
 
ÜNİTESİ                          : Satın Alma Müdürlüğü  
 
SAYI                                 :2013/ 11709 
 
KONU                             : FIFA U20 Dünya Şampiyonası Güvenlik Hizmeti Alım İşi.  
 
SON BAŞVURU TARİHİ :06 Haziran 2013 Perşembe Günü Saat 15:00  
 
21 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında 7 şehrimizde yapılacak olan FIFA 20 yaş altı Dünya  
Şampiyonası için merkezde ve şehirlerde çalışmak üzere güvenlik hizmeti alınacaktır. Güvenlik hizmeti 
özel güvenlik ve steward (merkez yönetime bağlı) olarak iki şekilde alınacaktır. 
 
Özel güvenlik olarak belirtilen hizmet, 5188 sayılı özel güvenlik kanuna tabi kişiler tarafından, steward 
ise güvenlik sektöründe hizmet vermiş ve güvenlik riski yüksek işler yapmış firma personellerinden 
temin edilecektir. 
   
7 şehirde stadyumlarda, otellerde, antrenman tesislerinde, havalimanlarında ve şehir merkezinde 
(etkinlik alanları, fan zone, LOC’un belirleyeceği alanlar) çeşitli görevlerde hizmet temini alımı 
yapılacaktır.(BKZ EK) 
 
LOC, Lokal Organize Komitesi olarak adlandırılan FIFA adına ülkemizde konu dünya şampiyonasını 
düzenlenmesini yerel makamlar düzeyinde koordine eden Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 
oluşturulan komitedir. 
 
LOC organizasyon bünyesinde görevlendirilecek özel güvenlik ve steward hizmetini temin edecek 
ve FIFA ile birlikte güvenlik sorumluları vasıtası ile koordinasyonu sağlayacaktır. LOC’un merkezde 
ve her ev sahibi şehirde LOC Şehir Güvenlik Sorumlusu bulunacaktır. Özel güvenlik hizmeti bu 
aşamada başlayacaktır. Her etkinlik alanında (stadyum, antrenman tesisi, otel, havalimanı, şehir içi 
etkinlik alanı) özel güvenlik firmasından bir amir ve amire bağlı özel güvenlik görevlileri görev 
yapacaktır. Tüm bu etkinlik alanındaki özel güvenlik personelleri, LOC Şehir Güvenlik Sorumlularına 
bağlı olarak her çalışacaktır.  
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STADYUM  
 
Stadyum alanında ayrıca stadyum yönetimince atanan Stadyum Güvenlik Sorumlusu özel güvenlik 
hizmetini koordine edecektir. Özel güvenlik firması ayrıca stadyum için çeşitli alanlarda amir 
personeller ve bunlara bağlı özel güvenlik personelleri atayacaktır.Konu stadyum dağılım şeması 
aşağıdadır.Stadyumlardaki özel güvenlik planlaması genelde lig organizasyonundaki gibi 
uygulanacaktır sadece soyunma odalarının bulunduğu koridorlar ve saha içinde polis olmayacağından 
tüm koordinasyon özel güvenlik marifetiyle sağlanacaktır. 
 

 
Stadyum özel güvenlik görev tanımı; 
Maç günü dışında; 

a) Stadyum alanında giren her aracın bomba ve riskli malzeme kontrolü yapılmasını sağlamak, 
gerekli arama gereçlerini temin etmek, 

b) FIFA ve LOC’a ait depo ve odaların güvenliğini sağlamak, 
c) Stadyuma giren kişilerin bilgilerini kaydetmek, gün sonunda stadyum güvenlik sorumlusuna 

rapor vermek, 
d) Yayın sahibi firmanın araç ve gerecinin güvenliğini sağlamak, 
e) Stadyum alanında, soyunma odalarına, tribünlere 6222 sayılı kanunda belirtilen yasaklı 

maddelerin girişini engellemek, 
f) Şampiyona boyunca stadyum alanına sadece akredite kişilerin girişine izin vermek, akredite 

olmayan kişilere yönelik LOC ile koordineli izin vermek, 
Maç günü için özel güvenliğin görev tanımı ise, 

a) 1.bariyer öncesi kurulacak bariyer sisteminde seyyar satıcıları engellemek  ve araç 
trafiğini düzenlemek 

b) Otoparklarda otopark kartı kontrolü yapmak ve araç içi bilet kontrolü yapmak 
c) Stadyuma giren her araca bomba araması yapmak ve gerekli arama malzemesini temin 

etmek 
d) 1.bariyerde bilet kontrolü, otopark kartı, pankart ve akreditasyon kart kontrolü yapmak, 

bilet ve kartı maçla ilgili olmayanları stadyuma almamak, 

LOC 

CENK CEM 

LOC  STADYUM 
GÜVENLİK SORUMLUSU 

BATI TRİBÜN 

PROTOKOL 

BASIN 

VİP A 

VİP B 

FOTO 
MUHABİR 

SOYUNMA 
ODALARI 

1.BARİYER  

DOĞU TRİBÜN 

VİP A  

VİP B 

SEYİRCİ GİRİŞİ 
A 

SEYİRCİ GİRİŞ 
B 

1.BARİYER 

GÜNEY 
TRİBÜN 

SEYİRCİ GİRİŞİ 
A 

SEYİRCİ GİRİŞİ 
B 

GÖREVLİ 
GİRİŞİ 

1.BARİYER 

KUZEY TRİBÜN 

SEYİRCİ GİRİŞİ 
A 

SEYİRCİ GİRİŞİ 
B 

1.BARİYER 

LOC  Şşehir GÜVENLİK 
İSORUMLUSU 

EGM GÜVENLİK DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

EGM ŞEHİR 
SORUMLUSU 



e) 1.bariyerden içeride oluşabilecek seyyar satıcıları engellemek 
f) Turnikelerde bilet kontrolü yapmak ve üst arama yapmak,6222 sayılı kanunda belirtilen 

yasaklı maddeleri taşıyan ve içeri sokmak isteyen seyircileri EGM Şehir sorumlusu 
yetkililerine teslim etmek, 

g) Görevli girişlerinde ve basın tribünü girişinde akreditasyon kontrolü yapmak, yetkisiz 
girişleri engellemek, 

h) Basın tribünü girişinde FIFA onayı olmayan kameraların görev yapmasını engellemek ve 
kameralara el koymak, 

i) Protokol tribününde bilet kontrolü yapmak 
j) Engelli tribün girişinde bilet ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın vermiş olduğu 

engelli kartı kontrolü yapmak 
k) Seyircilerin tribün bölünme stratejisine uygun olarak farklı tribünlere geçişini engellemek 
l) Tribünlerde seyircilerin bulunmamasını sağlamak, her seyircinin oturmasını sağlamak, 
m) Seyircilerden stadyum ve şampiyona kurallarına uygun davranmayanları uyarmak, uyarı 

sonrası LOC stadyum güvenlik sorumlusu onayıyla stadyum dışında ilgili seyirciyi dışarı 
çıkarmak ve 6222 sayılı kanuna uygun davranmayanları EGM Şehir yetkililerine teslim 
etmek, 

n) Tribünlerden sahaya atlamalara karşı saha içi ve tribünden sahaya açılan kapılarda görev 
almak ve sahaya girişi engellemek, 

o) Saha içinde yetkisiz kişilerin bulunmasını engellemek, yetkisiz kişi tespiti halinde stadyum 
güvenlik sorumlusu koordinasyonunda EGM Şehir sorumlularına yasal işlem için teslim 
etmek,  

p) Körüğün takımlar sahaya girip-çıkarken açılıp kapanmasını sağlamak, bu alandan 
soyunma oda koridorlarına ve koridorlardan sahaya yetkisiz kişilerin girişini engellemek,  

q) Acil durumlarda alt tribününde bulunan seyircileri saha içine almak, üst tribününde 
bulunan seyircileri stadyum tahliye kapılarından stadyum dış alanına yönlendirmek, 

r) Acil durumda tribünlerde mevcut olan yangından söndürmek aletleri marifetiyle ilgili 
yangını söndürmek, 

s) Tribünlerde her türlü kaza ve riskli durumlarda yaralanan, bayılan ve sağlığında problem 
yaşayan seyircileri seyirci ilk yardım odalarına yönlendirmek, gerekirse ambülansa 
götürmek, 

t) Soyunma oda koridorları kapı dışında görev almak, koridora yetkisiz kişilerin girişini 
engellemek, 

u) Basın tribününde ve basın çalışma odasında yetkisiz girişlerin olmasını engellemek, 
v) Acil çıkış kapıları olan itfaiye ve ambülans kapılarını kontrol etmek, yetkisiz girişleri 

engellemek, 
w) Foto muhabirlerinin stadyuma girişinde akreditasyon ve bilet kontrolü yapmak, yetkisiz 

kişilerin girişini engellemek, FIFA onayı olmayan kameraların girişini engellemek, 
x) Mixed zone alanında basın mensuplarının yetki alanını aşmamalarını sağlamak, 

futbolcunun emniyetli şekilde röportaj verip otobüsüne gitmesini sağlamak, 
y) Basın toplantı salonu girişlerinde ve içersinde kontrolü sağlamak, yetkisiz kişilerin salona 

girişini engellemek, 
z) FIFA Youth Programme merkezinin girii ve çıkışını kontrol etmek, malzemelerin 

güvenliğini sağlamak, 
aa) Yayın sahibi kuruluşun kameralarının seyircilerden korunmasını sağlamak, naklen yayın 

araç alanında yetkisiz araçların girişini engellemek, 
bb) Servis girişlerinde araçların içersindeki malzemeleri kontrol etmek, şampiyona güvenlik 

konsepti, bomba riski, 6222 sayılı kanuna aykırı malzemelerin stada girişini engellemek, 
taşıyan araç ve yetkili firma hakkında EGM Şehir sorumlularına bildirimde bulunmak, 

cc) Şampiyona güvenlik konseptinde belirtilen diper güvenlik görevlerini stadyum bazında 
yerine getirmek, 



Yukarıda belirtilen görev tanımlarına uygun olarak ekte belirtilen sayıda stadyum bazında özel 
güvenlik görevlileri hizmeti satın alınacaktır. 
 
ANTRENMAN TESİSİ 

Antrenman tesislerinin güvenliği EGM ve LOC koordinasyonunda gerçekleşecektir. LOC 
hizmet aldığı LOC özel güvenlik görevlileri ile ana koordinasyonu sağlayacak, EGM ise asayiş 
ve ilgili mevzuata aykırı hareket edecek olanlara yönelik uygulama yapacaktır. 

 

Antrenman Tesislerinde  görev alacak özel güvenlik görevlilerine yönelik görev tanımları: 

1) Takımların ve hakemlerin antrenman saatlerinde EGM ve LOC tarafından antrenman tesis içi 
ve dışında önlem alması 

2) LOC güvenlik sorumlusu tarafından antrenman tesis girişinde ve çıkışında yetkisiz kişilerin 
girişine karşı önlem alınması 

3) Basın mensubu girişi talep edilen antrenmanlara, basın giriş ve çıkış kontrolünün LOC 
güvenlik sorumlusu tarafından aldırılması 

4) Antrenman tesisi soyunma odalarına ve sahaya giriş çıkış kontrolünün LOC güvenlik 
sorumlusu tarafından sağlanması 

5) LOC güvenlik sorumlusunun bilgisi dahilinde takımlarında uygun görmesi halinde seyircilerin 
girişlerine izin verilmesi, 

6) Antrenman tesislerinde 7/24 saat sürekli güvenliğin EGM Şehir Güvenliği tarafından 
tarafından sağlanması 

7) Antrenman tesislerinin antrenmanlar öncesi anti terör, patlayıcı madde risklerine karşı EGM 
tarafından aranması, 

Olarak uygulanacaktır. 
 
Yukarıda belirtilen görev tanımlarına uygun şekilde antrenman tesislerine ekte belirtilen sayıda özel 
güvenlik görevlileri hizmeti satın alınacaktır. 
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TAKIM OTELLERI, ŞEHIR OTELLERI, FIFA VE HAKEM MERKEZ OTELLERI 

Otellerin güvenlik konseptinde 4 (dört) ayrı partinin koordinasyonu gerçekleşecektir. 

FIFA,LOC, EGM ve otel güvenliği otel güvenliğinin koordinasyon halinde çalışacaklardır. 

Her takımın güvenlik irtibat’ı için EGM Takım İrtibat Sorumlusu , EGM tarafından her takıma 
atanacaktır.  

 

Otellerde özel güvenliğin görev tanımları ise: 

1) FIFA merkez ve şehir otelleri, hakem otelleri,  katılımcı ülkelerin vvipleri, takım otelleri ve 
toplu olarak kalınan katılımcı ülkelerin vipleri için 24 saat kesintisiz otel önünde ve lobisinde 
EGM genel kolluk görevlilerinin anti terör, seyirci topluluklarının olay çıkartması gibi risklere 
karşı tedbir alması, 

2) Otel görevlilerinin ve otelde konaklayanların GBT kontrolünün EGM tarafından yapılması,  
3) Otele gelen yiyecek ve içecekle malzeme sevkiyatının kontrolü otel firması güvenliği 

tarafından yapılması,olası risklere karşı tedbirlerin alınması, 
4) EGM takım güvenlik irtibat sorumlusu ile otel sorumlusu, varsa takımların kendilerinin 

güvenlik sorumlusu, otelin güvenlik sorumlusu, LOC otel güvenlik sorumlusu ve takım idari 
mihmandarı arasında konaklama boyunca koordinasyon sağlanması 

5) Toplu veya münferit takım ile görüşmek isteyen seyirci veya FIFA, LOC ve her vatandaşın otel 
güvenliği, takım güvenlik irtibat sorumlusu ve takım mihmandarından oluşan onay süreci 
sonrası görüşme izninin verilmesi 

6) Takımların ve hakemlerin programına göre eskort’un koordinasyonunun, programdaki 
etkinlik alanından sorumlu EGM ve LOC sorumlularına takımın ulaşım bilgisinin EGM takım 
güvenlik irtibat sorumlusu ve LOC otel güvenlik sorumlusu tarafında verilmesi, 

7) Takımların giriş çıkışı esnasında araçlarına ulaşımda güvenliğin EGM ve LOC güvenlik 
sorumluları tarafından sağlanması 
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8) LOC ve EGM tarafından uygun görülen takımların katlarında EGM ve LOC güvenlik 
görevlilerinin ilgili risklere yönelik görevlendirilmesi 

9) FIFA merkez ve şehir otellerinde, hakem otelinde, takım otellerinde sürekli olarak LOC 
tarafından görevlendirilen tam donanımlı ambülans bulundurulması, 

10) Bu otellerde oluşabilecek her türlü kazaya ilişkin LOC ilk yardım görevlisinin müdahale etmesi 
ve gerekli ise anlaşmalı hastaneye sevk edilmesi 

11) Maçtan bir gün önce FIFA temsilcisi başkanlığında yapılacak eşgüdüm toplantısına LOC takım 
mihmandarı, takım idari sorumlusu ve EGM takım güvenlik irtibat sorumlusunun katılması,  

Olarak belirlenmiştir.Yukarıda belirtilen görev tanımlarına uygun olarak ekte belirtilen sayılarda 
otellere yönelik özel güvenlik hizmeti satın alınacaktır. 

ŞEHIR IÇI ETKINLIK ALANLARI 

Şehir içinde FIFA’nın sponsorlarına yönelik çeşitli fan zone’lar turnuva boyunca şehir içi 
alanlarda yapılacaktır.Bu alanlarda LOC ve EGM güvenlik konseptine göre operasyonel olarak 
görev alacaklardır. 

 

Görev tanımlarını sıralayacak olursak;  

1) Şehir içi etkinlik alanında LOC etkinlik alanı özel güvenliği tarafından 7/24 güvenlik 
hizmetinin sağlanması 

2) Etkinlik alanlarında asayiş, terör, trafik düzeni ve marka korumaya ilişkin genel kolluk 
görevlendirilmesi 

3) Zabıta görevlilerinin etkinlik alanında marka korumada tespit yapmak ve adli işlem 
yapmak üzere görevlendirilmesi 

4) LOC Etkinlik alanı güvenlik sorumlusu tarafından, etkinlik alanı giriş ve çıkışların 
kontrolünün sağlanması,  

5) Etkinlik alanına 6222 sayılı yasada belirtilen seyir alanında sokulması yasak maddelerin bu 
alana sokulmasının engellenmesi, içeriye girişte üst ve araç aramasının LOC etkinlik alanı 
güvenlik sorumlusu koordinasyonunda LOC özel güvenliği tarafından yapılması, 
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HAVALİMANI 
 
Havalimanlarında özellikle takımların havalimanına geliş ve gidişlerine yönelik , güvenlik konseptine 
uygun uygulamaların yapılabilmesi için LOC Şehir Güvenlik Sorumlusuna ve merkeze bilgi vermek 
üzere güvenlik koordinasyonunu sağlanacaktır.Havalimanı Mülki İdare Amirliği ve Havalimanı polisi ile 
yakın temas kurarak hızlı geçişler için ortam oluşturulacaktır.Otopark için havalimanı polisi ile yakın 
temas kurulacaktır.Takım ve hakemlerin inişleri ve gidişleri ile ilgili LOC Şehir ve merkeze bilgi 
verilecektir. 
 
STEWARD 
 
FIFA ve LOC merkeze bağlı olarak çalışacak personeller temin edilecektir. FIFA ve LOC merkez güvenlik 
ekibinin kontrol etmesi gereken etkinlik alanlarında gerekli kontroller yapılıp anlık olarak merkeze 
bilgi verilecektir. 
 
Şampiyonanın güvenlik konseptinin uygulandığından emin olmak adına, FIFA ve LOC güvenlik 
sorumlularının uygun göreceği konumlarda, şampiyona boyunca ekli tabloda belirtilen sayıda 
güvenlik personeli temini ve hizmetin sağlanması işidir. 
 
Özel güvenliğin ve resmi güvenliğin uygulamaları gözlemlenecek, gerekli bildirimler FIFA ve LOC 
merkeze rapor olarak sunulacaktır. 
 
Steward ekiplerinin her türlü akreditasyon ve bilet kontrolü yapma hakları her görevli ve seyirci için 
vardır. 
 
Otel, Antrenman tesisi, Şehiriçi Etkinlik alanı, Havalimanı ve Steward konu başlıklarında belirtilen özel 
güvenlik yetkilileri görevleri boyunca tek tip takım elbise ile görev yapacaktır.LOC uygun gördüğü 
takdirde tek tip t-shirt ve pantolon giyilmesi müsaade verebilir. 
 
Stadyumda görevli görevliler, amirler dışında 5188 sayılı yasanın yönetmeliğinde belirtilen önlükle 
görev yapacaklardır, amirler tek tip takım elbise giyeceklerdir.  
 
Yukarıda belirtilen görev tanımlarına uygun olarak, ekte belirtilen tablodaki sayıda steward hizmeti 
alınacaktır. 
 
TEKLİF 
 
- Şehirlerde oteller, antrenman tesisleri, havalimanı ve şehir içi etkinlik alanı için gerekli özel güvenlik 
hizmeti tek bir firma vasıtası ile sağlanacaktır. 
- Stadyumlarda genelde tek bir firma ile çalışılmak istenmektedir ancak güvenlik kontrolleri amacıyla 
tek veya birkaç firma ile de çalışılabilinir. 
- Her etkinlik alanında (stadyum, antrenman tesisi, otel, havalimanı, şehir içi etkinlik alanı) özel 
güvenlik firmasından bir amir ve amire bağlı özel güvenlik görevlileri görev yapacaktır. Tüm bu 
etkinlik alanındaki özel güvenlik personelleri, LOC Şehir Güvenlik Sorumlularına bağlı olarak her 
çalışacaktır. 
- Firma anlaşma boyunca çalışan özel güvenlik personelinin yemek ve SSK bedellerinin ödenmesinden 
sorumludur. 
- Firmalar teklif verdikleri etkinlik alanlarını ve temin edebilecekleri güvenlik görevlilerinin sayısını 
teklifte belirtmek zorundadır. 
- Steward merkezi denetim yapacağı için 7 şehir bazında teklif verecektir. 
- Detay bilgi cenkcem@tff.org mail adresinden veya 0532 6234177 Nolu telefonla alınabilir.  



- İşe ait teklif dosyası İstinye Mahallesi Darüşşafaka Cad No: 45 Kat.2 İstinye- İstanbul Adresinde 
Mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 14 Mart 2013 Perşembe Günü Saat 
15.00’ye kadar kapalı zarf şeklinde teslim edilecektir.  
- 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,  
e. SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler  
 
Hizmet Alınacak firmaların yerine getirmesi gereken diğer genel  görevler:  
• 5188 sayılı Özel Güvenlik kanunu , 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine dair 
kanun ,diğer tüm ilgili kanunlarda ve yönetmeliklerde belirtilen özel güvenlik hizmeti için belirlenen 
yükümlülükleri , ayrıca evsahibi şehirlerin 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 talimatlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmekle 
yükümlüdür.  
• Güvenlik firması anlaşma yapılan sayıda özel güvenlik ve steward görevlisini etkinlik boyunca , ve 
müsabakalarda müsabaka saatinden enaz 5 saat evvel stadyum alanında göreve hazır şekilde 
bulundurulmasını sağlayacaktır.  



• 4 (Dört) farklı tribünde , 1.güvenlik bariyeri dışında ve turnikeler (2.güvenlik bariyeri) dışında 
seyircilerin doğru tribüne yönelmelerini sağlayacak personel istihdam edilecektir.  
• Tüm turnikelerde bilet kesen ve bilet okutan personel istihdamı sağlanacaktır. Turnikelerden 
barkodu okumayan bilet sahibi kişiler ve varsa biletsiz seyirciler içeri alınmayacaktır. Barkodu 
okutulmuş biletle tekrar giriş yapmaya yeltenen kişiler resmi güvenliğe teslim edilecektir.  
• 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 
olduğunda kapılar polis ve stadyum görevlileri nezaretinde açılacaktır. Tahliye kapılarından kesinlikle 
biletli veya biletsiz seyirci alınmayacaktır.  
• Turnikelerin arızalanması halinde, arızalanan turnike kapatılacak ve aynı yere girilen diğer çalışan 
turnikeler kullanılacaktır. Arızalanan turnikedeki ekip diğer turnikedeki personele yardımcı olarak 
çalışacaktır. Arızalanan turnikeden kesinlikle manuel sistemde , bilet kesme işlemiyle seyirci 
alınmayacaktır.  
• Görevli turnikesinden sadece müsabaka alanında girme yetkisi olan akredite edilmiş kişiler ve 
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 görüşme güvenlik firması tarafından 
yapılmalıdır.Görevli kapısından biletli veya biletsiz kimse içeri alınmayacaktır.  
• 1.güvenlik bariyeri kapıları harici çevresinden kaçak olarak girmeye çalışan kişiler içeri girmesi 
engellenecek , girmeye çalışanlar resmi güvenliğe teslim edilecektir.  
• Turnikelerde pankart kontrolü resmi güvenlikle birlikte yapılacak, ilgili kanun, il spor güvenlik kararı 
ve TFF kurallarına uygun olmayan pankartlar stadyum içerisine alınmayacaktır.  
• Tribünlerde görevlendirilen güvenlik personelleri seyircilere numaralı yerlerine yönlendirecek ve 
herkesin yerlerine oturması sağlanacaktır. Biletindeki yerine oturmayan seyirciler uyarılarak kendi 
yerine oturmaları sağlanacaktır.  
• Tribün birleşim yerlerinde yeteri kadar görevli personel istihdam edilecek, farklı kategorideki 
seyircilerin tribün değişimine izin verilmeyecektir.  
• Tribünlerde müsabaka esnasında meydana gelebilecek kaza, yaralanma, bayılma, taşkınlık vb sağlığı 
ve ilk yardımı ilgilendiren olaylarda öncelikle seyirciler için kullanılan seyirci ilk yardım odasına 
yönlendirilecek ardından çok önemli bir durum arzediyorsa ambülansla en yakın hastaneye 
ulaştırılmasına sağlık ekiplerine ilgili tribünde görevli güvenlik personelinin güvenlik firmasının 
sorumluluğundadır.  
• Sis bombası, bengal ateşi vb adlarda stadyuma alanına girişi bir şekilde sağlana yasak maddelerin 
tribünlerde ateşlenmesi, yakılması halinde derhal güvenlik firması yetkilileri yakan kişiyi yakalayacak  



ve resmi güvenliğe teslim edecektir. Yakılan ateş ise, kum kovasında söndürülecektir.  
• Seyircilerin sahaya inme isteklerine karşı kapılarda ve saha içinde görevlendirilen güvenlik 
personelleri seyircileri kesinlikle saha içine acil bir durum talimatı için onay gelmedikçe almayacaktır. 
Güvenlik firması seyircilerin sahaya atlamasına engel olmaktan direkt olarak sorumludur.  
• Protokol girişlerinde, SGM personelleriyle irtibatlı şekilde seyirciler tribünlere alınacak , biletsiz 
seyirciler içeri alınmayacaktır.  
• Vıp , loca girişlerindeki görevli personeller , seyirci profiline uygun şekilde davranışta bulunacak ve 
bu alandaki misafirlerin güvenliği ve yönlendirmesi en üst seviyede gerçekleşecektir.  
• Naklen yayın araç alanına girecek araçların kontrolü , medya sorumlusu ile irtibatlı şekilde 
sağlanacak ve görevli olamayan araçların alana girmesi engellenecektir.Alanda kesinlikle özel araç 
otoparkına izin verilmeyecektir.Alan sınırlarındaki kabloların güvenli bir şekilde kameralara ulaşımının 
sağlanmasından da güvenlik firması sorumludur.  
• 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 firmasına aittir.  
• Soyunma odaları bölgesindeki koridorların ve girişlerin yapıldığı kapılardaki akreditasyon kontrolü 
ve yetkisiz kişilerin engellenmesi sorumluluğu güvenlik firmasına aittir.  
• Sahaya çıkılan körük , yer altı tüneli bölgesindeki tüm güvenlik düzeni ve naklen yayıncının sağlıklı iş 
yapabilmesinin sağlanması güvenlik firmasının sorumluluğundadır.Körüğün açılıp kapanması ve körük 
ağzındaki akreditasyon kontrolü ve yetkisiz kişilerin girişinin engellenmesi gibi tüm güvenlik 
sorumluluğu güvenlik firması sorumluluğundadır.  
• Basın tribünündeki tribün düzenin sağlıklı işlemesi için yönlendirme görevi ve güvenliğin sağlanması 
güvenlik firmasının sorumluluğundadır. Basın tribününden sonraki, basın çalışma salonları ve basın 
toplantı salonları ve tüm röportaj yerlerinin güvenlik sorumluluğu güvenlik firmasına aittir.  
• Stadyumda faaliyet gösterecek yeme-içme ve eğlence gibi tüm aktivitelere ait servis araçları, 
personel girişleri organizasyonlarının tüm güvenlik sorumluluğu ve giriş-çıkış kontrolleri güvenlik 
firmasına aittir. Yeme –içme organizasyonu için getirilen malzemelerde şüphenilen malzemeler 
olduğunda güvenlik firmasının kontrol etme yetkisi vardır.Stadyum alanına pet şişe ile giriş 
yapılmasını güvenlik firması kati surette engel olmalıdır.  
• Güvenlik firmasının görev sorumluluğundaki görevlerini yapma esnasında oluşabilecek olaylar 
vukuu bulduğu esnada resmi güvenlik ilgili konudan acilen haberdar edilecek ve olayın olduğu 
alandaki sorumluluk resmi güvenliğin talebine göre yönlendirilecektir. Gerekli görüldüğü durumlarda 
resmi güvenliğe destek sağlanacaktır.  



• 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.  
• Güvenlik firması seyircilerin tüm tahliyesi bitene, kulüpler ve hakemler stadyumu terk edene kadar 
görev yerlerini terk etmemeli ve TFF güvenlik sorumlusunun son talimatına kadar güvenlik 
operasyonu devam etmelidir.  
• Güvenlik firması çalıştıracağı elemanların temiz, titiz ve kalifiye olmasını sağlayacaktır.  
• Güvenlik firması çalıştıracağı elemanların 5188 sayılı kanuna uygun eğitimlerden geçmiş ve bu 
kapsamda sertifika sahibi olduğunu kabul eder. Aksine bir durumda sorumluluk tümüyle güvenlik 
firmasına aittir.  
• Personel, görevin ifası sırasında güvenlik firması üniforması üzerine TFF Akreditasyon sistemindeki 
sarı ve turuncu renkli önlük giyecektir.  
• Hizmetlerin ifası sırasında kullanılacak makine, ekipman, kimyasal ve her türlü malzeme güvenlik 
firması tarafından karşılanacaktır.  
• Güvenlik firması söz konusu hizmetleri maç öncesi, maç günü ve maç sonrası olmak üzere toplam 1 
gün içerisinde bitirecektir.  
• Hizmetlerin ifası sırasında görülen teknik arızalar liste halinde TFF yetkilisine bildirilecektir.  
• Hizmetlerin ifası sırasında yapılan işlerin günlük dökümü bir ertesi gün TFF yetkilisine rapor 
edilecektir.  
• Güvenlik firması, işbu sözleşme ile belirlenen 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 direkt olarak sorumludur ve hizmeti ve/veya malzemeyi bir başka firmadan alacak 
olması sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.  
Güvenlik firması, bu konuda TFF karşısında tek sorumlu ve mesul olduğunu gayri kabili rücu olarak 
kabul ve beyan etmiştir,  
• işbu sözleşme ile Güvenlik firması ilgili tarihte ihtiyaç duyulan tüm güvenlik hizmetlerini TFF adına 
çözüm ortağı olarak yürütmeyi, koordine etmeyi ve tüm bu hizmetlerin doğru ifasının sorumluluğunu 
almayı kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir.  
 
TFF Stad doluluk oranlarına göre sayılarda değişiklik (azaltma) yapma hakkını saklı tutar. 
 
TFF. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, Teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, 

dilediği istekliye işe ihale etmekte serbesttir. 


