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TFF  TARAFINDAN BEYKOZ BELEDİYESİ SINIRLARI 

 İÇERİSİNDE ALTYAPI VE TEL ÖRGÜ DAHİL SENTETİK ÇİM SAHA YAPIM İŞİ  

ÖZEL TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ 

 

İşbu Teknik ve İdari Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) 

tarafından Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde yaptırılması planlanan 8 adet 35m x 50m ebatlı 

sentetik çim mini saha yapım işi için teklif sunacak firmaların (Bundan böyle İSTEKLİ olarak 

anılacaktır.) sağlaması gereken şartları ve vereceği hizmetlerin kapsamını belirlemektedir.  

 

 

1 SENTETK ÇİM VE ALTYAPI PROJE KAPSAMI 

  

8 adet 35m x 50m ebatlı sentetik çim mini saha projesi kapsamında altyapı (Betonarme Hatılı 

Hariç) ile tel örgü işleri dahil aşağıda yeri ve ölçüsü belirtilen sahaların FIFA 1 veya 2 Yıldız 

Sertifikasını (Bundan böyle FIFA Sertifikası olarak anılacaktır.) haiz sentetik çim ürün ile 

kaplanması işidir. Belirtilen sahalar İstanbul İli, Beykoz İlçesi  sınırları dahilinde yapılacaktır. 

Yüklenici TFF’nin bildireceği Beykoz İlçesi sınırları içerisinde, Beykoz Belediyesi tarafından 

gösterilen yerlerde uygulama yapacağını ve herhangi ek bir bedel talep etmeyeceğini kabul, 

beyan ve taahhüt etmiştir.   

 

Beykoz Belediyesi Sınırları İçerisinde, 8 Adet 35 m x 50 m sentetik çim mini saha yapımı 

 

1.1 Söz konusu sahalar, 33 m x 48 m ebadında saha çizgisi ile sınırlanacak olup saha çizgileri 

arkasında bırakılacak boşluklar ile sentetik çim uygulamasının 35 m. x 50 m. olmak üzere her 

bir saha için  1.750 m2 olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

1.2 Uygulamada, FIFA 1 veya 2 Yıldız kriterlerini karşılayan ürün ile FIFA Laboratuvar test 

raporunda belirtilen ve FIFA tarafından belirlenmiş tolerans aralığına uygun miktarda dolgu 

malzemesi (kum ve granül) kullanılacaktır. Söz konusu test raporu İngilizce ve Türkçe olarak 

teklif ekinde sunulacaktır. 
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1.3 İSTEKLİ belirtilen sahalar için m2 birim fiyat bazında altyapı işlerine (çevre betonarme hariç, 

mıcır, drenaj sistemi vb.) ilişkin teklif de sunacaktır. Altyapı yapım işi kapsamında hatıl yapımı 

Beykoz Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Sentetik çim ürünün sahaya uygulanması 

öncesinde yapılması gereken tüm masraflar (malzeme ve iş makinesi temini, nakliye, işçilik, 

vb.) altyapı m2 fiyatına dahil olacaktır. Altyapı işinin kapsamı işbu Şartname ekindeki Tip 

Proje Paftasında belirtilmekte olup, söz konusu altyapı işinin İSTEKLİnin teklif edeceği sentetik 

çim ürüne uygunluğunun teyidi amacıyla İSTEKLİ, Proje paftalarını şirket kaşesi üzerine 

atılacak imza ile onaylayacak ve teklif ekinde sunacaktır.  

1.4 Sentetik çim uygulamaları öncesinde altyapı işlerinin tamamlanmasını takiben altyapı 

konusunda uzman bir firmaya saha kotları ve altyapı kontrol ettirilecek varsa gerekli 

düzeltmeler yaptırılarak, altyapının FIFA Sertifikalı ürün uygulamasına uygun olduğuna dair 

yazılı rapor hazırlatılarak TFF’ye sunulacaktır. İşbu rapor bedeli ile hatıl uygulaması hariç 

altyapı bedelleri İSTEKLİ tarafından karşılanacak olup sahalar için teklif edilecek m2 birim 

fiyata dahil olacaktır. 

1.5 TFF, Proje kapsamındaki sahalar için imalat sonrasında belirleyeceği herhangi bir sahadan, 

tamamlanma tarihinden 1 ay içerisinde numune alma ve FIFA’ ya akredite bir laboratuarda 

DSC testi yaptırma hakkını saklı tutar. Bu nedenle İSTEKLİ sunmuş olduğu teklifte ürünün FIFA 

1 Yıldız kriterlerine esas laboratuar test belgesini teklif ekinde sunacaktır. İSTEKLİ, üretici ise 

DSC testi için sahadan alınacak numunenin FIFA laboratuarında mevcut şahit numune ile 

karşılaştırılmasına izin vereceğini, yetkili temsilci olması durumunda ise üreticiden şahit 

numune ile karşılaştırılmanın yapılabilmesi için gerekli izinleri alacağını kabul ve taahhüt eder. 

Gerekli izinlerin sağlanmaması ve/veya DSC test sonucunun olumsuz olması durumunda söz 

konusu ürün sahadan kaldırılacak, TFF tarafından bedel ödenmeyecek, söz konusu saha 

sözleşmede belirtilen ürün ile yeniden yapılacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde 

TFF’ nin sözleşmeyi fesih, teminatı irat kaydetme ve tazminat hakkı saklıdır. Herhangi bir 

sahanın DSC sonuç raporunun olumsuz çıkması durumunda TFF’nin daha önceden TFF’ye 

teslim edilmiş sahalardaki malzemeleri İSTEKLİ’ye iade ve ödemiş olduğu bedelleri geri alma 

hakkı saklıdır. 

1.6 TFF, belirlenen yer bazında bir veya daha fazla sahada uygulamanın iptaline ya da uygulama 

ebatlarında değişikliğe karar verebilir.  İSTEKLİ, uygulamanın iptal edilmesi nedeniyle o 

sahaya ilişkin ödemenin kendisine yapılmasını veya bu nedenle uygulama yapacağı sahaların 

bedelinde artırıma gidilmesini talep edemez. 

1.7  İSTEKLİ, sahalardaki betonarme hatıl çalışmalarının tamamlanmasının kendisine bildirilmesini 

müteakip en geç 30 gün içerisinde altyapıyı tamamlamak ve 7 gün içerisinde altyapı uygunluk 

raporunu TFF’ye sunmak zorundadır. İSTEKLİ, altyapı uygunluk raporunun tanzim tarihinden 

itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde tüm (sentetik çim ve tel örgü) uygulamaları 

tamamlayarak sahayı teslim edecektir.  

1.8 TFF, projede yaşanabilecek gelişmeler nedeniyle bildirmiş olduğu Beykoz İlçe sınırları 

içerisinde ki herhangi uygulamayı, başlamamış olması şartıyla Beykoz İlçesi sınırları içerisinde 

veya başka bir alanda gerçekleştirmeye ya da bir veya daha fazla sahada uygulamanın iptaline 

karar verebilir. Uygulama yerinin değişmesi durumunda İSTEKLİ bildirilen yeni alanda 

uygulama yapacaktır. İSTEKLİ Beykoz İlçesi içerisinde yer değişikliği nedeniyle nakliye dahil ek 

bedel talep edemeyeceği gibi, uygulamanın iptal edilmesi nedeniyle o sahaya ilişkin 

ödemenin kendisine yapılmasını talep edemez.  
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1.2 TEL ÖRGÜ PROJE KAPSAMI 

 

1.2.1 Her bir saha için projesine uygun olarak hazırlanmış betonarme çevre ve destek 

hatılları içerisine 101.6 mm x 3 mm siyah boru ya da 100 mm. Çaplı PVC kılavuz borular Yerel 

Yönetim tarafından yerleştirilecektir. Saha, çevre tel örgü sistemi uygulamasına hazır olarak 

teslim edilecektir. Bu altyapı üzerine aşağıda belirtilen özelliklerde demir karkas uygulaması 

İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. 

 

1.2.2 Beton hatıl içerisine yerleştirilen 101.6 mm x 3mm boru / 100 mm. PVC boruların 

içerisine 88.9 mm x 3 mm borular yerleştirilecektir. Ankraj boruların boyu 40 cm-50 cm 

olacaktır. Sahanın bitmiş halde üst kotu, kısa ve uzun kenarlarda 5.50-5.60 m. olacaktır. 

 

1.2.3 Dikmelerin aks aralığı 3 m. uzunluğunda olacak, 5.50 üst kotunda olan kısımlar için 

yatayda 4 sıra 60.3 mm x 2.5 mm boruların montajı yapılacaktır.  

1.2.4 Dikmelerin üst açık uçları plastik tapalar ile kapatılacaktır. Tüm kenarlarda; her 3 

aksta, 1 aksa çapraz 60.3 mm x 2.5 mm borular atılacaktır. 

 

1.2.5 Sahanın uygun kenarına (sahanın genel mimari planına uygun) çift açılır, toplam 3 m. 

eninde kapı açılacaktır. Sahaların üst kotu 5.50 m. Olan kısa ve uzun kenarlarında, her 3 aksta 

1 adet 88.9 mm x 3 mm destek borusu proje paftasında belirtilen şekilde imal edilerek tel örgü 

taşıyıcı dikmelerine bağlanacaktır. Destek borusunun en üstünde aydınlatma armatürü 

montajı yapılabilmesi için yatay lama demir bırakılacaktır 

 

1.2.6 Tüm sistemin kaynak yerleri, paslanmaya karşı Zinga sıvı çinko ile astarlanacaktır 

 

1.2.7 Tüm demir karkas montaj sonrasında RAL 6009 renk kodlu akrilik esaslı dış etkenlere 

dayanıklı boya ile 2 kat boyanacaktır. 

 

1.2.8 Yukarıda belirtilen demir karkas imalatının tamamlanmasından sonra TSE belgeli, göz 

aralığı 5 cm., minimum 2.5 mm. kesitli galvaniz tel üzeri PVC kaplı (Sıcak PVC kaplama tercih 

edilmeyecektir) örgü çit teli ile sahanın etrafı çevrilecektir. 

 

1.2.9 İSTEKLİ, altyapı uygunluk raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 45 (Kırkbeş) 

takvim günü içerisinde her bir sahada tel örgü uygulamasını tamamlayacaktır.   

 

1.2.10 Altyapı işinin kapsamı işbu Şartname ekindeki Tip Proje Paftasında belirtilmekte olup, 

söz konusu altyapı işinin İSTEKLİ’nin teklif edeceği çevre tel örgü sistemine uygunluğunun 

teyidi amacıyla İSTEKLİ, Proje paftalarını şirket kaşesi üzerine atılacak imza ile onaylayacak ve 

teklif ekinde sunacaktır.  

 

 2 TEKLİFİN KAPSAMI 

 

2.1 İSTEKLİLER  ihaleye katılabilme şartı olarak ihale için verdikleri toplam  teklif bedelinin %5 

tutarında milli banka tarafından düzenlenmiş, kat’i limit içi ve en az 05.08.2015 tarihine kadar 

geçerli geçici teminat mektubunu, İhale dosyası ile birlikte TFF Satın Alma Müdürlüğüne 
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teslim edecektir. İlgili geçici teminat mektubu 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. 

 

2.2 İşbu şartname kapsamında yapılacak olan tüm sahaların sentetik çim, altyapı ve tel örgü 

sistemi uygulaması için İSTEKLİ m2 birim fiyatını teklif mektubunda sunacaktır. Birim fiyat 

teklifi işin yapımı için gerekli tüm malzeme, alet-edevat, sarf malzemesi, işçilik, konaklama 

giderleri, nakliye bedeli, müteahhitlik karı, yasal ödemeler vb. tüm bedelleri kapsayan 

anahtar teslim götürü bedel olacaktır. Yukarıda belirtilen verilecek olan m2 birim fiyat, 

herhangi coğrafi sınırlama olmaksızın  Beykoz İlçesinin tamamı için geçerli olacaktır. İSTEKLİ, 

uygulama alanının şehir merkezine uzaklığını öne sürerek herhangi ek bedel talebinde 

bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.   

   

2.3 İSTEKLİLER sentetik çim olarak FIFA 1 Yıldız VEYA 2 Yıldız Laboratuvar test kriterlerine uygun, 

minimum 50 mm. hav uzunluğuna sahip monoflament tip ürün ile granül dolgu malzemesi 

olarak SBR kullanacaklardır. Kumlama ve granül serme işlemi, makine ile gerçekleştirilecektir. 

 

2.4 Teklif mektubunda, hem sentetik çim hem de tel örgü için teklif edilen ürünün markası, 

modeli ve menşei belirtilecek olup 30 cm. x 30 cm. ebadında arka yüzünde tanıtım etiketi 

bulunan numune teklif dosyasına eklenecektir. Numune gönderilmeyen ya da etiketsiz 

numuneli teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

2.5 TFF, İSTEKLİ’den uygulamaların birden fazla sahada, aynı anda yürütülmesini talep edebilir. 

İSTEKLİ yeterli ve gerekli sayıda ekip ve ekipmanı hazır bulundurmak zorundadır.  

 

2.6 TFF, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp,   5894 

sayılı yasa ile kurulmuş özel hukuka tabi, özel bir tüzel kişiliktir. Bu bağlamda işbu ihale süreci 

tümüyle özel hukuk hükümlerine tabi olup, TFF verilen teklifleri dilediğince değerlendirme ve 

teklif sahipleri ile sözleşme yapıp yapmama konusunda tamamıyla serbesttir. TFF, teklif 

edilen ürünlerden teknik özelliklerine göre seçim yapma hakkını saklı tutar.  Bununla beraber 

TFF tarafından daha önce yapılan şartnamelere teklif verip gerek şartnamede, gerekse 

şartname sonrasında düzenlenen hükümlere aykırı hareket eden ve/veya iş için belirlenen 

kriterlerden bir ve/veya birkaçını yerine getirmeyen firmalar, teklif sunamayacaklardır. Bu 

firmaların teklif sunması durumunda TFF, söz konusu teklifleri incelemeye almayacaktır. 

 

2.7 Kapalı Zarf ile toplanacak teklifler TFF tarafından serbestçe değerlendirilecek olup; TFF, 

yapılacak değerlendirme sonrasında uygun gördüğü teklifleri veren firmalar haricinde ayrıca 

“e-ihale” sistemi ile ihale sürecine devam etme hakkını saklı tutar. Bu durumda TFF 

tarafından uygun görülen teklif sahibi firmalar, “e-ihale” sürecinin tamamlanılmasına kadar 

herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

  

 

2.8 İSTEKLİ, uygulamayı gerçekleştirdiği tüm sahalarda, sahanın TFF’ye tesliminden sonraki 12 

aylık süre içerisinde bir kez uygun makine ve ekipman kullanılarak bakım gerçekleştirecektir. 

Söz konusu bakım bedeli her bir saha için verilecek teklif tutarına dahil olacaktır. Firma saha 
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teslimi sonrasında kullanıcı tarafından yapılması gereken günlük, haftalık ve aylık bakım 

programını içeren “bakım talimatı”nı kullanıcıya teslim edecek ve bu bakımlara ilişkin uzman 

personelce eğitim verecektir. Yıllık bakım sonrasında İSTEKLİ, kullanıcının bakım işlemlerine 

ve sahanın genel kondisyonuna yönelik rapor düzenlenecek ve TFF’ye sunacaktır.  

 

2.9 İSTEKLİ, FIFA talimatları gereğince sahada bulundurulması gereken fırça ve benzeri insan gücü 

ile kullanılabilecek ekipman listesini teklif mektubunda belirtecek olup bu ekipmanı saha 

tesliminde eksiksiz olarak kullanıcıya teslim edecektir. Bu ekipmanların bedelleri her bir saha 

için verilecek teklif tutarına dahil olacaktır.  

 

2.10 Altyapı işlerinde belirtilen hatıl işleri Belediye tarafından yapılacağı için hatıl yapım 

sırasında İSTEKLİ’nin Belediye ile koordineli çalışması gerekmektedir. Bu bağlamda tel örgü 

veya altyapı uygulamaları esnasında hatıl yapımından dolayı oluşabilecek problemlerden 

İSTEKLİ sorumludur.  

 

2.11 Proje kapsamındaki sahalar için 4 m. x 2 m. Ebadında, 1 çift alüminyum kale direği 

kullanılacaktır. Ürünlerin temini (Her saha için 1 çift) ve sahaya ankrajı (sabitleme işlemi) 

İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. Kale direği fiyatları her bir saha için verilecek teklif tutarına 

dahil olacaktır. Ankraj sistemi kale direğine oyuncu tarafından çekme kuvveti uygulansa dahi 

direğin devrilmeyeceği şekilde yapılacaktır.  

 

2.12 Firmalar garanti sürelerini belirten (minimum 3 yıl) garanti taahhütnamelerini teklif 

ekinde sunacaklardır. Bakımlarının kullanıcı tarafından usulüne uygun olarak yapılmış olması 

şartı ile garanti süresinde meydana gelebilecek hasarlar İSTEKLİ tarafından en geç 30 (Otuz) 

gün içerisinde bedelsiz tamir edilecektir. 

 

2.13 Sözleşmenin düzenlenmesinden doğan tüm resmi, harç ve vergiler İSTEKLİye ait 

olacaktır. 

 

          3   ÖDEMELER VE TEMİNATLAR 

 

3.1 Uygulama sonucunda İSTEKLİye, teklif edilmiş birim fiyat ile yer üstü m2 uygulama alanının 

çarpılması sonucu hesaplanacak bedel ödenecektir. Saha şartları gereğince planlanandan 

daha dar veya geniş bir alana sentetik çim uygulanmasının TFF tarafından bildirilmesi 

durumunda gerçekleştirilecek net uygulama alanı (m2) üzerinden ödeme yapılacaktır. TFF, 

proje kapsamında uygulama miktarını sözleşme bedeline  göre %30 oranında artırmakta ya 

da eksiltmekte serbesttir. 

3.2 İSTEKLİ’ye Proje’ de belirtilen sahalar için, sözleşme imzasını takip eden 7 (Yedi) gün 

içerisinde TFF’ye teslim edeceği avans teminat mektubu karşılığında sözleşme tutarının 

%30’luk kısmı avans olarak ödenir. Avans teminat mektubunun sözleşme tutarının %30’una 

karşılık gelecek şekilde, milli bir banka tarafından düzenlenmiş,  kat’i, limit içi ve en az 6 ay 

süreli olması gereklidir. İSTEKLİ avans kullanmamakta serbesttir. 

3.3 Proje’de belirtilen sahalar için her bir sahada kullanılacak tüm malzemelerin şantiyeye teslim 

edildiğinin TFF Bölge Müdürlüğü tarafından tespiti sonrasında sözleşmede o saha için 

öngörülen toplam tutarın %50’si (kullanıldıysa avans tutarı düşülerek) ödenir. Sahanın 



6 

 

teslime ve kullanıma hazır hale gelmesi ve bu durumun TFF tarafından tespiti sonrasında ise 

sözleşme de o saha için öngörülen toplam tutarın %30’u ödenir. Bakiye %20’lik kısım ise 

Geçici Kabul tamamlandıktan sonrasında ödenecektir. 

3.4 İşin yapımına ilişkin kati teminat toplam sözleşme tutarının %10’u olup, milli bir banka 

tarafından tanzim edilmiş limit içi, kat’i ve süresiz teminat mektubu olarak verilecektir. Söz 

konusu teminat, bakım işleminin gerçekleştirilmesi şartı ile SGK Kurumundan ilişiksizlik 

belgesi alınması ve her bir saha için ayrı ayrı olmak üzere saha tesliminden 1 yıl sonra kati 

kabul tutanaklarının düzenlenmesi ve TFF’ye ibrazı sonrasında iade olunacaktır. 

 

 4 UYGULAMA ESASLARI 

 

4.1 Altyapı ve tel örgü sistemi dahil olmak üzere, sahanın malzeme temini ve sentetik çim 

uygulaması, TFF’nin yapacağı bildirimden itibaren tüm iş kalemlerini en geç 60 (Otuz) gün 

sonra tamamlanmış olacaktır. Gecikmelere ilişkin ifaya eklenen nitelikteki cezai şart her bir 

saha için günlük 500 TL (Y/BeşyüzTürkLirası) olarak belirlenmiştir.  

4.2 İSTEKLİ her bir uygulama için SGK Müdürlüğünde işyeri açılışı yaptıracak ve kat’i teminat 

iadesi öncesinde bu kurumdan ilişiksiz belgesi getirecektir. 

4.3 İSTEKLİ malzemeleri şantiyeye getirdiği andan itibaren malzeme değeri üzerinden sahanın 

geçici kabul tarihine kadar geçerli olacak şekilde all-risk sigorta yaptıracaktır.   

4.4 İSTEKLİ işbu şartname kapsamında belirtilen sürelerin mücbir sebepler nedeniyle uzatılması 

taleplerinin değerlendirilmesi hususunda TFF Yönetim Kurulu yetkilidir. TFF Yönetim Kurulu 

süre uzatımı için yapılacak başvuruları neden göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir. 

4.5 İSTEKLİ işin başından sonuna kadar şartname konusu işle ilgili taşıma, yükleme, boşaltma, 

istif, inşa, imal, montaj, vb. tüm işlerin yapılması sırasında meydana gelebilecek kaza, iş 

kazası, hasar, kayıp ve zararlar ile bunların sebep olacağı her çeşit bedeni, maddi ve manevi 

zarar ve tazminatlar ile şartname konusu işleri yaparken kendi işçilerinin, kullandığı diğer alt 

yüklenicilerin işçilerinin ve üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan, mali, hukuki ve cezai olarak 

tek başına sorumludur. 

4.6 İşbu özel teknik ve idari şartnamede yazılı hususlar Teklif Sahibi tarafından okunmuş olup 

belirtilen şartların işin yapımı süresince geçerli olacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.  

5 TEKLİF VERMENİN ÖNŞARTI VE BENZER İŞ KABUL EDİLECEK İŞLER:  

 

5.1 Teklif vermenin ön koşulu, FIFA Lisansına sahip sentetik çim üreticisi olmak veya  FIFA 

Lisansına sahip sentetik çim üretici firmanın yetkili temsilcisi olmak veya altyapı sistemi dahil en 

az 1 adet FIFA 1 veya 2 Yıldız Sertifikalı sentetik çim ürün ile kaplı  sentetik çim saha içermek 

koşuluyla tek sözleşme ile son (Y/10) yıl içerisinde  gerçekleşmiş KDV Hariç en az 250.000.-TL 

(Y/İkiyüzelibinTürkLirası) tutarında iş  bitirme belgesine sahip olmaktır.  

 

5.2 Yukarıda ki madde de belirtilen belgelerden (FIFA lisanslı üretici veya yetkili temsilci  veya 

iş bitirme belgesi) herhangi birinin sunulmaması halinde teklifler  değerlendirilmeyecektir. 

 

    6   TEKLİF VERECEK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ARANAN KOŞULLAR VE İSTENEN       

BELGELER 
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 İSTEKLİLER, hazırladıkları teklife esas evraklarını iki ayrı zarfa koyacaklardır. Bu  zarflar, dış 

zarf ve iç zarf diye anılmaktadır. 

 

 

 6.1     Dış Zarf 

 

Dış zarfın içerisinde bulunan ve İSTEKLİ tarafından sunulması gereken belgeler (g – m) maddeleri 

arasındaki belgeler İSTEKLİ tarafından her sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış halde sunulacaktır) 

şunlardan ibarettir: 

a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi (davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış);  

 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, davet tarihinin veya ihale 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, 

bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

c. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

d. Son 10 (Y/on) yıl içerisinde gerçekleştirdiği/gerçekleştirmekte olduğu işbu Şartname 

3. Maddede belirtildiği şekliyle benzer işlere ait iş bitirme/durum belgesi, sözleşme, 

vb. veya FIFA Lisansına sahip sentetik çim üreticisi olduğunu gösterir belge veya FIFA 

Lisansına sahip sentetik çim üretici firmanın yetkili temsilcisi olduğunu gösterir belge. 

e. İlgili SGK ve Vergi Dairelerinden alınmış güncel borçsuzluk belgeleri, 

f. Firma Referans (Tanıtım) Dosyası, 

g. İşbu Özel İdari ve Teknik Şartname, ,  

h. Sözleşme Taslağı, 

i. Tip projeler, 

j. Garanti taahhütnamesi,  

k. Sentetik çim saha bakım ekipman listesi  

l. Marka listesi (Tüm alt iş kalemleri için), 

m. DSC testine ilişkin taahhütname, 

n. Sentetik çim numunesi, FIFA laboratuvar raporu,  

o. Tel Örgü Numunesi 

p. İşbu Şartnamede belirtilen şartlarda hazırlanmış İç Zarf. 

 

 6.2       İç Zarf 
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a. Teklif Mektubu, 

b. Geçici Teminat Mektubu. 

 eklemek zorundadırlar. 

 

7.       TESLİM YERİ VE ADRESİ 

 

7.1     Teklifin, 12.05.2015 SALI, günü, saat 15:00'e kadar TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı 

Köyü Beykoz/İstanbul adresine teslim edilmesi gereklidir. Geç verilen teklifler ve postada 

olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 

8.    İŞ GÜVENLİĞİ 

 

8.1 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. 

 

8.2 İş güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek konusunda tüm sorumluluk İSTEKLİ’ye 

aittir. İSTEKLİ, “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini harfiyen 

yerine getirmekle yükümlüdür. İSTEKLİ, personeline gerekli tüm iş güvenlik ekipmanlarını 

kullandırtmakla ve bunun takibini yapmakla sorumludur. Kullanılacak iskelelerin, 

vinçlerin, çalışma mekânlarının emniyetli olduğu durumlarda çalışma yapılacaktır. Yapım 

esnasında İSTEKLİ personelinin, sahada 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 teminat 

mektubundan tazmin etmekte serbesttir. Kesin teminat mektubunun 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. 

 

8.3 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.  
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8.4 Yapılacak işin niteliği açısından; özellikle Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 

(23.12.2003/25325 tarih ve sayılı Resmi Gazete), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

(09.12.2003/25311 tarih ve sayılı Resmi Gazete), Kişisel Koruyucu Donanımların 

İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi 

Gazete) ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

(11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi Gazete) öncelikli olmak ve bu yönetmeliklerle 

sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuatta yer alan tüm hususları yaptığı işte uygulamakla 

yükümlüdür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve diğer 

mevzuatın TFF’ye yüklediği bütün sorumlulukları zamanında ve tam olarak yerine 

getirecektir. İSTEKLİ, işyerinde, inşaat işlerindeki esaslar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik 

gibi, işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanları, işyeri ve 

eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde, şantiye faaliyetlerinin 

fiilen başladığı ve işçilerin işbaşı yapmasından önceki bir tarihten itibaren ilan tahtalarına 

asmak suretiyle duyurur.  

 

8.5 İSTEKLİ, kendisini ayrıca ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini almaya 

mecburdur. Bilcümle iskele, geçit, vinç, iksa, halat, kanca, ekskavatör, loder, kompresör, 

kompaktör, kırıcı, delici, traktör, kamyon, vs. İSTEKLİ tarafından kontrol edilerek sağlam 

olduğuna kanaat getirildikten sonra işçiler işe devam edeceklerdir. 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. 

 

9.       TFF’NİN SÖZLEŞME AKDİNDEN SARFINAZAR ETMESİ 

 

9.1   Satın almanın katileştiğinin İSTEKLİ’ye tebliğinden sonra TFF, sözleşme akdinden     

sarfınazar ettiği takdirde İSTEKLİ herhangi bir masraf ve zarar ziyan veya herhangi bir nam 

altında tazminat talebi gibi herhangi bir talepte bulunamaz. 

 

10     İSTEKLİLERE VERİLEN SATINALMA DOKÜMANLARI 

 

a. Teklif Mektubu Örneği 

b. Özel İdari ve Teknik Şartname 

c. Sözleşme Taslağı 

d. Tip projeler 

e. Geçici Teminat Mektubu Örneği 

 

İşbu özel teknik ve idari şartname, ihaleyi kazanacak İSTEKLİ ile imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz bir 

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

ilişkin imzalanacak sözleşmede işbu şartname kapsamı dışında kalan şartları belirleyebilir. 

 


