
 - 1 - 

 

 

 

 
 

 

 

KANO 
FEDERASYONU 

 
“ MAL VE HİZMET ALIM TALİMATI ” 

 

 



 - 2 - 

Karar Tarihi :  

Karar No :  

 

TÜRKĠYE KANO FEDERASYONU BAġKANLIĞI 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI TALĠMATI 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1-(1) Bu  Talimatın amacı; Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığının ulusal 

veya uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve 

usuller ile ödeme prensip ve yöntemlerini belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2-(1) Bu Talimat hükümleri, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak 

organizasyonlara ilişkin  mal veya hizmet alımı işlemlerini kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3-(1) Bu Talimat, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi, 3289 sayılı 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. 

maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 21 Ocak 

2007 tarihli ve 26410 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kano 

Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4-(1) Bu Talimatta geçen, 

a) Federasyon     :Türkiye Kano Federasyonunu, 

            b)Büro Malzemeleri    :Federasyonun düzenlediği ulusal veya 

uluslar arası müsabakalarda  kullanılan sarf malzemelerini, 

b)Parkur      :Kano yarışlarının yapılabilmesi için göl-

deniz üzerine  müsabaka alanını belirlemek üzere konulan malzemeleri 

c)Katamaran – Şişme Bot ve Motorları  :Kano yarışlarında; hakem ve teknik 

kurulun yarışları takip amaçlı kullandığı hakem takip teknesi, bot ve motorları, 

ç)Tekne- Kürek  ve Ergometre  :Kano yarışlarında sporcuların müsabaka 

amaçlı kullandıkları tekneleri ve kürekleri salon yarışlarında sporcuların kullandıkları 

ergometreleri, 

d)Spor Malzemesi     :Kano yarışmalarında sporcu, antrenör ve 

idarecilerin kullandıkları; seremoni eşofmanı, spor ayakkabı, tayt, tşört, çanta, antrenman 

eşofmanı, terlik, çorap ve benzeri malzemeleri, 

e) Otel ve Kamp Eğitim Tesisleri   :Kano Milli Takımının Uluslararası 

yarışlara ve seçmelere hazırlanabilmesi için yapacağı kamplarda tutulacak otel ve kamp 

eğitim tesislerini, 

f) Madalya – Kupa        :Yarışlardan sonra sporculara ve takım olarak I., 

II., III.’ cülere verilecek madalya ve kupayı,  

g) Kask      :Başın korunması ile ilgili materyali  

ğ) Can simidi                        :Kişinin suda batmasını engelleyen 

yüzdürgeci, 
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h ) Neopren     :Isıyı sabit tutan su giysisini,  

ı)  Rüzgarlık     :Rüzgardan korunmak için giyilen giysiyi, 

i)  Yağmurluk               :Yağmurdan korunma amaçlı kullanılan 

giysiyi, 

j) Arama-kurtarma malzemeleri  :Su altı ve üstü arama ve kurtarma 

malzemelerini 

ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Büro Malzemeleri  Alımı 

MADDE 5- (1) Federasyonca düzenlenen ulusal veya uluslar arası müsabakalarda 

kullanılan; bilgisayar, faks, fotokopi ve benzeri makineler için  gerekli olan sarf 

malzemelerinin alımı ile bakım ve onarımlarının yaptırılması ile diğer kırtasiye 

malzemelerinin  öncelikle Devlet Malzeme Ofisinden  alınması tercih edilecek,  eğer alınacak 

malzeme Devlet Malzeme Ofisinde yok ise; piyasada yapılacak araştırma sonucunda alınacak 

en az üç teklif doğrultusunda en uygun fiyatı veren firmadan alınacaktır. 

 

Kano Malzemesi Alımı ile Parkur Kurulması ve Toplattırılması 

MADDE 6-(1) Kano Malzemesi alımı ile parkur kurdurma ve toplattırılması hizmet 

işlemi piyasada yapılacak araştırma sonucunda alınacak en az üç teklif değerlendirilerek en 

uygun fiyatı veren firmadan alınacak veya yaptırılacaktır.  

(2) Parkur kurulması; sezon içerisinde kano yarışlarının  yapıldığı göl veya 

göletlerinde kurdurulur gerektiğinde yarış sonu toplattırılır. Parkur kurdurma iş ve işlemleri 

bu işte uzman deneyimli kişiler tarafından yaptırılmasına özen ve gayret gösterilecektir. 

 

Hakem Takip Teknesi,  ġiĢme Bot ve Motorları 

MADDE 7- (1) Kano yarışlarında hakemlerin ve teknik kurulun kullandıkları 

katamaran adı verilen takip teknesi,  şişme bot ve motorlarının bakım ve onarımları rutin 

olarak yaptırılacak gerek duyulursa yenilerinin alımına gidilecektir. Hakem takip teknelerinin 

yarışma mahalline götürülüp getirilmesi sağlanacaktır. Bakım onarımlarının yaptırılması, 

taşınması  veya alımları için piyasada yapılacak araştırma sonucunda alınacak en az üç teklif 

doğrultusunda en uygun fiyatı veren firmadan alınacak veya yaptırılacaktır.  

 

Tekne  ve Ergometre Alımı ve TaĢıttırılması  

MADDE 8- (1)Kano yarışlarında sporcuların kullandıkları yarışma tekneleri ve 

Ergometrelerinin satın alınması  ve yarışma mahalline götürülüp getirilmesi için piyasada 

yapılacak araştırma sonucunda alınacak en az üç teklif doğrultusunda en uygun fiyatı veren 

firmadan hizmet yaptırılacaktır.  

 

Spor Malzemesi Alımları 

MADDE  9- (1) Milli takım hazırlık kamplarında sporcu ve idarecilere verilecek 

antrenman eşofmanı, spor ayakkabısı, ter fanilası, terlik, havlu, çorap, şapka ve yurtdışı 

yarışlarda seremoni eşofmanı, spor ayakkabısı, çanta, tşört, tayt, şort  ve benzeri spor 

malzemeleri ile madalya-kupa, kask, cankurtaran, neopren, ergometre, can simidi, su 

geçirmeyen yağmurluk, su altı ve su üstü arama ve kurtarma ekipman ve malzemeleri, 

rüzgarlık ve benzeri malzemeleri  kapsar. Malzemelerin alımı için piyasada yapılacak 

araştırma sonucunda alınacak en az üç teklif doğrultusunda en uygun fiyatı veren firmadan 

alınacak veya yaptırılacaktır.    
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Otel ve Kamp Eğitim Tesisleri 

MADDE   10- (1) Milli takım kampına iştirak edecek sporcu ve idarecilerin 

kalacakları konaklama yerleri  tekne ve malzemelerini koyabilecekleri park yeri bulunabilen, 

göl veya denize yakın sporcuların motivelerini sağlayacak konaklama yerleridir. Hizmet alımı 

için kampın yapılacağı bölgede yapılacak araştırma sonucunda alınacak en az üç teklif 

doğrultusunda en uygun fiyatı veren firma veya kamp eğitim tesislerinden hizmet alınacaktır.   

Eğer kampın yapılacağı bölgede birden fazla otel veya kamp eğitim tesisi yok ise; teklif 

aranmaksızın yapılacak pazarlık sonunda  hizmet alınacaktır.Kamp eğitim tesisleri ve oteller 

için yapılacak ödemeler tutulacak puantaja göre merkezden yapılacaktır. 

 

Kupa ve Madalya Alımları 

MADDE  11- (1) Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalya, takım 

halinde veya kupa yarışlarında dereceye girenlere ise; kupa verilecektir. Alınacak madalya ve 

kupalar teknik şartnameye uygun olacaktır.Federasyon bütçesi doğrultusunda toptan veya 

kısmi alınmasına karar verilecektir.Piyasada yapılacak araştırma sonucunda alınacak en az üç 

teklif doğrultusunda en uygun fiyatı veren firmadan alınacak veya yaptırılacaktır.    

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli Hükümler 

 

Ödemelerde Kullanılacak Belgeler 

MADDE 12- (1) Ödemeler 

a)  Onay Belgesi, 

b)  Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, 

c)  Teknik Şartname, 

ç)  Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, 

d)  Fatura, 

e)  Mal ve Malzeme Alımlarında muayene ve kabul komisyonu tutanağı,  

            f)  Hizmetin yapıldığına dair Hizmet İfa Tutanağı, 

g)  Vergi mükellefi haricindeki ödemelerde tutanağa bağlanmış gider pusulası ile 

yapılacaktır. 

 

Yönetim Kurulunun Yetkisi 

MADDE 13 -(1) Bu Talimat ile Talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya 

ve uygulama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir 

 

Yürürlük 

MADDE 14- (1) Bu Talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun 

internet sitesinde yayımlandığı tarihinde yürürlülüğe girer  

 

YÜRÜTME 

MADDE 15- Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.  
 


