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Teknik Şartname 
 
 
Konu  : Güvenlik işleri için teklif hk.                   
 

4-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan I. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler  Fuarı 
münasebeti ile fuar öncesinde, fuar süresince ve de fuar sonrasında “Atatürk Kültür Parkı ve Fuar 
Alanı’nın” güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, aşağıda talep edilen işler için Güvenlik 
Şirketlerinden teklif kabul edilecektir. Verilecek teklifler; “TL” cinsinden olacak ve fiyatlara “KDV” 
dahil edilmeyecektir. 
 

1. 4-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak olan I. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler  Fuarı’nın 
güvenliği 2 Mayıs, saat 13:00’ten, 8 Mayıs saat 13:00’e  kadar ilgili Güvenlik şirketi 
tarafından fuar alanında bulunacak en az 10 görevli tarafından sağlanacaktır. ( Sabah 
saatlerinde öğrenci akışı sağlanacağından daha fazla görevli bulundurulabilecektir.) Fuarda 
görevli tüm güvenlik personelinin son 3 aylık İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarını 
ibraz edecektir. 
 

2. İlgili firmaya bağlı personel, görev esnasında üniformalı ve teçhizatlı (telsiz, cep telefonu 
v.s.) olacaktır. Personelin kullanacağı telsizlere ilaveten fuar sorumlusuna bir telsiz teslim 
edilecektir. Fuarda istenen her türlü iletişim kurulacaktır. 
 

3. Görevli personel, 24 saat merkez şubelerindeki ekip sorumluları ile irtibat halinde bulunacak, 
herhangi bir olayda ve takviye personel istenmesi halinde, anında takviye personel 
göndermesi için, merkezde hazır personel takviye gönderilecektir. 
 

4. Müdüriyetin vereceği talimatlar doğrultusunda, ilgili firma tarafından fuar alanının muhtelif 
açık ve kapalı mekanlarına en az 16 adet sabit kamera yerleştirilecek, gerek halka açık 
saatlerde, gerekse ziyaret saatleri haricinde kayıt ve kontrol altında tutulacaktır. 
 

5. İlgili firma tarafından, bina içlerine yerleştirilecek olan portatif elektronik alarm cihazları 
sayesinde ziyaret saatleri dışında, binaların güvenliği sağlanacaktır. 
 

6. İlgili firma tarafından 3. sergi binası içerisine kurulacak olan merkezi kamera sistemi ile fuar 
alanının 24 saat görüntüleri kayıt altına alınacaktır. Bu kayıtlar 15 Mayıs 2023 tarihine kadar 
korunacaktır. Böylece fuar alanının iç ve dış alanlardaki ikinci güvenlik çemberi 
oluşturulacaktır.  

 
7. Fuar süresince ilgili firma, fuar alanı içerisindeki trafik düzenini de sağlayacaktır. Öğrenci 

otobüslerinin yerleştirilmesi sağlanacaktır. Katılımcı firmalara ait araçların, polis araçlarının 
ve belediye mensuplarına ait araçların halka açık fuar alanı içerisine park etmeleri 
engellenecektir. 
 

8. Fuar süresince, Fuar alanı ana giriş kapısı önünde seyyar satıcıların satış yapmasına 
(balon, oyuncak, mısır kebabı, dondurma vb.) izin verilmeyecektir. 
 

9. Müdüriyetin, fuar öncesi, fuar süresince ve de fuar sonrası (belirtilen tarihler dahilinde) 
güvenlik konusu ile ilgili olarak alacağı kararlara ilgili firma tarafından uyulacaktır.   
 
 

 
Sanayi Dairesi Müdürlüğü 

 
 
 
 
 

Teklifler, 17 MART 2023 tarihine kadar Sanayi Dairesi Müdürlüğü’ne verilmelidir. 


