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Aşağıda detayları belirtilen konularda Web Sitesi hazırlatılacaktır. İsteklilerin  tekliflerini         
30 Aralık 2010 Perşembe ı 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 3622244 nolu telefondan  veya aybarscanbay@tff.org mail adresinden alabilirler. 
 

WEB SITESI YAPISI 

İstediğimiz bir domain adı altına hizmet verecek olan internet sitesinin tasarımı 2 fazda 

değerlendirilecektir.  

FAZ 1 – Web Sitesi Sekmeleri  

 Ana Sayfa, Maç Tarihleri , Kayıt ,  SSS ,Kurullar , Videolar, İletişim 

Sitenin görsel olarak kurulumu 15 Ocak 2011 e kadar sağlanacaktır. Orta alanda kabul gören resim 

çalışması entegre edilecektir. Tasarıma göre sağ veya sol tasarım alanlarında facebook ve twitter 

hesaplarına bağlantı sağlanacaktır. Twitter uygulaması ile ilgili olarak istenilen accountun istenilen 

değerde twit’ini gösterilmesi sağlanacaktır. Alt kısımda ise Duyurular ve Videolar olacaktır. Ana 

sayfada ufak resimli bir şekilde üzerine tıklayınca yeni bir video sayfasında oynayacak şekilde 5 adet 

video gösterimi olacaktır. Videolar sekmesinde eklenen video kadar resim kareleri olacak ve 1 sayfaya 

yetmemesi durumunda sayfanın altında 1.2.3.4 gibi numaralar ile sayfa değişimi sağlanacaktır.  

İletişim sekmesi içerisinde sayfa üzerinde form base bir mail atma yapısı kurulacaktır. Form içerisinde 

konu, mail, isim, soyadı alanları zorunlu olmakla beraber takım adı opsiyonel bırakılacak. Bu formdan 

gelen mailler otomatik olarak info@domainadi.com adresine yönlendirilecektir. Bunun yanı sıra 

iletişim sayfasında 0312 444xxxx alan adı vurgulanacaktır. Sitenin en altında banner çalışması ile 

beraber copyright bilgileri olmakla beraber hemen üstünde site map yapısı olması gerekmektedir. 

İstenilen CMS yapısının haber ve video sekmeleri FAZ 1 bünyesinde devreye girmesi gerekmektedir. 

CMS yapısında yetkilendirme mantığı olmalıdır. Haber ve Video girişi yapacak olan editörün 

kullanacağı CMS modülü 15 Ocak’a yetiştirilmelidir. Siteye haber girişi yapılırken kullanılacak text 

editör en az aşağıdaki kadar kapsamlı olmalıdır. 
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Text editör kullanılarak duyuruların kısa özetini ana sayfada, detaylarını ayrı bir sayfada gösterebiliyor 

olmamız gerekmektedir. Yazı renkleri, yazı boyutları resim  ve video (uyumlu bütün web formatları) 

ekleme çıkarma işlemlerini editör panelinden yapabiliyor olmamız gerekir. Haberlerin sosyal medya 

ile paylaşılmasının sağlanması gerekmektedir. Duyuruyu mail ile arkadaşlarına gönderebilme 

seçeneğinin olması gerekmektedir. Siteye eklenecek Videoların CMS tarafındaki yönetimi duyurular 

gibi ancak farklı bir sekmede yapılıyor olmalıdır. Videoların tag’leme yönetimi ile beraber aranma 

özelliklerinin arttırılması istenmektedir.  

Maç Tarihleri sayfası statik bir sayfa olmakla beraber acil gün değişimlere ayak uydurabilecek yapıda 

olmalıdır. Bu konuda gereken flash animasyon veya başka görseli daha güzel bir tasarım için 

kullanmamız gerekmektedir. 

 Sıkça Sorulan Sorular bölümü statik olup metin halinde bizden yazılımcı firmaya verilecektir. Bu sayfa 

ile ilgili olarak sosyal paylaşım ile paylaşım imkânı ve en altta en üste alma gibi standart gerekli 

işlemler yapılması gerekecektir. CMS de bu sayfa ile ilgili herhangi bir işlem istenmemektedir. 

Kurallar bölümü de Sıkça sorulan sorular gibi çok fazla değişikliğe uğramayacağı için neredeyse sabit 

bir sayfadır. Bu sayfa ile ilgi CMS yapısından kontrol edilmesi gereken herhangi bir istek yoktur. Ara 

ara talep gelirse manuel olarak müdahale edilmesi gerekecektir.  

FAZ 2  - Faz 2 de web sitesine eklenecek sekmeler – 

RESİMLER, PUAN CETVELİ, FİKSTÜR, SKOR GİRİŞİ, TAKIM SAYFALARI (ARAMA) 

FAZ 2 açıldığı gün (1 şubat 2010) yukarıdaki sekmeler arasında “KAYIT” sekmesi eklenecek. CMS 

yapısının duyurular ve video bölümünü FAZ 1 de yapılacaktı. Editörlerin giriş yaptığı kısmın dışında ön 

kayıt ve kesin kayıtın sisteme işleyecek olan görevlilerin bağlanabilecekleri bir rol’ün oluşturulması 

gerekmektedir. Oluşturulacak role bağlı en az 91 adet kullanıcı oluşturulacaktır. Şifreleme mantığı 

kullanılması gerekecektir.  

Kayıt noktalarında 3G ile bağlanan kayıt elemanları CMS yapısına kendi şifreleri ile bağlandıklarında 

sadece ön kayıt ve kesin kayıt menülerini görebilecekler. 

Kaydın 1. aşamasında (ön kayıt), web sitesi üzerinden kayıt yapılmak istendiğinde ziyaretçilerin 

karşına kayıt formu gelecektir. Kayıt formunun en başında yaş kategorileri, il ve saha bilgileri 

gösterilecektir. Saha ve il bilgileri TFF tarafından sağlanacaktır.  

Yaş kategorisi olarak 3 seçenek olacak. Bayan , 15-19 ve 20-35 erkek yaş aralığı kabul edilecektir.  

Ön kaydın 2. aşamasında, Kayıt formunda istenilen bilgiler; Oyuncuların TC Kimlik No, Takım ismi, 

Oyuncu isim ve soyadları (6 asil 2 yedek toplam 8 oyuncu) forma numarası (1 den 8 e kadar ziyaretçi 

tanımlayacak),  

Her takım için kullanılacak id (bu ID formatını biz tayin edeceğiz, formatı N1, N2, N3... gibi) (Kesin 

kayıt da bu numara asil olarak sorgulanacak) Cep telefonları , e-mail adresleri , Takım kaptanın 

belirlenmesi istenmektedir.  

Ön kayıt işlemin 3. ve son ayağında, kayıt yaptıran kişiye “xx tarihine kadar kesin kaydınızı yaptırmanız 

gerekmektedir. En yakın  kayıt noktasına gitmeniz rica ederiz. (xx tarihi ile ilgili ileriki bölümlerde 



açıklama yapılmıştır) Gerekli evrakların listesini ve kayıt noktalarının adreslerini görmek için 

tıklayınız.” Gibi  bir yazı kullanıcıya gösterilmesi gerekmektedir.  

DIKKAT NOTU: Son kayıt tarihi her zaman bir kaç seferliğine ertelenebilir. Ertelendiğinde ona göre 

esnek bir yapı olmalı.  

Kayıt tarihleri daha sonra belirlenecek ancak 1 hafta süre ile ön kayıt olacak ardından 3 hafta hem ön 

kayıt hem de kesin kayıt yapılabilecek. 

 

 

Xx tarihi ile ilgili; Aynı ekranda daha büyük ve vurgulu bir punto ile kullanıcının ön kayıt yaptırdığı 

tarih den itibaren otomatik hesaplanarak 7 günlük kesin kayıt süresi olduğu ve eğer kayıt yaptırmaz 

ise ön kaydının silineceği bilgisi verilmelidir. Eğer ön kayıtın olduğu ilk haftada kayıt yaptırmış ise 

otomatik olarak kesin kaydın başladığı tarih baz alınacaktır. Ayrıca kesin kayıtların son bulduğu tarihin 

haftasına gelindiğinde 1 haftadan daha az kalan süre kullanıcıya gösterilecektir.  

Kullanıcı kayıt olduktan sonra takım isminin paylaşabildiği bir sosyal medya bağlantısı olması 

istenmektedir. Facebook duvar yazısı ve twitter bağlantıları istenmektedir. (Kayıt olduktan sonra eğer 

sosyal medya ile paylaş derse, facebook’ taki duvar yazısına yazı düşmesi sağlanmalı.) 

Takım isimlerinin hepsi Büyük harf ile yazılacaktır. Türkçe karakter içerebilecektir.  

Kesin kayıt esnasında Aynı takım isimleri uyarı verecek ve ilk kayıt olan takım esas alınacak ve diğer 

takım ismi değiştirilmesi zorunlu kılınacaktır. Kesin kayıt için oluşturalan standlar da organizasyon 

elemanları olacak. Bu elemanlar formlarda gerekli degişiklikleri kendi kullanıcıları altında yapacaklar 

ve yapılan değişiklikler loglanacaktır. 

Ön kayıt dan sonra kesin kayıt esnasında görevliler takım id sini baz alarak arama yapacak ve gerekli 

evrakları teslim aldıktan sonra onaylayacaktır.  

Arama kriteri olarak 2. ve 3.seçenekler cep telefonu ve takım adı olacaktır.  

Organizasyon görevlileri kendi kullanıcı ekranlarında yasadıkları sorunları TFF yetkilerine 

mailleyecekleri bir form da açılmalı.  

Kesin Kayıt sırasında kayıt yapan yetkililerinde görebileceği sahaların kategori bazında doluluk 

oranlarının raporu gösterilecektir. Bu rapor sayesinde doluluk oranlarına göre yeni saha açılması veya 

saha kapanmasına karar verilebilecektir. Ayrıca kesin kayıt sonrasında takımların hangi sahada 

oynayacağı kesinleştirildiğinden dolayı sahanın doluluk sayıları database de tutularak sahanın 

kategori olarak maksimum kapasitesi olan 32 takım sayısına ulaşır ulaşmaz ön kayıt sayfasındaki saha 

kapanacaktır. Bu sayede saha kapasitesi dolduğunda ek kayıt alınamayacaktır. Eğer aynı sahada 2 

kategori dolmamış tek kategori dolmuş ise boş kategoride seçim yapılabilecek ancak sahanın dolan 

kategorisi seçilirse bu saha için bu kategoride maksimum takım sayısına ulaşılmıştır. Lütfen başka bir 

sahayı deneyin… gibi bir yazının çıkması gerekmektedir.   

Kesin kayıt yaptıran takımların kendilerine ait bir sayfası olması gerekmektedir veya hepsi bir sayfada 

gösterilmelidir. Bu sayfalarda takımlarda kullanıcıların girmiş olduğu ve kesin kayıtları yapılan 



takımların kadroları maç sonuçları ve fikstürü ve saha bilgileri yer almalıdır. Sitenin üst bannerında 

koyulacak olan bir sekme ile takım isminden bu bilgiler aranabilir olması gerekmektedir.  

Bir sahada kategori başına en fazla 32 takım olabilir. Toplamda 2 kategoride bir sahada 64 takım maç  

oynayacaktır. (Bayanlar hariç) 32 takıma göre örnek fikstür  yapısı aşağıda belirtilmiştir. Grup 

müsabakaları sonrasında gerçekleşecek eşleşmelerde aşağıda belirtilmiştir. En az 16 takım (kategori 

bazında) ile bir saha da maç oynanabilir. 16 takımdan daha az takımla bayanlar hariç herhangi bir 

sahada açılmayacaktır.  

 

 

Diğer fikstür detayları Excel olarak size verilecek. 

Örnek olarak 32 takımlı grup müsabakaları: 

GRUP MÜSABAKALARI  

Grup A b c d e f g h  

TAKIM 

1 1 1 1 1 1 1 1  

2 2 2 2 2 2 2 2  

3 3 3 3 3 3 3 3  

4 4 4 4 4 4 4 4   

Hafta 1 
Maç 1 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4   

Maç 2 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3  

Hafta 2 
Maç 1 4 - 2 4 - 2 4 - 2 4 - 2 4 - 2 4 - 2 4 - 2 4 - 2  

Maç 2 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1  

Hafta 3 
Maç 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2  

Maç 2 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

ELEME MÜSABAKALARI  

1. eleme         

Maç 1 a1 h2         

Maç 2 b1 g2         

Maç 3 c1 f2         

Maç 4 d1 e2         

Maç 5 e1 d2         

Maç 6 f1 c2          

Maç 7 g1 b2          

Maç 8 h1 a2          

Çeyrek Final         



Maç 9 a1h2 galibi b1g2 galibi         

Maç 10 c1f2 galibi d1e2 galibi         

Maç 11 e1d2 galibi f1c2 galibi         

Maç 12 g1b2 galibi h1a2 galibi         

Yarı Final         

Maç 13 Maç 9 Galibi Maç 10 Galibi         

Maç 14 Maç 11 Galibi Maç 12 Galibi         

Final         

Maç 15 Maç 13 Galibi Maç 14 Galibi         

           

           

           
Her sahada bir adet Saha sorumlusu olacaktır.  

Saha sorumluları maç sonrasında maç skorlarını cms üzerinden kendilerine verilmiş ve sadece saha 

skorlarını girmek üzerine yetkilendirilen bir hesap üzerinden kendi sahalarındaki takımların skorlarını 

girebileceklerdir.  

Skor giriş ekranları databasede olan takım kadrolarının isimlerinin olduğu bir ekrandan doldurulması 

istenmektedir. Bunun sebebi gol atan kişini web sitesi üzerinden gösterilebilir olmasının 

istenmesindendir. Bu sayede gol krallığı gibi istatistikler istenildiğinde gösterilebilecektir.   

Skorların girilmesi ile beraber Puan cetveli tetiklenecek ve sahadaki kategorilerdeki gruplara göre 

puan cetveli oluşacaktır. Oluşan puan cetvelinin takım sayfalarında görüntülenmesi istenecektir. Yani 

Oluşan fikstür maç skorlarının girilmesi ile birlikte puan cetveline dönüşüp sitede yayınlanacaktır. 

Ayrıca toplu olarak puan cetvellerinin sorgulanma sonrasında gelebilecek şekilde ayarlanabilir olması 

istenmektedir.  

Bunun yanı sıra saha sorumluları maç sonrasında çekecekleri resimleri kendi ekranlarında bulunan 

upload menüsü sayesinde tag’leyerek sistem yükleyebileceklerdir. Yüklenen resimlerin siteye 

resimler sekmesi altında yansıması için editör onayı gerekmektedir. Editörlerin onaylaması sonrasında 

sisteme yansıyacak olan bir yapı kurulması gerekmektedir.  

Raporlama ekranları yazılacak ve raporlama ile ilgili ayrı bir kullanıcı hesabı yaratılacaktır. 

Raporlamalarda en önemli konu kesin kayıt ve ön kayıt takım sayısının il bazından, kategori bazında 

ve saha kırımları ile beraber gösterilmesidir. Raporlama kısmında ön kayıt dataların daha verimli 

okunması için 2 farklı rapor olması gerekmektedir. 1.raporlama bütün ön kayıtları raporlar iken diğer 

raporlama ise sadece 1 hafta içerisinde ön kaydını yaptırmış takımların raporu olması gerekmektedir. 

 

 


