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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
ÖZEL GÜVENL İK H İZMET ALIMI 

TEKN İK ŞARTNAMES İDİR 
 
 
 
 

MADDE - 1 - İŞİN KONUSU: 
 
       Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı merkez birimleri hizmet binası, tesisleri 
ve müştemilatının bulunduğu alanlarda, Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletme 
Müdürlüğü ve Çatalağzı nöbet yerlerinde, Üzülmez ve Kozlu dinamit ambarlarında ve Armutçuk 
Müessese Müdürlüğü nöbet yerlerinde görev yapacak özel güvenlik personeli, ziyaretçilerin veya 
diğer resmi görevler için gelen konukların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, gerekli güvenlik 
önlemlerinin alınması, araç ve gereçlerin her türlü hırsızlık, yağma, yangın, sabotaj, terör vb. 
eylemlere karşı korunması için gerekli önlemlerin alınması, giren ve çıkan personel veya misafirlerin 
ve araçlarının güvenli bir şekilde, mevzuata uygun olarak yönlendirilmesi hizmetlerini, teknolojik 
gelişmelere uygun olarak, özel uzmanlığa dayanan ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre özel olarak eğitilen bu 
mevzuat ve şartnamelerde belirtilen görevleri yapan ve yetkilerini kullanan 154 silahlı özel güvenlik 
görevlisi, 30 silahsız özel güvenlik görevlisi, 1 koruma ve güvenlik amiri ve 3 koruma ve güvenlik 
amir yardımcısı olmak üzere toplam 188 özel güvenlik görevlisi ile yerine getirilmesi işidir. 
 
MADDE - 2 - İŞİN SÜRESİ 
2.1. İşin süresi, 01/01/2017-31/12/2019 tarihleri arasında  
2.2. İşe başlama: 01/01/2017 
2.3. İşin bitimi : 31/12/2019 
 
MADDE -3- İŞİN KAPSAMI 
 
        Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı merkez birimleri hizmet binası, tesisleri 
ve müştemilatının bulunduğu alanlarda, Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletme 
Müdürlüğü ve Çatalağzı nöbet yerlerinde, Üzülmez ve Kozlu dinamit ambarlarında ve Armutçuk 
Müessese Müdürlüğü nöbet yerlerinde (Tablo 1), 154 silahlı özel güvenlik görevlisi, 30 silahsız özel 
güvenlik görevlisi ve 1 koruma ve güvenlik amiri ve 3 koruma ve güvenlik amir yardımcısı ile 
güvenlik hizmetinin sağlanması işidir.  
 
 
 
 

Tablo 1 
Sıra 
No 

Nöbet Yeri 
Silah 

Durumu 
08:00/16:00 
Vardiyası 

16:00/24:00 
Vardiyası 

24:00/08:00 
Vardiyası 

Toplam 
Hafta sonu 

Rezervi 

1 
TTK Genel 
Müdürlüğü 

Silahlı 5 5 5 15 2 

2 
İş Sağlığı, Güvenliği 

ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

Silahsız 2 2 2 6 1 



 2 

3 Eğitim Ocağı Silahsız 1 1 1 3 1 

4 
Maden Makinaları 

Fabrika İşletme 
Müdürlüğü, Garaj 

Silahlı 4 4 4 12 2 

5 
Kömür Tevzi ve 

Lokomotif Atelyesi 
Silahlı 2 2 2 6 1 

6 
Liman ve Demiryolu 
İşletme Müdürlüğü 

Silahlı 8 8 8 24 4 

7 
Sağlık İşleri Şube 

Müdürlüğü 
Silahsız 1 1 1 3  

8 A Tipi Misafirhanesi Silahsız 1 1 1 3  

9 
Fen Tetkik ve 

Verimlilik Dairesi 
Başk. 

Silahlı 1 1 1 3 1 

10 Palamar Binası Silahsız 1 1 1 3  

11 Yayla Konağı Silahsız 1 1 1 3  

12 
Genel Müdürlük 

Lojmanı 
Silahsız 1 1 1 3 1 

13 
Üzülmez Müessesesi 

Kömür Nakli 
Silahlı 2 2 2 6  

14 
Üzülmez Müessese 
Müdürlüğü Dinamit 

Ambarı 
Silahlı 2 2 2 6 1 

15 
Gelik İşletme 

Müdürlüğü Dinamit 
Ambarı 

Silahlı 2 2 2 6 1 

16 
Gelik İşletme 

Müdürlüğü 52 Nolu 
Pervanesi 

Silahsız 1 1 1 3  

17 
Gelik İşletme 

Müdürlüğü Güvenlik 
Amir Yardımcılığı 

Silahlı 4 4 4 12 2 

18 
Çatalağzı Güvenlik 
Amir Yardımcılığı 

Silahlı 5 5 5 15 3 

19 
Armutçuk Müessese 

Müdürlüğü  
Silahlı 4 4 4 12 2 

20 
Armutçuk Dinamit 

Ambarı  
Silahlı 2 2 2 6 1 

21 
Armutçuk Ramblö ve 

Bant Tesisleri  
Silahlı 1 1 1 3 1 

22 
Kozlu Müessese 

Müdürlüğü Dinamit 
Ambarı  

Silahlı 2 2 2 6 1 

 Ara Toplam:  53 53 53 159 25 

 
Koruma ve Güvenlik 

Amiri 
    1 

 

 
Koruma ve Güvenlik 

Amir Yardımcısı  
    3  

 Toplam:                188 
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 154 Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi 
   30 Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi 
     1 Koruma ve Güvenlik Amiri 
     3 Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı  
                                ------ 
                                 TOPLAM 188 Kişi ( 1 kişi koruma ve güvenlik amiri, ve 3 koruma ve 
güvenlik amir yardımcısı ve 184 kişi özel güvenlik görevlisi olmak üzere) 
 
        Yukarıda belirtilen nöbet yerlerinde, sözleşme süresi içerisinde iptal veya ihdas edilebilecek 
nöbet yerleri ile vardiyalarda meydana gelebilecek personel sayısındaki değişikliklerin oluşması 
durumunda, toplam özel güvenlik personel sayısı sabit kalmak şartıyla idare; nöbet yerlerini ve 
vardiyadaki personel sayılarını değiştirmeye yetkili olup, yüklenici firma idarenin aldığı kararlara 
uymakla yükümlüdür. 
 
          Ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve   Dayanışma günü 
olan resmi tatillerde, çalıştırılacak özel güvenlik sayıları ve nöbet yerleri  TABLO-2 de belirtilmiştir. 
 Tablo-2 

Sıra 
No 

Nöbet Yeri 
Silah 

Durumu 
08:00/16:00 
Vardiyası 

16:00/24:00 
Vardiyası 

24:00/08:00 
Vardiyası 

Toplam 

1 TTK Genel Müdürlüğü Silahlı 3 3 3 9 

2 
İş Sağlığı, Güvenliği ve 

Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

Silahsız 1 1 1 3 

3 Eğitim Ocağı Silahsız 1 1 1 3 

4 
Maden Makinaları 

Fabrika İşletme 
Müdürlüğü, Garaj 

Silahlı 4 4 4 12 

5 
Kömür Tevzi ve 

Lokomotif Atelyesi 
Silahlı 2 2 2 6 

6 
Liman ve Demiryolu 
İşletme Müdürlüğü 

Silahlı 7 7 7 21 

7 
Sağlık İşleri Şube 

Müdürlüğü 
Silahsız 1 1 1 3 

8 A Tipi Misafirhanesi Silahsız 1 1 1 3 

9 
Fen Tetkik ve 

Verimlilik Dairesi 
Başk. 

Silahsız 1 1 1 3 

10 Palamar Binası Silahsız 1 1 1 3 
11 Yayla Konağı Silahsız 1 1 1 3 

12 
Genel Müdürlük 

Lojmanı 
Silahsız 1 1 1 3 

13 
Üzülmez Müessesesi 

Kömür Nakli 
Silahlı - - - - 

14 
Üzülmez Müessese 
Müdürlüğü Dinamit 

Ambarı 
Silahlı 2 2 2 6 

15 Gelik İşletme Silahlı 2 2 2 6 
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Müdürlüğü Dinamit 
Ambarı 

16 
Gelik İşletme 

Müdürlüğü 52 Nolu 
Pervanesi 

Silahsız 1 1 1 3 

17 
Gelik İşletme 

Müdürlüğü Güvenlik 
Amir Yardımcılığı 

Silahlı 4 4 4 12 

18 
Çatalağzı Güvenlik 
Amir Yardımcılığı 

Silahlı 5 5 5 15 

19 
Armutçuk Müessese 

Müdürlüğü 
Silahlı 4 4 4 12 

20 
Armutçuk Dinamit 

Ambarı 
Silahlı 2 2 2 6 

21 
Armutçuk Ramblö ve 

Bant Tesisleri 
Silahlı 1 1 1 3 

22 
Kozlu Müessese 

Müdürlüğü Dinamit 
Ambarı 

Silahlı 2 2 2 6 

 Ara Toplam:  47 47 47 141 

 
Koruma ve Güvenlik 

Amiri 
    - 

 Toplam                                                                                                            141 

 
  Ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve   Dayanışma günü olan 
resmi tatil günlerinde, hizmet 141 Özel Güvenlik Görevlisi ile: 
 a) 2017 yılında 14,5 gün, 
 b) 2018 yılında 14,5 gün, 
 c) 2019 yılında 14,5 gün olmak üzere toplam 43,5 gün sürdürülecektir. 
 
   Yüklenici, silahlı özel güvenlik görevlisi personel alımı yaparken, 6 numaralı hizmet yerinde 
(Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü) görevlendireceği personelinde, “Deniz Limanları 
Güvenliği Temel Eğitim Kursu” sertifikasına (ISPS)  sahip olmasını sağlayacak ve bu konuda gerekli 
tedbiri alacaktır.Koruma ve güvenlik amiri, Ön Lisans veya Lisans mezunu olacaktır. TTK Üzülmez 
Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Kömür Nakli nöbet yeri ve Karadon Müessese 
Müdürlüğü- Gelik  İşletme Müdürlüğü dinamit sevkiyatı için, geçici silahlı nakil görev belgeleri, İl 
Özel Güvenlik Komisyonundan yüklenici tarafından çıkartılacaktır. İşe başlamadan önce bu nöbet 
yerinde görevlendirilecek personelin geçici silahlı nakil görev belgeleri mutlaka hazır olacak ve 
gerektiğinde yenilenecektir.Her bir silahlı özel güvenlik görevlisine işin süresi boyunca (01.01.2017-
31.12.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde)  zorunlu olan hizmetiçi eğitim atışı yüklenici tarafından 
verdirilecektir. 
4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yıllık izne hak kazanan işçilerin, yıllık izin hakları 
idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve yıllık izin kullanan işçiler fiilen çalışan 
işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, yıllık izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek 
sayının tamamlanması idare tarafından talep edilmeyecektir. 
Ayrıca yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ili şkin olarak 4857 sayılı 
Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır. 
 

MADDE - 4 – ŞARTLAR, N İTEL İKLER, YÜKÜMLÜLÜKLER VE GÖREVLER:  
4.1 - Yüklenici İçin Aranan Şart ve Nitelikler: 
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4.1.1. Özel güvenlik hizmeti satın alınması ihalesine katılacak olan isteklilerin ve istihdam edecekleri 
özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve 
Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte gösterilen bütün şartlara haiz olması zorunludur. 
Yüklenici; görev alanı içerisinde, bu mevzuat kapsamında belirlenen görev ve yetki sınırları 
çerçevesinde, idare ile koordineli olarak görevini ifa edecektir. 
4.1.2. Teklif veren isteklilerin 5188 sayılı kanun, bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, 
teknik/idari şartname ve sözleşmenin öngördüğü bütün sorumluluk ve yükümlülükleri, her zaman 
yerine getirebilecek kapasitede bulunmalarına dikkat edilecektir. İstekli ve kendisiyle sözleşme 
yapılan yüklenici, ihale dokümanında yer alan yeterlilik belgelerini de istenen zamanda (gerek ihale 
aşamasında, gerekse sözleşmenin tüm safhasında) verebilecek durumda   olmalıdır. 

 
4.2 - Özel Güvenlik Görevlileri İçin Aranan Şart ve Nitelikler:  
4.2.1. Yüklenici tarafından çalıştırılacak özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Yasanın 10. 
maddesindeki belirtilen şartları ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen 
şartları taşımalıdır. Yukarıda belirtilen 6 numaralı nöbet yerinde (Liman ve Demiryolu İşletme 
Müdürlüğü) görevlendirilecek personelin, “Deniz Limanları Güvenliği Temel Eğitim Kursu” 
sertifikasına sahip olması gerekmektedir. 
4.2.2. Görevlendirilecek silahlı özel güvenlik görevlileri, Valiliklerce verilmiş bulunan ve geçerli 
silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olacaktır.    
4.2.3. Ayrıca, özel güvenlik görevlileri adına yüklenici, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun 10. maddesindeki yazılı şartlara ek olarak; 
4.2.3.1. Sağlıklı ve süratli değerlendirme, karar verme ve iletişim yeteneklerine sahip, düzgün 
diksiyonlu, özgüvenli ve soğukkanlı olmalıdır. 
4.2.3.2. Güvenlik sistem, araç ve gereçleri kullanımında bilgili olmalıdır. 
4.2.3.3.Güvenlik amirinin Ön lisans veya Lisans diploması, sözleşme aşamasında idareye 
verilecektir. 
4.2.3.4. Yüklenici tarafından çalıştırılacak 188 özel güvenlik görevlisinden 3’ü bayan olacaktır.6 
numaralı nöbet yerinde (Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü) her vardiyada 1 (bir) silahlı özel 
güvenlik personeli bayan (“Deniz Limanları Güvenliği Temel Eğitim Kursu” sertifikasına sahip) 
olacaktır (gümrüklü saha yaya  girişinde görevlendirilmek üzere).Toplam 3 (üç) bayan silahlı özel 
güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır. 
 
4.3 - Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri,  Yükümlülük Ve Hareket Tarzları: 
4.3.1.Kurumda çalışacak özel güvenlik görevlileri yetkilerini, 5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun’un 7 nci maddesine uygun olarak kullanacak, aksi hareket tarzlarından 
yüklenici sorumlu olacaktır. 
4.3.2.Yüklenici tarafından istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, kurum personelinin işyerine 
giriş ve çıkışları esnasında, kapılardaki turnike ve PDKS (personel devam kontrol sistemi) 
sistemlerini kullanmasını sağlayacak, üzerindeki kurum tarafından verilmiş kimlik kartlarını sisteme 
okutarak, giriş ve çıkış yapmalarını temin edecektir.Yanında kurum tarafından verilmiş kimlik kartı 
olmayan kurum personelinin giriş ve çıkışı, yüklenici tarafından hazırlanacak “Kimliksiz Giriş-Çıkış 
Tutanağı” şeklinde standart bir matbu form haline getirilerek, hazırlanan bahsi geçen formun 
kullanılması sağlanacaktır.Günlük mesai bitimlerinde yüklenici tarafından görevlendirilmiş güvenlik 
amiri tüm kapılardan işlem görmüş kimliksiz giriş-çıkış tutanaklarını toplayarak, müteakip mesai 
başlangıcında Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğü-Bilgi ve Belge Yönetimi Şefliğine teslim 
edecektir. 
4.3.3. Özel güvenlik görevlileri, herhangi bir vukuat ya da tehlike (dışarıdan veya içeriden 
gelebilecek hırsızlık, tahribat, kundaklama, soygun, terör, sabotaj, şantaj, yangın, yıkma vb.) gibi 
olayları ilgili mevzuat çerçevesinde önleyeceklerdir. Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçların, 
yönetime ve genel kolluk kuvvetlerine iletilmesi, genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline 
kadar varsa sanıkların tespiti,  gözetim altında bulundurulması ve suç delillerini korumak ve 
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muhafaza etmek için gerekli tedbirlerin alınması gibi görevlerini de icra edeceklerdir.Görev alanında 
güvenlik zafiyeti nedeniyle oluşacak tüm zararlardan yüklenici sorumlu tutulacaktır. 
4.3.4. Her nöbet değişiminde özel güvenlik görevlileri,  sorumluluk sahalarını kontrol ederek ve bir 
önceki görevliden nöbeti esnasındaki gelişmelere ilişkin bilgileri alarak nöbeti devralacaklardır. 
Nöbet değişimleri mutlaka bu iş için yüklenici tarafından mevzuata uygun hazırlanmış olan nöbet 
defterine yazılacak ve ilgililerce imzalanacaktır. Silah/teçhizat devir ve teslimleri; yüklenici 
tarafından yine mevcut mevzuata göre Devir Teslim ve Rapor Defteri ile yaptırılacaktır. 
4.3.5.İçeriden veya dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa karşı dikkatli ve duyarlı 
olunacak, bu sebeple idare tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda üst aramaları dedektörle 
yapılacak, içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaja karşı her türlü tedbir alınacak, 
şüpheli durumlar gecikmeksizin yönetime ve gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine bildirilecektir. 
4.3.6.İdare personeli olmayan gerek özel, gerekse iş amaçlı gelen ziyaretçiler ve yanlarında 
getirdikleri çanta, poşet vb. malzemeler, kişiler rahatsız edilmeden güvenlik taramasından 
geçirilecektir. 
4.3.7. Ziyaretçilerin ilgililere bildirilmesi ve mutabakatın sağlanmasını müteakip içeri girişlerine izin 
verilecektir. 
4.3.8.İdarede görevli bir personelin, herhangi bir güvenlik görevlisi hakkında dilekçe ile müracaatı 
halinde; hakkında dilekçe verilen kişi/kişilere, yüklenici tarafından yapılacak soruşturma ve 
araştırmanın ardından idare ile görüşülerek ve koordine edilerek yasa ve yönetmeliklere uygun işlem 
yapılacaktır. 
4.3.9.Görev alanında bulunmuş olan eşyalar, kimin nerede bulduğuna dair bir tutanakla beraber özel 
güvenlik görevlisi tarafından Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğü- Bilgi ve Belge Yönetimi 
Şefliğine teslim edilecektir.  
4.3.10.Özel güvenlik görevlileri; nöbetleri esnasında meydana gelen olayları tutanak halinde tespit 
edecek, nöbet defterine kayıt edecek, yüklenici yetkililerine ve idareye bildireceklerdir. 
4.3.11.Bir bomba ihbarı ya da diğer şüpheli durumlarda; ilgili mevzuat çerçevesinde emniyet 
önlemleri alınacak, kolluk kuvvetlerine derhal haber verilecek, alınacak direktife göre hareket 
edilecektir. 
4.3.12.Özel güvenlik görevlilerinin, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve 
Kıyafetine Dair Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalışması yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
4.3.13.Görevi dışında güvenlik üniformasını giymeyecek, bina dışı görevlerinde şapkasız 
dolaşmayacaktır.   
4.3.14.Özel güvenlik görevlileri, görevleri süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde 
bulunmayacak, görev yerini terk etmeyeceklerdir. 
4.3.15.Güvenlik personeli bu teknik şartnamede belirtilenler hilafına herhangi bir davranış 
sergilediklerinde yüklenici tarafından derhal gerekli yasal işlem yapılacak olup; işten çıkarma 
işlemleri ise, iş kanununa aykırı eylemlerin tespiti halinde gerçekleştirilecektir.Yüklenici idarenin 
bilgisi haricinde personeli işten çıkarma, uzaklaştırma veya görevden alma yoluna gitmeyecektir.  
4.3.16.Özel durumlarda (asayişin bozulduğu durumlarda, yangın deprem gibi tabii afetlerde, görev 
yapmakta olan güvenlik personelinin yetersiz görüldüğü durumlarda) izinli olan özel güvenlik 
görevlileri oluşacak hak ve menfaatleri korunmak şartıyla göreve çağrılabilecektir. 
4.3.17.Özel güvenlik görevlileri, kurum personeline ve güvenlik amirine saygılı olacak, mevzuat 
çerçevesinde verilen talimatlara uyacaklardır.  
4.3.18.Özel güvenlik görevlileri görev yaptığı sürece hiçbir personel ile, görevi ile ilgili konular 
dışında konuşma ve görüşme yapmayacaklar, kurum personeli ile uyum içerisinde çalışacaklardır. 
4.3.19.Özel güvenlik görevlileri, ikaz ve engellemelerinde nazik olacaklar, her türlü kaba konuşma 
ve davranışlardan kaçınacaklardır.  
4.3.20.Özel güvenlik görevlileri, görevleri sırasında kendilerine Valiliklerce verilen fotoğraflı kimlik 
kartlarını herkes tarafından görülebilecek şekilde yakalarına takacaklar, ayrıca yönetmelikte 
belirtilen ve her bir silah için hazırlanmış bulunan Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma 
Belgesini mutlaka üstlerinde bulunduracaklardır. 



 7 

4.3.21.Özel güvenlik görevlileri ve yüklenicinin yöneticileri, idarenin korunması ve güvenliği ile 
ilgili ya da idareye ait sır niteliğindeki hiçbir bilgiyi, sözlü veya yazılı olarak üçüncü şahıslara veya 
medya kuruluşlarına açıklamıyacaklardır. Aksi takdirde yüklenici firma oluşabilecek tüm maddi ve 
manevi zararları tazmin ile mükelleftir. Bu şekilde davranan ya da bu bölümde sayılan kurallara 
uymayan özel güvenlik görevlileri için iş kanunu hükümlerine uygun olarak işlem yapılacak olup, iş 
akdine son verilmiş olan personelin yerine bu şartnamede sayılan şartlara uygun yeni görevliler 
istihdam edilecektir. 
4.3.22.    Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin tesis, alan, hizmet binası 
ve müştemilatının güvenliği; haftanın 7 (yedi) günü, 24 (Yirmi dört) saat kesintisiz olarak  
sağlanacak olup; ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve   
Dayanışma günü olan resmi tatillerde de, bu şartnamenin 3 ncü maddesinde belirtilen sayıda 
güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır.  
4.3.23. Çalışanların, ziyaretçilerin ya da ikamet edenlerin huzur ve sükûnu ile Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin tesis, alan,  hizmet binası ve müştemilatının her türlü 
güvenliği; en üst düzeyde sağlanacak, bunu sağlamaya yönelik her önlem, ilgili mevzuata göre 
zamanında alınacak, bu işlemler yapılırken kullanılacak tüm belgeler (İş yerine silahlı gelen 
şahıslardan alınan silahlar için kullanılan Silah Teslim/Tesellüm Makbuzları, Tutanaklar, Devir 
Teslim Belgeleri, Ziyaretçi Kayıt Defterleri vb.), mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.Yüklenici 
bahsi geçen yazılı belgeleri hazırlayarak, Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğünün onayını 
müteakip, nöbet yerlerinde bulundurulmasından ve kullanılmasından sorumludur.      
4.3.24.İdare tarafından sözleşme kapsamında verilecek talimatlar ve mevzuat çerçevesinde  güvenlik 
hizmetleri yürütülecek, gerekli denetim ve kontroller yapılacak, bu konularda tüm raporlar 
zamanında Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğü- Bilgi ve Belge Yönetimi Şefliğine teslim 
edilecektir.  
4.3.25.Çeşitli görevleri (temizlik, bakım-onarım, çay ocağı işletme vb. hizmetler) yapan diğer 
taşeron firmalara ait personel, misafir, ziyaretçi ve diğer çalışanların; mevcut demirbaşlara, binalara, 
tesislere ve eşyalara zarar vermeleri, tahrip etmeleri, kurumun huzur, disiplin ve asayişini bozmaları 
ve çalışanlara yönelik tecavüzleri önlenecek; bu tür davrananlar tespit edilerek uyarılacak, 
engellenecek ve Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğüne bilgi verilecektir. 
4.3.26.Görev bölgesini, içeriden veya dışarıdan tehdit edebilecek her türlü sabotaj, hırsızlık ve her 
türlü kanunsuz eyleme karşı dikkatli ve duyarlı olunacak, bu tür olayları önleyici arama ve kontroller 
aksatılmayacak, gerekli bilgi ve rapor ve tutanaklar, yetkililere zamanında verilecektir. 
4.3.27.Söz konusu iş yerinde görev yapan güvenlik personelinin denetimi yetkili makamlar 
tarafından, 5188 sayılı kanun ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik ve genelgelerin hükümlerine 
göre yapılacak, görülen noksanlıklar mevzuata uygun olarak yüklenici tarafından giderilecektir. 
4.3.28.Güvenlik personeli; amir ve üstlerine iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin zamanında ve tam 
olarak iletilmesi, telsiz, telefon ve şahsen yapılan görüşmelerde, nazik ve saygılı olmaları, görevleri 
ve kurumumuzla ilgili konularda, izinsiz ve yetkisiz olarak kurum içi yetkisiz personele, kurum dışı 
üçüncü kişilere, basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ya da demeç 
vermemeleri, gizli tutulması zorunlu olan ve görevleriyle ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli ve 
yetkili olmayan kişilere açıklamamaları hususlarında yazılı olarak uyarılacaktır.      
4.3.29.Kurum dışından gelen kişilerin üzerinde bulunması sakıncalı görünen ve idarece yasaklanan 
araç, gereçler ile silahlar (ruhsatlı dahi olsa) belge mukabilinde teslim alınacak ve emanette 
muhafaza edilecektir. kurumdan çıkışlarında ise sahiplerine teslim edilecektir. 
4.3.30.Üst araması, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğ'nin hükümlerine göre yapılacaktır.       
4.3.31.Kurumda taşeron olarak hizmet veren ve verecek olan yüklenicilerin özellikle kurum çalışma 
saatleri dışı olmak üzere kurum içindeki tüm faaliyetleri kontrol altında olacaktır. 
4.3.32.Misafir, ziyaretçi ve çalışanlar tarafından mevcut demirbaşlara yapılacak zararları 
engelleyecektir. 
4.3.33.Kuruma ait park yerlerine uygunsuz park eden ve etmeye çalışan araçlara müsaade 
edilmeyecek, park alanlarında araç park düzeni sağlanacaktır. 
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4.3.34.Hiçbir güvenlik personeli; eş, dost, akraba, arkadaş vb. hiçbir yetkisiz kişiyi sahaya 
sokmayacaktır. Güvenlik görevlileri idareye ait cihazları kesinlikle kurcalamayacaktır. Nöbeti 
süresince sigara içmeyecek, ziyaretçi kabul etmeyecektir. Kuruma ait telefonla hizmet dışı görüşme 
yapmayacaktır. Görev mahallini terk etmeyecektir. Arkadaşlarıyla veya diğer çalışanlarla görevi 
dışında sohbet etmeyecektir.  
4.3.35. Görevi biten güvenlik görevlisi, kendisinden görevi alacak personel gelmeden görev yerini 
terk etmeyecektir. Görev devredildikten sonra da görev alanından derhal ayrılacaktır.  
4.3.36.Güvenlik personeli, iş bu teknik şartname gereği yapılması gereken hususları yerine 
getirmediği, görevi olan işleri de yapmadığı takdirde yasanın öngördüğü yaptırımlar gecikmeksizin 
uygulanacaktır. 
4.3.37.Her nöbet yeri için, özel görev talimatı, yüklenici tarafından hazırlanarak, idarenin onayı 
alındıktan sonra nöbet yerlerindeki personele tebliğ edierek, uygulanacaktır.  
4.3.38.İhale konusu bu işte çalışacak özel güvenlik görevlileri “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 21 nci maddesi” gereği, Valiliklerce verilen kimlik 
kartlarını görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakasına 
takacaktır.Mülki amirlik tarafından yapılacak denetimlerde, uygulamadan doğan eksikliklerden 
dolayı verilecek idari para cezası yüklenici firma tarafından ödenecektir.   
4.3.39. Özel güvenlik görevlileri, İdare personeli ile birlikte ortak kullanım alanları olan 
bahçe,lavabo,park alanı,bina koridorları vb. yerleri titizlikle kullanmakla ve İdarenin çalışma 
şartlarına ve iş disiplinine uymakla yükümlüdür.Personel ile ziyaretçilerin ve Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı merkez birimlerine konuk olarak gelen diğer şahısların can ve 
mal güvenliği ile taşınır ve taşınmaz tüm mallarını korumakla görevlidir.  
4.3.40. Yüklenici tarafından istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, hiçbir şekilde seyyar 
satıcıların bina içine girmesine veya kapı önlerinde giriş-çıkışı engelleyecek şekilde satış yapmasına 
müsaade etmeyecektir. 
4.3.41.Kurumumuzun Maden Makinaları ve Fabrika İşletme Müdürlüğü, Garaj nöbet yerinde 
bulunan(4 nolu nöbet yeri) Satınalma Daire Başkanlığının yapacağı ihalelere iştirak için gelen 
firmaların tekliflerini vermeden önce kurumumuz alanı içerisinde sohbet ve tartışma yapmaları 
önlenecek, tekliflerini verip, ihale salonuna geçmeleri sağlanacaktır.Teklif verme ve ihale 
toplantısına katılma aşamasında, temsile yetkili personel olması kontrol edilecektir.İhale günlerine 
ait belirlenen ihale gündemi takip edilerek Satınalma Daire Başkanlığı önü ve koridorlarındaki 
güvenlik ve emniyet sağlanacak, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinden yardım talep edilecektir.İhaleye 
iştirak etmek için araçları ile gelen firma yetkililerinin araçları kurum içerisine sokulmayarak, kurum 
sınırları dışında kalması sağlanacaktır.  
4.4.  Koruma ve Güvenlik Amirinin Görevleri: 
4.4.1.Koruma ve Güvenlik Amiri, görevlilerinin sevk ve idaresi ile idare arasındaki irtibatı 
sağlayacak, özel güvenlik hizmetinin en iyi şekilde koordine edilmesini temin edecektir.  
4.4.2.Hizmetin etkinliğini arttıracak tedbirler üretecek, Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğüne 
onay için sunacak, uygun görülen tedbirlerin uygulanmasını sağlayacaktır. 
4.4.3.Görev alanı içinde güvenlik tedbirlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.  
4.4.4.Özel güvenlik görevlilerinin özlük işlerini takip edecek, mesai ve vardiyalarını düzenleyecek ve 
kontrol edecektir.   
4.4.5. Koruma ve Güvenlik Amirliğine gelen yazıları işleme koyacak ve sonuçlandırarak, Güvenlik 
ve Savunma Şube Müdürlüğünü bilgilendirecektir.  
4.4.6.Gerektiğinde özel güvenlik görevlilerini toplayarak, işin daha iyi yapılması ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı icra edecektir. 
4.4.7.Özel güvenlik görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirici çalışmalar yapacak, bu 
konuda hem Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğüne, hem de yükleniciye teklif sunacaktır. 
4.4.8.Özel güvenlik görevlilerinin yayınlanan talimat ve kurallara riayet etmesini sağlayacaktır.  
4.4.9.Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğüne, gelişmeler ve olaylar hakkında rapor verecek, varsa 
alınacak tedbirleri belirtecektir.  
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4.4.10.Vukuatları ve eksiklikleri tespit ve tahkik edecek, gerekli evrakları hazırlayacak, Güvenlik ve 
Savunma Şube Müdürlüğüne bildirecektir. 
4.4.11.Madde 3, madde 4.2, madde 4.3 ün uygulanmasından sorumlu olup, aksayan hususları derhal 
düzeltmekle, düzeltemediği hususları hem yükleniciye, hem de  idare adına Güvenlik ve Savunma 
Şube Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 
4.4.12. Yüklenicinin İçişleri Bakanlığı’na onaylatılan, üniformasını ve üniformasını tamamlayıcı 
unsurlarını görevi esnasında giyecektir.Sivil elbise ile kesinlikle görev yapmayacaktır.  
4.4.  Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcılarının Görevleri: 
4.4.1. Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcıları, 25 ve daha fazla  özel güvenlik görevlisi 
çalıştırılacak TTK Genel Müdürlüğü, Karadon Müessese Müdürlüğü ve Armutçuk Müessese 
Müdürlüğü’nde görev yapacak, yüklenicinin görevlendireceği Koruma ve Güvenlik Amirine bağlı 
olacaklardır. 
4.4.1.Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcıları, görevlilerinin sevk ve idaresi ile Koruma ve Güvenlik 
Amiri arasındaki irtibatı sağlayacak, özel güvenlik hizmetinin en iyi şekilde koordine edilmesini 
temin edecektir.  
4.4.2.Hizmetin etkinliğini arttıracak tedbirler üretecek Koruma ve Güvenlik Amirine onay için 
sunacak, uygun görülen tedbirlerin uygulanmasını sağlayacaktır. 
4.4.3.Görev alanı içinde güvenlik tedbirlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.  
4.4.4.Özel güvenlik görevlilerinin özlük işlerini takip edecek, mesai ve vardiyalarını düzenleyecek ve 
kontrol edecektir.   
4.4.5. Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcılığına gelen yazıları işleme koyacak ve sonuçlandırarak, 
Koruma ve Güvenlik Amirini bilgilendirecektir.  
4.4.6.Gerektiğinde özel güvenlik görevlilerini toplayarak, işin daha iyi yapılması ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı icra edecektir. 
4.4.7.Özel güvenlik görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirici çalışmalar yapacak, bu 
konuda hem Koruma ve Güvenlik Amirine, hem de yükleniciye teklif sunacaktır. 
4.4.8.Özel güvenlik görevlilerinin yayınlanan talimat ve kurallara riayet etmesini sağlayacaktır.  
4.4.9. Koruma ve Güvenlik Amirine, gelişmeler ve olaylar hakkında rapor verecek, varsa alınacak 
tedbirleri belirtecektir.  
4.4.10.Vukuatları ve eksiklikleri tespit ve tahkik edecek, gerekli evrakları hazırlayacak, Koruma ve 
Güvenlik Amirine bildirecektir. 
4.4.11.Madde 3, madde 4.2, madde 4.3 ün uygulanmasından sorumlu olup, aksayan hususları derhal 
düzeltmekle, düzeltemediği hususları hem yükleniciye, hem de  Koruma ve Güvenlik Amirine 
bildirmekle yükümlüdür. 
4.4.12. Yüklenicinin İçişleri Bakanlığı’na onaylatılan, üniformasını ve üniformasını tamamlayıcı 
unsurlarını görevi esnasında giyecektir. Sivil elbise ile kesinlikle görev yapmayacaktır.  
 
4.5.Yüklenicinin Yükümlülü ğü: 
4.5.1.Yüklenici tarafından istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, yürürlükteki çalışma 
mevzuatına ve 24 saat esasına göre (hafta sonu dâhil), vardiyalı olarak çalışacak, mahalli kolluk 
kuvvetleri ve Genel Müdürlüğümüz Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğü ile irtibatı devamlı 
sağlayacak, uyarıları dikkate alacaktır. 
4.5.2. Yüklenici, istihdam ettiği özel güvenlik personeli için ilgili Sigorta Şirketi Bölge veya Genel 
Müdürlüklerince tespit ve tayin edilen tarife, talimat ve şartlara göre, özel güvenlik mali sorumluluk 
sigortası yaptıracak ve aslını veya noter onaylı suretini sözleşme imzalanma aşamasında idareye 
verecektir.Özel güvenlik firmasında istihdam edilen personelin değişmesi halinde, yeni göreve 
başlayan personelin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası, ilgili firma tarafından derhal 
yaptırılacak ve idareye aslını veya noter onaylı suretini derhal vereceklerdir.  
4.5.3. Güvenlik hizmeti günlük (24) saat süreyle, 3 vardiya halinde sözleşme süresince kesintisiz 
olarak yürütülecektir. 
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4.5.4. Yüklenici, görevlendireceği güvenlik görevlilerinin ölüm, hastalık ve rapor gibi nedenlerle 
görevlerinden ayrı kalacak ve eksilecek olmaları durumlarında, kurumdan ek ücret talep etmeden 
idareye bilgi vererek yeni personel görevlendirecektir. 
4.5.5. Yüklenici, görev alanında görevlendirdiği güvenlik personelini görev saatleri dışındaki  
dinlenme sürelerinde, kesinlikle çalıştırmayacaktır.Başka bir işyerinde görevlendirmeyecektir. 
Görevliler kurumdaki görevlerine mevzuatın öngördüğü istirahatlarını yapmış ve zinde olarak göreve 
gönderilecektir. Kendilerine 5188 sayılı yasa ve bu şartnamede belirtilen görevler dışında hiçbir iş 
verilmeyecektir. 
4.5.6. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliği ile  İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerini uygulayacaktır.  
4.5.7. Görev esnasında kullanılmak üzere; 5188 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olarak, 
temin edilecek giysiler ayni olarak tahakkuk ettirilecektir. Güvenlik görevlileri, görevleri süresince 
yazlık ve kışlık olmak üzere ayrı ayrı ve özel olarak tespit edilen ve yüklenici tarafından İçişleri 
Bakanlığı’na onaylatılan, üniforma ve üniformayı tamamlayıcı unsurları kullanacaktır. Yapılan 
sözleşme süresince teçhizat ve malzemelerde bozulma olduğu takdirde söz konusu teçhizat ve 
malzemeler yenileri ile hemen değiştirilecektir. Aşağıda belirlenen kıyafetler, her yıl yaz ve kış 
mevsimi dönemlerinde personele teslim edilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen yazlık ve kışlık 
giyim, Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.maddesi uyarınca sözleşme ve genel giderler içerisinde kabul 
edilecektir. 
 
 

Sözleşme Süresi İçinde Verilecek Giyim Türü 
 

Sıra Giysi Türü Verilecek Toplam Adet 

1 
Kışlık Gömlek  
(uzun kollu) 

(her sene 2 adet) 
6 adet x 188 kişi= 1128 adet 

2 
Yazlık Gömlek 

 (kısa kollu) 
(her sene 2 adet) 

6 adet x 188 kişi = 1128adet 

3 
Kışlık Pantolon 
(her sene 2 adet) 

6 adet x 188 kişi = 1128 adet 

4 
Yazlık Pantolon) 
(her sene 2 adet) 

6 adet x 188 kişi = 1128 adet 

5 
Kravat 

(her sene 1 adet) 
3 adet x188 kişi =564 adet 

6 
Meşin Ceket 

(her sene 1 adet) 
3 adet x188 kişi = 564 adet 

7 
Yazlık Ayakkabı 
 (her sene 1 adet) 

3 adet x 188 kişi = 564 adet 

8 
Kışlık Ayakkabı( Bot) 

(her sene 1 adet) 
3 adet x 188 kişi = 555 adet 

9 
V Yakalı Kışlık Kazak 

(her sene 1 adet) 
3 adet x 188 kişi = 564 adet 

10 
Şapka 

(her sene 2 adet) 
6 adet x 188 kişi= 1128 adet 

11 

Çorap  
(yarısı yazlık-yarısı 

kışlık)  
(her sene 4 adet) 

12 adet x 188 kişi =2256 adet 
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12 
Kemer 

(her sene 1 adet) 
3 adet x 188 kişi = 564 adet 

13 
Yağmurluk 
(muşamba) 

1 adet  x  188 kişi =188 adet 

14 
Eldiven (yün)  

(her sene 1 adet) 
3 adet x 188 kişi = 564 adet 

 
 
4.5.8. Yüklenici, aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen makine, ekipman ve teçhizatı sözleşme 
süresince bulunduracaktır. Bu ekipmanların mevcut olduğu tutanak altına alınarak, hangi birimlerde 
kullanılacağı işe başlama aşamasında idare tarafından bildirilecektir. 
 

Sıra Ekipman ve Gereç Adı Adet 
1 Kelepçe (Kılıfı ile birlikte) 184 
2 Cop (Kılıfı ile birlikte) 184 

3 
El feneri(Yedek Şarjlı Pilleri ile 

birlikte) 
45 

4 Düdük (Kordonlu bekçi tipi metal) 184 

5 El Telsizi 45 
6 El Tipi Dedektör 25 

   
4.5.9. Yüklenici, personelin kullandığı giyim malzemeleri ve donatımın sürekli temiz, düzgün ve 
bakımlı olması için gerekli tüm tedbirleri almak, kontrollerini yapmak ve aksaklıkları derhal 
gidermekle yükümlüdür. 
4.5.10. Yazlık kıyafetleri, her yıl 10 Mayıs’a kadar, kışlık kıyafetleri ise her yıl en geç 10 Ekim’e 
kadar personeline teslim etmiş olacaktır ve bu işlem tutanakla tespit edilecektir. 
4.5.11. Yüklenici, işe başlama tarihinde bu şartnamede belirtilen sayı ve nitelikteki personel ile bu 
teknik şartnamede istenilen malzemeleri hazır ederek işe başlayacaktır. Hizmet sözleşmesinin bir 
suretini, koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan ilgili Valiliğe verecektir. 
4.5.12.Yüklenici, özel güvenlik görevlilerinin aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirme 
becerilerinin ve çeşitli olaylar karşısındaki hareket tarzlarının her zaman yasalara uygun olmasını 
sağlayacaktır.    
4.5.13. Yükleniciye teslim edilen ve kendisinin temin etmekle yükümlü olduğu her malzeme, her an 
faal bulundurulacak, yeri gelince kullandırılacaktır.  
4.5.14.Belirtilen sözleşme süresince resmi tatillerde; güvenlik personelinin çalışacağı toplam gün 
sayısı 43,5 gündür. Her bir resmi tatil gününde 141 güvenlik personeli çalışacağından, bu günlerde 
çalışacak olan personele 4857 sayılı kanunun 47’inci maddesi uyarınca yüklenici tarafından ücret 
ödenecektir. 
4.5.15. Yüklenici; göreve başlamadan önce çalıştıracağı tüm koruma ve güvenlik personelinin 
listesini idareye bildirecek, idarenin onayından sonra işbaşı yaptıracağı her personel için aşağıda 
sayılan belgeleri hazırlayarak işe başlama tarihinde resmi yazı ile dosyalanmış halde idareye teslim 
edecektir. Aksi taktirde ilgili güvenlik görevlilerinin hiçbir şekilde güvenlik hizmetlerinde 
çalıştırılmaları kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda her koruma ve güvenlik görevlisi için istenecek 
belgeler aşağıda belirtilmiştir: 
4.5.15.1.Nüfus Cüzdanı sureti(T.C. Kimlik Numarası), 
4.5.15.2. İlgili Valilikçe düzenlenmiş “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nın önlü arkalı 
fotokopisi, 
4.5.15.3.  Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belgesinin fotokopisi (Aslı idare tarafından görülerek 
onaylanacak), 
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4.5.15.4. 1 sayfalık kendi el yazısı ile tarih, ad ve soyadı da yazdırılarak imzalatılmış el yazısı 
örneği(tüm güvenlik ekibi personeli için standart ve aynı metin kullanılmalıdır), 
4.5.15.5.Yukarıda belirtilen 6 numaralı hizmet yerinde (Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü) 
görevlendirilecek personelin  “Deniz Limanları Güvenliği Temel Eğitim Kursu” sertifikası fotokopisi 
4.5.15.6.SGK İşe Giriş Bildirgesi. 
4.5.16.  5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10’ncu maddesi gereğince; 
yüklenici istihdam edeceği güvenlik görevlilerinin söz konusu kanunda belirtilen şartları muhafaza 
edip etmediklerini de takip ve tespit etmekle ve işin devamı sırasında söz konusu kanuni şartlardan 
herhangi birisini kaybedenleri, çalışma izinlerinin iptali için derhal Valiliğe bildirmekle de yükümlü 
olup, bu yükümlülüğünü yerine getirirken, durumu ayrıca idareye yazılı olarak bildirecek ve söz 
konusu özel güvenlik görevlisini derhal görevden geri çekecektir. Yukarıda belirtilen evrakları 
kapsayan dosyalar zamanında idareye teslim edilecektir.                                                                                                                            
4.5.17. Yüklenici, güvenlik hizmetlerini gerçekleştirirken, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin olarak, 
aşağıda belirtilen kayıtların düzenli olarak tutulmasını, idarenin denetim ve onayına tabi tutulmasını 
sağlayacaktır.  
4.5.17.1.  Aylık Vardiya ve Görevlendirme Çizelgesi, 
4.5.17.2.  Vardiya Hizmet Defteri, 
4.5.17.3.  Silah Bulundurma Kayıt Defteri, 
4.5.17.4.  Devir Teslim ve Rapor Defteri, 
4.5.17.5.  Ziyaretçi Kayıt Defteri, 
4.5.17.6.  Mesai Dışında Çalışmaya Kalan –Çalışmaya Gelen Personel Kayıt Defteri, 
4.5.17.7.  Ziyaretçi Silah Teslim-Tesellüm Makbuzu, 
4.5.17.8.  Olay Durum Rapor Defteri, 
4.5.17.9. Hizmet, görevler veya duyulacak ihtiyaçlara binaen, idarece gerekli görülebilecek diğer 
kayıtlar. 
4.5.18.Hizmetin yerine getirilmesi sırasında kullanılacak her türlü defter ve kırtasiye masrafları, 
yükleniciye ait olacaktır. 
4.5.19. Söz konusu güvenlik hizmetleri kapsamında yüklenici firma; tüm özel güvenlik personeline 
ait “ Aylık Vardiya, Görevlendirme ve İstirahat Çizelgesi”ni ait olduğu aybaşından önce idareye 
teslim edecektir.Ancak gerekli olduğu hallerde, idarenin onayı alınarak çizelge 
düzeltilebilecektir.Vardiya ve görevlendirme çizelgesi hazırlanırken iş kanunu, sosyal güvenlik 
mevzuatı ve diğer mevzuatlarda belirlenen hususlar dikkate alınarak vardiya ve çalışma saatleri 
düzenlenecektir.  
4.5.20. Yüklenici tarafından görevlendirilecek ve silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik 
görevlileri görev esnasında kimlik kartı ile birlikte “ Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma 
Belgesi”ni yanlarında bulunduracaklar ve silahları, görev alanı dışına çıkarmayacaklardır. Silah ve 
nöbet yerleri için gerekli olabilecek mermi idare tarafından karşılanacak, sözleşme başlangıcında 
yükleniciye tutanak mukabili teslim edilecektir. 
4.5.21. Yüklenici, idare tarafından kendisine teslim senedi ile teslim edilen demirbaş malzemeleri, 
sözleşme süresi sonunda aynen tam ve sağlam olarak iade edecektir.  
4.5.22.Özel güvenlik hizmetinin ifası esnasında; özel güvenlik görevlilerinin uğrayacağı veya özel 
güvenlik görevlilerinin iş yeri ya da üçüncü şahıslara vereceği her türlü zarar ve ziyandan, yüklenici 
sorumludur. 
4.5.23. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen ve karşılaşılması muhtemel ya da karşılaşılacak her 
sorunla ilgili bütün uygulamalar, yürürlükteki mevzuat ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İli şkin Yönetmelik ve bu mevzuata istinaden İçişleri 
Bakanlığınca çıkarılmış/çıkarılacak genelge veya dokümanlar doğrultusunda yapılacaktır. Yüklenici, 
mevzuatın uygulanmamasından doğacak her türlü bedeli ödemekle yükümlüdür. 
4.5.24. Yüklenici; vardiyalarda görevli güvenlik personelinin zamanında, nöbet mahallerinde 
bulundurulmalarını sağlayacaktır.  
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4.5.25. Yüklenici, görev alanında 16.10.1988 tarih ve 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma 
Yönetmeliği’nde belirlenen önlemleri işyerinde almak ve uygulamaktan sorumludur. 
4.5.26. Görev alanı ya da bir başka yerde, güvenlik personeliyle diğer şahıslar arasında vuku bulacak 
öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret vb. olayların hukuki sorumluluğu yükleniciye aittir. 
Yüklenici, karşılaşılabilecek tüm hususlarla ilgili her türlü tedbiri önceden alacaktır. 
4.5.27. Güvenlik görevlileri yüklenici şirket yöneticilerinin gözetim, denetim ve otoritesi altında 
çalışacaklardır. Ancak bu çalışma esnasında kurumun prensiplerine, mevzuata, iş disiplinine, 
şartname ve sözleşmelere bağlı kalacaklardır. Kurumun yöneticileri gerek gördükleri her an bu 
esaslara uyulup uyulmadığını kontrol edeceklerdir.  
4.5.28. Yüklenici, görevli tüm personeline görev alanı içerisinde 5188 sayılı özel güvenlik 
hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulanmasına ili şkin yönetmelikte de belirtilen bütün 
görevleri yaptıracak ve yetkilerini kullandıracaktır. Ayrıca yangın talimatı, sivil savunma planı ile 
güvenliğe ilişkin diğer yazılı ve sözlü talimatlar, yayımlanmış ve yayımlanacak emir ve talimatlara 
uygun hareket edilmesini sağlayacaktır.Yapılacak her eylem için öncelikle her türlü emniyet 
tedbirlerinin alınması sağlanacak bunlar olmadan faaliyet başlatılmayacaktır.              
4.5.29. Yüklenici firma; kurumun bilgisi ve izni olmaksızın, kendiliğinden hiçbir elektronik veya 
mekanik güvenlik sistemi, araç, gereç, malzeme, ekipman veya yöntemi tesis etmeyecek ve 
kullanmayacak, bu hususlar için sadece kuruma öneride bulunabilecektir. Yüklenici firma; Özel 
Güvenlik Komisyonunca belirlenen yerler dışındaki görev yerlerinde hiçbir şekilde ateşli silah, delici 
ve kesici alet, darp maksatlı muşta, demir, sopa, zincir vb. bulundurulmamasını sağlayacak ve sürekli 
kontrol edecektir. Silahlı güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına 
ili şkin yönetmelik, yayımlanan ve yayımlanacak olan genelgelerde belirtilen şartlar aranacaktır. Bu 
personel, 5188 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen teçhizatı 
bulunduracaktır.    
4.5.30. Her çalışma saati bitiminde, idarece talep edilen tüm oda ve bölmelerin iç güvenlik, kapı ve 
kilit güvenlik kontrolleri ve anahtarların toplanması, muhafazası ile su, elektrik ve aydınlatma, doğal 
ve likit gaz, ısıtma soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin güvenlik kontrollerini (mesai sonu son 
kontrol ve periyodik kontroller) ve sonuçlarının özel formuna işlenmesini sağlayacak, aksaklıkların 
ve arızaların anında giderilmesi için bildirim ve sonuç takip işlemlerinin yürütülmesini temin 
edecektir. 
4.5.31. Çalışma saatleri dışında; kuruma intikal edecek diğer her türlü haber, bilgi ve yetki verilen 
belgeyi teslim alacak, kurum yetkililerine veya ilgililerine bildirme ve teslim etme hizmetini 
sağlayacak ve yürütecektir.  
4.5.32. Yüklenici firma; kuruma mensup daimi personel ile geçici görevli yükleniciler ile bunların 
çalıştırdıkları personelin rahat ve güven içinde çalışmalarını sağlamak amacıyla güvenlik ile ilgili 
gereken tüm tedbirleri alacaktır. 
4.5.33. Çalışma saatleri başlangıcında, süresince ve bitiminde veya çalışma saatleri dışında, 
personelin hizmet binalarına giriş ve çıkışlarını takip ederek kontrol edilmesini sağlayacaktır.  
4.5.34. Çalışma saatleri dışında; çalışmaya devam etmek üzere kalanlar ile çalışma saatleri dışında ve 
resmi tatil günlerinde çalışmaya gelen personelin giriş ve çıkışını, kayıt edecektir.Zaafiyet hissedilen 
zamanlarda takip ve kontrol edecektir. 
4.5.35. Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri, görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu 
düzeninin bozulduğu hallerde durumu, derhal genel kolluğa bildireceklerdir. 
4.5.36.Yüklenici firma, mevcut mevzuatlar ve iş bu şartname doğrultusunda talimatlar hazırlayarak 
özel güvenlik personeline imza karşılığı tebliğ edecektir. 
4.5.37. Güvenlik görevlileri, kullandığı silah ve telsizlerin, her an faal durumda bulundurulmasından 
sorumludur.  
4.5.38. İdare tarafından kullanıma sunulan silah ve teçhizatlar, yükleniciye tutanak mukabili teslim 
edildikten sonra, silahın taşınması, muhafazası ve kullanılmasından doğan kanuni sorumluluk 
tamamen yüklenici firmaya aittir 
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4.5.39. Yüklenici firma; nöbet yerlerindeki güvenlik görevlilerin idareyle, birbirleriyle ve mahalli 
kolluk kuvvetleriyle telli ve telsiz irtibatını daima kesintisiz olarak sağlayacak, aksamalara meydan 
vermeyecektir.  
4.5.40. Yüklenicinin çalışanların ücretlerini ödememesi veya geç ödemesi halinde Hizmet İşleri 
Genel Şartnamesinin 38.maddesi hükümleri uygulanacaktır. 
4.5.41.  Yüklenici çalıştırdığı personelin yasalardan doğan her türlü özlük ve sosyal haklarından 
sorumludur. 
4.5.42. Mazeretsiz olarak işe gelmeyen güvenlik personeli için sözleşmede belirtilen oranda ceza, 
yüklenicinin istihkakından aynı ayda kesilecektir. Yüklenici çalıştırdığı elemanların her türlü özlük 
ve sosyal haklarını, ilgili mevzuata göre karşılamak ve ödemek zorundadır.  
4.5.43. Yüklenici çalıştıracağı personeli iş kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edecek olup, 
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne zamanında bildirecek, iş yeri numarası 
alacaktır. 
4.5.44. Elektronik İzleme (CCTV Görüntülü Güvenlik Sistemi) - Algılama-Erken Uyarı Sistemleri 
ile kapı ve bariyer sistemlerinin işletilmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
4.5.45. Nokta ve devriye hizmetlerini yürütmek.için gerekli güvenlik kontrol saatleri yüklenici firma 
tarafından temin edilerek, tüm nöbet yerleri ve idarenin uygun gördüğü diğer yerlere  monte 
ettirilecek, vardiyalarda tesis edilecek kontrol sistemine göre işletilmesi sağlanacaktır. 
4.5.46.TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünce yapılan kömür nakli esnasında, 
mülki amirlik tarafından müsaade edilmiş güzergah boyunca, güvenlik görevlileri vagonların 
personel için ayrılan yerlerine binecekler ve vagon sayısı ve güvenlik görevlisi sayısı 
değerlendirilerek, aralıklı olarak vagonlara dağılmaları ve kömürün hırsızlıklara karşı emniyetini 
almaları sağlanacaktır(lokomotife güvenlik personeli binmeyecektir).Olası hırsızlık olaylarının tüm 
sorumluluğu, güvenliği sağlamakla mükellef, yükleniciye aittir.Bu konu ile ilgili cezai yaptırım, 
9.1.6 ncı maddede belirtilmiştir. 
 
MADDE- 5 - ÖZEL GÜVENL İK GÖREVL İLERİNİN GÖZETİM, DENETİM VE 
KONTROLÜ: 
5.1. Yüklenici, bu işte çalışan koruma ve güvenlik görevlilerini, 7 gün/24 saat süreklilik esasına göre 
gözetleyecek, denetleyecek ve kontrol edecektir.  
5.2. Yüklenici, her ay içinde belirsiz tarihlerde, gece ve gündüz olmak üzere belirsiz zaman ve gerek 
gördüğü durumlarda denetleme yapacak ve denetleme sonuçlarını, Güvenlik ve Savunma Şube 
Müdürlüğüne ayda en az iki sefer olmak üzere rapor olarak sunacaktır. 
5.3. Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğü, yüklenici tarafından yapılan koruma ve güvenlik 
hizmetlerinin teknik şartname ve sözleşme hükümlerine göre yerine getirilip getirilmediğini, özel 
güvenlik görevlilerinin çalışma ve işleyiş durumlarını ve özel güvenlik görevlilerince tutulması 
zorunlu tüm kayıtları her zaman denetleme yetkisine sahiptir.   
5.4. Yüklenici; kendisine bildirilecek noksanlıkları tanınan süre içerisinde düzeltmek ve gidermekle 
yükümlü olacaktır.  
5.5. Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğü ve özel güvenlik hizmeti alımı yolu ile nöbet yerleri 
özelleştirilen Müessese Müdürlükleri tarafından mevzuatı gereği en az bir kişi olmak üzere idari 
personelden seçilerek kontrol teşkilatı kurulacaktır.Kontrol teşkilatı için seçilen idare personeli, 
idarede aynı görevi yapan özel güvenlik personeli olmayacaktır.Kontrol teşkilatı, Genel Şartnamenin 
Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.  
 
      
 
MADDE – 6 -  KANUNİ SORUMLULUK:  
       Yüklenici, çalıştıracağı özel güvenlik görevlileriyle ilgili olarak, tüm yasal düzenlemelerden 
kaynaklanan ödevlerini; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 5510 Sayılı Sosyal 
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Güvenlik Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu 
kanunlarla ilgili yönetmelik, genelge ve varsa tebliğ gereklerini yerine getirmek zorundadır. 
 
MADDE- 7 -  KORUMA VE GÜVENL İK PLANI:  
       Yüklenici; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmeliğin 12. maddesi ile İçişleri Bakanlığının İçişleri Bakanlığının 17.07.2012 tarihli 2012/42 
no’lu bakanlık ve 2012771 no’lu EGM genelgesine istinaden işe başlamasından itibaren gerekli yasal 
süre içerisinde koruma ve güvenlik hizmeti vereceği tesis ve alanlara ilişkin “Koruma ve Güvenlik 
Planı’’ nı Valilik Makamına sunarak onaylatacak ve bir suretini Güvenlik ve Savunma Şube 
Müdürlüğüne teslim edecektir.  
 
MADDE -8- KORUMA VE GÜVENL İK H İZMETLER İNE İLİŞKİN KOORDİNASYON: 
        Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin, idare ile yüklenici arasındaki 
koordinasyon, Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğü ile sağlanacaktır.Güvenlik ve Savunma Şube 
Müdürlüğü, idare adına koordinasyon birimidir. 
 
MADDE- 9 - CEZA VE KES İNTİLER:  
9.1.İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: 
      Aşağıda sıralanan maddelerden bir veya birkaçı tespit edildiğinde durum bir tutanak  / 
tutanaklarla belirtilir ve aşağıda belirtilen miktarlar para cezası olarak kesilir. 
9.1.1.Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, iş başlangıcında yüklenici, teknik şartnamede belirtilen 
sayı ve nitelikteki personeli ve işin ifası esnasında kullanılmak üzere teknik Şartnamede istenilen 
sayı ve niteliklerdeki araç, gereç, makine ekipman ve her türlü malzemeyi şartnameye uygun ve 
eksiksiz olarak işe başlamak üzere idarede hazır bulundurarak süresi içerisinde yer teslimi işlemlerini 
yapmaması/işe başlamaması durumunda gecikilen beher gün için sözleşme bedelinin binde biri 
oranında ceza kesilecektir. Bu gecikme süresinin devam etmesi halinde yükleniciye işe başlaması 
için 10 (on) takvim gününden az olmamak üzere süre verilecek (bu sürede de ceza kesilmek üzere) 
ve bu süre içerisinde de yüklenicinin işe başlamaması durumunda 4735 sayılı Kanunun ihale 
dökümanları içerisinde yer alan hizmet alımları tip sözleşmesine göre fesh edilerek ilgili kanun 
hükümleri uygulanacaktır. 
 9.1.2.Yüklenicinin sözleşme ve eklerindeki hükümlere riayet etmemesi:  
           İşleri sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak yapmaması, eksik araç, gereç ve malzeme 
getirmesi, İdarede uygulanan işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına ve yangından korunma 
kurallarına uymaması, çalışma saatlerine uygun bir çalışma düzeni kurmaması gibi hallerde idarece 
yazılı ihtarda bulunulacak ve belirtilen süre içerisinde giderilmediği takdirde,  her yazılı ihtar için 
sözleşme bedelinin onbinde ikisi oranında ceza kesilecektir. 
9.1.3.İdareye ibraz etmiş olduğu işçi bordrolarında, başka iş yerinde çalışan işçilerin isimlerini 
göstermesi halinde sözleşme bedelinin binde biri oranında ceza kesilecektir.  
9.1.4.Eksik güvenlik görevlisi çalıştırılması; 
İdarece günlük puantaj tutulacak ve eksik çalıştırılan her bir güvenlik görevlisi ve beher gün için, 
eksik çalıştırılan güvenlik görevlisinin sözleşmedeki fiyatlar üzerinden (varsa fiyat farkı dahil) 
idareye brüt maliyetinin bir günlük tutarının iki katı ceza kesilecektir. 
9.1.5.İçişleri bakanlığı tarafından onaylı güvenlik kıyafetini giymeyen ve eksik, kirli, yırtık ve 
kurumu küçük düşürücü şekilde giyen özel güvenlik görevlileri için, yükleniciye yazılı olarak ihtarda 
bulunulacak ve bu hususlara uymayan beher güvenlik görevlisi için, o güvenlik görevlisinin 
sözleşmedeki fiyatlar üzerinden (varsa fiyat farkı dahil) idareye brüt maliyetinin bir günlük tutarının 
1/5 (beşte biri) oranı tutarında ceza kesilecektir. 
9.1.6.TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü kömür nakli nöbet yeri görevinde 
meydana gelecek nakil esnasında kömür çalınmasına sebebiyet verilmesi durumunda, olay 
mahallinde kurumun zararı(TON/TL olarak)  tespit edilecek, yüklenicinin hak edişinden bu meblağ 
düşülerek, ödeme yapılacaktır.Zararın tespitinde idarenin alacağı karara ve tutulan resmi tutanağa 
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göre işlem yapılacaktır.Bu konuda gerekli ilave önlemler ihale dökümanına göre yüklenici firma 
tarafından alınacaktır. 
9.1.7.Yüklenicinin çalıştırdığı Özel güvenlik görevlilerinin, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan 
Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalışması yüklenici 
tarafından sağlanmadığı idare tarafından tespit edildiğinde, yönetmelik esaslarına uymayan beher 
güvenlik görevlisi için, o güvenlik görevlisinin sözleşmedeki fiyatlar üzerinden (varsa fiyat farkı 
dahil) idareye brüt maliyetinin bir günlük tutarının 1/5 (beşte biri) oranı tutarında ceza kesilecektir. 
9.1.8. Yüklenicinin çalıştırdığı Özel güvenlik görevlilerinin, görevleri süresince görev yerlerini terk 
ettiği, nöbet yeri talimatlarına aykırı hareket ettiği ve nöbeti esnasında, göreviyle ilgili verilen genel 
veya özel talimatları yerine getirmediği, suistimal ettiği idare tarafından tespit edildiğinde, beher 
güvenlik görevlisi için, o güvenlik görevlisinin sözleşmedeki fiyatlar üzerinden (varsa fiyat farkı 
dahil) idareye brüt maliyetinin bir günlük tutarının 1/5 (beşte biri) oranı tutarında ceza kesilecektir. 
9.1.9.Yukarıda belirtilen cezai işlemlere sebep olayların, herhangi bir ceza maddesi için 5(beş) kez 
meydana gelmesi durumunda, son bir ihtar çekilir ve tekrarı halinde sözleşme hükümlerine göre 
sözleşme fesh edilebilir.Sözleşmenin fesh edilmesi halinde, yasa hükümlerine göre işlemlere 
başlanır. 
9.1.10.İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 
30(yüzde otuz)'unu geçmeyecektir. 
 
  
MADDE -10 - HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:  
       İşin yürütülmesi ile ilgili olarak bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki yasal 
mevzuat ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile bu kanunun uygulanmasına 
ili şkin yönetmelik hükümleri, genelge ve özel güvenlik emir yazıları uygulanacaktır. 
 
MADDE – 11 - GENEL HÜKÜMLER: 
11.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ihale 
dokümanını oluşturan İdari Şartname, Teknik Şartname, Hizmet Alımları Sözleşmesi, Hizmet İşleri 
Genel Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 
 
MADDE- 12 - YÜRÜRLÜK:  
       İş bu teknik şartname toplam 12(oniki) maddeden ibarettir. 
 
 
 
 
 
 
 


