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TYF SATIN ALMA TALİMATINDA  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TALİMAT 

 

 

 

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU 

BAŞKANLIĞINDAN 

 

MADDE 1- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 2. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Madde 2- Bu Talimat hükümleri,Türkiye Yüzme Federasyonunca yapılacak ulusal ve uluslar 

arası faaliyetlere ilişkin olarak merkez ve taşra birimleri için her türlü satın almaları kapsar. Bu 

kapsama dahil mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ceza ve ihalelerden 

yasaklamaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

 

MADDE 2- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 4. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

 

Madde 4- Bu talimatta geçen; 

a) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

b) Federasyon: Türkiye Yüzme Federasyonunu, 

c) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

d) Başkan: Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanını 

e) Başkan vekili: Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanının başkan vekili olarak atadığı yönetim 

kurulu üyesini, 

f) Genel Sekreter: Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreterini, 

g) Birim: Federasyonun yetkili organları ile idarî birimlerini, 

h) Taşra birimi: Federasyonun Ankara dışındaki yüzme tesisi, tescil/irtibat bürosu, federasyon 

temsilciliği gibi birimlerini, 

i) ÇIKARTILDI. 

j) Komisyon: Bu talimat Hükümleri doğrultusunda Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim 

Kurulu tarafından en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan Satın alma komisyonunu, 

 

İfade eder. 
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MADDE 3- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 5. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

 

Madde 5- Federasyon adına ulusal ve uluslar arası faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet alımında, 

yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya 

Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla 

Başkan Vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter, Başkan ve Başkan 

Vekili veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir. 

 Her türlü satın alma Bu talimat ile belirlenen sınırlar ve yetki esasları dahilinde yapılır.   

 

 

MADDE 4- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 6. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

Madde 6- Bu Talimatta yazılı prosedüre uygun şekilde Federasyon adına satın almaları, Satın 

Alma Komisyonu veya Federasyon Başkanı, Başkan Vekili, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu 26. 

maddeki limitler dâhilinde ayrı ayrı veya birlikte yapar. 

 

MADDE 5- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 7. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

 

Madde 7- Satın alma taleplerini Genel sekreter bütçe ve ödenek kontrolü yaparak bu talimatın 

hükümleri dahilinde işleme koyar. 

 

MADDE 6- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 8. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8- Talep sahibi birim, satın alınacak mal veya hizmet ile ilgili her türlü teknik ve detay 

özellikleri Genel sekreterliğe sunar ve satın alınan mal veya hizmetler kayıt altına alındıktan sonra 

talep sahibi birime teslim edilir. Satın alınan demirbaşlar ile ilgili Türkiye Yüzme Federasyonu 

ayniyat talimatı hükümleri uygulanır. 
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MADDE 7- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 9. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

Madde 9- Ana Statü gereğince Başkan bütün harcamaları yapmaya yetkili tek kişidir ve 

tahakkuk memuru sıfatıyla Genel Sekreter tarafından sunulan harcama belgeleri ita amiri olarak 

onaylar. Aynı hükümlere göre Başkan bu yetkisini Yönetim Kurulu Kararı ile yetkilendireceği 

Başkan Vekiline veya Genel Sekretere devredebilir. 

 

 

MADDE 8- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 10. Maddesinin 10.1. ve 10.4. bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

10.1 ÇIKARTILDI 

10.4. ÇIKARTILDI. 

 

 

MADDE 9- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 11. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Madde 11- Bedeli 26. maddede belirlenen miktarı aşan veya Yönetim Kurulunun gerekli 

gördüğü satın almalar için Yönetim Kurulu tarafından Satın Alma Komisyonu kurulur. 

Komisyon Başkanı Federasyon Başkanıdır. Satın Alma Komisyonu kararları, Yönetim 

Kurulu onayı ile kesinleşir. 

 

MADDE 10- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 12.Maddesinin 12.1.,12.1.1, 12.2, 12.3, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3 ve 12.4.4 bendleri aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

12.1. Kapalı zarfla teklif alma usûlü; 

Kapalı zarfla teklif alma usûlünde, konu ile ilgili, mümkünse en az 3 firmadan teklif alınır. 

Bu usûlde teklif sahipleri tekliflerini, kapalı ve mühürlenmiş bir zarfa (iç zarfa) koyarlar. Bu zarf, 

teklif sahibi tarafından, Federasyonun hazırlayacağı İdarî Şartname ile istenebilecek diğer belgelerle 

birlikte, ikinci bir zarfa (dış zarfa) konur ve mühürlenir. Dış zarfın üzerinde, teklifin hangi işe ait 

olduğu belirtilir ve başkaca bir yazı ve işaret bulunmaz. 

Teklif sahipleri, bu şekilde hazırlayacakları zarfları, İdarî Şartnamede belirtilen gün ve 

saatte, şartnamede belirtilen Federasyon birimine elden teslim ederler. Belirtilen tarihten sonra gelen 

teklif mektupları nazara alınmaz. Gönderilen zarflar Federasyon birimince geldikleri gün ve saat 

belirtilmek suretiyle kayda alınarak açılmaksızın Satın Alma Komisyonuna havale edilir. 

 

 



 

 
TÜRKİYE 

YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
 

 

 

 

 

  

 

 

12.1.1. Kapalı zarfların komisyondaki işlemi: Kapalı zarflar, Satın Alma Komisyonunca, 

Komisyon toplantısının gün ve saatine kadar saklanır ve toplantı günü bir tutanakla Komisyon 

Başkanına teslim edilir. Zarflar, tüm zarflar gelmedikçe, İdarî Şartnamede belirtilen son teklif verme 

gün ve saatinde ya da teklif istenen firmaların tekliflerinin tamamının gelmiş olması koşulu ile 

Komisyon tarafından belirlenen gün ve saatte, kayıt sırasına göre, isteklilerin huzurunda açılır. Önce 

dış zarflar açılır ve istenen belgelerin tam ve hatasız olduğu tespit edilir. Evrakı eksik ve hatalı 

olduğu belirlenen teklif sahiplerinin iç zarfları açılmaksızın zarf muhteviyatları ve varsa teminatları 

geri verilerek ihaleye alınmayacakları kendilerine bildirilir ve ihale salonundan dışarı alınırlar. 

Durum bir tutanakla tespit edilir. İhaleye katılacakların iç zarfları aynı sıra ile açılır. Açılan 

tekliflerin bir mukayese tablosuna işlenmesinden sonra, teklif sahipleri salonun dışına alınır. 

Komisyon gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Yönetim Kuruluna önereceği teklifi bir tutanakla tespit 

eder.  

Komisyonun önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve satın alma işlemi bu karara 

uygun olarak Federasyon Başkanlığınca gerçekleştirilir.  

İhaleye katılanların, ihale konusu ile ilgili olarak sonradan yapacakları fiyat indirim teklifleri 

dikkate alınmaz. 

 

 

12.2. Açık eksiltme usûlü; 

Açık eksiltme usulünde Komisyon, teklif sahiplerinden İdarî Şartname ile talep edilen evrakı 

inceler ve eksiltmeye katılmayacaklar salonun dışına alınarak eksiltme işlemine başlanır. 

Eksiltmeye; tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. Çekilenlerin eksiltme kâğıdına imzaları alınır. 

İmzadan kaçınılması hâlinde Komisyon durumu bir tutanakla tespit eder. Tek kalan istekli, daha 

fazla eksiltme yapamaz ise eksiltme tutanağı tek kalan istekli ve Komisyon üyeleri tarafından 

imzalanır. 

Komisyonun tespiti Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve satın alma işlemi bu karara 

uygun olarak Federasyon Başkanlığınca gerçekleştirilir. 

 

12.3. Pazarlık usûlü; 
Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şarta bağlı değildir. Komisyon 

tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya birden fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak 
ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde 
bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında belirtilir. 

 
 
 
12.4. Açık Teklif (Davet) Alma Usûlü; 

Federasyonun görevlerini sürdürmek için  ihtiyaç duyduğu mal ve/veya hizmetlerin süratli, 

sağlıklı ve ekonomik açıdan avantajlı biçimde alımının yapılabilmesi amacına yönelik olarak 

firmalara telefon, elektronik posta veya faksla özellikleri veya şartnamesi ile birlikte bildirimi yapılan 

mal ve/veya hizmete ilişkin; firmaların resmî tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri sonucunda Satın 

Alma Komisyonu tarafından çıkartılacak mukayese tablosunda özellikleri ve fiyatı açısından en 

uygun olan teklifin değerlendirilmesi sureti ile yapılan satın alma yöntemidir. 
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12.4.1. ÇIKARTILDI. 

 

12.4.2. ÇIKARTILDI. 

 

12.4.3. ÇIKARTILDI. 

 

12.4.4. ÇIKARTILDI. 

 

 

 

MADDE 11- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 20. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Madde 20- Satın alınacak mal ve hizmete ait her türlü teknik nitelikler teknik şartnamelerde 

belirlenir. Teknik şartnameler, Genel Sekreter ile ilgili birimler tarafından hazırlanır ve birim amiri 

ve gerekli diğer amirlerin onayının alınmasından sonra Satın Alma Komisyonuna intikal ettirilir. 

Teknik şartnameler talep edilen mal ve hizmeti en iyi şekilde tanımlayabilmek için çizim, numune, 

elde edilebilen her türlü görsel belge ve referans gibi dokümanlarla desteklenir. 

 

MADDE 12- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 21. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

Madde 21- Genel sekreterlik ve ilgili birimler birlikte, aşağıdaki hususları kapsayan bir de İdarî 

Şartname düzenler. İdarî Şartnamelerde aşağıdaki bilgilere mutlaka yer verilir; 

 

 

MADDE 13- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 22. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Madde 22- Sonuç; Satın almanın kesinleştiği tarihten itibaren, verilen opsiyon süresi 

içerisinde Genel sekreterlik tarafından ihaleyi kazanan firmanın kanunî ikametgâh adresine veya 

yetkilisine tebliğ edilir. Teklif sahibi, Federasyonun gönderdiği tebliğin taşıdığı tarihten itibaren 

bildirim ile öngörülen süre içerisinde; Federasyon Başkanlığına başvurup kat’i teminatını yatırmak 

ve sözleşme imzalamak zorundadır. Teklif sahibi bu süre içerisinde kat’i teminatını yatırıp sözleşmeyi 

imzalamadığı veya kat’i teminatı yatırarak siparişi kabul ettiğini yazılı olarak teyit etmediği takdirde 

ihale iptal edilerek geçici teminat Federasyona irat kaydedilir. Alıma konu olan mal ve hizmet için 

yeniden satın alma süreci başlatılır. 
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MADDE 14- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 25. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 Madde 25- Her türlü periyodik ya da periyodik olmayan yayınlar Başkanlık onayı ile alınır. 

 

MADDE 15- 01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme  Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme  Federasyonu  Satın Alma 

Talimatının 26 Maddesinin 26.1, 26.2, 26.2.1, 26.2.2, ve 26.2.4 bendleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

 

 

26.1. Bedeli 5.000,00 TL’ye kadar olan her türlü alımlar Başkan ve Genel Sekreter veya Başkan ve 

Başkan Vekili veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından herhangi ikisinin müşterek  imzaları 

ile doğrudan 

 

26.2. Bedeli; 

26.2.1. 50.000,00 TL’ye kadar olan her türlü alımlar Başkan ve Genel Sekreter, Başkan ve Başkan 

Vekili veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzası ile en az iki teklif ile, 

 

26.2.2. 50.000,00 TL’yi aşan alımlar Satın Alma Komisyonu tarafından 12. madde hükümlerine 

göre yapılır, yönetim Kurulu onayına sunulur. 

 

26.2.4 ÇIKARTILDI. 

 

YÜRÜRLÜK 

Madde 16-  Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyon İnternet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer 

 

Yürütme 

Madde 17- Bu Talimat hükümlerini Yüzme Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 

 


