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Arnaç
N{ADDE l _ (l) I]ıı l'ılinıatın aıııacl : İedcrasYoııunun ckiınrııııik ı'e sos_val ihıil'aÇlan

dikkaıe alınarak. yurt içinden ı,c dlşından hcr ıiirlü rı,ıal ve lıiz]ııct alıınlannıır verimlilik

ilkeleri dtığrultusunda. en rıl.gun tilat \.e şaıılar|a. (jn uygulı zamanda serbest pi_vasa koşullan

içerisiıııle tcırıiır edilmesinc ilişkin usul r e esaslıırı dtizenlen-ıckıir,

Kapsam
NıADDE2-(l)BuTaliınaı:federasl,ı.ınununihtilaçdrılduğuhertiirlünıiılr...hizmet

alımlarının 1ııpılnrası \e \iıl)tırülnrasıü]a ilişkiı hiiküıııleri kapsır,

Dayanak
ııeuur3_(l)Bu,ralimat;2li511986tarihlivej289sayı|ıSptırGenel

Müt!ürJiiğiilıün Tcşkilaı re (i(ircı,leri Hakkıncla Kanıııırın Ek 9 uııcu maddesiıre vc |9l712012

ıarihli ı,i 28i58 salıl: Rcsııri Gazetcdc rııııı,ılıiııatak \tiliirlüğc giren l}ağıııs:z Spor

Federasl onlarl;rıı, Çaiışma I srıl le Esasları llılkında \-öıretııı:iigin 6,(i)nıaddcsi rc Türkiye

Güreş Ferlcrısrtılıu Ana Statiisünc da1 aııılaıırk haltrli]nınlşİlr,

Tanımlır
Madde 4 - (1) Bu talimatta geçen;

a) Ana Statü :Türkiyc (iiircş Federasvorııı Ana Statü'siinü,

b) t]aşkan :Tiirkil,''c (iüres }'ederasl ıınu [}aşkanını,

e) Fcticrirs5,ıııı :Türkırc (iiircs l'e,leıasri,ntı'ıırı,

ç) (icne1 \,1üdürlük :Spı.ır (icncl \liidıirliiğti'nij,
ıl)GcnclSekretcı:Türkiyc(iiirı:şFederasvrıılıı(ieııelSekreteriıii.
c)Hizınet:Baklırrvcoı]arınr,taşıü-na.habcrlcşme.Sigona.araştl.Tna

r.e gelişıirme, muhasebe, piyasa araşıımıası vc aııket. .lanışnranlık. tanıtım. basıın Vc ya.Ylm.

te*]diı,. y,emek hazırlama ,e dagııım. konaklıma. 1oplaıılı. sergilemc. koruma ıe güvenlik.

*".ı.ı,l 
"_ıi,l,.ı.l. 

lbttığral,. ıjlııı. fikıi ve gilze] Sınat. bilgisa},aı. sistı,mleriııe },önclik hiznıetler

iüa 1,ur,ı,,i hiz_nıetler]ni. laşıı,ııı yc taşınn,ıiız ııa] rc hakların kiralıınırasını_ t,ederas1,onca 1,urt

içi,ia" ..np,ır."ı. ulusal yc uluslararası njıclikıcki sporti1, 1aa]iyeüle.de orgaı,ıizas, cınu için

g"."ı.ıi i,ı.n her türlü ııral r.c iıiznretin bır pıkeı vel,a kısıınlıı, Iıılincle satın alıı,ııııasıııı ve

benzeri digcr hizmctleri.
l) İnale : Bu 

-l'aliniatıa 
t,azılü },(inlcn) ıe koşullarla ilıale konusu

işin istekliier arasından seçilccek birisi iizerinc bııakıldlğıııı göstercn çe ihale i,etkilisinin
ona},ınü takip eden sözleşınt- öncesi işlenılcri.- 

g) Mal : Fe<lerasvonuı-ı aıT]aç ve iiıaliyetler ile ilgili olup bu

Talimaia vazılı ı,ısullerlc salıı] alınan her 1iırlii ihıil,aç maddeleri ilc taşıırır malları.

ğ) 1.1lusal r.e ııluslararası sportif laali_,"clicl

cg]iltl]l. Sp(rı nıiisıbıkaları. 1ıırııtırıı
Iilusal r,c ulı-ıslararası her 1üılü resıni ve

lıösterilcr \!, bunlara ilişkin tal}ıtım.ı'ize] i-ıec|en

oıganizasl tııı
ijncesi hazırlık \e sonlası
branşlarıı,ııı alı _vapısıırı

kirıı,ıp. kurs- seıııincr. toplıntı ıçılı5-Iıapanış tilrcıllcri \c benzeri nıüsabakalar
ıanranıı ilc tılinıpikı ıpıiaıı t'aaIir cllcrin

gelişıimrck aınacıl la sporcu scçtne

ık spor
zln S
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değeıleırdirnıe r,c ölçüıılcri rapıı-ıalil sporct] -,eliştirme re lııızırlık ınerkezlc,ri kunnak,

kurduımak. bu ınetkezleriıı 1adi]a1 ve tefiişiııi 1,ıpnıak. bı.ı lncrkczler için gerckli olacak

teknik. laboı-atuar ve diğeı gerekli olan 1üı]r mallemeleri almak. bu malzemelcrin bakım,

kalibrasyon ı,c onarımlarını 1,aptırn,ıali. işJctnıek. işiettirmek. hizııeı salın altnak. ihti!,aç

dul,ulan her tüı,Iü mal7eıılc. araç r,e gereci saııır ıılmak. kiralaıııık. sporcularıır bcslcnnıe.

banı-ııııa rc crgıılcnik vardıııılıırı için gcıekii liiıı işleıııleri 1ıpıııak. hizmetleriıli salın alılıak
ve kiralaııak.

h) Satın Alma ,ı,c İhalc ycıkilisi : Fcdcrıısytıır başkanını-
ı) Sözleşüe : Yükleııici ilc federasyon arısında akdcdilcn şartlann

1,azılı olduğu belgel,i.
i) Yaklaşık Malil,e t : Saııır alınacak mal \ e hizlı]etin pil asa araştıımasına

göre 1espir cdilıniş oıtalanıa bcdeliıri rela ı iırsıı ıııeslck odaları i]e resinı kurunı]arca

bclirlenmiş hcdeliı-ıi^
j) Yiinctiııı Kunılıı :Tiirkıy,c ( iiircş Fcdcrasvonrı Yiinetim Kurulunı,ı,

k) \'ükltlııici :Nlal ı,clı hilıllet sitlın aİınacık gcrçck Vcl,a tüzel

kişil-i ifadc cdcr.
iKiNCi B()L['Nl

Satınalma ı,e İhrl"lt." İlişkin Esısiır

§atınalma ı,e ihalc işlerinde "v-etkili kişi ve birimler
MADDE 5_ (l) t]ıı ,|,alimatta yazıll işleri yaptlrna. sııllıı alııa ve ihalc komisyonu

kararlarını o|1a!,Iaııa re ipıal cınıek vetkisi. harcanra 1etkilisi sıt-atı1'la f'cdcras_,-on baŞkanına

aittir.
(]ü Sattnalnla Koııislonu: t'cderasl on l,,aşkanının onar'ı ilc bir _vönetiıı kı-ırı.ılu iiYesi.

genel sekreıer ve konu},la ilgili ıeknik bilgivc sahip t'ederas_von kuıullarında görcvli Vo},a

federasyonda çalışan bir kişi tılınak üzere üç kişidcn oluşur.
(ı) iı.,oı" Koınisvonu: [:cdcras_voıı Y(inctinı kurulunca belirlenecek kurul üycleıi

arasından tiç kişi. Fcdcı,asvııı] (jene] sekretcri re koııı.ıvlı ilgili teknik hilgiye sahip

fbderaslr.ııı kurullarında ü:iirı,r ii r.,ra f'edcrısrontiı çalışan hir kişı iıİnıak iizerc bcŞ kiŞiden

oluşur.
t-1) llılkııki. ma]i ıc tckniI konularılı ı]iiriişlt,ri a]ınn]ıl iizcrr' alanında uzıı]an kiŞiler

danışnran ıılaı.ıık koı-ııisı iı,ılırı çığrılabilir ıııcık riıııışııaııiar kaı,ırların alınnıa süreciırde o1"

kullananıazlar.

satınılmı ilkeieri
MADDE 6- {l l \1a] rt hizııreı alını]ıı,ında: saıdanı]ı!ı^ rekabeıi. eşiı nıuaıiele!,i,

güveniıliği. giz_liliği. kanıuol rı dencıinıini. ilıtil açlarııl urgun şanlarla lc zamanında

karşılann,ıasıııı ı,e kal"nakların r erinıli kulIaıııln,ıasıııı sağlanıak esaslır.

12) Aralarıntla kabuI edilcbilir dıığaI bir bağlantı olnıadığ] süIece nıal ve hizınet

ahmları bir aracla ihale edilcnıcz.
(3) Linıit değerlerin alııırda ka]nıak aıııacırla alnı ıritelikleki mal ıel"a lrizmeller

kıslııIara bölüncrek alınanıaz.
(-lj \lal \e hizmc1 alınıtıırırıda fc<icıısliınııııLı bütçc \ç ııaki1 İmka;'ılarıırın dİkkate

alınnıası zrırrıııludur,

Satınıılmır talepleri
ııADDE 7_ ( l ) Fetlcrasl one a ilıtiı aç du} ulall mal ı.el ı l,ıiznreliır konusıııru. lı]iktaIını

ve özçlliklerini içeren bir lıaşkanlık oıral,ı aiıııurıık satln aln]a işlcnıi başlatılır
(2) Başkanlık onalında büıtçevc tı\gtınItığun !c l..,spiı cdil

belirlcnııesi gcıekir



(3.) Allnrın l'ederısl on büıçcsinc ul gunluğıı konusundaki soruıııluluk l'edı'ras_von

başkanıııa aittir.

üçüxcü BöLüıt
satınalma vt ihale usulleri

sıtınalma vc ihale usu lleri
N{ADDE 8- ( l ) \4al r c iıizırıcü ılım]ıırııdı aşağıdaki ı.ısrıllcrı,lcn biri ul,gulanırı
(a) Belge üzerine tasdik suretiylc alını usulü.
(b) Doğrrıdan tenlin usulü.
(c) Pazarlık usulü.
(d) Açık ilralc usulii.

Belge üzerinde tasdik suretiı,lc ılını usu[ü

ıııb»g 9- (,l ) Belgc iizeıine ıasdik siıü,ctiyle alıüü,]: bu 'I alinıalln l ] üncü nıaddisinin

( l ia) bendinde l-ıc}irtilcn liniı dıhiliniİcki ııal r c hiz_nlı",tlcrin lıaşkan ıarafından

giirer lendirilen bil personclcc satın ı]ınnıasıdlı. _\lıııırıı ırra] rcra hizıııeıc ilişkin belgeler

genel sckrcter ıc alıııı 1al-ıaıı görevli ııralindaıı inrzalaııır,

Doğrudan temin usulü
ı,ıADDE l0_ (i) Federas_vt,ıncı ihtıl,aç du1.,ulacık ııla] r,c lıizınetin rapılacak arıŞlrnı'ıa

sonucun<la satınalnıa komisyonu marilcti1-1e alırııııasıdır. Aşağıda belirtilcn hallerde

doğudan tcn]in usulüne başvurulabilir:
a) ,I,ajimaıın lj üncii nıaddcsinin (1,h) bendindc belinilcn lin-ıiı dahilindeki n,ıal ı,c

hizmet aIıııılan.
b) ihtil,acın sıdece gerçek Yc\ı tüzcl tek kişı tlırafından karşılanabileceğiı]in tespit

cdilnıesi.
c) sadccc uerçı_,k rcliı ıiizel ıek lişinin sııın allııacak ıııal lela hizıl]clle ilgili tizel bir

hakka saliip olnıası.

ç) Mevcut ıııal. ekipn-ıın, tcknoloii Ver,ı l-ıizınctlerle uVl"lll,]Lll1 \,c sıandartlizas1'onurı

sağlaırırrası için
,,o.uır}-u,rlan nıal vo hiznıetlcrin. ısıl sözlcşıncl,e dayalı olarık düzenlcnecek vc loplan,ı

süreleri üç 1llı gcçnıelecck siizleşmclerle ilk alıln 1apılun gerçek ı,cla tüz,el kişiden ıılııınıası.

d) 'I cn,ısil ağırlıırıa ile iIgili alınılır.

"j I,".la.urlir,., lriznrctlcri içiıı ,,i!ntriııı kıırı.ıltıııca gc.ckçclcıi ıçıklanı,ııak sureıi}lc gerekli

göıülccck büro
tOsis vb. kiralan]aları ^

(]) IJu nıatliieııin 1a re <l; bcntleriııe giirc },apılacak aIııırlıı,rda. en aZ iiç iarklı ycıden.

elektronik posta, l'aks. teklit'mektubu vcya prtıliırına latura ile tiyaı teklifleri alınır. L.kononıik

olma vc ıeriıılilik kriıerlcri göz (jnünde tutularak 1-apılacak değerlendinıeler scınucunda

scçilen isıekliden alııı-ı ı,apllıl, Alınaıı g,_,rekçcli karaı, 1cdcras),on başkanıırln <ınavıı,ıa sıınulıır,

|'ızarlık usul ü
}IADDE ll_ (l) I)ızarlık ı.ısulii: a]ılı siirecilıiıı iki aşaııııll cılaıak gerÇck leŞtirildiği.

Satınalı.ıra Koı]]isyonunrıı-ı ırlıırıın kı_lı,ıusıı işin leknik rletal ları ile işin gerçckleşrimıe

yönleıılerini \.c fi,üatını isıckliler]e g(jlüşİiiğü r,e karşılıklı t'eılakiıhk 1,apılarak bir anlaşıııa

zeıniniııiıı 1emiır cdildiği usuidür.
(2) Aşağıda betinilcn işler pazırlık usulür le r apılır:

a) ]'aliııaıın 13 üncii maddcsiııin (l1c) benclinılc belirtilen linıiti a

lı jzmcl ılınıları
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b) Açık ihalc ustılii ile yapılacak ihalelerdc istckli çıknıaması veya isteklilerin
federasyonca kabul edilrneyccck tekliilcr ilcri sünıeleri halindc.

c) Yönetim Kurulu tarafından uvgun görühncsi lıalinde. sportil flaliyetlerle i|gili her

türlü mal vc hizmeı alııı,ıları^

ç) (jüzel sanatlara nıahsus lıasliı. cilı. cl işlcri. rcsinı. hclkcl. tablo gibi işlerin
yaptınlınasında.

d) Ihalc konusu mal veva hizırıeı alımlarıı,ıın iizgün niteliktc ve karmaşık t,ılması

nedeniylc teknik ve mali iizclliklerinin ),ctcrli netliktc bclirlcnememesi lıalindc.
c) ()nccden ijn!r(irülcnıe\ en ani r c ıılığanüstij duriııı]iırdaki alınılarda.
(]) Bu n]addcdc bclirıilen alınılırdı ilan rapılnlısı ziırunliı ..lcğildir, llan 1apıInıalrn

hallerde f'ederas1-oıica bclirlenen 1,,cterlilik kriterleri doğrultusunda cn az üç istekli dalct
eiilcrck, yctcrlik bclgclcriııi l,e fiyat ıck]it'lerini hiılikıe yermcleri istOnir. Bu ırıadde

kapsanıında 1,apılacak alınilarda. iIk llıaı teklitlerini aşnraınak üzerc istcklilerdcn alım
karanna esas olacali strn 1azılı l'il,at tekIillı,ri alınarak pazarlık sonuç landırılır.

Açık ihale usulü
l\tADDE l2- ( l ) Açık ihalc usulii. bülün isıcklilcrin ıeklil ı,crcbildiği usuldür- Bu

Talinıaı ul,arınca doğrudan teıııin ı,cl,a pazarlık usulti ilc vapılnıırsı ııiiııkiin olmayan vcya bu

usullerin uvgularınıası ııın ulgun görülnıcdiği hallerde sıııın alına )'elkiIisi larafından açık ihalc

usulü uygulanır, Bu usullc 1apılacak alınılır ihale komisıonıı n,ıarifetil lc 1apılır.
(2) Bu usulün ulgulandığı hallcrdc le.dt,rasl rııı tırıllndan ihalc ilanı hazırlanır rç ih:rlc

tarihinden cır az j0 gün önce l'cde raslrını.ın vc (icncl Müdtirlüğtin inıcmet siıesinde
yayınlaııır. İhale ilanında:

a) |'ederas.vonrın adı. adresi. teleliın vc thks nuı,ııarası.

b) İhall,nin adı. nitcliği. tiirii. nıikıi)rı.
c ) \1al alınıı ihılcl,_,rinde ıesliıı ı cri. lıizıncı ılııııııı,.lı işin r apılıcaüı ı eı.

ç} llıalc lonusu işe başlanıa rc işi biıirn,ıe ıarihi.
d) lirgulanacak ihalc usulü. ihalclc katılabilıne şarıları \e istenilcı] belgelerin neler

oIduğu.
e) Yeterlik değcrlcndirmesinde u1 gulanacak kriıcrlcr.
t) İhalenin sadecc } erli isteklilcrc açık olup olnıadığı.
g) İhale doküınanının ııerede gü1ilcbileceği rc hangi bedelle altnacağı.

ğ) İhalenin ncrcdc. hangi tarih ı,c siıatıc 1apılacağı.
h ) Tcklillcrin i halc saaıinc kııdıu, ncrc1 c, r,eri Icccği.

l) 'I'cklil ediIen l-ıedclin %oj'ündcıı az r,ıln,ıaıııak iizcıe. istcklicc belirlenecek tutarda

geçici ıeminaı r,eri leceği.
i) Teklif'lerin geçerlilik süresi. bulunuı.
(3) Açık ihale usıılünde. teklil' nıcktubu. gcçici teıninata ait nıakbuz veva banka

tenıinat nlcktubu ile isteıilcn diğer belgclcr bir zarjiı kıınulur. zarlin 1apışlırılan 1'eri istekli
taraijntiaıı inızalanır ve kaşclçniI. Zarlin iizcrine istı-,klınin ismi. adresi ve lcklif mektubunun

hangi işc ait olduğu 1azılır.
(1) l'cklif ııekütıl-ırıııda. şaılnııl]cııin la]]1itn]cI] ııltıııııl,ı kabtı) cdildiginin kaldedilmcsi

r-e tckljl'oluıraıı lilatların lıcııı ıazı lıcııı tlc rakaııılıı ıçı}. ııliırak 1azılısı. }ıazıntı rc sİlİntİ

olnıanıası lazımdır.
15) Teklif zartları ilanda gösteıilcıı ıarih vc saatc kadar t'edcrasyoııca belirlenen yere

tutanak karşılığında sıra ııuıııarası verilerc,k alıırır. 'l'cklii'nıcktupları iadcli taahhüllü mcktup

şeklindc dc gönderilc[ıilir. I\rsta ilr, g iiııdcıilccck teklillcrin l,ıclirtilen ihalc saaıinc kadar ihalc
ilanında bclirtilen 1erc ıılışırrası şarıtır. l'osıadaki geciknıe nedeııil lc işItn-ıc k
olan leklil'leriıı alını ş
alı-ıanıaz-

zııı,ııınl bir ıi.ııılıaklı tespit cdilir. \'erilen tckliİ'
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(6) T,cklil,verme süresi biıtiğinde ktlnıislt)ırca kaç adct ıc,klit,verilmiş olduğuna dair

bir tutanak düzeıılenir.
(7)'l'cklil'lcr stra lıunıırısına göre rc }ıızıı,bulunan istclililcı'(inünde bire birer aÇılarak

eksiltınel,e girn,ıek için araıı:lan gcncl re iiucl şarıların rcrinc gcıirilnriş olup olmadığı r,c

istenılen gcçieı trıı]inalln nıiLtar. şekil rc tli!cr tıakıııllardan ilgili nıer zuaıa ulgunluğu
incelenir.

(8) Bu inceleıne ve araştırma sonunda kimlerin eksilıcıııeye kabul edileceği orada

bulunanlara bildirilir ve bu tutanakla durum lespit edilir. Bülün bu işlemler tutanağa

geçirilcrck ihalc dosyasına konrılur.
(9) i]ıın i.c şartıııııırelcıc u} ııla},an \c\ı şı ı)aıııc dışı hilkün'ılcr taŞı_r-.an tcklil'lcr kabul

cdilıncz, Ancak bclgelcıdc bilgi eksikliği lıtılıııııırası halintlt konıisltınca belirlcncn Sürede

isteklilcrden t,ııı eksik bilgilerin ıamıınılaı,ınıası 1ızılı olarak isıcnir
(l0) I]u nıaddedc bclinilen lıususlııra ulgtııı oln,ıal,aı-ı ı,c içinde şartnaıne dışl kay'ıtlar

ve karşı önerilen bulunan tekliller nazara alınnıaz.
(ll) Teklit'lerin incelenmcsi sonucunda: ekonomik açıdan cn avantajlı birinci ve ikinci

teklifin belirlenerek en düşük ıeklifi r,eren isteklil,c başkanın ona\,ı şartl ile ihalenin i,apıldığı.

şanname}.e alLırı olmaıan bazı teknik sorunlarıır tılkiki için kararın koınis}'oılca ta}'in edilen

Üaşka biİgünc bırakıldığı \L,\i1 ihal.nin gcçcrsiz.ııııldığı hiızır olanlariı aÇıklanlr rc dı.ıruırı

gerekçesi1 lc ıuıanağa gcçiril ır.- rıiı t}irkaç isıikli taralından al,ırı lilaı ıckliledildiği rc bunlarda uygun görüldüğü

takdiıde. istcklilcr hazır ise. aıırı celsede lıazır dcğilse ilgililcre tebtigat yapılarak bclirlenen

gün ve saıtlc komis1,on huzurunda kapalı zarl'içindc son [ıiı, 1azılı teklif vem'ıeleri istenir.

i-eklillerin 1inc cşiı çıkıııası halinde varsa iş Jcnclinı bcIgclcrinc bakılarak cn l,üksek iş

denel,inı bclgesi bulunan isrekli tcrcih edilir. \'tıksa iş deırı,l,inı bclgesi istenir,

(lj) Kcsinleşen ihalc kararı ona1, ıarihindcn iıibarcn 7 giin içinde istcklilcrc tebliğ

cdilir.

sııınalma linritleri
MADDE l3- (l) i\lım iısulüne g(ire tiınıtler. KDV hariç olııak üzcrc aşağıda

belirtilmiştir:
(a) l3clgı. üzerine tasdik Sureti)le alın1: ]-()()(l- l'ürk l-ırasına kadar arasındaki alınılar.

(b) Doğrudan Tcınin usulü: 2.001-50.(XX} lürk Lirası arısıntlaki alımlar,
(c) Paııarlık usulü: 50.00l - l50.000 -'l'ürk l.irası arasındııki ahmlar,
(ç) Açık İhale usulü: l50.00l -I'ürk 

|.irası iizerindeki ılınılar,
(İ) gtİ ıinıitler toplanr btitçe içinde gclir oriııü! (Kan] u kaı nağı hariç } 9d 5() r'c üzcrinde

tılan t'cclerası tınlar tarattndırn bir dct'al,a nıa}ısııs ] kıtıııa kadar artırılır,

Bu liınitlcr hcr 1,ıi 
'l'[.:ljl: oranında artırılır,

DöRDi \( [ ıüaiı-ü\ı
ccncl l l ii kiinı lcr

Şırtnameıer
ır.rnoe l4_ ( l ) \-aptlacak tılan i]ralclcrc ilişkin idari ı c tckııik şartnaınelcr. bı.ı

']-aliıııaü rc ıırgrıIannr:ısı ztıruıılıı ı.ılan diğcr nıcru tılıt hükiin]lcri dc dikkale allnalak

f'ederas;r,ıııca hızırlanır.
(2) idıri şartnamelcrde aşağıdaki hususliırııı btılunması zoruırludur
a} İşin adı. niteliği. tiirii ı c nıiktarı. hiznıcılcrde iş laırııııı.
b1 l|edcrasl onun adı. adrcsi. telelbn ı c Iiıls nıııırarası.

c} İhale usulü. ihale tarih re saaıi ile ıeklillcriıı ııerel,c rerileceği.

ç) İsıeklilerde aıanılaı şartlar. belgeler vc yctcrlik kriterleri-

Sayfa
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d1 ihale dokümanıırtla açıklaına isle nıe ve yapılma yiintemIeri,

e) Tekliflerin gcçcrliIik süresi.

l) ihale konuİu işin ııınıaıııına rcra hir Lısnıını rcklif r c,rilıırcsiniır münıkün olup

olmadığı.
!1 ı.]üuş,n,. sigt,ırıa. rergi. resiıı] \,e lrarç giderlcriııdcır lıaııgisinin teklif til.-aıına dahil

olacağı.

ğ) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olrıp olmadığı,

İ) Ceçlci i,e kcsin lcnıinat oraııları ilc t!-minatlaı,a ait şanlar,

ı)ihaıcsaatindenönccihaleninipıalcdilmesindcl.edcıas1.onunserbestolduğu.
li s,ittin ıekliflerin reddedilmesi i,e ihalenin iptal edilmesindc tbderas.vonun serbest

olduğu.'"-'-.il 
llialc konusu işin başlanıa ı,c bitirme ıarihi, yapılnıa y,cri ile işin gereği gibi

,uutrırnİna., r,e süresindc bitirilmemesi halindc uygulanacak cezalar,
'-'"" "ı.l'' 

o.1... 1,eri rı, şanları1,Ia avans verilip vcrilmcl,eceği. vcrilecekse şartlaıı ve

mikıan iie sözleşme kt,nusu işler için eğer ödcnccckse Iil,at liırkıı,ıın ne şckilde ödeneccği.

l)Süre uiatımı rerilcbilccel haİcr." şarıları ile _§(iılcşme kapsanıında 1aptırılabilecek

iş arrışlan ile iş eksilişi durunrunda karşılıkIı r,ükünrlülükler, 
..'' _' ' .ı Veigi, resim vc harçlar ile siızleşnıe ile ilgili iiiğer giderlerin kimin larallndan

ödenecegi.
nl t)eneıin,ı. mua\eı]c re kabul işlcınlcrinc ilişkin şitılar,
o),\nlışnıa/lıklJıın çiizümü,
tlİ llal<İne ve teçhizat alınılarında, nıontaj, }etlck parça teı,ııini, bakım şartları r,e

garanti sürüjsi. ı-ı.ı-.-.._^ ,ı^:_ ı.,-ı,hiiıi.,- p) istcklilerin lalinıatın ](ı ü ]_bı kalısanıılıtla ,ılmadıklarına dair taahhütı,.

bulunacakları-
r) Bcnzer iş tanınıı.
(]1) Alınacak nral Vel,a hiz,ııletin nitcliğine gtire gerekli görülen hallerde teknik

ş*nuni" i.ao.rur1,oncıı hazırlanır ve hazlrlattırılır, Tcknik şartıramelerin: idari şarlnan]cde yer

lı", Jr.*i.ı". içernıenıesi. belirlenecek tcknik kriterlcriıı vcriınliliği l,e lbnksi_vonclliği

sağlanral,a 1önclik tılınirsı. rckabeıi cngc|lclccek hususlaı, .hulunnıanıası 
\c bütün istekliler

iŞ-ti;;"i eşitliğini sağlınıası ,o*ri-u,ür,. Teknik (izcIliklerin bcIirleırniesinin ıniiınkiin

olı,ııaıı,ıası hallerinde ". .1 u Jengi" iliı..lcsinc 1 ı:ı, r crilnıck şanı} la mirrka ı'e1 a ııtıdel

belirtilcbilir.

}'ıklaşık malil ct

ltı\DDE l5- {l ) Işiıı ıaklaşık nıılirtti
nitcliğin., giire gerektiğındc btı

t'ederas1,onca tcspiı c<lilir vc},a ettiriIir, İşin

bu ırıalilctin hesabında kuIlanılan tiı,atlar

bi kııı,ulıışltrdaıı arirşıırılariık federasronca
ıııali,ı cı ı e

odası. horsı
\lt

gibeledilc. ticareı odası. sınaı i

değeılcnclirilir.
(2) Yaklaşık nııliy ctc

oln,ıal"aıılara açıklannıaz.
ilanı]ıı r,cr r,erilnıcz- istcklılere ıc ilralc siireci_vlc ilişkisi

yete rıilik kriterleri
1\lADDE l6- (l) Açık ilıale usulü ile 1apılacak mal rc lıizm

isteklilcrdcn. ekontınik ıc ıııali vetcrlik ilc nıes]eki vc leknik yetcrlikloriııin

;İ;şl.in ulurui aranabilccek 1,cterlilik kritcrlcı,i aşağıda bcliı,tilııişıir,
a) h.ktııromik ıc ınalı yeterlitiğiıı bcliılcnıııesi için:

l- Istckliniİı ıeklil' cdilcn bedcliı,ı 1iiztle ııııııııdaıı az tı

et alıınlaıında
belirlenııresine

lınanıak üzcre

bankalar nezdiııdcki kulIanılnıaınış nııliıli r eı a i,]ırr ri ııı
brılıııınıaran nıerduııı giislelir baı!kiı ı,eieraııs ıııekıubı,ı,

kdi kredisi 1ada ü
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2- lslcklilcrin bilaııçostı rciı cşdeğer tıeIgelcrı- Bilançııda:

aa) ('ari oranın (d(inen rarlıkIar,}.ısa ıudeli btırçlar) cn az

öze| olaıak
9- düzenleneır sicil. izin. ruhsat ıh, bclgclcrin istekl

ilişkiıı htiküııılcrc idari şannaıııedc 1er ıcrilcbilir,
l0- İiiarcnin talebi lralindc dıığruluiu ıci,it edilnıck üze

nuııuneleri. katalogları r e,'r,er a fbıoğrafları,

0.75 cılnıası

iler ıarı llııdıın suııulnıısıııa

(hesaplaına
yapılırkcn y,llu., yuyg,n malil,eılcri diinen r arlıklardan, 1ıllara !,a"\gın alacaklan ise kısa

1,adeli horclaıdan düşülcceklir. )'*- ",, -.-;;l 
6zkal.ııak orantnın (ÖZkt\,naklari Toplanı Aktii,) en az 0.,l5 olnıası

(hesaplaııa
vaoılırken 1,1114x ıı!gın nıali}ctlcri ılılanı alıil)erden düşti lccL,kl if, )

'' ;;, i;,, ,]adeji banka' bcırçlarınııı (.)z kar naklara oranının ().50,den küçük

olması.
Belirlcı.ıeı-ı üç kriıcrin birliktc sağlannıası zorunludur. Bu kritcrleri ihalenin 1'aPıldığı Yıldan

o...ı.i ı,,ıou *eüayamayanlar soıı- iki yıldaki bilgilerini_ sunıhilir|er. Bu durumda son iki yllın

p"r"r"ı,*,aIırrinln nrıalumu., 
"l,n,r. 

-Biıunçnnu-n 
1,eminli nıali müşa,ir. serbest muhasebe ci

mali nıüşavir ı,el,a vergi dairesincc t,ına1lanıııası zorunluduı""-' '-- 
i iş hacmini giisteren hclgclcı.: ihalcnin ıapıldığı r,ıldan önceki. yılıı ait

toplanı circ.ı_ı.tı gösı,:rcn'gelir ıablı,iunun sı,,,,,l,r-,u.,. ttıplanı ciı,oıun lckliI,edilcn bedelin _,_iizdc

25'dcn a.ı trlmaınası gcrckir,
b) \4esleki ve 

-l'eknik Yeıcrlıliğin bclirlennıesi ıçin:

l_ Isıcklinin. ıneyzuatl g"rigi ihrıenin i.apıldığı 1ıl içerisiırde alıııınış ilgili odal,a

ka",.,ıtlı olarak faaliycıte bulundugunu göstclcn oda kayt bclgesi,

2- Gerçck kişi olınası halinde note-r t"dikli i,"o bcl anıaınesi, ıüzel kişi olnıası

halintlcıiize]kişiliğinorıaklaıını.ürclç.rini.ktırı.ıcularıilcg(ircvlilerinibelirren
stııı tlurııııııı go'sıcicn ıicar"ı sieil gazeıcsi \c\ı gazetel!,ri iIc ttize1 kişiliğin

ıroter tasdikli iınza sırkijıleri,

3- Iş dcııcl-in,ıini g<;slcrcn belgclcr: ihalenin 1,apıldığı 1,ıldan gcrivc doğru son beş

1,ıl içinde.ol ," hi,-"-,,t İlın-ıları ile iş tlcncliınini göstercn belgeler istcnir,

ihalc konusu iş..r, t,.,lr., işlcrc aiı tck sii/lcşme}'c ilişkiıı iŞ denel'imini

gösteren belgenin parasal ıutarınııı.teklif.cdilen bedelin 1üzde kııkından az

olnıanıası g"..tir. iş dcncyim hclgesi olarak klınru kurulı,ışlarına yapılan işlcrde

Kanıu lhale ur.j",.J,.İİno 
' 

ur' *,ıı iliizenlcnnıiş standarı iş biıimıe bclgcsinin

inızalı rc nıiihiiılii,,lnıısı. oz]l .'cktilr ktırıılrışl;ırıııda gerçeklcŞtirilen iŞlcrdc ise

iiıılç ktınusu iş,:c [,,cnzer işlcrc ilişkin s(izlc;n,ıc \e bu sij7lcşn]e kapsaı,ııında

kcsi]en tiıturalar kıtıul cdı]ir.

4- Gerckıiğinde ,nakin" tcçhizaı \c diğeı ekipn]aıılara ilişkin bclgcler ve kapasiıe

raporu.
5- İşİn 1,ap,lması için nıakinc, tcçhizat ve diğeı,ekipmanın salısııra şartnanrede

_r-er ı;cnlcbilir. üakinc, teçhizaı ı c ckipnıaıı .için isteklinin kcndi malı olması

şun, "ron.-. 
kiralanıa surcti\ lc rlc te nıin cdilchilınesi nıi'ıınktindür,

6- Kapasitc raporu istenıümesi halindc ihalcnin 1ııpıldığı 1ıl itibari1,1e geçerli

t,ılıııası zorunludı"ıı,
7-Ccrcktiğindexaliı.'"slaı.ır]ıırclııilişkinbclgcler:Kaliıe,restandardıilişkin

beıgclstcırnıcsihlılindcbelgcniııihalı-'larihiiıiharıç.leg't,§crliolmaslr,eıı.rlidir
BclgeninTürkakrcdiıas1,on.Kurunıuıaraliı,ıdını!'\iıediInrcsiı,ela.t-LlRKAK
akrctlitasyon ınarkıısı taşıması gerckir,

8.1halekonusunıalr'chizmeıini-.crinegetirilnıcsiiçinilgilin,üc\,Zuatındaoi§içln

re^ tedaı,ik
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Geçici teminaı
llnnln l7- ( l ) l alinıaıın l l vc l] nci maddcsi u},arınca yapılacak alımlarda

istekliterdcn tcklil bedclinin %o3'üı,ıdeır az olmaıııak iizerc gcçici teminat alınır,

(2) Teıninat olarak:
a) l'cdar tildeki 'I'iirk Parası,

b1'l'llrliyc' cte ıırcvcul bankıtların ıenıiııaı ıı,ıckttıplırı,

c) Dcvlct Tahı illcri. kabul cdilir,
(i) ihaüed"n çckitcn i.era ıckliti uigıın S(jrtıhı]e\ cn isıekli]crin tcnıinaıı li,derasl,cınca

iadc edilir.

kesin teminat
MADDE l8- ( l ) 'l'atinıatın l l ve l] nci nıatldcsi u}..aıınca 1,apılacıık alımlarda

vükleniciden sözleşme bctjc,linin 9i,6'sı oranıııdıı kesin ıeıııinııt alınır,

Tcminıtın ) attrılı§ağı ) er
]\IADDE l9_ (l) \aki1 tcıııiıraılıı. tL,.leras} o ıl iıı.l bankıı llcsabına 1atırılıı. Diğer

kırnıeıli arrıiı aı, tutanılla allnır rc le,lerasr tıııda nıuhal'aza edl]ir, saıln alınan mal rera

;,)-ii;;;; ;;,"gi",r, ,ı"r"t alındığıııın anliışı 1ınasından sonra tetniı,ıat ilgilil,e iade edilir,

İhalel e katılanavacak olanlar
llIADDE zo_ ı l ı ışağ,au ):ıizılı gcrçck \ e!,a ltizcl kişilcr lcderasl oıı ihalelerine

gircııezIer;- lı 473.1 sa1,llı Kanıu ihale Kaııı.lıııııırı] l l inci nıaddesindc bclirtilenlcr.

Uİ ll,,l,l,,l öncc kcnJisinc iş ıerildiği I)ılde, şarmame) c t(ire sözleşııle ıanla.k

ırtcmeÖ istekliler ilc sözleşnıe lapıldıtıİ,n sonra, taahhüdüı,ıden r azgeçcn vc mücbir

;.pH;,;,;;; İaahhtltlerini.sti,lş*e u" şa name htikiimlerinc uygun olarak yerinc

*.iii"aiei',"ş;ı edilip..l734 sr..,i, Kun_,, ihalc Kiı,u,ıu i]e ]tilt6 [)eı,let ihale Kanı,ınu

İ,l,n.,na, İonl, İlralcl.,rine k;rlılnıaktaıı 1 asaklaıııa getiriicnIcr,

Dış alımlarda u1. gulanacık csaslar
}1ADDE 2l- { i) \,laü re l,ıiz;ııet alıııılarınııı }ıJ11 ıçiüıden ),apılınası esasüıı,, Ancak. \,urt

içina.n ı",ı,, cdilmc,si n]iinıkülı rılnıırltn n]ıl lc Iljzılıcı ılınıları \'ijllc(inr kurulun gerekçcli

kararı ile ı urı dışından 1apılabilir,
(2) I)ış alımla ilgili özel krıralların tiışıırda, bu ihalclerde }uıliçi alınr ihalelerindeki

u.uı ,.lonı., ui,gulrnir. Yapılan lilaı mukalcsesindc. ırıılın rcsliın cdileceği 1ere kadıır

l.iiklenici lari.üljndan kırşıllınacak bc,liller ıc ılıırl .apılacak iilkere gtiıc iıha|aıın ıabi olduğu

;;;;ilr;;;ii;;iJiı.ır",nı,n,, I)ış aIıınlarııı I]()B icsliıı şekliilc )ıpılünası csastır..Ancak

işin o..lıiei"* göre (.IIlVc benzerj tcslim şckillcrinden hiri seçilir Vc şartnamedc bclirtilir.

üzerintle alım bırakılacak isteklinin 1ısaklı olup olmadığının tcyidi

MADDE 22- (l ) Val ve hiz-ıııeı alıınlaıında üz-crindc ihalc bırakılacak isteklinin

bıliılenmesi aşaınasına gclindiğindc isıeklilcrin ı,asaklı olup aldığı Kan,ıu İhalc Kurulu wcb

siresinden tcdcras1 onca st,rgulaııır-

ılacak nral rcSözlcşnıc ilc ilgili hususiar
\{ADDE 23- (l) lalinıatııı ]l ınci rt l] inci nıaddeleri u)arınca )

lrizmet alıııılarıııda satıılalııla konıisroırı-ı ilç İhaIt koıı-ıisırıırunun kcsinleşen
ap

..ı1



üzerinde bırakıIana bildirilmesindcn iıibarcn 5 gün içerisiııdc sözleşıııc düzenlemesi
zorunludur.

(2) Mal alınılarında işin üzcrindc bırakılan taratındaır a|ınacak malın sözlcşmc yapılma
süresi içerisinde eksiksiz olarak tesliıı edilnıesi halinde sözleşme vapılması ve kesin teıninat
alınması zorunlu dcğildir.

(3) Sözlcşnıc 1,apılması zorunlu hallerde sözleşn,ıe imzalanmadan önce _vüklenicinin
!,asaklı oIup tılmadığının Kamu İhale Kuruıııu rıeb siıesinden sorgulanması r,e i-ederasvona

alım tarihi itibari1,|c vcrgi borcu. SGK prin,ı borcu tı|n,ıadığına dair belgelcri vermesi
zorunludur.

(4) İhalc üzcrinde kalan isteklinin söz-leşme imzalanııraması halinde ekononıik açıdan
ikinci en avantajlı istekli ile sözleşn,ıe yapıIabilir.

Iş artışı
llADDl- 24- (l) işin sri,ılcşnıcilc bclinılcn hcdc] üzcrinden bitirilcnıcl,cccğinin

anlaşılması durrııııuntla riineıinı ktırultı kararı ile söz|eşüılc l,ıcdcliı-ıin en fazla 9/o2()'si rıranında
iş anışına gidilcbilir.

İş ortaklığı
MADDE 25- ( l) Bu 'l'alinıat kapsanıında ,vapılacak ihalelere iş ortt*lığı olarak tekli1'

icrilebiImesi nriinlkiindür. İhalel,c iş oııaklığı haliırdc kalı|ııııı-ıası halindc iş ortaklığı
bevannamesiniıı rcrilnıesi zorıııılııdııı,. İhııIenin i5 (ır]Jkl,iı il,/crinde bırakılnıası halinde
ırr,ı(erden tasdik cııiı,iln,ıiş tıııaklık s(izlcşn,ıcsi islenir,

(2) İş orııklıkiarında l-alinıittün ](ı ııcı nıaddcsiııiıı nıcslc,ki ı,e ıcknik 1ctcrlilik
kapsamında 1,cr alan l re 2 alı [,ıcnılcrindc isıcnilcır bclgclcrin btitün onaklarca vcrilmesi.
diğer bentlcrdc istcırilen belgeler ilc cktııioıı,ıik vc ınali 1cterlilik kapsanıında istenilen
belgelerin t,ırtaklık tıranına bakılnıaksızın ortaklardan biıisi tarallndan verilmesi nrtiınki.indür.

ı]ııŞıNCl BoLL,l\t
\'lu ar cnc ıc kıbul konıisrıınıı

},tual cnt r t kahul konrisr onu r e çalışnıa esısları
}IADDE 26_ ( |) Bu Talinıaıııı 9 ııı,ıcu maddesi dışındıki esaslara göıe satın al|nan mal

ve hizmetlerin islenilen nitelikte vc sayıda olduğuııu lcspit etmek üzcrc başkanın
görevlendirmesiy,lc^ a|ım komislonlarında görevi tılıııayan bir yönetiın kurulu
üyesi.federas1,-on perstıneli veya tliğcr kurul ül,eleriudcn iki kişi olmak üzcrı, tiç kişilik
\4ual,ene r e Kabu] Kıııı,ıisrrınu kurı.ılur.

(]) \lua)enc rc kabı-ıl kon,ıiııonıı. ı]ınan nıı]lırın şanı,ıaınede bclirtilcn csaslara
ul,gun niıelik. saıı ıc kaliıede ı,ılrıp tılıııı,,1ıiıı,ıı kontro] cdcr, l'rgunluk sijz ktıııtıstı dcğil ise
bir tuıanakla duruıı] lcspiı edilir. Iederasıtınca bu durrıırıda 1iiklc,niciden alınıı ıapılacak
nralların şanııanıc csaslarına ul,gun halc getirilmesi istcnir. l\,tual ene ve Kabul Konıis1"onu
ıarafından uygunluk içeren karar ve kabul ıuıanağı imzalanmadıkça mal bedeli ödenmez.

(3) Hiznıct alıınlarında isc hizn,ıct il'ası sırasında f'edcrasyon yetkiiilerincc hizmetin
şarlname esasliırıı,ııı ııl,gunlı-ığtı koııırol ctlilir. Şartnamcl,c ırkırı lııısııslar lespit cdilirse aidcmc
esnas:nda şartııanıcrlcki cezai hüktiııllcr tır ıı,ılaııır

AL,ı,rNCl BÖLÜM
('cşi(li ve Son Hükü nıicr
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Talimat kapsamı dışındaki işler
MADDE 2İ- 1 l ; t iluslararası t'ederas1 onlarca ulusal ı,e uluslaraı,ası faalil"etler için

şarl koşulan mal vc hiznıct alımları esnaslııda bu lalimat hüküınlerine uymayan hususların

varlığı halinde vijıretiııı kurulu kararı ile işlcn,ı r,ıpılır.

Yasaklır ı,c ccza sorumluluğu
}tADDf 28- (l ) t)u Talimaı kapsan,ıırıda 1apılan satın aIııa rc ilıalclcrdc,l73-1 sal,ılı

Kaınu İhale Kanunu'nun ccza r e ihalelerden 1asaklaıııa hükümleri al,ncn u_,"gulanır.

(2) Bu Talinıat kapsaınındaki işlcmleri rürtiıcn görevliler. 1apılltlan iş r,e işlemlerden

soıuınludurlar.

Talimatta hüküm bulunmayan hallcr
N{ADDE 29_ (l ) 

'I atinlatta hiikiinı bııIılnnııriın hiıllerde gene l hükiinılcr kapsamında

yönelim kurulu kararı ilc işlen,ı r,apılır.

Yürürlük
IUADDE 30- ( l ) Bu Talinıaı Gencl N,tüdürliiğün inıemet siıesinde ),a! tmt Erihinde

yürürlüğe girer.

\'ürütnıc
]\lADDE.1l- (l} I}u'l'alinıaıı'I'ürkirc (iiircş Fcticrasytınu başkanı J-iirütür
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