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ÜNİTESİ    : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI     : 2023 / 5463 
 
KONU     : UCLF 2023 Atık, Temizlik ve Hijyen Yönetimi Hizmetleri İhalesi 
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 31.03.2023  
 

Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) tarafından 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 

ve TFF tarafından final müsabakasından önce oynanmasına karar verilmesi halinde  

test müsabakasında Atık, Temizlik ve Hijyen Yönetim Hizmetleri için ihale 

gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhaleye ilişkin detaylı bilgi, satinalma@tff.org mail adresinden veya 0 216 554 51 

00 iletişim numarasından alınabilir. İhale dokümanı almak isteyen istekliler TFF’ye ait 

TR41 0013 4000 0600 1423 8000 01 Nolu İBAN hesabına ihale dosya bedeli olarak 

500 TL (KDV Dahil) yatıracak ve Satınalma Müdürlüğü’nden ilgili evrakları teslim 

alabilecektir. 

1. İhale Konusu:  

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda, 2023  UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 

kapsamında 01.04.2023 – 15.06.2023 tarihleri arasında Atık, Temizlik ve Hijyen 

Yönetim Hizmetleri alımına ilişkindir. 

TFF’nin, etkinlik tarihinde değişiklik yapma veya maçları iptal etme hakkı saklı olup, 

test müsabakasının oynanmasına karar verme yetkisi TFF’ye aittir. TFF, İhale 

Şartnameleri ve eklerinde belirtilen görev kapsamını, görevlendirilecek personel 

sayısını azaltabilir, artırabilir, iptal edebilir ve görev tarihlerinde değişiklik yapabilir. 

2. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:  

İSTEKLİ’LER, hazırladıkları teklife esas evraklarını 2 (Y/İki) ayrı zarfa 

koyacaklardır. Bu zarflar, dış zarf ve iç zarf diye anılmaktadır. Teklifler ve teminat 

mektubu kapalı ve mühürlü bir iç zarfa konarak, diğer belgeler ile birlikte dış zarf içinde 

verilecektir. 

Dış Zarf Muhteviyatı 

4.1. Tebligat adresini gösterir belge (gerçek kişilerde ikametgâh belgesi, tüzel kişilerde 

adrese ilişkin ticaret sicil gazetesi), 

4.2. İSTEKLİ’ye ait son Ticaret Sicil Gazetesi ve noter tasdikli imza sirküleri veya 

ihaleye katılmaya yetkililere ait vekaletname, 

4.3. Son 3 ay içerisinde alınmış ticaret odası faaliyet belgesi, 

4.4. Vergi levhası fotokopisi, 

4.5. Referans dosyası [İhale konusunda son 3 yıl içinde ihale konusu işlere ait en az 3 

referans mektubu], 



4.6. İSTEKLİ’nin son 5 yıl içinde UEFA tarafından organize edilen futbol 

müsabakalarında veya uluslararası - geniş katılımlı etkinliklerde ve/veya tesislerde atık 

ve temizlik yönetimi hizmeti vermiş olduğu gösterir referans mektubu, 

4.7. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borcu olmadığına ilişkin teklif tarihinden önce en 

fazla 10 gün içinde alınmış ıslak imzalı belge, 

4.8. İlgili Vergi Dairesi’nden borcu olmadığına ilişkin teklif tarihinden önce en fazla 10 

gün içinde alınmış ıslak imzalı belge, 

4.9. İşbu ihale metni ile şartnamenin ve eklerinin (Ek.1 – Ek.9 ) ıslak imzalı kopyası. 

Tüm belgeler kurum/şahıs yetkilisi tarafından ıslak imzalı olarak imzalanmış olacaktır. 

4.10. İSTEKLİ’nin sahip olması halinde TSE. EN ISO 9001:2001, EN ISO 14001:2004 

ve OHSAS 18001:2007, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri 

4.11. Taahhütname (EK-1) 

İç Zarf Muhteviyatı (Dış zarfın içerisine ayrı bir zarf olarak eklenecektir) 
 

4.12. Teklif mektubu (Şirket yetkilisinde ıslak imzalı) 

4.12. Geçici Teminat mektubu ya da hesaba havale dekontu 

5. Geçici Teminat:  

5.1. İSTEKLİ, İhale konusu teklif bedelinin % 5’i (Y/Yüzde Beş) değerinin karşılığı olan 

teminat tutarında ve teklif tarihinden itibaren 60 (Y/Altmış) gün süreli geçici teminat 

mektubu sunacak veya nakit olarak TFF’nin TR41 0013 4000 0600 1423 8000 01 IBAN 

numaralı hesabına yatıracaktır. Geçici teminat mektubu olarak, hükümetçe salahiyetli 

kılınan veya milli bir banka tarafından düzenlenmiş olmalıdır. 
 

5.2. Zarfların tesliminden sonra İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez ve değiştirilmesini 

öneremez. Vazgeçmesi veya değiştirilmesini önermesi halinde geçici teminat irad 

kaydedilir. İlgili geçici teminat mektubu veya nakdi teminat İSTEKLİ’nin teklifinin kabul 

edilmesi ve İSTEKLİ ile Sözleşme imzalanması durumunda, İSTEKLİ tarafından Sözleşme 

ile birlikte, Sözleşme uyarınca verilecek olan Kesin Teminat mektubunun teslim edilmesi 

ile birlikte iade edilecektir. 

6. Kesin Teminat:  

İSTEKLİ’nin ihaleyi kazanması halinde, teklif bedelinin % 10’u (Y/Yüzde On) tutarında 

kati teminat sunar. Kati teminat süresizdir ve her halükârda işin tümüyle istenen 

nitelikte tamamlanmasından ve varsa SGK’dan işe esas “Borcu Yoktur” belgesi 

getirilmesi ve işbu İdari Şartname’nin 10.3. maddesinde yer alan koşullar ile diğer 

şartların gerçekleşmesinden sonra iade edilir. 

7. Teklif Süresi:  

İhaleye teklif veren firmaların teklif süresi 60 (Y/Altmış) gün geçerlidir. Zarfların 

tesliminden sonra İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez. Vazgeçmesi halinde geçici 



teminat irad kaydedilir. İhale kesinleştikten sonra kararlaştırılan bedele zam yapılamaz. 

Ancak tekliflerin toplandığı tarihten itibaren 60 (Y/Altmış) takvim günü içinde komisyon 

dilediği İSTEKLİ’den veya İSTEKLİ’lerden indirim yapmasını talep edebilir veya 

İSTEKLİ’lerden uygun gördüklerini komisyona davet edip veya internet yoluyla toplam 

keşif bedeli üzerinden açık eksiltme yapabilir. Toplam keşif bedeli üzerinden eksiltme 

katsayısı tüm fiyatlara aynı oranda yansıtılır. İhale sonucunun kesinleşip sonucun 

İSTEKLİ’lere bildirilmesini takiben, geçici teminat mektupları TFF tarafından imza 

karşılığı İSTEKLİ’nin yetkilisine iade edilecektir. İSTEKLİ’ye yapılacak bildirimden 

sonra 15 (Y/Onbeş) gün içerisinde teslim alınmayan teminatlardan TFF sorumlu 

olmayacaktır. 

8. Ödeme:  

8.1. İSTEKLİ tarafından düzenlenecek ve TFF tarafından onaylanacak hak edişler 

karşılığında TFF, İSTEKLİ’ye, hak edişler tutarında kesilecek faturaları onay tarihinden 

itibaren 30 (Y/Otuz) gün sonraki ilk TFF ödeme gününde ödenecektir. 

8.2. İSTEKLİ, ihale tarihinden sonra, gerek iş süresi, gerek herhangi bir sebeple 

uzayan süre içerisinde, taahhüt mevzuu işin tamamen ifa ve ikmaline kadar; vergi, 

resim, harç ve SSK primlerine zam yapılması, yeni vergi ve mükellefiyetler ihdası, 

fiyatların artması, yeni mevzuat oluşması, nakliye ve işçi ücretlerinin yükselmesi, işçi 

hakları ile ilgili yeni yükümlülükler getirilmesi gibi sebeplerle fiyat farkı verilmesi veya 

süre uzatımı talebinde bulunamaz. 

9. Teklifi İletme Şekli:  

9.1. İhaleye katılmak isteyen Kurum/Şahıs, teklifini kapalı zarf ile yukarıda sayılı 

belgeler ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 

Eğitim Tesisleri Riva/Beykoz/İstanbul” adresine 31.03.2023 saat 16.00’ya kadar 

şahsen ya da yetkilendirdiği şahıs tarafından yetki belgesi ile birlikte teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

9.2. Teklifler kapalı ve mühürlü bir iç zarfa konarak, diğer belgeler ile dış zarf 
içinde verilecektir. Dış zarf üzerinde sadece “TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ATIK, TEMİZLİK ve HİJYEN YÖNETİM 
HİZMETLERİ TEKLİFİ” ibaresi yer alacaktır. 

9.3. TFF, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi 

olmayıp, 5894 sayılı yasa ile özel hukuka tabi, özerk bir tüzel kişiliktir. Bu bağlamda, 

işbu ihale süreci tümüyle özel hukuk hükümlerine tabi olup, TFF, verilen teklifleri 

dilediğince değerlendirme ve İSTEKLİ ile sözleşme yapıp yapmama konusunda 

tamamıyla serbesttir. TFF, teklifleri kendi belirleyeceği kıstaslar kapsamında 

değerlendirme ve serbestçe seçim yapma hakkına sahiptir. TFF, ihaleye katılmak 

isteyenlerin tekliflerini e-ihale sistemine dahil etme hakkı bulunduğunu da saklı tutar. 

9.4. Teklif zarflarının tesliminden sonra İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez veya 

değiştirilmesini öneremez.  

9.5. Satın almanın katileştiğinin İSTEKLİ’ye tebliğinden sonra TFF, Sözleşme akdinden 

sarfınazar ettiği takdirde İSTEKLİ’nin kesin teminat mektubu için yapmış olduğu 



masraflar, ilgili belgelerin TFF’ye ibraz edilmesi halinde teminat mektubu ile birlikte 

iade olunur, İSTEKLİ, TFF’den bundan başka masraf ve zarar ziyan veya herhangi bir 

nam altında tazminat talebi gibi herhangi bir talepte bulunamaz.  

 

10. İSTEKLİ’NİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 
 

10.1.  İhale konusunun katileştiğinin İSTEKLİ’ye bildiriminden sonra TFF, Sözleşme 

akdinden sarfınazar hazırlanacak teklifte sunulacak fiyat; yer alan ana başlıkların o iş 

kalemine ait tüm malzeme temini (TFF’nin sağlayacağı belirtilmediği sürece), tüm 

personel giderleri, fazla mesai, fazla çalışma, dini ve milli bayramlarda çalışma, yıllık 

izin, tazminat, prim, resmi harç, akaryakıt, kırtasiye, haberleşme, bakım, onarım, servis 

aracı, yemek, alet, edevat, iş makinası, sarf malzemesi, malzeme nakli, yatay-düşey 

taşıma, depolama, fire, muhafaza, vergi, sigorta, finansman maliyeti, iş güvenliği vs. 

unsurlarını içerecek ve sistemin proje ve şartnamelerde belirtildiği şekilde hizmetlerin 

TFF’ye teslimini içeren Anahtar Teslimi Götürü Bedel’dir. İş kaleminin yapımı için 

gerekli temizlik malzemeleri ile ekipman/avadanlık işin büyüklüğüne uygun ve yeter 

sayıda İstekli tarafından sağlanacaktır. 

10.2. İSTEKLİ, Sözleşme akdinden önce İşyeri’ni tetkik ettiğini, mahalli şartları, iklim 

şartlarını, yapılacak işlere ait tahmini keşfi, projeleri, idari şartname, özel teknik 

şartnameleri, inşaat, imalat ve tesisatın hali hazır durumunu, içeriğini incelediğini, 

verilen projelerin yeterli olduğunu, bu Sözleşmenin konusunu oluşturan işlere en küçük 

ayrıntısına varıncaya kadar bu işin ehli sıfatıyla vakıf olduğunu, bu nedenle hiçbir hak 

ve talepte bulunmayarak yükümlülüğünü işbu özel İdari Şartname ve Özel Teknik 

Şartname’de belirtilen şartlar ile süreler içerisinde yerine getireceğini kabul ve taahhüt 

eder. 

10.3. İSTEKLİ’nin ihaleyi kazanması halinde, Sözleşme bedelinin % 10’u (Y/Yüzde On) 

tutarında kati teminat sunar. Kati teminat süresizdir ve her halükârda işin tümüyle 

istenen nitelikte tamamlanmasından ve varsa SGK ilişkisi kesildikten sonra ve SGK ve 

vergi dairesinden “Borcu Yoktur” yazısını teslim etmesi ile personellerine istihdam 

edilmelerinden doğan tüm alacaklarını ödenmesinden sonra iade edilecektir. Bu 

belgelerin ibraz edilmemesi halinde İSTEKLİ, TFF’den kesin teminatının iadesini hiçbir 

şekilde talep edemeyecektir. İSTEKLİ, ayrıca hizmetlerin sunulması esnasında 

meydana gelen iş kazalarına ilişkin tutanakları risk değerlendirmesi için TFF’ye ibraz 

edecektir.   

10.4. TFF, işin herhangi bir bölümünde 15 (Y/Onbeş) gün önceden bildirmek kaydıyla 

İSTEKLİ’den yapacağı hizmetleri kısmen veya tamamen durdurmasını ya da tehirini 

isteyebilir. İşbu talep doğrultusunda İSTEKLİ, yazılı bildirimi aldığı tarih itibariyle devam 

eden işleri TFF’ye rapor halinde sunacak ve işi bildirim tarihi itibariyle tehir edecektir. 

İşin durdurulması durumunda TFF, İSTEKLİ’ye o ana kadar hak etmiş olduğu 

ödemeleri yaparak sözleşmeyi başkaca herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın 



feshedebilir. İSTEKLİ işbu tehir süresi boyunca TFF’den herhangi bir surette hiçbir 

bedel talep etmeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir.  

10.5. TFF’nin Etkinlik tarihinde ve Test Maçı tarih(ler)inde değişiklik yapma veya 

maçları iptal etme hakkı saklıdır. TFF, İhale Şartnamesi ve eklerinde belirtilen hizmetler 

için talep edilecek ekipman, hizmetler ve personel sayısında arttırma veya eksiltme 

yapabilir. Bu durumda “Teklif Mektubu”nda’’ “Götürü Bedel’’ teklif edilecek olmakla 

birlikte, gerçekleşen nihai personel ve ekipman sayısı üzerinden ücretlendirme 

yapılacaktır.  

10.6. İSTEKLİ, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin tamamını TFF’nin 

yazılı izni olmaksızın 3. kişilere devredemez. Ancak uzmanlık gerektiren konularda 3. 

kişilerden destek alabilir. 3. kişilerden alınacak hizmetler İSTEKLİ’nin sorumluluğunu 

ortadan kaldırmaz. 

10.7. İSTEKLİ kendisine TFF tarafından verilecek her türlü bilgi, belge ve dokümanı 

gizli tutacağını, herhangi bir mahkemenin talebi veya yasaların yetkili kıldığı diğer bir 

resmî makamın zorunlu kıldığı durumlar haricinde üçüncü şahıs ve kurumlara 

vermeyeceğini, istenildiğinde ve/veya iş sonunda iade edeceğini beyan ve taahhüt 

eder. 

10.8. İSTEKLİ ile imzalanacak Sözleşmeden doğacak her türlü vergi (damga vergisi 

dahil), resim, tasdik gideri, noter giderleri İSTEKLİ tarafından ilgili yerlere ödenecek ve 

ödendiğine dair makbuzlar TFF’ye teslim edilecektir. 

10.9. İSTEKLİ, işbu işten kaynaklı elde edeceği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Koruması Kanunu’nca ifade edilen ilkelere ve hukuka uygun şekilde 

işleyeceğini, kişisel verileri işlemesini gerektiren hukuka uygun amaç unsurunun 

ortadan kalkması durumunda İlgili hakkında veri işleme faaliyetine ayrıca ilgilinin 

rızasını almadan devam etmeyeceğini ve de ilgilinin TFF’ye başvurması halinde 

TFF’nin bildiriminin ertesinde derhal işlediği ve Kanunlar ve ilgili mevzuat gereği 

saklaması zorunlu olanlar dışındaki tüm kişisel verileri, verinin özelliğine göre 

sileceğini, yok edeceğini ya da anonim hale getireceğini taahhüt eder. Aksi halde 

meydana gelecek cezai müeyyide veya tazminat taleplerinin tek sorumlusu İSTEKLİ 

olacaktır. 

10.10. İSTEKLİ, TFF tarafından kendisine verilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak 

ve hukuka aykırı işlenmesi ve hukuka aykırı erişilmesinin önüne geçmek için azami 

özeni göstereceğini taahhüt eder. İSTEKLİ, sisteminde gerekli güvenlik önlemleri 

aldığını taahhüt eder. İSTEKLİ’nin gerekli güvenlik önlemleri almaması ve/veya gerekli 

denetimleri yaptırmaması sebebi ile TFF’nin her ne nam altında olursa olsun bir ödeme 

yapması söz konusu olur ise, İSTEKLİ, kesinleşmiş mahkeme kararı veya Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu Kararına binaen ve karar(lar)ın ibrazını müteakip 3 (Üç) gün 

içinde ilgili meblağı TFF’ye ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. TFF’nin sair zararlarına 

ilişkin tazminat hakkı saklıdır. 

10.11. İSTEKLİ, işbu Sözleşmenin, Şartname’nin ve taahhüdünün kapsamına giren 

tüm personelinin işvereni olarak İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık 



Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden doğan ücret, tazminat, prim, resmi 

harç ve benzeri diğer tüm mali ve diğer yükümlülüklerinden kendisi sorumlu olup, tüm 

ödemeler ve yükümlülüklerini eksiksiz olarak ve süresi içerisinde yerine getirecektir. 

İSTEKLİ, bu hususlarda TFF’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını aksi taktirde 

TFF nezdinde oluşan her türlü zararı temin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

10.12. İSTEKLİ, çalıştırdığı işçilerin bir iş kazasına uğramamaları ve meslek 

hastalıklarından korunmaları için gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. İSTEKLİ bu 

nedenle doğabilecek maddi ve manevi tazminatlardan münhasıran sorumludur. TFF 

belirtilen kazalardan veya işçilerin haklarından dolayı herhangi bir tazminat ve başkaca 

bir meblağ yahut resmi mercilere karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 

herhangi bir ceza ödemek zorunda kaldığı taktirde, İSTEKLİ’ye aynen rücu etme ve bu 

tutarı teminat mektubunu nakde çevirmek suretiyle tahsil hakkını haizdir. 

10.13. İşbu Sözleşmeye konu bakım hizmetlerinin ifası sırasında doğacak her türlü 

zarardan İSTEKLİ sorumlu olduğu gibi bu yüzden 3. Kişilere ve/veya kamu kurumlarına 

karşı doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk da İSTEKLİ’ye aittir. TFF, bu nedenle 

üçüncü şahıslara ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalacağı her türlü 

tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için İSTEKLİ’ye aynen rücu etme hakkına 

haizdir. İSTEKLİ, ayrıca çalıştırdığı personelin tüm mali yükümlülüklerini ve hukuken 

yerine getirilmesi gereken işlemleri kendisi ifa etmekle yükümlüdür. Bu konularda 

TFF’den hiçbir talepte bulunamaz. 

10.14. İSTEKLİ’nin, Sözleşme süresince veya Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona 

ermesinden sonra kendi personelinin iş sözleşmesini usulüne uygun bildirimde 

bulunmaksızın feshetmesi, yasalara aykırı, geçersiz veya haksız sebeplerle 

feshetmesi ve/veya kendi personelinin herhangi bir alacak ve sair hukuki talepte 

bulunması halinde TFF’nin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. İSTEKLİ, söz konusu 

hallerde personelinden ve/veya resmi kuruluşlardan gelebilecek her türlü talebin 

doğrudan muhatabının kendisi olacağını, TFF’nin bu sebeple ödemek zorunda 

kalacağı her türlü tazminat ve/veya para cezaları vs. ödemeler için kendisine aynen 

rücu etme hakkına haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

10.15. İSTEKLİ, Sözleşme ile üstlenmiş olduğu hizmeti yetkili makamlardan gerekli tüm 

yasal izinleri almak suretiyle tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi, hizmetin ifası 

esnasında mevzuat hükümlerine uymayı ve personelinin de gerek TFF tarafından 

belirlenen çalışma prensiplerine gerekse mevzuat hükümlerine uymasını sağlamayı 

kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ sözleşme konusu hizmetlerinin ifası esnasında TFF 

tarafından her zaman için denetlenebileceğini ve denetim sonucunda talep olunan 

hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. 

10.16. İSTEKLİ, sahada 18 yaşından küçük ve/veya sigortasız işçi çalıştırmayacağını 

kabul ve taahhüt eder. Böyle bir durumun TFF veya yetkili makamlarca tespiti sonrası, 

yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde ve çalışma yasalarının 

gerektirdiği tüm ceza süreçlerinin işletilmesi için gerekli girişimler yapılacak ve ortaya 

çıkacak tüm hukuki, cezai, idari, maddi ve manevi kayıplar İSTEKLİ tarafından 

karşılanacaktır. Mezkur ödemelerle ve İSTEKLİ’nin sorumlu olduğu yükümlülüklerle 



ilgili olarak TFF hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, TFF, ödemekle yükümlü kalabileceği 

herhangi bir meblağ ile ilgili olarak da ödemiş olduğu miktarı faizi ve masrafları ile 

birlikte İSTEKLİ’den aynen talep hakkını haizdir. 

10.17. İş güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek konusunda tüm sorumluluk 

İSTEKLİ’ye aittir. İSTEKLİ, personeline gerekli tüm iş güvenlik ekipmanlarını 

kullandırtmakla ve bunun takibini yapmakla sorumludur. Kullanılacak iskelelerin, 

vinçlerin, çalışma mekânlarının emniyetli olduğu durumlarda çalışma yapılacaktır. 

Emniyeti tehdit eden bir durum var ise işe başlanmayacak ve TFF tarafından 

İSTEKLİ’ye bildirilecek, emniyet sağlandıktan sonra iş başlatılacaktır. Bakım 

esnasında İSTEKLİ personelinin, TFF çalışanlarının, binada çalışan diğer elemanların 

ve üçüncü şahısların uğrayacağı kazalardan, bu kazaların sebep olacağı maddi 

manevi her türlü zarardan münhasıran İSTEKLİ sorumlu olacaktır. Bu nedenle TFF 

herhangi bir bedel ödemek zorunda kalırsa, TFF’nin ödemek zorunda olduğu bedelin 

tamamı İSTEKLİ’ye rücu edecektir. TFF işbu zarar bedelini Sözleşme kapsamında 

alınacak olan kesin teminattan tazmin etmekte serbesttir. Kesin teminatın söz konusu 

zararı karşılayamaması durumunda İSTEKLİ, hiçbir ihtar veya ihbara gerek 

kalmaksızın söz konusu zarar tutarını nakden ve defaten TFF’ye ödeyeceğini peşinen 

kabul beyan ve taahhüt eder. Teminat tutarından eksilme yaşanması durumunda 

İSTEKLİ söz konusu eksilen kısmı tamamlamak hususunda mesuldür. 

10.18. İSTEKLİ, İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları ile bu kanunlara bağlı olarak 

çıkartılan ilgili tüm yönetmelikleri, tebliğleri, yaptığı işle ilgili diğer tüm mevzuatı bilerek 

işe başlamış, mevzuatta üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini işbu idari 

şartnameyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İSTEKLİ, doğan 

mükellefiyetlerini eksiksiz yerine getirmek suretiyle işçilerin yürürlükte olan kanun, 

yönetmelik, genelge çerçevesinde sağlıksız ve tehlikeli şartlar altında konaklama ve 

çalışmalarına meydan vermeyecek, çevrenin korunmasına dair mevzuata tam olarak 

uyacaktır.  

10.19. İSTEKLİ, kendisini ayrıca ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet 

tedbirlerini almaya mecburdur. İSTEKLİ, sorumlu olduğu yükümlülükler kapsamında 

gereken dikkat ve özeni göstermek suretiyle yerine getirecek olup, iş mahallinde 

emniyeti sağlamakla ve işin ifası için görevlendireceği kendi personellerin tüm iş sağlığı 

ve güvenliği tedbirlerini alarak can ve mal emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Bu 

itibarla taahhüdün yerine getirilmesinde gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve 

gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek 

kazadan kusuru olmasa bile tamamen ve münhasıran İSTEKLİ sorumludur. TFF, 

belirtilen kazalardan veya işçilerin haklarından dolayı herhangi bir tazminat ve başkaca 

bir meblağ yahut resmi mercilere karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 

herhangi bir ceza ödemek zorunda kaldığı takdirde, İSTEKLİ’ye aynen rücu hakkını 

haizdir. 

İşbu Şartname, ihaleyi kazanacak İSTEKLİ ile imzalanacak Sözleşme’nin ayrılmaz bir 

parçası olup İSTEKLİ tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak teklif ekinde sunulacaktır. 



TFF, imzalanacak Sözleşmede işbu Şartname kapsamı dışında kalan şartları 

belirleyebilir. 

 


