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Türkiye Futbol Federasyonu  tarafından belirlenen  9 konu başlığı ile ilgili Anadolu Ajansı’nda çıkan 
haberlerin  takip edilmesi  ve ilgili haberler e-posta yoluyla belirtilen adreslere sunulması konusunda 
hizmet satın alınacaktır.İsteklilerin tekliflerini 07 Aralık 2010 Salı Günü Saat 15.00’e kadar İstinye 
Mah. Daruşşafaka Cad No: 45 Kat 2 adresinde Mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma 
Müdürlüğüne ileteceklerdir.Detay bilgi için 0212 3622239 nolu telefondan veya altugsoytuna@tff.org 
mail adresin alınabilir. 
 

Basın Takibi 

 

1. Türkiye Futbol Federasyonu ve Başkanı ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberler takip 
edilecek ve ilgili kupürler elektronik ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden 
çevrimiçi olarak sunulacak ve her sabah html formatında E.posta yoluyla teslim alınacak. Söz 
konusu kupürler arşiv amaçlı olarak her gün 2 kopya kupür dosyasında ve her ayın sonunda 
bir analizli CD’de kayıt altına alınarak TFF’ye gönderilecek. 

2. Milli Takım ile ilgili basında çıkan haberler takip edilecek ve ilgili kupürler elektronik ortamda 
medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak sunulacak ve her sabah html 
formatında E.posta yoluyla gönderilecektir. Söz konusu kupürler arşiv amaçlı olarak her ayın 
sonunda bir analizli CD’de kayıt altına alınarak TFF’ ye gönderilecektir. 

3. MHK ve Hakem Haberleri ile ilgili basında çıkan haberler takip edilecek ve ilgili kupürler 
elektronik ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak sunulacak ve 
her sabah html formatında E.posta yoluyla gönderilecektir. Söz konusu kupürler arşiv amaçlı 
olarak her gün 3 kopya kupür dosyasında ve her ayın sonunda bir analizli CD’de kayıt altına 
alınarak TFF’ ye gönderilecektir. 

4. TFF Başkan Vekili ile ilgili basında çıkan haberler takip edilecek ve ilgili kupürler elektronik 
ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden adresinden çevrimiçi olarak sunulacak ve 
her sabah html formatında E.posta yoluyla gönderilecektir. Söz konusu kupürler arşiv amaçlı 
olarak her gün 1 kopya kupür dosyasında ve her ayın sonunda bir analizli CD’de kayıt altına 
alınarak TFF’ ye gönderilecektir. 

5. FGM ile ilgili basında çıkan haberler takip edilecek ve ilgili kupürler elektronik ortamda 
medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak sunulacak ve her sabah html 
formatında E.posta yoluyla gönderilecektir. Söz konusu kupürler arşiv amaçlı olarak her ayın 
sonunda bir analizli CD’de kayıt altına alınarak TFF’ ye gönderilecektir. 

6. Bayan Futbolu ile ilgili basında çıkan haberler takip edilecek ve ilgili kupürler elektronik 
ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak sunulacak ve her sabah 
html formatında E.posta yoluyla gönderilecektir. Söz konusu kupürler arşiv amaçlı olarak her 
ayın sonunda bir analizli CD’de kayıt altına alınarak TFF’ ye gönderilecektir. 

7. Plaj Futbolu, Salon Futbolu, Engelli Futbolu ile ilgili basında çıkan haberler takip edilecek ve 
ilgili kupürler elektronik ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak 
sunulacak ve her sabah html formatında E.posta yoluyla gönderilecektir. Söz konusu kupürler 
arşiv amaçlı olarak her ayın sonunda bir analizli CD’de kayıt altına alınarak TFF’ ye 
gönderilecektir. 
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8. Temsilciler Kurulu ile ilgili basında çıkan haberler takip edilecek ve ilgili kupürler elektronik 
ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak sunulacak ve her sabah 
html formatında E.posta yoluyla gönderilecektir. Söz konusu kupürler arşiv amaçlı olarak her 
ayın sonunda bir analizli CD’de kayıt altına alınarak TFF’ ye gönderilecektir. 

9. Grassroots ile ilgili basında çıkan haberler  takip edilecek ve ilgili kupürler elektronik ortamda 
medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak sunulacak ve her sabah html 
formatında E.posta yoluyla gönderilecektir. Söz konusu kupürler arşiv amaçlı olarak her ayın 
sonunda bir analizli CD’de kayıt altına alınarak TFF’ ye gönderilecektir. 

TV Takibi 

 

1. Türkiye Futbol Federasyonu, Başkanı ve Başkan Vekili ile ilgili TV’de yayınlanan haberler 
takip edilecek ve söz konusu görüntüler elektronik ortamda medya takip şirketinin internet 
sitesinden çevrimiçi olarak raporlanacak ve izlenebilecektir. Kaydın olduğu görüntü e-posta 
atılabilecek. İlgili görüntülerin hepsi arşiv amaçlı olarak bir CD’de kayıt altına alınarak TFF’ ye 
gönderilecektir. 

2. Milli Takım ile ilgili TV’de yayınlanan haberler takip edilecek ve söz konusu görüntüler 
elektronik ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak raporlanacak 
ve izlenebilecektir. İlgili görüntülerin hepsi arşiv amaçlı olarak bir CD’de kayıt altına alınarak 
TFF’ ye gönderilecektir. 

3. MHK ve Hakem Haberleri ile ilgili TV’de yayınlanan haberler takip edilecek ve söz konusu 
görüntüler elektronik ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak 
raporlanacak ve izlenebilecektir. İlgili görüntülerin hepsi arşiv amaçlı olarak bir CD’de kayıt 
altına alınarak TFF’ ye gönderilecektir. 

4. Futbol Maçları ve Programları ile ilgili TV’de yayınlanan haberler takip edilecek ve söz 
konusu görüntüler elektronik ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi 
olarak raporlanacak ve izlenebilecektir.  

5. FGM ile ilgili TV’de yayınlanan haberler takip edilecek ve söz konusu görüntüler elektronik 
ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak raporlanacak ve 
izlenebilecektir. İlgili görüntülerin hepsi arşiv amaçlı olarak bir CD’de kayıt altına alınarak 
TFF’ ye gönderilecektir. 

6. Bayan Futbolu ile ilgili TV’de yayınlanan haberler takip edilecek ve söz konusu görüntüler 
elektronik ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak raporlanacak 
ve izlenebilecektir. İlgili görüntülerin hepsi arşiv amaçlı olarak bir CD’de kayıt altına alınarak 
TFF’ ye gönderilecektir. 

7. Salon futbolu, Plaj Futbolu, Engelli Futbolu ile ilgili TV’de yayınlanan haberler takip edilecek 
ve söz konusu görüntüler elektronik ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden 
çevrimiçi olarak raporlanacak ve izlenebilecektir. İlgili görüntülerin hepsi arşiv amaçlı olarak 
bir CD’de kayıt altına alınarak TFF’ ye gönderilecektir. 

8. Temsilciler Kurulu ile ilgili TV’de yayınlanan haberler takip edilecek ve söz konusu görüntüler 
elektronik ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak raporlanacak 
ve izlenebilecektir. İlgili görüntülerin hepsi arşiv amaçlı olarak bir CD’de kayıt altına alınarak 
TFF’ ye gönderilecektir. 

9. Grasssroots ile ilgili TV’de yayınlanan haberler takip edilecek ve söz konusu görüntüler 
elektronik ortamda medya takip şirketinin internet sitesinden çevrimiçi olarak raporlanacak 
ve izlenebilecektir. İlgili görüntülerin hepsi arşiv amaçlı olarak bir CD’de kayıt altına alınarak 
TFF’ ye gönderilecektir. 

 

  



 

 

 

dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir. 


