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BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç: 
Madde 1-(1) Bu  Talimatın amacı; Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun mal ve 

hizmet alımlarında ödeme prensip ve yöntemlerini belirlemektir. 
 
Kapsam: 
Madde 2-(1) Bu Talimat hükümleri, Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak 

organizasyonlarda  alınması veya yaptırılması gereken mal ve hizmet işlemlerini kapsar. 
 
Dayanak: 
Madde 3-(1) Bu Talimat, 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 03 Kasım 2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak özerkliği yürürlüğe giren Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana 
Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar: 
Madde 4-(1) Bu Talimatta geçen, 
a)Büro Malzemelerini, Sarf ve spor malzemelerini, 
b)Masa Tenisi Müsabakalarının yapılabilmesi için Masa Tenisi Masası, File, Raketi, 

Raket Lastiği, Solüsyon ve Top   gibi malzemelerinin alımlarını, 
c)Spor Malzemesi   :Masa Tenisi müsabakalarında sporcu, antrenör ve 

idarecilerin kullandıkları malzemeleri (Seremoni eşofmanı, spor ayakkabı, şort, tşört, 
çanta, antrenman eşofmanı, terlik, çorap vs.) 

ç) Otel ve Kamp Eğitim Tesisleri :Masa Tenisi Milli Takımının Uluslararası 
müsabakaların kampları, temel eğitim kampları ve diğer kamplar için ödemeler tutulacak 
otel  puantajına göre merkezden yapılacaktır. 

d) Madalya – Kupa-Palet-Şilt :Müsabakalardan sonra sporculara ve takım 
olarak I, II, III, cülere verilecek madalya, kupayı, Plaket ve Şilt ifade eder. 

 
 
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

 
Büro Malzemeleri:   
Madde 5-Masa Tenisi Federasyonu  bürosunda kullanılan Bilgisayar, faks, fotokopi  

vs, makineler için  gerekli olan sarf malzemelerinin alımı ile bakım ve onarımlarının 
yaptırılması ile büroda kullanılan diğer malzemelerin (fotokopi kağıdı-kalem-vs) alımı 
piyasada yapılacak araştırma sonucunda alınacak en az üç teklif doğrultusunda en uygun 
fiyatı veren firmadan alınacaktır. 

 
 
 
 
 



Masa Tenisi Malzemesi Alımı:  
Madde 6-(1) Masa Tenisi Malzemesi alımı işlemi için federasyonca hazırlanacak 

olan teknik şartname esaslarına göre  piyasada yapılacak araştırma sonucunda teklifler 
(en az üç) doğrultusunda en uygun fiyatı veren firmadan alınacak veya yaptırılacaktır.  

 
 
Müsabaka cetveli-Föyü: 
Madde 7-Masa Tenisi müsabakalarında teknik şartname esası doğrultusunda 

müsabakalarda kullanılmak üzere piyasada yapılacak araştırma sonucunda alınacak en az 
üç teklif almak suretiyle en uygun fiyatı veren firmadan alınacak veya yaptırılacaktır.  

 
Spor Malzemesi Alımları: 
Madde  8- Milli takım hazırlık kamplarında sporcu ve antrenörlere verilecek 

eşofman, spor ayakkabısı, ter fanilası, terlik, havlu, çorap, şapka ve Yurtdışı 
müsabakalarında seremoni eşofmanı, spor ayakkabısı, çanta, tşört, şort vs. spor 
malzemelerini kapsar. Malzemelerin alımı için teknik şartname esası doğrultusunda  
piyasada yapılacak araştırma sonucunda alınacak en az üç teklif doğrultusunda en uygun 
fiyatı veren firmadan alınacak veya yaptırılacaktır.    

 
Otel ve Kamp Eğitim Tesisleri: 
Madde   9- Milli takım kampına iştirak edecek kamp müdürü, antrenör ve 

sporcuların kalacakları kamp eğitim tesisleri  ve otelleri tercih edilecektir. Hizmet alımı 
için kampın yapılacağı bölgede otel şartnamesine göre yapılacak araştırma sonucunda 
alınacak en az üç teklif doğrultusunda en uygun fiyatı veren firma veya kamp eğitim 
tesislerinden hizmet alınacaktır.   Eğer kampın yapılacağı bölgede 1’den fazla otel veya 
kamp eğitim tesisi yok ise teklif aranmaksızın yapılacak pazarlık sonunda  hizmet 
alınacaktır. 

 
Kupa ve Madalya Alımları: 
Madde  10- Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya, takım 

halinde veya kupa yarışlarında dereceye gireceklere kupa ve madalya verilecektir. 
Alınacak madalya ve kupalar teknik şartnameye uygun olacaktır. Federasyonumuz 
bütçesi doğrultusunda toptan alınmasına veya kısmi alınmasına karar verilecek. Piyasada 
yapılacak araştırma sonucunda alınacak en az üç teklif doğrultusunda en uygun fiyatı 
veren firmadan alınacak veya yaptırılacaktır.    

 
 
Ödemelerde Kullanılacak Belgeler: 
Madde 11-  
- Onay Belgesi, 

- Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, 

- Teknik Şartname, 

 - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, 

- Fatura, 

- Mal ve Malzeme Alımlarında muayene ve kabul komisyonu tutanağı,  

- Hizmetin yapıldığına dair Hizmet İfa Tutanağı 

- Vergi mükellefi haricindeki ödemelerde tutanağa bağlanmış gider pusulası ile 
yapılmasına. 

 
 
Madde 12 -(1) Bu Talimat ile Talimatta yer almayan konular hakkında karar 

almaya ve uygulama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 


