
Ünitesi                       : Satın Alma Müdürlüğü 

Sayı                             :2011/13425 

Konu                          : Futbol Köyleri Yaratıcı Drama Eğitim Hizmeti Alımı 

Son Başvuru Tarihi : 24 Haziran 2011  

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Beş farklı ilde düzenlenecek olan Futbol Köyleri projesine 

katılacak olan toplam 440 çocuk için Yaratıcı Drama Eğitim Hizmeti alınacaktır.Firmanızdan 24 Haziran 

2011 Cuma günü Saat 15.00’e kadar kapalı zarf usulü ile teklif istenmektedir. 

İşe ilişkin detay bilgi 0216 3217893 nolu telefondan veya serbulentsengun@tff.org  mail adresinden 

Serbülent Şengün Beyden alınabilir. 

 İşe ait teklif dosyaları İstinye Mahallesi Daruşşafaka Cad No:45 Kat:2 İstinye – İstanbul adresinde 

mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

AMAÇ: 

TFF Futbol Köyü, eğitim alan çocukların tanışması,kaynaşması,Futbol takımlarının çocuklar tarafından 

yapılan seçmelerle oluşturulması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, sporun asıl amacının kaybetmek 

yada kazanmak değil çocuğun gelişimi olduğunun benimsetilmesi, farklı kültürlerin birbirini tanıması 

ve kabul etmesi, paylaşmayı öğrenme, yenilmeyi de hazmedebilme, kişisel gelişiminin önemini 

anlama, takım arkadaşlarının hakkına saygına duyma, çocukların fiziksel ve ruhsal kısmının 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

 

 Futbol Köyleri 09-18 Temmuz 2011 tarihleri arasında eş zamanlı olarak 4 merkezde 

(Ovacık-Kız , Bolu-Kız , Gümüşhane-Erkek , Sinop-Erkek) ve 20-29 Temmuz 2011 

tarihleri arasında ise Ovacık-Erkek olmak üzere toplam  5 merkezde yapılacaktır. 

 Her bir Futbol Köyü için 1 rehber öğretmen 2 yaratıcı drama eğitmeni görev alacaktır. 

 Her bir drama eğitmeni gün içerisinde 3 saatlik yaratıcı drama eğitimi verecektir. 

 Rehber eğitmen gün boyunca sporcuların sorunları ile ilgileneceklerdir. 

 Drama eğitmenleri eğitimleri dışında kalan sürelerde eğitmen ekibine yardımcı 

olacaklardır. 

 Futbol Köyüne uygun eğitim konsepti ve program içeriğinden Yaratıcı Drama Eğitimi 

verecek firma sorumludur. 

 Eğitmenlerin Futbol Köyleri’ne ulaşımları TFF tarafından karşılanacaktır. 

 Eğitmenler Futbol Köyleri’nde konaklayacaktır ve konaklama TFF tarafından 

karşılanacaktır. 

 Eğitmenlerin Futbol Köyleri süresince kendilerine TFF tarafından verilecek kıyafetleri 

giymeleri gerekmektedir. 

 Eğitimlerde kullanılacak malzemeler Yaratıcı Drama Eğitimi verecek firma tarafından 

temin edilecektir. 

TFF. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, 

dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir. 
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