
ÜNİTESİ                          : Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI                                 : 2012/6010 

KONU                              : NHSL Ligi Organizasyonu Hizmet alım İşi. 

SON BAŞVURU TARİHİ : 21.03.2012 Çarşamba günü Saat 15.00 

Türkiye Futbol Federasyonu ve Nıke tarafından gerçekleştirilecek olan Nıke Halı Saha Ligi için Türkiye 
genelinde aşağıda belirtilen hizmetlerin alımı gerçekleştirilecektir. Teklif verecek firmaların tekliflerini 
21 Mart 2012 Çarşamba günü saat 15.00 e kadar İstinye Mah Daruşşafaka Cad No:45 Kat 2 adresinde 
mukim Türkiye Futbol federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne Kapalı zarf  ile tekliflerini sunabilirler. 
 
İşe ait detay bilgi  Serbülent Şengün veya Sertan Kırağası ’ndan alınabilir. 
 
Serbülent Şengün- serbulentsengun@tff.org 
Sertan Kırağası -sertankiragasi@tff.org 
 
 
NHSL LİGİ ORGANİZASYONU AJANS İHALE ŞARTNAMESİ 
 
Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike firması tarafından gerçekleştirilecek Nike Halı Saha Ligi Türkiye 
genelindeki Üniversitelerde, Mart 2012 ve Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 
Belirtilen tarih aralığında tüm operasyonel aktiviteler gerçekleştirilecek olup, müsabakalar Mart 2012 
ve Haziran 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. 
Yaklaşık 50 Üniversitede gerçekleştirilecek müsabakalar için, müsabaka öncesi kayıt ve müsabaka 
dönemi süresince aşağıda yetki ve sorumlulukları belirtilen personel, organizasyonun işleyişinde 
görevlendirilecektir. 
 
a; Kayıt Personeli 
 Nike Halı Saha Ligi müsabakalarına katılımı sağlamak amacıyla oluşturulacak kayıt 
noktalarında görev yapacak personeldir.  
Kayıt Personeli Üniversitelerin kampüsleri içinde tahsis edilecek yerlere kurulacak Kayıt Bankosunda 
görev yapacaktır.  
Yaklaşık 50 kayıt personeli kayıt süresince görev yapacak olup, takım başvurularının ve evraklarının 
alınması belirtilen personel tarafından yapılacaktır, katılımcıların ön kayıtları web tabanlı program 
üzerinden yine aynı personel tarafından kesin kayıta dönüştürülecektir. 
Kayıt Personeli Nike Halı Saha Ligi katılımcılarına gerekli bilgilendirmeleri de eksiksiz bir şekilde 
gerçekleştirecektir.  
Kayıt Personeli 18-25 yaş aralığında prezantabl, eğitimli, bilgisayar kullanan, konuşma becerisi vb. 
olan kişilerden oluşmalıdır. 
 
b; Saha Sorumlusu 
Sahalarda müsabakalar süresince görev yapacaktır. 
 Sahaların maç öncesi hazırlığı, top ve yeleklerin, kaleci eldivenlerinin hazır bulundurulması, sırası 
gelen takımların sahaya yönlendirilmesi, hakemlerin hazır olup olmadıklarının kontrolü, hazır değilse 
gerekli yerlere bildirimlerinin yapılması ve müsabakaları yönetecek hakemlerin sahaya 
yönlendirilmesi, lisansların kontrolü müsabaka sonuçlarının alınması, maç raporlarının ve sonuçlarının 
eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınması, Üniversite tarafından tespit edilen Ünv. Sorumlusuna ve 
gerekli yerlere bildirmesi.  
Ünv. içi eleme müsabakaları için (tahmini) 50 saha sorumlusu görev yapacaktır. 
 
c; Çağrı Merkezi Personeli 



Nike Halı Saha Ligi ile ilgili gelen tüm sorulara yanıt verecek, bilgilendirecek, katılımcıları 
yönlendirecek, sorunların çözümü için gerekli kişilerle iletişim kuracak belli saat aralıklarında mesai 
yapacak, tahmini 60 ile 90 gün arası görev yapacak personel. 2 veya 3 kişi. 
 
d; Organizasyon Koordinatörleri 
Müsabaka öncesi ve müsabaka döneminde tüm illerdeki koordinasyonun sağlanması, kayıt, fikstür 
güncellemesi, skor girişi gibi konuların takibi ve SGM ile yapılan Liseler organizasyonunda illerdeki 
SGM personeli ile iletişimin sağlanması ve operasyonun yürütülmesine katkıda bulunulması gibi 
konularda yetkilidir. Yine operasyon süresince görev yapacak 2 veya 3 organizasyon koordinatörü 
kayıt personeli, saha sorumlusu, çağrı merkezi personelinin gerçekleştirdiği görevleri denetler, 
eksikliklerini tamamlar hatalarını düzeltir.   
 
Belirtilen personelin görevlendirilmesi dışında TFF ve Operasyon Ajansı; organizasyonun 
iletişimi, web sayfasının güncellenmesi, takımlar ile ilgili işlerin yürütülmesi,  takımlara ulaşım 
giderlerinin (Bölge Elemeleri ve Süper Bölge Finalleri için) 
sağlanması ve iş bu şartnamede belirtilmemiş diğer hususlar konusunda mutabık kalarak birlikte 
hareket eder ve organizasyonu tamamlar. 
 
 
TFF. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, 
dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir 
 


