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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1-(1) Bu  Talimatın amacı; Türkiye Modern Pentatlon 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 31 Mayıs 2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak özerkliği yürürlüğe giren Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 

Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4-(1) Bu Talimatta geçen, 

a)Büro Malzemeleri  : Modern pentatlon Federasyonunda kullanılan sarf 

malzemelerini, 

b)Parkur    : Modern Pentatlon yarışmalarının yapılabilmesi için 

göl-deniz üzerine  parkur atılması-toplatılması hizmeti ve gerekli malzemelerini, 

c) Modern Pentatlon Malzemesi : Modern Pentatlon faaliyetlerinde kullanılan 

malzemeler (Eskrim, Atış,Yüzme,koşu, Binicilik vs.) 

ç)Spor Malzemesi   : Modern Pentatlon Federasyonu yarışmalarında 

sporcu, antrenör ve idarecilerin kullandıkları malzemeleri (Seremoni eşofmanı, spor 

ayakkabı, tayt, tşört, çanta, antrenman eşofmanı, terlik, çorap vs.) 

d) Otel ve Kamp Eğitim Tesisleri : Modern Pentatlon Milli Takımının Uluslararası 

yarışlara ve seçmelere hazırlanabilmesi için yapacağı kamplarda tutulacak otel ve kamp 

eğitim tesislerini, 

e) Madalya – Kupa      : Yarışlardan sonra sporculara ve takım olarak I, II,III, 

cülere verilecek madalya ve kupayı,  

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Büro Malzemeleri   

Madde 5- Modern Pentatlon Federasyonu bürosunda kullanılan Bilgisayar, faks, 

fotokopi ve vs makineler için  gerekli olan sarf malzemelerinin alımı ile bakım ve 

onarımlarının yaptırılması ile büroda kullanılan diğer malzemelerin (fotokopi kağıdı-

kalem-vs) alımı öncelikle Devlet Malzeme Ofisinden  alınması tercih edilecek,  eğer 

alınacak malzeme DMO’da yok ise piyasada yapılacak araştırma sonucunda alınacak en az 

üç teklif doğrultusunda en uygun fiyatı veren firmadan alınacaktır. 



 

Modern Pentatlon Malzemesi Alımı ile Parkur Kurulması ve Toplattırılması 

Madde 6-(1) Modern Pentatlon Malzemesi alımı ile parkur kurdurma ve 

toplattırılması hizmet işlemi piyasada yapılacak araştırma sonucunda alınacak teklifler (en 

az üç) doğrultusunda en uygun fiyatı veren firmadan alınacak veya yaptırılacaktır.  

(2) Parkur kurulması; sezon içerisinde Eskrim, Atıcılık,Koşu,Binicilik yarışlarının 

yapıldığı   yarışma parkuru kurdurulur ve yarış bitimindeki parkur toplattırılır. Parkur 

kurdurma iş ve işlemleri bu işte uzman deneyimli kişiler tarafından yaptırılmasına özen ve 

gayret gösterilecektir. 

 

Spor Malzemesi Alımları 

Madde  7- 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 vs spor 

malzemelerini kapsar. Malzemelerin alımı için piyasada yapılacak araştırma sonucunda 

alınacak en az üç teklif doğrultusunda en uygun fiyatı veren firmadan alınacak veya 

yaptırılacaktır.    

 

Otel ve Kamp Eğitim Tesisleri 

Madde   8- Milli takım kampına iştirak edecek sporcu ve idarecilerin kalacakları  

sporcuların motivelerini sağlayacak konaklama yerleridir. Öncelikle uygun olduğu taktirde 

Devlet kurum ve kuruluşlarının misafirhanesi, kamp eğitim tesisleri ve otelleri tercih 

edilecektir. 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 1’den fazla otel veya 

kamp eğitim tesisi yok ise teklif aranmaksızın yapılacak pazarlık sonunda hizmet 

alınacaktır. 

 

Kupa ve Madalya Alımları 

Madde  9- Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalya, takım halinde 

veya kupa yarışlarında dereceye gireceklere kupa verilecektir. Alınacak madalya ve 

kupalar Yönetim Kurulu veya Federasyon başkanının belirleyeceği şekil ve amblem olarak 

her yarışın özelliğine göre ayrı veya bazı yarışlarda ortak şekil ve amblem kullanılmasının 

belirlenmesiyle 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 10-  

 

- 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. 

 

Madde 13 –(1) Bu Talimatı Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı yürütür. 


