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ÜNİTESİ                           : Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI                                  : 2014/15292 

KONU                               : Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri Güvenlik Hizmeti Alım İşi. 

SON BAŞVURU TARİHİ : 04 Temmuz 2014 Cuma günü Saat 15.00 

 
 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde aşağıda 

detayları verilen güvenlik hizmeti alımı yapılacaktır. İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta 

yoluyla İstinye Mah. Daruşşafaka Cad. No 45 Kat.2 adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu 

Satın Alma Müdürlüğüne 04 Temmuz 2014 Cuma günü Saat 15.00’e kadar teslim edebilirler. Detaylı 

bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 41 nolu telefondan 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, 
 

 

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

dilediği istekliye işi vermekte serbesttir. TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını 

saklı tutar. 

 

Özel Güvenlik elemanlarının görevi: Resmi kolluk kuvvetlerinin görev ve yetki alanlarının dışında kalan 

ön gözetim, denetim tedbirlerini almak yönetimce konan kuralların yerine getirilmesi için belirlenen  

bölgelerde ve görev saatleri süresince gözetim, denetim ve kontrollerini 5188 Sayılı Özel Güvenlik  

Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin   

yürütülmesidir. Özel Güvenlik elemanları; resmi kolluk kuvvetlerinin görev alanlarına giren konularda  

da derhal en yakın resmi genel kolluk görevlilerine ve idareye bildirmekle yükümlüdür. Güvenlik 

görevlileri 5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile 

tamamlamış ve sertifika almış olmalıdır. 

 

Güvenlik hizmeti verecek firmadan beklentiler aşağıda özetlenmiştir: 

Tesise istenmeyen yabancı kişilerin ve paketlerin girişinin önlenmesi, 

mailto:muhammedak@tff.org


Giriş çıkış yapanların kontrol altına alınması, 

Fiziki güvenlik ve elektronik güvenlik sistemlerinin düzenlenmesi, 

Güvenlik görevlilerinin etkin görev yapabilmesi için gerekli şartların oluşturulması. 

 

Detaylar: 

 Tesiste toplam 20 adet güvenlik görevlisi ile 24 saat hizmet verilecektir. Güvenlik amiri, Araç 

Girişi ve Yönlendirme Güvenlik Görevlisi, Ana Giriş Nizamiye Güvenlik  Görevlisi, Lobi Giriş 

Güvenlik  Görevlisi, Devriye Güvenlik Görevlisi, CCTV Kontrol Güvenlik Görevlisi 1 gündüz, 1 

gece ve 1 adet de izin değiştirici olmak üzere 18 kişi, Ofis Bölgesi Giriş Güvenlik Görevlisi ve X-

Ray Operatörü 1’er adet gündüz vardiyası olmak üzere toplam 20 kişidir. 

 Ana giriş lobisinde kapıya mümkün olan en yakın alana boy detektörü ve x-ray cihazının 

güvenlik firmasınca konulması gerekmektedir. Devamında, halihazırda bulunan bekleme 

alanı, danışma bankosu ve kartlı geçiş turnikelerinde görevli bulundurulacaktır. 

 Ofis personeli kendisine ayrılan giriş kapısından giriş ve çıkışlarını yapacaktır. Kontrol 

noktasından geçtikten sonra görevli personelce özel yaka kartları kontrol edilecektir. 

 Ana giriş kontrol noktasından geçiş yapan misafirler bankoya yönlendirilecek ve misafiri gelen 

çalışandan dahili telefon aracılığı ile alınacak teyit sonrasında giriş yapılacaktır. Ofis 

bölgelerine kabul edilecek misafirlere giriş ve çıkışlarda refakat edilecektir. 

  Gelen ziyaretçilerin ve yetkisi olmayan çalışanların izinsiz alanlara girmesi engellenmelidir. 

 Çevre güvenliği açısından gündüz ve gece devriyeler  yapılacaktır. 

 Kamera sisteminin izlenmesi gerekmektedir. 

 

 


