
 
 

04/04/2018  
 

TÜRKIYE FUTBOL FEDERASYONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA VAKFI (VAKIF) 
 
 
KONU     : Vakıf üyeleri için sosyal yardım hizmetleri sisteminin hayata 
geçirilmesi, Sosyal Yardım sisteminin işleyişi sırasında uzman kuruluş sıfatı ile hizmet 
verilmesi 
 
SON BAŞVURU TARİHİ  : 11 NİSAN 2018 Çarşamba 16:00  
 
Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından aşağıda detayları 
belirtilen hizmetlerin alımı için ihale düzenlenecektir.  
 
İSTEKLİ’ler, tekliflerini kapalı zarf usulü, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 
Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresine, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü Saat 16.00’ya 
kadar teslim edebilirler.  
 
İhale ile ilgili detaylı bilgi cemakdag@tff.org mail adresinden alınabilir.  
 
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:  
 

a.Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta 
adresi,  
b.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,  
c.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 
sirküleri,  
d.Referans dosyası,  
e.SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler 

 
VAKIF’ın yeniden yapılandırılması çalışmaları gereği, son Mütevelli Heyeti toplantısında 
Bakım ve Yaşam Merkezlerinden ( Huzur Evi ) Hizmet Alma ve Konuk Kabul Yönetmeliği, 
Nakdi Yardımlar Yönetmeliği, Sağlık Yardımları Yönetmeliği kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 
 
İSTEKLİ’lerin aktüeryal matematik, sağlık bilimleri ve hastanecilik yönetimi, sosyal hizmetler 
konularına hakim ve daha önce bu işlerde çalışmış, elemanter ve sağlık sigortaları 
konularında tecrübesi olan kişi ve kurumlar olması aranmaktadır. 
 
İSTEKLİ’nin bu yönetmeliklerin yürütmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirmesi 
beklenmektedir. 
 

1. Bakım ve Yaşam Merkezlerinden ( Huzur Evi ) Hizmet Alma  Ve Konuk Kabul 
Yönetmeliği Bakımından; 

 



Bakım veya yaşam merkezlerinden hizmet alma talebi olan üyeler İSTEKLİ’nin uzmanları 
(hekim, geriatri teknikeri, hemşire, sosyal hizmet uzmanı vs.) tarafından ziyaret edilecek, 
talebin uygunluğu değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde ihtiyacı karşılayacak yaşam 
merkezi seçilecek ve bu husus Vakıf Yönetim Kuruluna raporlanarak onaya sunulacaktır.  
 
Bakım ve Yaşam merkezlerinde kalmakta olan üyeler İSTEKLİ’nin uzmanları tarafından 
periyodik olarak ziyaret edilecek,  aldıkları hizmetin kalitesi, sağlık durumları, ilave tıbbi 
gereksinimleri gibi hususlar bakımından değerlendirilecek ve Vakıf Yönetim Kuruluna senede 
2 kez raporlanacaktır. 
 

2. Sağlık Yardımları Yönetmeliği Bakımından; 
 
İSTEKLİ, üyelerin kullanabileceği bir sağlık kurumları ağı kuracaktır. 
 
Sağlık sorunları ile ilgili olarak VAKIF’a baş vurarak talepte bulunan üyeler İSTEKLİ uzmanları 
tarafından değerlendirilecek ve bu durum VAKIF yönetim kuruluna raporlanacaktır. İSTEKLİ 
üyelerin alacakları sağlık hizmetlerini planlayacak ve yönetecektir. 
 

3. Nakdi Yardımlar Yönetmeliği Bakımından 
 
Geçim sıkıntısına düştüğünü beyan ederek mali destek talep eden üyeler İSTEKLİ sosyal 
hizmet uzmanları tarafından ziyaret edilerek incelenecek ve mali desteği hak edip 
etmediğine dair görüş VAKIF yönetim kuruluna sunulacaktır. Mali destek alan üyeler yılda bir 
kez İSTEKLİ uzmanlarınca ziyaret edilerek durumları hakkında Vakıf yönetim kuruluna 
raporlama yapılacaktır. 
 
İşin süresi 1 (bir) yıldır.  
 
Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Kamu İhale Kanunu 
hükümleri ile bağlı değildir. Vakıf işi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediğine 
vermekle serbesttir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


