
ÜNİTESİ                            : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI                                  : 2011/12821 
 
KONU                               : 2011 – 2012 Sezonu Sabit Akreditasyon Kartı Basım İşi. 
 
SON BAŞVURU TARİHİ  : 14 HAZİRAN 2011 
 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2011 – 2012 Sezonunda kullanılmak üzere 25000 adet Sabit 
akreditasyon kartı, 40000 adet akreditasyon poşeti ve boyun askı ipi alımı yapılacaktır.Konuyla ilgili 
firmanızdan kapalı zarf usulü ile teklif istenmektedir. İsteklilerin tekliflerini 14 Haziran 2011 Salı günü 
Saat 15.00’e kadar İstinye Mah Daruşşafaka Cad No:45 Kat 2 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim 
Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 
 
İşe ait detay bilgi 0212 3622298 nolu telefondan veya ahmeteksi@tff.org mail adresinden alınabilir. 
 
AKREDİTE KARTLARI İLE İLGİLİ TEKNİK DETAY 
  
Sabit kartlar 40 ton basınçla 
172 derece sıcaklıkta 
45 dakika bekletilmek sureti ile  
5 kat olarak üretilmelidir. 
 
Güvenlik önlemleri 

 gizli boya,   

 basılı logo,  

 ardaşık barkodlama,  

 soğuk mühür,   

 kartların silinmesi,  

 kazınması,  

 fotokopide %100 kopyalanamama 

 
Malzeme Özellikleri 
 

 Kartların kalınlıkları 920-960 micron olmalıdır. 

 Kartların kırılmaması için esnekliğini sağlamak adına ithal malzeme kullanılmalıdır. 

 Flaş parlamasını önlemek için ön yüzü mat olarak üretilmelidir. 

 Boyunda tasıma esnasında dönmeyi önlemek için askı ipi iki başlı dikilmelidir. 

 Boyun askı ipleri her takım için ve her birim için ayrı üretilmelidir. İpler 2.5 cm genişliktedir. 
Gramajı ve sertliği, boyunda taşınırken dönmeyecek şekilde ve parlamaması açısından yarı 
mat olarak imal edilmelidir.  

İpler TFF için özel üretilmeli taklitlerinin yapılamaması adına korumaile ilgili yeterli koruma ve 
güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

Üretim numuneleri ektedir. Görsel testlerde benzer ürünle asgari kalite beklenmektedir. 

mailto:ahmeteksi@tff.org


 
 
AKREDİTE KILIFI VE ASKI İPİ İLE İLGİLİ TEKNİK DETAY 
  

 Pvc kılıf 3 değişik malzemeden üretilmekte olup, deliklerin bulunduğu şerit kısmı beyaz 
kullanılmamış pvc dir. Kalınlığı 0.20.micron’dur. 

 Kılıfın arka duvarı kılıfın dik ve düz durabilmesi için 1.4 yoğunlukta K-58 standardında Poli 
Vinil Clorür, dür. Kalınlığı 0.20 micron’ dur. 

 Ön yüzdeki cep malzemesi,  içine konulacak baskılı kağıdın rahat girmesi açısından yumuşak 
Pvc dir. Kalınlığı 0.20 micron’dur. 

 Ayrıca cep malzemesi, flaş patladığı zaman parlamaması adına yarı mat olarak imal edilmiştir. 

 Üst beyaz delikli kısma Türkiye Futbol Federasyonu yazılabilir. Bu yazının silinmemesi, 
bulaşmaması için ters baskı tekteknolojisi ile üretilmelidir. 

 Kılıfın ölçüsü 17.3 x 11.7 cm olup, A-6 ebadında bir baskılı kağıdın rahatça girebileceği şekilde 
üretilmelidir. 

 İpler 2.5 cm genişliktedir. Gramajı ve sertliği, boyunda taşınırken dönmeyecek şekilde ve 
parlamaması açısından yarı mat olarak imal edilmelidir.  

 Üzerindeki baskı tekniği 210 derece fırınlama,  150 derece transfer ile gerçekleştirilmelidir. 

 İpler kılıflara dikiş marifeti ile takılır. 
 Bütün bu işlemler sırasında çıkabilecek hatalı ürünler tek-tek ayıklanarak 50’şerlik balyalar 

halinde bağlanmalıdır. 

TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip 

değerlendirmemekte,dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir. 

 


