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15.04.2013 
ÜNİTESİ   : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI    : 2013/8431 
 
KONU    : TFF Spor Güvenliği Eğitimi İçin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti alınması işi. 
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 22 Nisan 2013 Pazartesi Günü Saat 15.00 
 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıdaki teknik şartnamede belirtilen hizmetlerin alım işi 
yapılacaktır. 
İşe ait teklifler İstinye Mahallesi Daruşşafaka Caddesi NO:45 Kat.2 de mukim Türkiye Futbol 
Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne kapalı zarf ile teslim edilecektir. 
 
Zarf içerisinde teknik şartnamede belirtilen evraklara ek olarak aşağıda belirtilen belgeler 
konacaktır. 
 

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, 

 
Detay bilgi 0212 3622227 nolu telefonla veya cenkcem@tff.org mail adresinden alınabilir.  
 
TFF. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, Teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, 
dilediği istekliye işe ihale etmekte serbesttir. 
 

 
 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU  
SPOR GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI İHALESİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1. KONU VE KAPSAM 
 
Türkiye Futbol Federasyonu (bundan sonra Federasyon olarak anılacaktır.)tarafından aşağıda 
detaylı olarak açıklanan konuları kapsayacak şekilde Eğitim ve Denetim Hizmetleri alımı 
yapılacaktır. 
 
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili yönetmelikleri 
doğrultusunda, Futbol Müsabakalarında görevlendirilecek, 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine dair Kanuna göre yetki almış, özel güvenlik sertifikalı ve/veya kimlikli, Özel 
Güvenlik Görevlilerinin ve yine aynı kanunun 6.Madde 2.bendinde belirtilen Kulüp 
görevlilerinin (stewardların), spor organizasyonlarında görev alabilecek tüm kamu, kurum ve 
kuruluşların görevlilerinin ve gönüllülerinin, spor güvenliği eğitim ve sertifikası almak 
isteyenlerin FIFA, UEFA, Sağlık ve Güvenlik kriterlerine yönelik müfredat ile eğitilmesi, eğitim 
sonrası eğitim alan personelin ve kulüplerin müsabaka zamanı denetimlerinin yapılmasına 
yönelik iş ve işlemlerinin yapılmasıdır. 
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2. HİZMETLERİN TANIMI: 
 

A) EĞİTİM HİZMETİ: 
 

a)  6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili 
yönetmelikleri doğrultusunda, Futbol Müsabakalarında görevlendirilecek, 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanuna göre yetki almış, özel güvenlik sertifikalı 
ve/veya kimlikli, Özel Güvenlik Görevlilerinin ve yine aynı kanunun 6.Madde 
2.bendinde belirtilen Kulüp görevlilerinin (stewardların), spor organizasyonlarında 
görev alabilecek tüm kamu, kurum ve kuruluşların görevlilerinin ve gönüllülerinin, 
spor güvenliği eğitim ve sertifikası almak isteyenlerin FIFA, UEFA, Sağlık ve Güvenlik 
kriterlerine yönelik müfredat ile eğitilecektir. 

b) Eğitimde görev alacak eğitmenler,  TFF koordinasyonu ile FIFA, UEFA, Sağlık ve 
Güvenlik kriterlerine yönelik müfredat ile eğitilecektir. 

c) Eğitim günlerinin planlanması Federasyon ve yüklenici ile birlikte gerçekleştirilecektir. 
d) Eğitim müfredatı, FIFA, UEFA, Sağlık ve Güvenlik kriterlerine bağlı olarak TFF 

tarafından hazırlanacak ve yüklenici’ ye sunum ve katılımcı sayısı kadar ders notu 
olarak verilecektir. 

e) Eğitim hizmeti en fazla 30 kişiye yönelik verilecektir.  
f) TFF, gerekli gördüğü hallerde eğitim ve eğitime katılmak isteyenlerin kriter kapsamını 

genişletebilir. 
 

B) DENETİM HİZMETİ: 
 
Yüklenici, Federasyonun koordinasyonuyla almış olduğu eğitim ve içerik kapsamında, 
Federasyondan talep edilen her türlü denetim ve danışmanlık hizmetini Federasyonun 
onayıyla verebilir. 
 

3. EĞİTİM ALABİLECEK KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ 
 

a) Kulüp müsabakalarında görev alacak özel güvenlik görevlisi ve kulüp görevlilerinde 
(steward) aranan nitelikler aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

1) Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası 
2) En az lise mezuniyeti 

b) Spor organizasyonlarında görev alacak görevlilerde ve gönüllülerde eğitim alacak kişi 
kriteri organizasyonun kapsamına göre Federasyonca belirlenecektir. 
 

4. DOKÜMANTASYON VE KAYIT SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI : 
 

a) Eğitime katılacak kişilerin kayıtları oluşturulacak tutanakla tespit edilecek ve daha 
sonra TFF tarafından başarılı olmaları halinde kendilerine “SPOR GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMİ SERTİFİKASI” verilecektir. 

b) Eğitim sonrası, eğitim alanlar tarafından eğitim değerlendirme formlarının 
doldurulması sağlanacaktır. 
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c) Eğitim alan kişilere yönelik denetim Federasyonun talebi doğrultusu halinde 
yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Denetim raporlarında yaşanan 
olumsuzluklara istinaden, verilen sertifikasyon iptal edilebilir.  

d) Her eğitim sonrası, eğitmen eğitimi özetleyen bir form doldurup Federasyona bilgi 
verecektir. 

e) Federasyon tarafından talep edilen denetim ve danışmanlık hizmetleri 
neticesinde, yüklenici Federasyona rapor sunacaktır. 

 
5. YÜKLENİCİNİN  ÖZELLİKLERİ :  

 
Yüklenici kuruluş ile eğitmenlerin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir: 
 

a) Kuruluşun en az 5 yıllık iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyetini gösterir belge, 
b) Kuruluş yetkilisi/yetkililerinin İş Güvenliği Uzmanı olması ve aynı zamanda spor alanı 

güvenliği konularında tecrübe sahibi olması, 
c) Kuruluşun TSE ‘den alınmış hizmet sektörü yönelik Hizmet Yeterlilik Belgesi,  
d) Kuruluş adına eğitmen olarak görev alacak asgari 5 kişinin, eğitim müfredatının 

özelliği nedeni ile İş Güvenliği Uzmanlık sertifikalarının olması,  
 
Yukarıda yazılı maddeler için kuruluş teklifinde belgelerinin asıllarını veya tasdikli suretlerini 
vereceklerdir. 
 

6. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI : 
 

a)  Yüklenici, Teknik şartnamenin ana maddelerinde belirtilen taahhüt konusu 
eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetini sorunsuz bir şekilde yerine 
getirecektir. Eğitim ve denetim süresince konu ile ilgili Federasyonu 
bilgilendirecektir. 

b)  Yüklenici ve eğitmenleri, halen yürürlükte olan Kanun, tüzük, yönetmelik, 
tebliğ, genelge vb. yasal düzenlemelere ve halen yürürlükte olan İş Güvenliği 
prensiplerine uyacaktır.  

 
c) Yüklenici, kendi personelini iş kazalarından, meslek hastalığından ve iş 

güvenliği bilgisi ile bilgilendirilmesinden sorumlu olacaktır.  
d) Yüklenici görevlendireceği personelleri, hizmet öncesi yazılı liste olarak 

kuruma bildirmek zorundadır. 
e) Yüklenici personeli, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kurumun iş 

disiplininde belirlenen normal ve fazla çalışma saatlerine uyacaktır. 
f) Yüklenici, kuruma ait bilgilerin üçüncü şahıslara açıklanmayacağını yapılan sözleşme 

ile garanti altına alır. Eğer kanundan gelen zorunluluklardan dolayı üçüncü tarafa bilgi 
verilmesi durumu söz konusu olursa bu durumdan kurum mutlaka bilgilendirilir. 

g) Yüklenici, eğitimlerde Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma gereği, 
güvenlik konularında EGM güvenlik eğitmenleri görevlendirecektir. 
Federasyonun belirleyeceği eğitim programına yönelik, EGM güvenlik eğitmen 
listesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Federasyona bildirilecektir. 

h) Yüklenici, eğitmen başına 1 adet projeksiyon cihazı ve bilgisayar temin 
edecektir. 
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7. FEDERASYONUN SORUMLULUKLARI 

 
a) Yüklenici’ ye eğitim hizmeti ile ilgili müfredatın sunumu ve katılımcı sayısı kadar ders 

notu verilecektir. 
b) Federasyon, eğitim hizmeti verilecek eğitim alanlarını ve sınıfları temin edecektir. 
c) Yüklenici’ nin görevlendireceği personelin, eğitim ve denetim işlerindeki yol ve 

konaklama giderlerini Federasyon karşılayacaktır. 
d) Federasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek EGM güvenlik 

eğitmenlerinin ücretlerini eğitmenlerin hesabına ödeyecektir. 
e) Federasyon, iş bu eğitim ve hizmetlerin karşılığı olan ücretleri, Yüklenici’nin hizmet 

sonrası faturasına istinaden Federasyon ödeme prensiplerine göre ödeyecektir. 
f) Federasyon, eğitici eğitimlerinde simultane çeviri hizmetini ve gerekli tüm 

dökümantasyonu sağlayacaktır. 
 

8. İŞ SÜRESİ :  
 
Sözleşme imzasını müteakiben 3 (üç) yıldır.  
 

9. TEKLİF 
 

İşbu teknik şartnamede belirtilen hizmetleri sağlamak isteyen teklif sahibi kuruluşlar; 
a)  tekliflerini kapalı zarf olarak Federasyonun Satın alma Müdürlüğü’ne 22 

Nisan 2013 tarihi saat 15:00’e kadar sunmaları gerekmektedir. 
b) Teklifte,  
1) 5.maddede belirtilen evraklar,  
2) Eğitim hizmeti için eğitim adam gün fiyatı,  
3) Denetim hizmeti için denetim adam gün fiyatı sunmaları gerekmektedir.  


