
 

 

ÜNİTESİ    : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI     : 2018 / 6800 
 
KONU     : Hakem Malzemeleri Alım İşi 
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 26 NİSAN 2018 saat 14:00 
 
 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018-2019 ve 2019-2020 futbol 
sezonlarında maç yönetecek hakemlerimiz için aşağıda miktarları ve özellikleri 
belirtilen malzemelerin alımı yapılacaktır1. İstekliler, tekliflerini 26 NİSAN 2018 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. 

 
Teklif edilen ürünlerin uluslararası arenada kabul görmüş markalardan olması 

gerekmektedir.  
 
Aşağıdaki listede belirtilen STSL malzemeleri en geç 15 Temmuz 2018 

tarihinde, diğerleri ise en geç 15 Ağustos 2018 tarihinde teslim edilmelidir. 
 

Teknik konularla ilgili detaylı bilgi ekremorhan@tff.org mail adresinden alınabilir. 
 
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir: 
a.Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta 
adresi, 
b.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, 
c.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 
sirküleri, 
d.Referans dosyası, 
e.SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler 
 
 

                                                        
1 ''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, 
kendisine uygun gelen teklifi seçmekte ve satınalma sürecini yapmakta veya yapmamakta tamamen serbesttir. TFF, 
teklifleri kendi belirleyeceği kıstaslar kapsamında değerlendirme ve serbestçe seçim yapma hakkına sahiptir. 
Satınalma sürecinin iptal edilmesi ve/veya işin başka birine verilmesi halinde, teklif verecek firmalar, teklif için 
yapacakları masraflar da dahil olmak üzere herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. TFF, söz konusu teklifleri e-ihale 
sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.'' 

 



 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
 
MAÇ FORMASI : 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 olacaktır. Ön 
taraf kapanabilir çift cep olacak, cepler içten dikilmiş olacaktır.Sol cep üzeri kokart için 7x3,5 
cm cırt olacaktır. Sağ kol ve sol kol üzerinde 11x3,5 cm cırt olacaktır. Yaka yuvarlak ve fermuarlı 
olacaktır. 4 farklı renk ve S-M-L-XL olmak üzere 4 beden olacaktır.  
 
MAÇ SHORTU : 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 kumaş olmalıdır. 
İçi file slip, beli lastikli ve ipli olmalıdır. Ön çift cep ve arka çift cepli olmalıdır. Cepler içten dikili 
olacaktır. Arka iki cep cırtlı olacaktır. Tek renk siyah üretim yapılacaktır. 
 
ANTRENMAN EŞOFMANI : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye 
sebep olan boya bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, %100 polyester, yarım 
fermuarlı, cepler fermuarlı, slim fit kalıp ve 2 farklı renk olacaktır. 
 
ANTRENMAN 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. Bisiklet yaka yada kapalı v yaka olacaktır. 
 
ANTRENMAN SHORTU: %100 polyester, kansorejen madde içeren boya kullanılmayan, 
alerjiye sebep olan boya bulunmayan, anti bakteriyel, antistatik testi yapılmış, beli lastikli, ipli 
cepsiz olacaktır. Şort boyu standart kalıplardan 5cm uzun olacaktır.  
 
SPOR AYAKKABI : Sentetik deri ve hava alabilen anorak malzemeden oluşmuş hafif saya 
yapısına sahip, konforu arttıran hafif EVA iç taban, esneme ve yastıklama özelliğine sahip EVA 
taban, aşınma süresi yüksek, dayanıklılığı artıran kauçuk taban olmalıdır.  
 
DERS EŞOFMANI : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep 
olan boya bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, %100 polyester, tam fermuarlı, 
cepler fermuarlı, standart kalıp paça fermuarlı olacaktır. 
 
DERS T-SHIRT : %100 polyester micro interlog kumaş ve polo yaka olacaktır. 
 
DERS SHORTU: %100 polyester, kansorejen madde içeren boya kullanılmayan, alerjiye sebep 
olan boya bulunmayan, anti bakteriyel, antistatik testi yapılmış, beli lastikli, ipli önden çift cepli 
olacaktır. 
 
KABAN: Anorak malzeme içi elyaflı, kapşonlu, antibakteriyel olacaktır.  
 
POLAR: %100 pamuklu üç iplik malzemeden üretilmiş, kapşonlu, yarım fermuarlı olacaktır.  
 
SEYAHAT ÇANTASI: Tekerlekli kabin boy ve renk siyah olacaktır. 



 

 

Malzeme İhtiyacı STSL Klasman MHK Eğitimci ÜKG Ant.Sr. TOPLAM 

MAÇ FORMASI K.KOL renk1 162 1500         1662 

MAÇ FORMASI K.KOL renk2 162 1500         1662 

MAÇ FORMASI K.KOL renk3 162 1500         1662 

MAÇ FORMASI K.KOL renk4 162           162 

MAÇ FORMASI U.KOL renk1 162 1500         1662 

MAÇ FORMASI U.KOL renk2 162 1500         1662 

MAÇ FORMASI U.KOL renk3 162 1500         1662 

MAÇ FORMASI U.KOL renk4 162           162 

MAÇ SHORT siyah 648 3000         3648 

MAÇ KONCU renk1 324 3000         3324 

MAÇ KONCU renk2 324 3000         3324 

MAÇ KONCU renk3 324 3000         3324 

MAÇ KONCU renk4 324           324 

ANTRENMAN EŞOFMANI renk1 162 1500 14 30   30 1736 

ANTRENMAN EŞOFMANI renk2 162 1500       30 1692 

ANTRENMAN T-SHIRT renk1 162 1500 14 30     1706 

ANTRENMAN T-SHIRT renk2 162 1500 14 30     1706 

ANTRENMAN T-SHIRT renk3 162           162 

ANTRENMAN T-SHIRT renk4 162           162 

ANTRENMAN SHORT 324 1500 14 30     1868 

DERS EŞOFMANI renk1 162 1500 14 30 60   1766 

DERS EŞOFMANI renk2 162   14 30     206 

DERS EŞOFMANI renk3     14 30     44 

DERS EŞOFMANI renk4     14 30     44 

DERS T-SHIRT renk1 162 1500 14 30 60   1766 

DERS T-SHIRT renk2 162 1500 14 30     1706 

DERS T-SHIRT renk3 162   14 30     206 

DERS T-SHIRT renk4 162   14 30     206 

DERS SHORT renk1 162 1500 14 30 60   1766 

DERS SHORT renk2 162           162 

DERS AYAKKABISI renk1 162 1500 14 30 60   1766 

DERS AYAKKABISI renk2 162           162 

DERS ÇORABI 324 3000 28 60 30   3442 

YAĞMURLUK renk1 162 1500 14 30     1706 

YAĞMURLUK renk2 162           162 

KABAN siyah 162 1500 14 30     1706 

UZUNKOLLU POLAR gri 162 1500 14 30     1706 

PRO İÇLİK 162           162 

TERLİK 162   14 30     206 

SEYAHAT ÇANTASI kabin boy 162 1500 14 30     1706 

      TOPLAM 53868 

 


