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SON BAŞVURU TARİHİ : 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA SAAT 16:00
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 26 Mayıs 2022 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda
oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası için 1100 kişilik Özel Güvenlik Hizmeti satın
alınacaktır. İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma
Müdürlüğüne 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar teslim edebilirler.
İstekliler, daha önce A Milli maçlarda hizmet vermiş, hali hazırla süper lig kulüplerinin maçlarında
hizmet veriyor olması ve üst düzey spor müsabakalarında hizmet verecek personel yeterliliği ve
tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Detaylı bilgi selimcetin@tff.org mail adresinden alınabilir.
İstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif bedelinin %3’ü (yüzdeüç) tutarında geçici teminat verecektir.
Geçici teminat, hükümetçe selahiyetli kılınan bankaların verecekleri, teklif tarihinden itibaren 90
takvim günü müddetli TL bazında, milli bir banka tarafından düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya
nakit olarak TFF’ye ait TR 68 0006 2000 1860 0006 2980 38 nolu IBAN hesabına yatırılacak ve nakit
ödemeyi gösteren banka dekontu ihale dosyasında sunulacaktır. İhale sonucuna müteakip geçici
teminat bedelleri ilgili hesaplara iade edilecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.
Teknik şartname istekli tarafından teslim alınması halinde, istekliler söz konusu şartnameyi üçüncü
kişiler ile paylaşmamakla yükümlüdürler.
Türkiye Futbol Federasyonu 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip
değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir.
Teklif sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
1) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi,
2) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
3) İmza sirküleri (noter tasdikli)
4) Referans dosyası,
5) Vergi Levhası fotokopisi (noter tasdikli)
6) Vergi borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı)
7) Sgk borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı)
8) Noter tasdikli vekaletname (istekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa)
9) Devlet tarafından yetkili kılınan veya milli bir banka tarafından düzenlenmiş, TL bazında geçici
teminat mektubu (teklif bedelinin %3’ü tutarında, teklif tarihinden itibaren 90 gün geçerli olacak)
(firmanın ihaleyi aldıktan sonra sözleşme yapmaktan cayması halinde, bu teminat mektubu TFF
tarafından irat kaydedilir.)

Güvenlik Firmasının Yükümlülükleri:
1. Güvenlik firması, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanununda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda ve ilgili diğer tüm kanun ve yönetmeliklerde
belirtilen özel güvenlik hizmeti için belirlenen yükümlülükler ile İl Spor Güvenlik Kurulu,
Türkiye Futbol Federasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer tüm ilgili kurum ve
kuruluşların özel güvenlik hizmeti ile yayımladığı ve talimat verdiği tüm statü, kural ve
talimatlarda yer alan ilgili yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Güvenlik firması, belirtilen sayıda özel güvenlik personelini verilen program dahilin de
stadyum alanında göreve hazır şekilde bulunduracaktır.
3. Güvenlik firması, 1. güvenlik bariyerinde bilet kontrol ve metal detektörle üst arama
işlemini yapacaktır. Biletsiz seyirci bariyerden içeri alınmayacaktır. Detektörle üst
arama işlemi yapılacak ve ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen yasak maddelerin
içeriye alınması engellenecektir.
4. Müsabaka için açılmış tribünlerde, 1. güvenlik bariyeri ve turnikeler (2.güvenlik
bariyeri) dışında seyircilerin doğru tribüne yönelmelerini sağlayacak personel istihdam
edilecektir.
5. Tüm turnikelerde bilet kesen ve bilet okutan personel istihdamı sağlanacaktır.
Turnikelerde, barkodu okunmayan bilet sahibi kişiler ve varsa biletsiz seyirciler içeri
alınmayacaktır. Barkodu okutulmuş biletle tekrar giriş yapmaya yeltenen kişiler, resmi
güvenliğe teslim edilecektir.
6. Tahliye kapılarında, elinde kapıların anahtarı olan ve sadece bu işle mükellef tahliye
personeli istihdam edilecektir. Girişler sırasında kesinlikle tahliye kapıları
açılmayacaktır. Acil bir durum vuku bulduğunda kapılar polis ve stadyum görevlileri
nezaretinde açılacaktır. Tahliye kapılarından kesinlikle biletli veya biletsiz seyirci
alınmayacaktır.
7. Turnikelerin arızalanması halinde, arızalanan turnike kapatılacak ve diğer çalışan
turnikeler kullanılacaktır. Arızalanan turnikedeki ekip diğer turnikedeki personele
yardımcı olacaktır. Arızalanan turnikeden kesinlikle manuel sistemde, bilet kesme
işlemiyle seyirci alınmayacaktır.
8. Görevli turnikesinden sadece müsabaka alanına girme yetkisi olan akredite edilmiş
kişiler ile stadyum sahası ve tribünlerinde görevli polisler içeri alınacaktır. İçeri girişlerin
kontrolü, akreditasyon listesine göre Güvenlik Firması tarafından yapılacaktır.
Polislerin geçiş kontrolü için yetkili bir amirin görevlendirilmesi konusunda resmi
müsabaka amiri ile görüşmesi güvenlik firması tarafından yapılacaktır. Görevli
kapısından, müsabaka alanına girme yetkisi olan akredite edilmiş kişiler ve stadyum
sahası ve tribünlerinde görevli polisler haricinde biletli veya biletsiz kimse içeri
alınmayacaktır.
9. Tribünlerde görevlendirilen güvenlik personelleri seyircileri numaralı yerlerine
yönlendirecek ve herkesin biletlerinde yazan numaradaki yerlerine oturması
sağlanacaktır. Biletindeki yerine oturmayan seyirciler uyarılarak kendi yerine
oturmaları sağlanacaktır.
10. Tribün birleşim yerlerinde yeteri kadar görevli personel istihdam edilecek, farklı
kategorideki seyircilerin tribün değişimine izin verilmeyecektir.
11. Tribünlerde müsabaka esnasında meydana gelebilecek kaza, yaralanma, bayılma,
taşkınlık vb. sağlığı ve ilk yardımı ilgilendiren olaylarda yardıma ihtiyacı olan kişiler

öncelikle seyirciler için kullanılan seyirci ilk yardım odasına Güvenlik Firması personeli
tarafından yönlendirilecektir. Eğer durum aciliyet ve önem arz ediyorsa bu şahısların
ambülansa en çabuk şekilde ulaştırılması Güvenlik Firması’nın sorumluluğundadır.
12. Sis bombası, bengal ateşi vb adlarda stadyum alanına girişi bir şekilde sağlanan yasak
maddelerin tribünlerde ateşlenmesi veya yakılması halinde derhal güvenlik firması
yetkilileri yakan kişiyi yakalayacak ve resmi güvenliğe teslim edecektir. Yakılan ateş ise
kum sepetinde söndürülecektir.
13. Seyircilerin sahaya inme ihtimaline karşı kapılarda ve saha içinde görevlendirilen
güvenlik personelleri, acil bir durum talimatı ile ilgili olarak onay gelmedikçe, saha içine
seyircileri hiçbir surette almayacaktır. Güvenlik FİRMASI seyircilerin sahaya atlamasına
engel olmakla ile yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde TFF’nin
uğrayacağı zararların tamamını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Güvenlik
Firması ayrıca seyirciler tarafından stada verilecek hür türlü zararları da önlemekle
yükümlüdür.
14. Güvenlik Firması’nın görev yaptığı yerlerde Güvenlik Firması personeli tarafından
yapılacak olan müdahalelerle ilgili olarak TFF personeli ve 3. Şahıslara verilebilecek her
türlü zarardan doğrudan Güvenlik Firması sorumludur. Zarara uğranıldığına dair 3.
Şahıslarca herhangi bir hak talebiyle yapılacak olan başvuru ve/veya dava sonucunda
TFF’nin herhangi bir zarar bedeli ödemesi durumunda Güvenlik Firması, söz konusu
ödenecek olan bedeli nakden ve defaten herhangi bir ihbar veya ihtara gerek
kalmaksızın derhal TFF’ye ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
15. Protokol girişlerinde, SGM personelleriyle irtibatı bulunduğu anlaşılan seyirciler
tribünlere alınacak, ancak böyle bir irtibatı bulunmayan biletsiz seyirciler içeri
alınmayacaktır.
16. Protokol, VIP ve Loca girişlerindeki görevli personeller, seyirci profiline uygun şekilde
davranışta bulunacak ve bu alandaki misafirlerin güvenliği ve yönlendirilmesi en üst
seviyede gerçekleştirilecektir.
17. Naklen yayın araç alanına girecek araçların kontrolü, medya sorumlusu ile irtibatlı
şekilde sağlanacak ve görevli olmayan araçların alana girmesi engellenecektir. Alanda
kesinlikle özel araç otoparkına izin verilmeyecektir. Alan sınırlarındaki kabloların
güvenli bir şekilde kameralara ulaşımının sağlanmasından da güvenlik firması
sorumludur.
18. Takımlar ve hakemlerin stadyuma gelişlerinin güvenli olarak sağlanmasından güvenlik
firması, resmi güvenliğin görevinin bittiği alandan itibaren sorumludur. Otobüslerinden
inişlerinden soyunma odaları alanına girişlerine kadar güvenlik sorumluluğu, Güvenlik
Firması’na aittir.
19. Soyunma odaları bölgesindeki koridorlar ile girişlerin yapıldığı kapılardaki akreditasyon
kontrolü ve yetkisiz kişilerin engellenmesi sorumluluğu, Güvenlik Firması’na aittir.
20. Sahaya çıkılan körük, yer altı tüneli bölgesindeki tüm güvenlik düzeni ve naklen
yayıncının sağlıklı iş yapabilmesinin sağlanması, Güvenlik Firması’nın
sorumluluğundadır. Körüğün açılıp kapanması ve körük ağzındaki akreditasyon
kontrolü ve yetkisiz kişilerin girişinin engellenmesi gibi tüm güvenlik işlemleri Güvenlik
Firması’nın sorumluluğundadır.

21. Basın tribünündeki tribün düzeninin sağlıklı işlemesi için yönlendirme görevi ve
güvenliğin sağlanması, Güvenlik Firması’nın sorumluluğundadır. Basın tribününden
sonraki, basın çalışma salonları ve basın toplantı salonları ve tüm röportaj yerlerinin
güvenlik sorumluluğu, Güvenlik Firması’na aittir.
22. Stadyumda faaliyet gösterecek yeme-içme ve eğlence gibi tüm aktivitelere ait servis
araçları, personel girişleri organizasyonlarının tüm güvenlik sorumluluğu ve giriş-çıkış
kontrolleri Güvenlik Firması’na aittir. Yeme–içme organizasyonu için getirilen
malzemelerde şüphelenilen malzemeler olduğunda Güvenlik Firması’nın bu
malzemeleri kontrol etme yetkisi vardır. Stadyum alanına pet şişe ile giriş yapılmasına,
Güvenlik Firması kati surette engel olmalıdır. Aksi halde meydana gelecek zararlardan
Güvenlik Firması sorumlu olacaktır.
23. Güvenlik Firması, görevini icra ederken vuku bulan olayları, resmi güvenliğe derhal
bildirecek olup, olayın olduğu alandaki görevlendirme hususu, resmi güvenliğin
talimatına göre yapılacaktır. Gerekli görülen durumlarda resmi güvenliğe destek
sağlanacaktır.
24. 1. güvenlik bariyeri kapıları harici kaçak olarak girmeye çalışan kişilerin içeri girmesi
engellenecek, girmeye çalışanlar resmi güvenliğe teslim edilecektir.
25. Turnikelerde pankart kontrolü resmi güvenlikle birlikte yapılacak; ilgili kanun, il spor
güvenlik kararı ve TFF kurallarına uygun olmayan pankartlar stadyum içerisine
alınmayacaktır.
26. Stadyum alanı içerisinde konuşlandırılacak rezerv güvenlik personeli, TFF‘nin
talimatıyla ilgili bölgelerde görevlendirilebilecektir. Ayrıca müsabakanın seyrine göre,
müsabaka öncesi görevi biten güvenlik personeli müsabaka esnasında başka bir
göreve, TFF tarafından gelen talimatla yönlendirilebilecektir.
27. Güvenlik Firması, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında görev yerlerinde
bulunacak ve seyircilerin tüm tahliyesi bitene kadar ve takımlar ile hakemler
stadyumdan ayrılana kadar görev yerini terk etmeyecek olup, TFF güvenlik
sorumlusunun son talimatına kadar güvenlik operasyonuna devam edecektir.
28. Güvenlik Firması çalıştıracağı elemanların temiz, titiz ve kalifiye olmasını sağlayacaktır.
29. Güvenlik Firması çalıştıracağı elemanların 5188 Sayılı Kanuna uygun eğitimlerden
geçmiş ve bu kapsamda sertifika sahibi olduğunu kabul eder. Aksine bir durumda
sorumluluk, tümüyle Güvenlik Firması’na aittir.
30. Personel, görevin ifası sırasında güvenlik firması üniforması üzerine TFF Akreditasyon
sistemindeki sarı ve turuncu renkli önlük giyecektir.
31. Hizmetlerin ifası sırasında kullanılacak makine, ekipman, kimyasal ve her türlü
malzeme Güvenlik Firması tarafından karşılanacaktır.
32. Hizmetlerin ifası sırasında görülen teknik arızalar liste halinde TFF yetkilisine
bildirilecektir.
33. Hizmetlerin ifası sırasında yapılan işlerin günlük dökümü, müsabakadan bir sonraki gün
TFF yetkilisine rapor edilecektir.
34. Güvenlik Firması, hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği hizmetleri ve
personel tedarikini üçüncü şahıslardan dilediği gibi temin edebilir. Bununla birlikte
Güvenlik Firması, dışarıdan temin ettiği veya edeceği tüm hizmetler ve/veya
malzemeler için TFF’ye karşı doğrudan sorumlu olup, hizmeti ve/veya malzemeyi bir
başka firmadan alacak olması, işbu sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Güvenlik
Firması, bu konuda TFF karşısında tek sorumlu ve mesul olduğunu gayri kabili rücu
olarak kabul ve beyan etmiştir.

