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ÜNİTESİ    : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI     : 2022 / 2718 
 
KONU     : 2022 – 2023 AMATÖR HAKEM MALZEMELERİ ALIM İŞİ 
 
SON BAŞVURU TARİHİ :21 Şubat 2022 Pazartesi Saat 14:00 
 
 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve 2023-2024 futbol sezonlarında maç 

yönetecek amatör hakemlerimiz için aşağıda miktarları ve özellikleri belirtilen malzemelerin alımı 

yapılacaktır. İstekliler, tekliflerini 21 Şubat 2022 saat 14:00'e kadar numuneler ile beraber  kapalı 

zarf  ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul 

adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne teslim edebilirler. Numune 

olmadan verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

Aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin en geç 20 Temmuz 2022 tarihinde teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

İstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif bedelinin %5’i (yüzdebeş) tutarında geçici teminat 

verecektir. Geçici teminat, hükümetçe selahiyetli kılınan bankaların verecekleri, teklif tarihinden 

itibaren 60 takvim günü müddetli TL bazında, milli bir banka tarafından düzenlenmiş geçici teminat 

mektubu veya nakit olarak TFF’ye ait TR 68 0006 2000 1860 0006 2980 38 nolu IBAN hesabına 

yatırılacak ve nakit ödemeyi gösteren banka dekontu ihale dosyasında sunulacaktır.  

İhaleye teklif veren firmaların teklif süresi 60 gün geçerlidir. Zarfların tesliminden sonra 

İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez. Vazgeçmesi halinde geçici teminat irad kaydedilir. İhale 

kesinleştikten sonra kararlaştırılan bedele zam yapılamaz. Ancak tekliflerin toplandığı tarihten 

itibaren 60 (Altmış) takvim günü içinde komisyon dilediği İSTEKLİ’den veya İSTEKLİ’lerden indirim 

yapmasını talep edebilir veya İsteklilerden uygun gördüklerini komisyona davet edip veya internet 

yoluyla toplam keşif bedeli üzerinden açık eksiltme yapabilir. 

Teklif zarflarının tesliminden sonra İstekli teklifinden vazgeçemez veya değiştirilmesini 

öneremez. TFF, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi 

olmayıp, 5894 sayılı yasa ile özel hukuka tabi, özerk bir tüzel kişiliktir. Bu bağlamda, işbu ihale 

süreci tümüyle özel hukuk hükümlerine tabi olup, TFF verilen teklifleri dilediğince değerlendirme ve 

İSTEKLİLER ile sözleşme yapıp yapmama konusunda tamamıyla serbesttir. TFF, teklifleri kendi 

belirleyeceği kıstaslar kapsamında değerlendirme ve serbestçe seçim yapma hakkına sahiptir ve 

ihaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini e-ihale sistemine dahil etme hakkı bulunduğunu da saklı 

tutar. 

İhale konusunun  katileştiğinin   İstekli’ye bildiriminden   sonra   TFF,   sözleşme   akdinden 

sarfınazar ettiği takdirde İstekli herhangi bir masraf ve zarar ziyan veya herhangi bir nam altında 

tazminat talebi gibi herhangi bir talepte bulunamaz. 

Teknik konularla ilgili detaylı bilgi satinalma@tff.org mail adresinden alınabilir. 

 

 

 



Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir: 

 

1) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi, 

2) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, 

3) İmza sirküleri (noter tasdikli) 

4) Referans dosyası, 

5) Vergi Levhası fotokopisi (noter tasdikli) 

6) Vergi borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı) 

7) Sgk borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı) 

8) Noter tasdikli vekaletname (istekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa) 

9) Devlet tarafından yetkili kılınan veya milli bir banka tarafından düzenlenmiş, TL bazında geçici 

teminat mektubu (teklif bedelinin %5’i tutarında, teklif tarihinden itibaren 90 gün geçerli olacak) 

(firmanın ihaleyi aldıktan sonra sözleşme yapmaktan cayması halinde, bu teminat mektubu 

TFF tarafından irat kaydedilir.)  

 

MALZEME LİSTESİ 

 

HAKEM FORMA KISA KOL ( 6000 ADET ) (Siyah-Turuncu-Yeşil numune yapılacak.) 

HAKEM FORMA UZUN KOL ( 6000 ADET ) (Siyah-Turuncu-Yeşil numune yapılacak.) 

HAKEM MAÇ SHORT-SİYAH ( 6000 ADET )  

HAKEM MAÇ ÇORAP-SİYAH ( 6000 ADET ) 

HAKEM İDMAN TSHIRT-GRİ ( 6000 ADET ) 

HAKEM YAĞMURLUK-SİYAH ( 6000 ADET ) 

HAVLU BİLEKLİK-SİYAH ( 6000 ADET ) 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 

FORMA : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep olan boya 

bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, teri yada temas eden sıvıyı dağıtarak çabuk 

kuruma sağlayan, nefes alabilen maç amaçlı %100 polyester micro interlog 75d/72f denye recyle 

dokuya sahip bitim aşamasında özel midori finish apreli kumaş olmalıdır. Ön tarafta cep olmalıdır. 

Kumaş 140 gr. olmalıdır. 

 

SHORT : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep olan boya 

bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, teri yada temas eden sıvıyı dağıtarak çabuk 

kuruma sağlayan, nefes alabilen maç amaçlı %100 polyester micro interlog kumaş olmalıdır. İçi file 

slip, beli lastikli ve ipli olmalıdır. Ön ve arka cepli olmalıdır. Kumaş 140 gr. olmalıdır. Kumaş dokusu 

75d/72f denye recyle bitim aşamasında özel midori finish apreli olmalıdır.  

 

ÇORAP : İçeriği %80 muz ve %20 nylon olan özel iplikten üretilmiş olmalıdır. 

 

YAĞMURLUK : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep olan boya 

bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, içi PU kaplamalı su geçirmeyen 2*2 file 

kullanılmış kumaş olmalıdır. Armalı ve yazılı olmalıdır.  

 



T-SHIRT : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep olan boya 

bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, teri yada temas eden sıvıyı dağıtarak çabuk 

kuruma sağlayan, nefes alabilen maç amaçlı %100 polyester micro interlog kumaş olmalıdır. 

Kumaş 130 gr. olmalıdır.  

 

 


