id;r tarafından katııımcı sayısı ortaıama 100

**n"o'r1-1rİ;,İ|İ:u.':f;:'"''"'örevli Yahut misafir konaklama gerekli görüıdüğü takdirde yükıenici
11-7'4, Parkur bitiminde. ki etkinIikler Ve ödüI töreni içeriği yüklenici tarafından kurumunkendi sosyaI medya üzerinden açıklanacaktır.
11-7-5, organizasYonlardaki ti.im emniyet ve sağlık tedbirleri yüklenici tarafından alınacakbr.

,"."r,.o'"1 İrİ;,"?r8anizasYonlardaki 
tüm g"i"ı.ıi 

-tr;'rj".jan 
izin ve *..i y"l,i."j"r yüklenici

,..,".o"'o'r'rr'.r?J'rİ#|,:::İİ,':""u' 
maddi ve manevi ödüller yüklenici tarafından belirlenip gerekli

l1-7 -8. Organizasyonlardaki genel ve özel davet]er vebelir]enecektir. yüklenici tarafından

m ve araç giderleri
11-7-9. Gerekli

yüklenici tarafından
görüldüğü malzeme

E



l1,7 -lo, yüklenici sözleşmede belirlenen sayının üzerinde etkinlik ve organizasyondüzenleyebilir ancak İdareden bu iş için ücret talep etmez.

11-8.şAMPjYoNALAR (oKçULUK, sU KAYAĞI, RArriıvĞ v.n)
1 1-8-1. Profesyonel sporcuIar kahlım sağlayacaktır.

_ !|-9'2, _Il dıŞından gelen sporcuların konaklaması gerekli görüldüğü takdirde ytiklenicitarafından karşılanacaktır.
11,8-3. Slorcuların yemekleri ve ulaşımları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

. . . 11-8-4, OrganizasYonlardaki genel ve özel davetler ve davet yontemleri ytiı.İ"nı.i tarafındanbelirlenecektir.

. _ 11-8-5, organizasyonlar sırasında katılımcılar için ikramlık sayılan tüm yiyecek ve içecekleryüklenici tarafından karşılanır.

. _ 11'8-6, OrganizasYon sırasında gerek duyulan platform sahne, ses, ışık ve prodüksiyon hizmetiyüklenici tarafından karşılanacaktır.
11-8-7. Yüklenici tarafından etkinlik alanı, günü ve saati belirlenir. Resmi yazışmalar yapılanarvalilik tarafından izin alınır. Ayrıca il Sağlıf Müdürlüğü'nden ambula*" ,.ı"ui 

-iı' 
f.ı,v"i

Müdürlüğü'nden güvenlilÇ gerekli kurumlarla resmi yazışmalar yapılır. Etkinlikte gorev aüacak
Personel belirlenir. Hazırlık aşamasında teknik malzeme ihtiyaçlarİ satın aüma iı,tlyrçTa., giderilir.
Etkinlikten bir gün önce genel alan temizliği yapılır. Alanların güvenliği ve kontro'İü'için güvenlik
görevlendirilir.

11-8-8. Yüklenici sözleşmede belirlenen sayının üzerinde etkinlik ve organizasyon
düzenleyebilir ancak İdareden bu iş için ücret talep etmeİ.

II-9.TURNUVALAR (BASKETBoL, FUTBOL, voLEYBoL, oFis oYUNLAR! vb.)
11-9'1.Turnuvalar; KulüP üyeleri, kurumlar ve ekibini kuran halktan ofabilir. Talebe göre yaş,

cinsiyet ve meslek ayrımı yapılabilir. Bu ayrışhrma ve seçim tamamen yükleniciye aittir.
11,9-2.TurnuvaYı iÇinde barındıran organizasyon içeriği, günü, saatleri, alanı yüklenici

tarafından belirlenir.
11-9-3.0rganizasyonlardaki sağIık ve güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından ahnır.
11-9-4.0rganizasYonlardaki ikramlık sayılan tüm yiyecek ve içecekler yüklenici tarafından

karşılanır.
11-9-5.0rganizasYonlardaki malzeme ve misafir ulaşımı yüklenici tarafından karşılanacakhr.
|1-9,6.organizasyonlardaki maddi ya da manevi değerli ödülIeri yüklenici belirler.

11-9-7.Parkur, hava ve iklim şartlarına göre yüklenici tarafından katılımcı sayıları ortalama
1000 kişi olarak belirlenecektir.

11-9-8. Yüklenici sözleşmede belirlenen sayının üzerinde etkinlik ve organizasyon
düzenleyebilir ancak İdareden bu iş için ücret talep etmez.

11- 1o-FESTİVALLER
11-10-1 Festivaller; mevsim, iklim, hava şartları ve alana göre değişkenlik gösterebilir ve

muhakkak içinde spor barındıran uygulamalar olacaktır.
11-10-2 Festivallerin içeriği, günü, saatleri, ve alanı yüklenici tarafından belirIenir.
11-10,3 Organizasyonlardaki kahlımcı saysı ve kimlerin katılacağını yüklenici belirler.
l|-|0,4 OrganizasyonIardaki genel ve özel davetler ve davet yöntemleri yüklenici tarafından

belirlenecektir.
11-10-5 Organizasyonlardaki sağIık ve gtivenlik tedbirleri yüklenici tarafından alınır.
11-10-6 Organizaslonlardaki ikramlık sayılan tüm yiyecek ve içecekler yüklenici tarafından

karşıIanır.
11,10-7 OrganizasYonlardaki malzeme ve misafir ulaşımı yüklenici tarafından karşılanacaktür.
11-10-8 Organizasyonlardaki tüm gerekli kurumlardan izin ve resmi y"r,ş.aİr. yüklenici

tarafından yapılacaktır.
11-10,9 Parkur, hava ve iklim şartlarına göre yüklenici tarafından katılımcı sayıları ortalama

1000 kişi olarak belirlenecektir.
11-10-10 idarenin öngördüğü
11-10-11. Yüklenici

düzenleyebilir ancak İdareden bu iş

11-1l_oKULıltR sPoRUI DoLsUN

ügü yerde onay alınarak yapılacaktır.
saylnln

ücret etmez.
etkinIik ve organizasyon



.,. . 
11-11-1, Eğitim-Öğretim sürecinde Kocasinan, Melikgazi ve TaIas ilçelerimizde bulunanilkokul ve ortaokul düzeyinde ki okulIarı kapsayacaktır.

güvenlik tedbirleri organizasyondan önce alrnacaktır.
11-11-3 . Parkur, hava ve ik]im şartlarına

ortalama 300 kişi olarak belirlenecekür
Il-|1-4. Etkinlik sonunda okullarımıza futbol, hentbol,

verilecek,
11-11-5. Yüklenicinin belirleyeceği zamanlarda düzen]enecek, öğrencilere spor yapma

alışkanlığnı artıracak aktiviteler yaphracak ve sağlıklı beslenme, obezlte, duruş ve yürüme
bozuklukları hakkında bilgilendirilmeler yapılacak.

||-||-2 . Okulların kapalı spor salonları ve bahçelerinde düzenlenecektir. Her türlü

göre yüklenici tarafından katılımcı sayıları

voleybol, basketbol topu hediye

11-11-6. Okullarda belirlenen noktalara Malzeme transferi kurulumu
yapılacak.

yüklenici tarafından

11-11-7. Eğitim alanları kurulacak, katılımcıIarın ve çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri ve
spor bilinci sağlanacaktır.

11-11-8 Organizasyon alanı, temizliği yapılır fOrganizasyon öncesi ve sonrasıJ ve
süslemeler ile Organizasyon hazır hale getirilir

11-11-9. Yüklenici tarafından kış ayı için kapa}ı spor salonu olan ilkokul ve ortaokullar, bahar
aYlarında ise bahÇesi oIan okullar belirlenir. Milli Eğitim Müdürlüğü ile resmi yazışmalar yapılarak izin
alınılır. KaPalı spor salonu olan okullara bir gün öncesinden, bahçesi olan okullİra ıse etkinıık gtınti
gidilerek alan süslemesi ve kurulumu yapılır.. Etkinlik günü okulun ve bahçenin fiziki şartlarına göre
öğrenciler kademelerine göre alana alınır. Öğrenci|ere sağlıklı beslenme,obezite,duruş ve yürüme
bozuklukları, çanta kullanımı hakkında bilgilendirme yapılır. Ardından eğitmenlerimiz 

"şüigind"aerobik ve zumba kareografileri yapılır, Drumsük çubukları ile ritmik dans ve terabantlar ile topİu bir
Şekilde kuwet çahşması gerçekleştirilir. Açık alanlarda şişme oyun alan]arı kurulur. okullarımıza
pro|e kapsamında futbol,voleybol,basketbol,hentbol topu hediye edilir. Etkinliğin son bölümünde spor
oyunları, eğitsel oyunlar öğrencilere yaptırılarak etkinlik sonlandırılır. Etkin]ik sonunda alan temizliği
ve alan toplaması yapılır.

11-11-10, Yüklenici sözleşmede belirlenen sayının üzerinde etkinlik ve organizasyon
düzenleyebilir ancak İdareden bu iş için ücret talep etmez.

Madde 12 -KAYSERİ BÜYÜKşEHiR BELEDİYESı PoRTALINDA sPoR EĞiTiM ETKiNLiKLERi DATA
TOPLI\MA MERKEZİ

lz-\.Data Toplama Sorumlusu tarafından kurs merkezlerinde, Spor faaliyetleri ve
organizasyonlar kapsamında yapılacak etkinlikleri halka ulaştırmak için veri toplama ve bu verileri
dijital ortama aktarma hizmeti verilecektir. Link tahsisi iDARE tarafından yapılacakhr. Veriler düzenli
olarak güncelIeştirilecektir. Görevlendirilecek personel tarafindan önemli spor faaliyetleri, seminer,
eğitim, organizasyonlan ve etkinlikleri fotoğraflanıp görüntülenmesi yapılarak arşivlenecektir. Yapılan
çalışmalar dönem sonunda iDARE'YE teslim edilecektir.

l2,2. Web Hizmeti: Yüklenici; Tesislerin tanıtımını ve üyelerin kullanımı için kendilerine en
yakın tesisi seçebilecekleri, ayrıca tesisin tanıtımının yapılabileceği bir sisteme sahip olacaktır.

12-3.Bu çalışmalar için her hangi bir bedel tahakkuk ettirilmeyecektir.

Madde 13- TESisLERiN TEMizLiĞi VE TEMiZLİK MALZEMELERi:
Tesislerin temizliği Yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Temizlik malzemeleri TSE damgalı ve sağiığa
uygun özelliğe sahip olacaktır. Hizmetlerin yürütülmesi sırasında iDARE'nin koyduğu kurallara
uyulması, tüm demirbaş malzemelerinin itinalı bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde
gelecek zararlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici tesislerin temizliği için gerekli tiim
malzemeleri bulundurmakla yükümlüdür.

Madde 14- FAALİYET DÖNEMi BoYUNCA KULLANI!.ACAK sPoR MAZEMELERi, BASIN-YAYIN,
PAZARLAMA Ve REKLAM TANITIM GİDERLERi:

14-1- lş süresince kullanılacak malzemeleri aşağıdaki gibi
gerekli olan spor malzemeleri temin edilecektir. yüklenici

olup ihtiyaç halinde
iş süresince gerekli

olan her tiirlü tanıtım ve yayın tii..\

l0



Takım Spor Malzemelerinin Adı ve Özelliği
Eğitim ToDui EĞiTiM ToPU=(prtu
J+ $oleybol 1 adetJ+ (Hentbol lNo-2No-3No] (Sert deii malzemeden yapıüm,ş veyuvarlak olmalıdır.]
Profesyonel Too: PRoFosYoNEL 19pU=
5No-6No-7No )+ (Voleybol 1No-2No]+ (Hentbol ıııo-zıvo-3ıo) (sert derimaizemeden

ve yuvarlak olmalıdır,
Voleybol Filesi ve direkleri set halinde: 1a.rto.ffi
olanlıdır, uluslar arası ölçüIerde olmalıdır.]

Antrenman maIzeınesi:
Çanak 200 adet
Huni 150 adet
Koordinasyon Merdiveni 20 adet
Slalom Takımı 20 adet
Antrenman Yeleği 400 adet
Sıçrama İstasyonu 10 adet
Top Taşıma Sepeti 16 adet
Düdük 100 adet
Tekmelik 60 adet
Malzeme Çantası 20 adet
Tekerlekli Termos 15 adet
Vax 50 Adet

Suni saha bakım mlz.(granür):2 Skg torbalarda (Amatör Eğitim) (Vinil klorürün
polimerleşmesiyle oluşur. Sert, yumuşak,opak ve saydam tipler halinde termoplast bir
ürün olarak üretilen PVC Granül özellikle çeşitli kimyasallar ile işlenmiş şekilde yaygın
olarak kullanılan bir malzemedir.

No Adet/Yıl

1
Buz pateni; (Amatör EğitimJ (Yeni sezon modellerinden olacakhr. Özel ambalajında,
ürün üzerinde kullanma talimatı yazılı oriiinal etikeü olan, üst düzey kalitede)

50

Mesi (İçlik) + kaskı+ dizlik +dirsek|ik(Yeni sezon modelüerinden olacaktır. Özeü
ambalajında, ürün üzerlnde kullanma talimah yazılı orijinal etiketi olan, üst düzey
kalitede)

200

,,

Buz hokey elbisesi+ kaskı+cantası+Eldiveni+Sopası+Omuzluk+Sort
askısı+Boyunluk: (Amatör Eğitim) (Yeni sezon modellerinden olacaknr. Özel
ambalajında, ürün üzerinde kullanma talimah yazıh orijinal etikeü olan, üst düzey
kalitede]

60

3
Sooa bandı+Pak(Amatör EğitimJ (Yeni sezon modellerinden olacakhr. Özel
ambalajında, ürün üzerinde kullanma talimah yazılı orijinal etiketi olan, üst düzey
kalitede]

50

4

Kavak Takımı; (Amatör ve Profesyonel) (Kayak Elbisesi, Kayak Ayakkabısı,
Baton,Gözlük,KasKKayak Takımı,Bağlaması,Eldiveni,Termal içlik,lstıcı) (Yeni
sezon modellerinden olacakhr. Özel ambalajında, ürun üzerinde kullanma talimatı yazılü
oriiinal etiketi olan, üst düzey kalitedeJ

25

5 Antrenman Tsört-Sort Takımr I BrrzTebni-Kavak ) 60

6 Müsabaka Kıvafeti / 
\

25

t
s

\/
ll

Ua--.

Buz pateni + Buz Hokey+ Kayak Takımı Malzemelerinin Adı ve Özelliği



Yüzme MaIzemelerinin Adı ve ÖzeIliği
Yüzme Kulvarı. 25m'|iklleİaİo,r- EEtimj
uluslararasl standartlardal

( federasyon kurallanna- uÇun

$z+e-sg§!§; pgıtım ytiz
Pembe, sarı, yeşil, mavi ve pembe renk İeİenekleril
Yüzme Mayosu: 1a.atOr Egi

BQJıe: 
. 
(Amatör Egltl.

silikonlul.

Pull Boy : (Eğitim yüzme m.ıze
cm x B,5 cm x 10 cm')
Antrenman Tşört-sort TakımI

Su Kayağ Malzemelerinin Adı ve ÖzeItiğ
Su Kayak Kavağı: (Amatör re lro
olacak
Su Kavak Weekboard: (Amatör ve Profesyonel) 137*43 cm, kullanıcı agırlığı

§ıı_Kavak Kneboard: (Amatör ," P.ofesy@
kullanıcılar icin

Amatör Eğitim]uzun ko
Su Ka!ıağı Kaskı; (Amatör ve Profesyonel]havalandırmalı olacak,455
olacak,ayarlanabilir olma]ı kulaklı kask standardtna uygun olacak.

Antrenman Tsört-Şort Takımı

Ferdi ve Salon Sporları Malzemelerinin Adı ve Özelliği
Taekwondo ve Kickboks koruvucu takımı: (P;tprt,..Göğüs Korry"cr*Kask+Raket Ellik+Darbe yastığı +Dizlik+Kaval Koruyucu+Kol
Koruyucu+Eldiven [Amatör Eğitim] (pliretan malzemeden üretilmiş, darüe emici, (
federasyon kurallarına uygun uluslararası standartlardal
Tatemi Eğitim Minderi:(m2) (Amatör pğitim)(aarue errırci , -arıti

(Amatör Eğitim) (Pvc malzemeden

; (Amatör EğitimJ(Kaymavan taban Leke tutmaz
ükseklik 20-30Cm'l (Amatör

5-65-75Cm.) (Amatör
Amatör Eğitim) [Patlamaz

(Amatör Eğitim)(100x1O0x4Ocm,Sağlam,darUeleİe tarı
Pilates Cçmberi: (Amatör Eğitim) uygun sö.iileo i@
malzemedenüretilmisolmalıl -.-----\.

Sahip,AyarlanabiIir

No Adet/Yıl

1
25

2 250

3
2

4 100
5

5
6

50
7 25

8 Şğt+ ___Jreu (1Kg,2Kg,3K9 skg, 8Kg, 10Kg) ---Gmator
Eğitim) [Siboplu,Şişebi]ir,zıplayabilen,Dayanıklı,Kauçuk') 3

9 P.dz.Ea_SütrgeIs!çıamaMasası: [Amatör Eğitim 1

10
2

tI
50

12 50

\)

|-f)z
2, 12



l3 Pilates Bandı seti:
slikonl

(Amatör EğitimJ(uygun görüIen esneme seviyesine sahip,3renk
100

|4 Satranc Takımı :(S,
kı|ıflı olacaktır. PVC'den oİ<ullar icin iiretiIcn nlrnıl,.ı,. ]1rlılıı ulacaKur. !,VL,den okullar için ÜretiIen olmalıdır.)
Kamn Cadırı+sİsme vataktU
kurulabilen havalandırma bölmesi oImahdır.

[Amatör Eğitim] Yüksekliı. rr"., y
gıgLqqlneaen vapıl.n!ıL\qG,nglg]meaen tiretilmİİ o;;al,İ'
Antrenman Tşört-sort Takımı (

30
15

100

I6
1

17
60

No

taşınabilme özelliği mevcuttur. Sarsıl-ma mini.rm' atlrev" lna
malzemeden üretiimistir.f 27ınch -?\ınrh-?2ıneh-lr,-^h -ı o.__,^.,

yüa mikt" k"lay
irilmiştir. KaIiteli

Adet/Yıl

1
20

2

T^_:^ 
-^ı-ı C{!l§ Iaı!.ğ.l yc vanf,ıısl : (Pİofesyonel Eğitim) L2 GÜç KÖprt]sÜ, Şok durdu:ucırpedler,Kafa Boyu:100 n2,1Jzunlu.k:^27,3 in,ıiordalsız egıriıı<: jOsg 1 iı,s oz,«ora4

:,}lq" 1_6 
x, 19,Tansiyon dengesi: 33,5 cm / ı pts rıı-, L"1 Kafa Bo!u:10o nz,uzunluı<,

27 ,3,in,Kordajsız Ağırlık: 2BOg / 11,5 oZ,Kordai Sıklığı: 16 x l9,Tansiyon auneu.i, 33,icm/3DtsHL
Tenis filesi : (Amatör Eğitiml Tenis Ağı (4 § mm] hevız ıııı ricr,ı-,Ll,

15

3
10

4
5

5
ıııas4 ıcnıst ra(ef,ı :ltalomj [Eğihm] (Konkav saplı 6 mm dayanıklı malzemedenu"'",', 

'.' 
.'n 

', 
,un*".l' ."',n,. ," n,r,r r.n,noi ,ukruu kon'io' .rğ'.nro'''.l

Masa Tenisi Mü ToDu: (Eğitim) Top çapı 40 mm ve kü.e ş"ldi.,de ola.rkt,: \u6ılılııJ ıuP ycPr.İu lrlllr vE Kufe şeKllnoe olacaktlr.
Topun ağırlığı 2.7 gm olacaktır. Top sellüloid veya benzer plastik malzemeden mat
beyaz veya portakal renkli olacaktır.

40
6

300

7
2 000

8 Masa renısı masasr ve tılesi: (Eğitim] Iç mekan ortamında kullanıma uygundur, asa
!ı_stti aİ§ap.k?llı]lığı _16 mm MDF' den yapılmıştır. 8

9 ruasa Ienlsı Musabaka Raketi: (Tahta: Karbon, tek parça, Lastik: Schwarrım
mm,Federasyon onav|: Lastik icin var I'ITTF]

Seperatör : (Demonte birbirine geçmeli metal boru ayakları olan 2,3O*7O
ebatlarınd4 olmahdır)

a,)

(Sınıf off Elastikiyet Medium ,Hız :].3,5

Antrenman Tsört-s

Okçuluk MaIzemelerinin Adı ve Özelliği

Masa Tenisi Raket Lastiği :

Kontrol:14,Spin:15,5,Kalınhk : Max)

25

10

11

12

5

20

40

No Adet/Yıl

1
İay+UE lgıtım 'l'akımı 

lAmatör Eğitim) (25-50 lbs ayarlanabilir -akr.aü, yay, okyatağı, bilekten bağlamah tetik, 10 adet karbon ok:ok kııİııcıt nle§ti].] 10

2 \,4llşangan tAmator trgınml 60x50x5 sert EVA Malzemeden Hedef Kiğıdı Gbirlikte Tel avaklı. 10

3
u.K }eKme Las!ıgi (Amatör Eğitiml (ozel kauçuktan üretilmiş karbon ve-ıüminffi
9Tllr,için tisal]1n.,ş çiftvönlü k 25

4 vır lAmator Egıum l ( Karbon malzemeden]
500

5 vİ(vdıagrfİufıs tDı+5tabılızer+8.eFg€r +Pin+Gez+Alvan+Kliker+Dıınna.+nı,
10cizme anaratı:fAmatör ve Profe<v,rr,.ll\ E

,-z1
lJZ

=

Tenis Malzemelerinin Adı ve ÖzelIiği

,

',)



§i!og". 
'"d"f 

,* Oy"ğ, (rryu*kü,.r. @
?4.Ş .. o.', göb"ği oü.uü,d,..P.ofo.ü,on"l ,po..rür.,r, krıır;;;;.rgr-;;.,..vvo.d-
A..huy .tundualr.,nu rrgundr..F,.,nlrr.,. .i. .ğ".,nd- u.",iü-'şin.k",ü"nrbili.

Antrenman Tşört-Sort Takımı

l4

6

7

30

onavlıdır.icerisinde davanıklı kağıttan iirctilmi<tir'l 600

8
ok Arkaıık-Tüyü (Plastik r
oklar icin kullanılmaktadır.l 2000

9 40

10 ok U.u (_M"kr."l, yryl". için ü.u'il"n k".bon okl"." ryu-ludui BüEn r.k.üifü..,
uvsundu r] 500

II Urr. Rod ( P.of"ryon"l ," o.'. ."riy" ,oo..rü".,n krüürn,., ,ygridu.iırrif,yryiii
iç,!taüo!dağ!ıeğr!q!§til.) 10

|2 eır"1.1rl. C C.- re".,.
10

13 Püastrk Rest (Kıa.i
1000

L4 60
15 Mac forması

60



1 10

2 Akrobasi Eyeri (Ahsap lamine malzemeden yapılmıs olmalıdır. Atın anatomik
vaD,sına uygun oüm

10

5 10

4 Puta Hedefi IFermuarlı deri katmanı icinde eva malzemeden ana katmanıyla açık
ve kapalı alanlarda kullanıma u}ıgun olmalıdır.Tasımak ve asmak için askıhğı
o]malıdır.Armut tini olmaIıdır.)

10

5 ratla lleaen ( gask| 10
6 Kikaç Hedefi ( 3Ocm çapında ve 30 cm kalınlığında olmalıdır. 1O0 dansite sünger

olmalıdır. Baskılı Avruna musamhadır.]
10

7 Kabak Direği ( 9 metre yüksekliğinde olmalıdır.En az 4 cm kalınlığında ve
demirden vanılmıshr.]

10

8 Geleneksel Kıyafet (Potuk.gömlek.kaftan ve börkten oluşmalıdır. Geleneksel
Türk kıvafeti olmalıdır.]

10

9 Geleneksel Çizme ( Hakiki deri ve boyu dize kadar uzanmalıdır. Ge]eneksel Asya
tini olmalıdır.yemeni hakiki deriden altı takvive edilmis hakiki dana derisidir.l

10

10 Yemeni f Hakiki deriden olmalıdır. Geleneksel Asva tinidir.) 10
Il Türk Yayı (Değişik ]ibrelerde olmalıdır.Osmanlı Türk yay tioine

uygundur.Sentetik malzemeden üretilmis ve hakiki deri kan]amadır.]
10

|2 Ok [Arizona tombul gez olmalıdır. Gövdesi sedir ağacından yapılmıs olmalıdır. 70
grein tember VaDılır.l

10

13 Tirkese ( 2 mm kalınlığında doğal vekata deriden vaDülmıstır. Aslına uvpun
desenli .iki hazneli,kemer üzerine ve kemere üc noktadan bağ]ı vazivettedirl

10

|4 sadak fosmanlı Türk ölcülerine iki verdeı tilkesin kemerine portatif cıkarılın 10
talkılabilir niteliktedir.2 mm kalınlüğında doğal vekata deriden üretilmistir.l

15 osmanlı kılıcı (paslanmaz celikten üretilmistir. EL tutma verleri ahsao veva 10
celikten üretilmistir.l

|6 Mızrak Isedir ağacından üretilmis ve sağlam olmalıdır.} 10
|7 DarD Ciridi (Sağlam ma]Zemeden üretilmistir.Hafif olmalüdır.J 10
18 At (Safkan özelliktedir. Serecesi belli ve belgelidir. Fiziksel ve sağlık sorunu

olmalıdır.l
10

19 Atların (saman+ot+Yulaf+ i]ac+ Vitamin)10 adet AT'için 10

14-2.İlköğretim, lise ve dengi okullara ve amatör spor kulüplerine, spora destek amacıyla
yapacakları tüm etkinliklerde kullanılacak olan spor malzemeleri dağıtımı, müsabaka, organizasyon
gibi faaliyetler iDARE'nin onayı ile Yük]enici tarafından yapılacak olup, giderler fatura karşı]tğı iDARE
tarafından Yükleniciye ödeyecektir.

Madde IS_HAVUZ KiMYASALLARI:
Tesislerdeki yüzme havuzlarında kullanılacak havuz kimyasalları yüklenici tarafında temin

edilecektir.

Madde 16-BUZ PATEN TEsısi
Maızeme Adı ve Tanımı

Madde 17- HizMET ARAçLAR! 6

No Adet/Yıl

Cirit Everi (Ön ve arka kaşın eğimi insan ortopedisine-uyuffiTinİİÜ
destekle}ıen.atın beline uyumlu olmalıdır. Üzerine kaplanan deri doğal 2-3 mm
kalınlığındadır.)

Eyer Dolabı (Ahşap ve]ıa demir malzemeden üretilmiş olmahdır. Kapaklı
olmalıaır. en az it



17,1. AŞağıda listede belirtilen hizmet araçları yakıtları dahil olmak üzere idaremiz tarafından
karşılanacaktır.

ARAç
öznııixı

ERi
PiCK_AP

4x4

cAMLI
VAN

KAMYoN
ET

çiFT
KABİNti
KAMYON

ET

sEDAN
BİNEK
ARAc

MiNiBüs

ADET 1 5 3 1 2

MoDEL 20].7 VE
üsrü

2017 vE
üsrü

2oI7 vE
üSTü

2017 VE
üsrü

2017 VE ÜSTÜ

ÇEKiŞ oNDEN/
ARKADAN

oNDEN/
ARKADA
N

oNDEN/
ARKADA
N

oNDEN/
ARKADAN

öNDEN/
ARKADAN

KLiMA oLACAK oLACAK oLACAK oLACAK oLACAK
YAK]T DIZEL DIZEL DiZEL DIZEL DIZEL
MoToR
HACMi
(Cc]

2000
üZERi

1600 VE
2000
ARASI

2000 VE
2400
ARASI

1600 VE
üzERi

2000 VE 3500
ARAsI

VITEs
KUTUsU

oToMATi
K

oToMAT
iK

DUZ oToMATiK DÜZ

FREN ABS oLACAK oLACAK oLACAK oLACAK oLACAK
YAKIT
DAHiL

HARİÇ HARiÇ HARiÇ HARiÇ HARiÇ

YoLCU
TAŞlMA
KAPATısE
si

4+\ 4+7 5+1 4+I 16+ 1

TEKER
sAYIsI

4 4 4 4 4

sorumluğundadır.

MADDE 19- Bu şartname bu madde ) maddeden ibarettir.

Madde 18 _ ŞARTNAMENiN MUHTEVASI vE GENEL HÜKÜMLER:18-1 Faaliyetlere ilişkin tüm hizmet mekinları Kayseri Büyülşehir Belediyesi Başkanhğı
Hizmet alanı ve il sınırIarı içinde olacaktır.

|a,2 Resmi işlemlerle ilgili tiim yazışmalar İDARE tarafından yapılabileceği gibi aynızamandaişin çeşit ve türüne göre de yükLENici tarafından yerine getirilebilir.
1.8 .3 İŞin devamı süresince iş yerlerindeki iİ sağlığı güvenlik, önlemlerinin alınmasıYÜKLENiCi'ye aittir.

\94, Bu hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili ttım iş ve işlemlerden yüklenici sorumlu olacaktır.18,5 Spor Tesislerinin çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikler YUKLENiCi
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