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GüNEş ENERJi sANTRALİ işrnrun
BAKIM ve oNARlM rnrNix sARTNAMEsi

P!|laHarralı Üniversitesiırde kurulınuş olan 5MW Güneş Enerji Santralinin (GES) güvenliğinin

sağlanı,ı,ıası, sistemin faal tutularak arızaların giderilmesi, arızaların takibini sağlayarak sistemin

standartlara göre bakım - onarım lıizmetlerini kapsayacak tüürr gerekli donanım teçhizat temini,
sisteıııiıı verimli bir şekilde işletiInesi için sözleşıne tarihindeıi itibaren yirmidört (24) ay süre
ile aşağıdaki nıaddelerle belirtilen hiznıetin sağlaırması işidir.

İşletme / Bakım: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaIarı önleıırek, sistem perforınansünı arttırmak,

arıza olasılığıııı azaltııak, sistemin ö]nrünü uzatırıak, varsa çalışan mekanik aksamlarının
vağlaııınası, kalibrasyon işleııleriniır yapılması ve etkiır çalışınasıırı sağlanrak amacıyla finr-ıa

taraflndan sisteı-ırleriır yapısına uygun olarak öırceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak
yapılaıı, koruyucu, önleyici ve düzeltici ıritelikte her türlti girişim ve koıitroldür.

Onarım: Tanınrı yapılan sistemiır perforırraırs ve foırksiyonlarının teknik doküırıanlarıırda belirtilen

şekilde 1,eriııe getiriImesini ifade edeı.

Güvenlik: Harran Üniversitesi Güneş Enerji Santrali (GES) sahasının güvenliğinin sağlanması,

deınirbaş eşya ve sarf nralzemeIeriı,ıin bulunduğu depo ve binaların korunması, kötü niyetlilerce
geırel huzura, mala ve caııa olabiIecek tecavüzleriı,ı eırgelleırınesi, yasalar çerçevesinde hukuki
kurallara uymak suretiyle göreviıi ifası için şartnamelerde belirtilen Özel güvenlik

hizınetlerinin yürütiilınesidir.

Kurum / İdare: CihalSisteınin kurulu buIunduğı.ı, hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: Cilra/Sistemin güvenlik, işletme, bakım ve onarıınlarını belirlenen sözleşme süresı

içerisinde ücret karşülığı yapaır firmadır.

İşin Kapsamı: Yedek parça hariç işletme, temizlik, bakımı ve onartm hizmeti ve güvenlik işini

kapsar.

ı. öNı,EYiCi BAKIM

Öıileyici BakımIar, aşağıda Önleyici Periyodik Bakını Hizınetleri Listesinde belirtilen ve

takviınc bağlanan Sistem periyodik bakıııılarını, VTS (Veri Toplama Sistemi) ile Sistemin

perfbrıı1aıısııııı,ı sürekli uzaktan izleııınesiıri ve operasyonunun lrata|ara karşı denetlenmesini, Sistemin

en az a1,,lık bazda olacak şekilde yerinde deııetiminin yapılmasıırı, küçük onarıınları, performansı

etkileyeıı fukat yedek parçaların değiştirilır-ıesin i gerektirıııeyen sorunlar ile ilgili temizlik ve onarlm

çalışır,ıaIarıııı. Diizehici Bakım gerektirebilecek tüm arızalara dikkat çekmeyi, sistem ÇıkıŞlarının

ölçüniiinti, akım ve nomiıral değerlerin karşılaştırılmasını, güneş panellerinin temizlenmesini,

modüllerin revizyonunu ve üretimi etkileyebilecek kısmi gölgelerin teırrizlenmesini (kuŞ pislikleri

gibi) kapsar.

Önleyici tsakıın Önleyici Periyodik Bakım Hizmetleri Listesiırde detaylandırılan şu faaliyetleri içerir:

. Altyapı, konstrüksiyon bakın ve onarım faaliyetleri

o Fotovoltaik (F-v) modüllerin bakıı ve onarım faaliyetleri

ı sisteıır kablolaııalarınııı bakıın ve onarıırı faaliyetleri



. konn€ktörlerin bakım ve onarım faaliyetleri
o sistem Dc/Ac toplama (dağıtım) tarafının bakım ve onarım faa|iyetleri
ı Invertör ve Ac/Dc panolarının bakım ve onarım faaliyetleri
o Transformatörlerin (Trafo) bakım ve onarım faaliyetleri
ı oG köşk ve Bileşenlerinin bakım ve oı,ıarım faaliyetleri
. Haberleşme ve Meteorolojik Ölçtim sensör sistemlerinin bakım ve onarım faaliyetleri
o cüvenlik sisteminiır (ccTv) bakım ve onarım faaliyetleri
. Çit ve Kapıların bakım ve onarım faaliyetleri
. Fotovoltaik modüllerin teınizIiği faaliyetleri (I(irlilik oranına göre yılda l ya da birden fazla )
. vejetasyoır l(oırtrolü ve Temizliği faaliyetleri
o Veri takip Sistemi ile Uzaktan İzleme kontrol faaliyetleri

1.1. ONLEYICI PERIYODIK BAKIM HIZMETLERI LISTESI

1.1.ı. Altyıpı, Konstrüksiyon Bakım ve Onarım Faaliyetleri

Geııel Deı,ıetleme +
;

_o

-a

a]

(J

üöo
E]

1 Zcın iııde ıne1 daııa gelen hasarlar
Göı,sel tespit

2 Çelik konstriiksiyoııda lrasar olup olmadığıırın kontroIü (altyapı kontrolü)

Tüırr ı,ü,üetal parçaların görsel ınuayeııesi :

Bütünltik koırtrolü
1 Dcfbrn,ıasrr,ıı ki,ıntrı,ılii

5 Cer şek veva eksik parça olup olııradığınııı kontrolü, varsa sıkılırrası

Mekanik hasar olup olmadığının kontrolü,

7
Galvaniz yüzeylerde hasar kontrolii, Korozyon ve Paslı kısımların sprey boya
iIe kapatıln,ıası )

8
Su drenajl koırtrolü (Boyuna taşıyıcılar),
Iı liklcriıin tenrizleıııııesi

Modül kelepçeleri, görsel denetim:

9 Konuıı,ıda sapnra ve deforııasyon kontrolü
F'otovoltaik nıııdtiliiır görsel denetinri

l0 Modiillerde kırık caırr kontrolü (renk değişikliği, liot spot ve diğer hasarlar)

Destek kiriş bağ laırtıIarınıır inceleı,ımesi

Kirişlerin dirsekleri, açıları ve boylaııasının kontrol edilmesi

l2 Etiketlenıeleriıı kontri,ıl ii

]3 Nlodiil kelepçeIeriııin güvenli olı.ıp olınadığıırın kontrolü
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l.t.b. Fotovoltaik (FV) Modüllerin Bakım ve Onarım Faaliyetleri

1.1.c. Fotovoltıik Modüllerin Temizliği Faali.,"etleri

1.1.d. Vejetas1,on Kontrolü ve Temizliği Faıliyetleri

1.1.e Veri Takip Sistemi ile Uzaktan İzleme ve Kontrol Faıliye tleri
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l ModüIlerin üzeriııdeki yabancı objelerin kontrolü
Modüller arasında uygun boşluk olup olınadığının konlrolü
Hot-spotların kontro|ü (tennal görüntüleyici ile)

.1 Bağlantı ktıtularında lıasar kontrolLi

)
Tüm bağlantıların, kabloların. uygun uyumIuIuğu ve hasar
kontrolüı]ün yapılması

ModüIlerin 1,üzey temizIiğinin konırolti

Genel Bakım Perivodu 4
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l Islak yıkama: Modüllerin sektör standarlarına ve modül üreticisinın
temizlik talimatlarına uygun şekilde yıkanması (deiyonize su temini
Yükleniciye aittir)

] kuru Teırrizlik: ModülIerin sektör standar|artna ve modül üreticisının
ıemizlik talimatlartna uygun şekilde kuru olarak temizlenmesi
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1 PV ModülIere gölgeleme yapacak Vejetasyonun kontrolü
1 yabani ot kesiıni
J Yabani oı ilaçlaına

Genel kcıırtrı.ıl periyiıdıı 4
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l VTS'den alınan günlük üreıim değerlerinin Dağıtım Şirketi kullanıcı
veritaban ıııdaıı (OSOS) alınan sayaç ölçüm değerleri ile kıyaslanması.
o%3'ün üzerindeki farklarda soruıruı,ı kaynağının araşttrılmas!

1 OSOS verisi alınaınadığı duruınlarda Dağıtım Şirketi ile iletişiıne
geçilip bilgi verilırresi, sayaç servis talebinde bulunulıırası

VTS'den alıııan lrata raporlarınııı takibi ve gerekirse acil müdahale

4 Iırvertör bazıı,ıda üretiın değerlerin in kıyaslaırması releranS [iretime
göre o/o l 0'daır f'azla gerçekleşen perfbrı,ııaırs düşiikliiklcrinin
nedeııleriııin araştırı lınası

6.
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CC'l'V Kaııera. I Iaıcket Seırsörleri ve Pro.iektörlerin bakınr, onarın-ı ve
tenıizlikIeriııin yapılnıası

2 s!vitchler ı,e kabinetlerin bakını, oııarıırr ve tcnıizliklerinin yapılınası

Kal,ıt Cihazının Bakını ve Onarımının Yapılması

4
Kaırıeralaıııı ve kayıt sisteminin kesinıisiz güç tenıininin koııtıolü ve
UPS bataryalarının bakım ve onarımlafıılın yapIlması

t.l.f. CCTV Güvenlik Sistemini ve Aydınlatnra-Algılama Modüllerin Bakrm, Onırrım ve

Tenıizliği Faıliyetleri

1.1.g. Yangın Algılama ve Siindürme Sisteminin llakım, Onarıııı ve Temizliği Faıli1,,etleri

2. DüZELTİCi BAKIM

Diizeltici Bakıın, iş bu şartı,ıaır-ıe çerçevesiı,ıde Sistem'in VTS (Veri Toplama Sistemi) ile uzaktan

takibi sırasıırda veya Öıileyici Faaliyetler kapsamında yapılaıi bakımlar eslıasında bir arızanın tespit

eclilnıesini miiteakip aşağıdaki tablodaki belirtilen süreler içerisinde veya özel olarak belirtilmiyorsa

yapılabilecek eır kısa sürede ivedilikle yapılır ve Sisteıni sorunsuz liale getirip tasarlandığı gibi

çalışınasını sağlayacak duruına geri getirme amaçlıdır. Burada listelenen veya listelenmemişse bile
yüklenici tarafıırdaı kabul edilen Düzeltici Bakımlar Yüklenici tarafıırdan yapılır. Diğer Düzeltici

Bakıınlar Sözleşme'ıriır l0.09 veya l0.10'ıncı ııadde|erinde tanıınlandığı şekilde Yüklenici tarafından

yapılır veya yaptııtılır. Bilinen arızalarıır zamanıı,ıda oııarılıırası. acil durumda bozulırra olasılığını

azaltır ve işletıneniıı sürekliliği için zorunIudur.

Diizeltici bakımda oluşaır öngörülemeyen arıza gerçek|eştiğinde, arızanıır giderilmesi için mümkün

olduğuırca lrızlı bir şekilde müdalraleye ihtiyaç olduğu kabul edilir ve aşağıda belirtilen süreler

içerisiıde müdahale edilir.

Düze1tici Bakıın. Sistemi etkileyeır olayları ve arızaları dlizeltı,lıek içiır gerekli tamirat ve ınüdahaleleri

içerir. Düzeltici Bakım sırasıı,ıda gerekli yedek parçalar. iŞVEREN taraf'ındaıı veya imalatÇının

garaı1tileri ile sağlanır. YÜKLENİCİ, her türlü Sistem ekipmaırının garanti kapsamında veya haricinde

taınirat veya değişiın siireçlerinin yönetiırıi ve ilgili gümrük işlemlerinin yönetiıninden ve aŞağıda

Cenel Bakım Peri1,odu
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1 Yaııgııı algılama dedektörIerinin bakııı, onarıırr ve teınizlenı-ı-ıesi

Yaı]gın kontrol paııel in i n alarırr koııtrolti

Yang:n koııtrol panelinin dahiliakiileriıin bakıııı ve oıraı,ımı

2.
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Iisteleneıı ekipınanların değiştiriImesi faaliyetlerini ifa etmekten sorumludur; ancak Yüklenici
ekipınan ve taınir ınasraflarını, gümrük aracılıkJrarç-vergi-antrepo ve nakliye ı,ııasraflarını doğrudan
karşılamayacaktır. iŞVEREN taraflndan teyit alındıktan sonra, sahada veya ilgili üreticiden temin

edilebilir değilse, YÜKLENİCİ tarafından İŞVEREN'e teklif edilecek ve onln] oı]ayı alındıktan sonra
sipariş verilecek ve yerinde değiştirilecektir.

2.1. PROSEDÜR

Diizeltici bakıı,ır, üretimiı,ı azalmasına ilişkin sapı,ıia, acil duruın ve duruıırun ciddiyetine bağlı olarak
'plalılaıraır, diizenlive kritik' oImak üzere 3 aı,ıa guruba ayrılır.

Plaırlaııaı,ı düzeltici bakııı, Sistem'iı,ı performansırı mevcutta etkilemeyen, aırcak tespitinden sonraki

dönemde etkilemesi mulrtemel problemlerin giderilmesine yönelik düzeltici bakımı ifade eder.

Problemin tespitiııden sonra Yüklenici tarafından en makul zaman için planlaması yapılır ve icra
edilir.

Düzenli düzeltici bakıın. Önleyici Bakıın çalışmaları sırasıırda tespit edilen ve Sistem'in perfoımansını

etkileyen, Önleyici Bakıını yapan Yüklenici personeli tarafından, İş Sahası'ndaki imkanlar
kııllanılarak diizeltilebilecek problemleriı,ı giderilıriesiıie yönelik düzeltici bakımı ifade eder.

Probleınin tespiti duruınunda, bakım ivedilikle gerçekleştirilnrelidir.

Kritik düzeltici bakıın, Önleyici Bakım veya VTS aracılığıyla tespit edilen ve Sistem'in performansını

ciddi şekilde etkileyeıi ve aciliyetle düzeltilırıesi gereken problemlere yönelik düzeltici bakımı ifade

eder. Probleme ivedilikIe ırrüdahale edilınesi ve onarıının yapılıııası için gerekli girişimlerin biran önce

vapılması esastır,

Ne tiir bir arıza olrırsa olsun, arızalı bölgenin tamir ve izolasyoıruı,ıun iyi planlanmış bir yöntem ve

zamanlama ile müıı-ıkün olduğunca İş Sahasındaki mevcut kaynaklar (malzeıneler) kullanılarak

yapılünası esastır.

Yükleniciııin görevlendirdiği Sistem işletme persoı,ıeli iyi hazırlanınış. arızaları aııaliz etmek için iyi

eğitilmiş olıIalı ve tek başına, sistem arıza vermesi durrımunda enerji kaybı yaşanmaması için tüm

olası ilıtimalleri kısa zamanda değerleırdirip derhal ınüdahalede bulunabilııelidir.

Sürekli tekrarlayaır arızalarda, arızanııı tekrarlanmasının önlenınesi için Yüklenici tarafından bazı

düzenleyici eyleırılerde ve uygulamalarda bulunulması önerilebilir. Eğer herhangi bir ek yatırım

gerekiyorsa, işveren'e enerji kaybı ve iyileştirme maliyeti hesapları sunulmalı ve ek yatırımın

ekoıron,ıik açıdaıı ınantıklı olduğu ispatlanına| ıdır.

2.2. Dü ZELTiCi BAKIM HiZMETLERi

Güneş Eıerjisi Santrallerinde karşıIaşılaıi düzeltici bakııı hizmetleri, öneıı-ı ve meydaıra gelme

sıklıkları yöırtinden aşağıdaki hizınctIeı,i kapsaırraktadır. Bu arızalara müdahalenin, İşbu Şanname

çerçevesiırde Ytiklenici persoıreli tarafıııdan yapılınası esastır, İşletme Mtihendisi aşağıda arızalarda

sahava vardığıııda, solar Inveıter, OG röle gibi üretici firınanın müdahale etır-ıesi gerekli uzmanlık

gerektileı.ı işlerde. işvereı],e bilgi vererek, Üretici firına ile arızaırın çözıırıü için iletişime geçer.

Onem
S ırası

ArızalDüzeltici Bakıın Hizıı-ıeti

l Röle ArızasıOrta Gerilini (OG)



1 Alçak Gerilinı (AG) Röle Arızası
oıla Geriliın (oG) Sigorta Arızası

4 Redresör Arızası
Termik Manyetik Şalter (TMŞ) Arızası

6 Inveıter Arızası
1 Kaçak Akıın S igoıtası Arızası/Değişimi
8 NYY AC Kablo Arızası/Değişimi
9 Parafudr Arızası/Değişimi
l0 Haberleşn,ıe Kablosu Arızası/Değişinıi
11 Solaı (DC) Kablo Arızası/Değişiını

MC4 Konnektör Arızası/Değişimı
]3 PV Panel A rızas ı/Değiş iıı i

1,1 Uzaktan 1'akip Sistcmi Arızası
l5 DC Panel Kartuş Sigorta Arızası/Değişimi
l6 Konstriiksi1,on. ır-ıontaj vidaları ve bağlaıitı ekipırraırları

2.3. Yüklenicinin Uyması Gereken Düzeltici Bakım Müdahale Süreleri

Arıza Tespit Şekli Arıza l'aırıı,ırı

]
VTS (Veri Toplama
Sistemi)

Invertör offline kodu veya
performans kaybına işaret
eden l,ıata kodu

4 Operasyonel Saat

2
VTS/OSOS/Güvenlik
Personeli BilgiIendirmesi Şebeke kesintisi

Hemen EDAŞ ile temesa geçilip
sebebi araştırıImalı

VTS/oSoS/EDAŞ
VasltaSıyla

Muhteıırel santral devre dışı
kalma arızası (hücre/trafo
arızaları\

4 Operasyonel Saat

.1
OnIeyici Periyodik
Bakıın sırasıı,ıda Çeşitli ekipman arızaları

Yedek parça varsa veya
gerektirmiyorsa hemen veya yedek
parçaırıır sahaya gelı,ııesin i müteakip
48 saat içinde.

5
VTS/oSoS/EDAŞ
vasütasıvla Çeşitli ekipman arızaları

Yedek parça varsa veya
gerektirmiyorsa 48 saat veya yedek
parçanın sahaya gelmesini müteakip
48 saat

2.,l. Değişim/Montaj İşlemleri Yüklenici Tarafindan Yapılıcak Sistem Ekipmanları Listesi Ve

Değişim Süreleri

Ekipnian
ArızrHata Tespit

Şekli
Değiştirme Süresi

Yedek Parça Var Yedek Parça Yok

FV Modül (ayırı anda ııraksiıııuıı
l0 ınodü lde grizleınlenen arızalar)

Onleyici Periyodik
Bakım sırasıı,ıda

Heırren
Sahaya geldikten
sonra 24 saat içinde

VTS 24 saat Sahaya geldikten
sonra 24 saat içinde

l veıtör

Önleyici Periyodik
Bakım sırasında

Heı,ı,ıen Sahaya geldikten
sonra 8 Operasyonel
Saat içiı,ıde

V,lS 4 Operasyonel
Saat

Sahaya geldikten
sonra 8 Operasyonel
Saat içinde

5

I2

Müdahale süresi



OG sigoılalar,
TMŞ,
AC pano ekipmanları,

Onleyici Periyodik
Bakım sırasında

Hemen
Sahaya geldikten
sonra 8 operasyonel
saat içinde

VTS 4 Operasyonel
Saat

Sahaya geldikten
sonra 8 operasyonel
saat içinde

Konı,ıektör.
Parafudr.
AG sigortalar,
DC pano ekipmanları,
Redresör.
Solar DC kablo.
VTS.
Çit oırarıınları (5Om/yıl)
Cat6 kablo ve soket değişimleri
Saha internet dağıtım ekipmaırları
(outdoor access pointler),
Konstıiiksiyon vida ve bağlantı
ekipmanları

Önleyici Periyodik
Bakım sırasında

Hemeıı
Sahaya geldikten
sonra 24 saat içinde

VTS 24 Saaİ
Sahaya geldikten
sonra 24 saat içinde

3. İŞLETME ESASLARI VE ONARIM KRİTERLERi

J.1. SISTEMIN TAKIBI

3.1.a. Veri Top|ama Sistemi (VTS)

VTS, Sisteınin nrevcut veri toplama altyapısını kullanarak elde edilen verilerin Yüklenicinin
koıitroliindeki izlenre platformı.ına (Ör: Meteocolıtrol V lCoM, Solarlog Web) aktarılmasını

ifade etnlektedir. Sistemin mevcut altyapısının Yüklenicinin platformuna veri aktarımı

yapabiInesi içiır ek kurulun,ılar gerekli ise, Yüklenici btı kurulumları ivedilikle projelendirip

İşverene fiyat teklifini suıracaktır. Prensip olarak işbu maddede belirtilen ek kurulumların

ırriıriır,ıı.ıırr ınaIiyet gözetilerek yapıIması sağlaırmalıdır.

ll VTS'den Yüklenicinin platformuna veri aktarılması için izin verilen maksimum data

fiekansı l5 dakikadır. Toplanaır tüm veriler, geçmişe dönük olarak CSV formatılıda

iırdirilebilir olmalıdır.

lll Yükleı,ıici VTS'de en geniş yönetici yetkisine sahip olacak olup hataların ve arızaların

zaınaııında tespiti için VTS'nin elverdiği bütün hata bildirim ve raporlaına

koııfigürasyoı,ı ların ı (hangi hata kodunda kaç tekrardan sonra e-posta veya SMS alınması

ayarları gibi) kendisi yapmakla yükiıınlüdür. Hatalarıı,ı en kısa sürede tespiti esastır.

yiiklenici vTs ile toplanaır verileri ham data formatıyla en az 5 yıll süre ile sak|amak ve bu

siiı.e içerisiı]de işveren talep ettiği takdirde en geç 7 işgüırü içerisinde işverene iletmekle

yükümliidür. 5 yıl süre ile izleme platformu firmasının serverinde saklaırılan dataların

işvereıı taraf'ıı.ıdaı] talep edilmesi durumunda bu dataların verilmesi içiır izleme platformu

taraf'ıııdaır ekstra ücret (nühendistik çalışınası için ) talep edilirse, bu durum işverene

bildiriIecek ve kabul etıı-ıesi durıımunda ücreti karşılığında İşıerene verilecektir.

yüklenici, vTs platformunda işveren için en geniş yetkilere sahip bir kullanıcı hesabı

açacaktır. Ayrıca yine İşveren için İşveren tarafından talep edilecek gösterge değer ve



grafikleri içeren bir gösterge ekranı (dashboard) tanımlayacaktır. Yüklenici VTS
platforııuı,ıuır ınobil akıllı telefon/tabletler ile kullanımı için İşverene gerekli kullanıcı
izinlerini tanımlayacak ve kı.ıllanımı konusunda bilgi verecektir.

3.1.b. Yüklenici, VTS ile Sisteınin işlevselliğini ve VTS'den gelecek hata bildirim|erini sürekli
takip etınekle yükümlüdür. VTS ile herhangi bir hata tespiti yapıldığı takdirde, Yüklenici, hata

Sistemin % l 0 ve daha fazlasıırııı işlevini bloke ediyorsa en geç dört (4) Operasyoırel Saat içinde,

ctırii1,orsa yirmi döıt (24) saat içinde sahaya iırtikaI edip ilk müdahaleyi yapmalıdır.

3.1.c. Yüklenici VTS ile topladığı veriler üzerinden aşağıda belirtilen temel performans göstergesi

aıralizleriııi belirtilen periyotlarda yapmalı, referans veya teorik değerden 0%5'in üzeriııde sapma

veya aı,ıoınali göstereır duruıılarda sorun tespiti ve servis planlaması yapmalıdır. Temel
Perfornıans göstergeleri Ek5 de "Perforınaırs Oran HesapIarında " verilııriştir.

3.1.d. Sistem, Yüklenici personeli tarafından en az ayda bir kere ziyaret edilmeli ve genel fiziksel
kontrolleri yapılmalıdır.

-].2. GOREV YONETIMI

Yüklenici personelinin Işletme Salrası'ıra önleyici bakıın veya düzeltici bakım için herhangi bir
görevlendirme ile intikal etmesi kayıt altına alınmalıdır. Yüklenici tarafından yapılan
görevlendirırrelerin, görevlendirilen personeliır sahaya intikalinin ve görevlendirme ile ilgili iş sonu

raporlaırıasınıı,ı İşvereırce de izlenebilmesi amaçlanmaktadır.

3.3. SANTRA,L SORUMLUSU

YiikIenici Sisteın için bir Saırtral Soruıılusu atayacak ve bu kişi her daim teIefonla ulaşılabilir
olacaktır. Ulaşılamayacağı durumlarda yerine ulaşı]abilecek kişinin iletişim bi|gileri hem İş Sahası

güvenlik personeline lrem de İşverene bildirilmelidir. Santral Sorumlusu, Yüklenicinin işbu

şaılnaıneden kaynaklanan yüküınlüiükleri için. İşveren nezdinde sorumlu kontağı olacaktır. Santral

soruınlrısu GES salraları işletme bakımından en az iki yıllık tecrübeye sahip, Elektrik ya da Elektrik-
Elektronik Mühendisi olma|ıdır.

3.4.1.

3.4,2.

3.4.3.

Üretim saatleri içerisinde gerçekleşeır şebeke kesintilerinin saati güvenlik personeli tarafından

kaydedilecek ve Santral Sorııınlusuna telefonIa aciliyetle bildirilecektir. Bildirimi takiben

Saı,ıtral Sorumlusu EDAŞ ile hemen iletişime geçecek ve sorunun kaynağını tespit etmeye

çalışacaktır.
Şebeke kesintisi üretiın saatleri dışında gerçekleşmişse ve aynı elektrik dağıtım merkezine

bağlı başka kullanıcılara (bağh köy, maden ocağı vs.) elektrik gelmesine rağmen Sistem

elektrikle1memiş ise, Santral Soruı-ırlusuna İş Sahası güvenlik personeli tarafından telefonla

bildiriın yapılacaktır. Bildirimi takiben Santral Sorumlusu EDAŞ ile henıen iletişime geçecek

ve sorunuI,1 kayı,ıağıırı tespit etmeye çalışacaktır.
Sahada meydana gelebilecek yangın, kaza, dolu ile hırsızlık gibi durumlarda İş Sahası

güveırlik personeli öncelikle Santral Sorumlusunu bilgilendirilecektir. Bu gibi durumlarda

Saııtral Soruınlusu (ve haliyle Yüklenici) gerekli tedbirlerin alınması için ilk girişimleri

yapılıakla sorı.ıı-ııludur. Şüpheye malral verilınemesi adına, Yüklenici tarafından işbu madde

3.,l. BiLDiRiMLER



J.,1.,t.

kapsaı,ırında yapılacak iIk girişimlerin Işverene herhangi bir ek maliyet doğurması söz koırusu

ise, Yüklenici öncelikle İşveren 'in oırayıırı alırralıdır.
Yiiklenici Sisteınde yapacağI bakımlar ve ekipnraır değişimleri için resmi Santral İşletme

Sorumlrısunu öncedeır bilgileııd irmelidir, Özellikle OG ile ilgili işlemlerde EDAŞ
bilgilendirırıeleri resmi İşletıne Sorumlusu üzerinden yapılmalıdır. Yüklenici. Santral İşletme

Sorurırlusu ile uyı.ıın içinde çalışacak aynı zamanda çalışmalarını ve gerekli belgelerinin
geçerliliğini de denetleyecektir.

J.5. iŞ SAHASINA GİRiŞ ÇIK|ŞLAR

[şveren, YükIeniciye İş Sahasına girebilmesi için sınırsız giriş hakkı verınektedir.
Yüklenici, talep ettiği takdirde giriş kapılarının aıralrtarlarınıı,ı kopyasını yaptırabiliI.

Yiikleniciniı,ı persoı,ıeli veya taşeronları, İş Sahasına girerken güvenlik personeline bilgi
verlı,ıek ve yaırında kendisini tanütan firma kimliği ve yasal kimlik bulundurmakla
yüktinılüdür. Güvenlik persoıreliıre bilgi vermeden yapılan girişlerde Yüklenicinin personeli

sahaya bakım onarıın faaliyeti için gelmiş kabul edilmez. İş Sahasından çıkarken de Yüklenici
personeli güvenlik persoıreline bildirim yapmakla yükümlüdür (telefonla bildirim kabul

edilınez).

3.5.1

3.5.z

3.5.3

3.7.1.1

3.7.|.2

3.6. YEDEK PARçA YONETIMI

Yüklenici İş Saliasııda tutulan yedek parça stoğunun yönetiminden sorumludur. Yedek Parça

5ıoguııda kritik serilede olan ekipmanlar hakkında İşreren acilen bilgilendirilmelid ir. İşrerene

Yüklenici tarailndan zamanında bildirimi yapılırıayaır ekipmanların sahada eksik olmasından

kaynaklaı,ıaı,ı perforınans oraırı kayıpları, perfbrmans oranı hesaplamalarıırdan istisna ediIemez.

J.7. PANEL YıKAMA _ oT TEMiZLiĞi

3.7.1 Panel Yıkama: Ayhk bazda Yüklenici persoıreli tarafından yapılacak Sistem ziyaretlerinde

FV ınodiillerin kirlilik durumu gözlemlenecek ve yıkaııa kararı yağış olasılıkları da göz

önünde buluırdurularak verilecektir. yıkama kararı verilirken dikkate alınacak kriterler

aşağıdaki gibidir:

Tozlaırma ile kuş pisliği gibi kirlenıneler birbirinden ayrı tutulmalıdır. Tozlanmanın yağış ile

doğal yoldan yıkaırması mümkünken, kuş pisliklerinin hotspot oluşumlarının ve kimyasal

zararlarınıır önlenmesi için aciliyetle temizlenmesi gereklidir.

Tozlanııradan kayııaklanaır kirlenmenin üretime etkisi analiz edilmelidir. Bunun için

Sisteındeki referans sensörlerin teıııiz tutulı]]ası ve gerçekleşen üretim ile temiz referans

sensöre dayandırıIan teorik üretilnin karşılaştırılması esastür. Kirleırme nedeniyle oluşan

tiretiın kaybı. meteorolojik yağış tahmiırleri ile kıyaslanmalı, eğer tahminlere göre yağışsız

geçecek sürede kirlenme kaynaklı üretim kaybı yıkama maliyetini geçiyorsa yıkama kararı

verilınelidir. Kirlenmenin yakıırdaır takip edilmesi bu açıdan önemIidir. Yüklenici, iş Sahası

güvenlik persoıreliırdeı] referans seı]sör temizliği ve Fv modüllerin görsel temizlik durumunun

gözleırmesiırde destek alabilir.

FV ınodiil yıkamasıırda, modül üreticileriııin belirlediği yıkama kriterlerİne harfiyen uyulmalı

ve modüllere zarar verecek uygulamalar kesinlikle yapılmamalıdır.

3.7.2 ot Temizliği: Yükleırici persoıreli, sahaya yaptığı aylık periyodik ziyaretlerde zeminde oluşan

otların (vejetasyon) seviyesini kontrol etırıelidir. Ot seviyesi palıel seviyesine ulaŞttğında iŞ bu



şartname gereği yülda bir olmak suretiyle ot temizliği gerçekleştirmelidir. Yıl içerisinde
gerçekleştirileıı biçiınden sonra ot seviyesiniı,ı paneI seviyesine tekrar yaklaştığı tespit
edildiğinde İşvereı,ıe ivedilikle bilgi verilmelidir. İşveren, Yükleniciden işbu Şartnamede
belirtilen fiyatIarla ikinci ot temizliği talep etme hakkına sahiptir.
Yüklenici, yılda bir defa olmak koşulu ile meteorolojik verileri dikkate alarak mevsimlik yağış

öncesi saha içerisinde yabani ot önleyici ilaçlaırıa gerçekleştirecektir. İlaçlamada kullanılacak
kiınyasalların bilgisi ilaçlama öncesi idareye sunulacaktır. İlaçların saha içerisinde bulunan

ınakiıle ve ekipmanlara teması engellenecektir. Kimyasallardan kaynaklı bir makine ekipman
arızası Yükleı,ıiciı,ıin sorumluluğunda olacak oIup, kayıplar Yükleniciden tanzim edilecektir.

3.8. BAKIM & ONARIM KRITERLERI

Yüklenici Iş Sahasıırda yapılacak her tiirlii bakım ve oı,ıarıın çalışmasıııda aşağıdaki kurallara uyınakla
\ lll(llın lllalllr

3.8.1 Iş Güvenliği: [ş Sahasında çaIışacak Yüklenici persoıreliıre, ilk çalışmasından önce gerekli iş
güvenliği bilgiIendirmeleri yapılmalıdır. Elektrik iinitelerine müdahale edecek ilgili Yüklenici
personelinin elektrik üretinı tesisi risk sınıfına göre iş güvenIiği eğitimlerini tamamlamış
olması zorulıludur. Yüklenici, ilgili personeliniı,ı iş güvenliği eğitim sertifikasyon belgelerini
İşverene suırırıakla yükümlüdür. Yüklenici, alt yükleniciler ile çalıştığı takdirde işbu maddede

beliı,tilen yükümlülüklerinin alt yüklenici tarafından yeriıie getirilmesinden de sorumludur.

Yiiklenici. elektrik ünitelerine ııüdahale dışındaki bakım onarım işlerinde (örneğin çit bakımı

veya ot kesimi) geçici personel çalıştırınak isterse, ilgili geçici personele Sistem ile ilgili
gerekli iş güvenliği bildiriııleriı,ıi yapırralı ve bu bildirimlerin kendisine yapıldığına dair geçici

persoııele tutaııak iıırzalatmalıdır.
3.8.2 BaIım Planlama: Elektrik kesiırtisi gerektiren veya dolaylı olarak üretiıni etkileyeıi önleyici

vel,a düzeltici bakııı çalışıııaları, hava durumu talrminleri göz önüne alıı,ıarak üretimi en az

etkileyecek şeki|de planlanmalıdır. Müınkünse bu bakımlar güneş ışığının daha az olduğu

saatlerde (örneğiıı 7-10 veya l7-20 saatleri) yapı lmalıdır.

3.8.3 Ekipman Katalog ve Garanti Kriterlerine Uyum: Yüklenici, bakım ve onarımı yapılan

Sisteın ekipınanlarıırıır katalog, kuruluın ve kullanma kılavuzlarında belirtiIen bakım ve

oırarım kriüerlerine uyırıalıdır. Herhangi bir ekipmanı garaırti kapsaını dışıııa çıkartabi|ecek
uygulaııralardaır kaçıırılmalı. elzeıır olıı-ıası durumuırda öncelikle İşveren'in oırayı alınırıaIıdır.

3.8.,ı Öıçüm Ekipmanları kalibrasyonu ve uygunluğu: yüklenici taraflndan baklm ve oırarım

faaliyetlerinde kullaırılaır ve düzenli kalibrasyon gerektiren ölçüm ekipınaırlarının (I-V curve

aııalyzer. [R terınal kanrera vs.) kalibrasyonların ın yapıldığına dair belgeler düzenli olarak

işvcrene suııulınalıdır. Yüklenici kullandığı ölçtiın ekipmanIarıırın yapılaı'ı ölçümler iÇin

uygrınI uğuı,ıtı taahhüı eder.

4. MONTAJI YAPILACAK MALZEMELER
Herhaırgi bir arıza durumuırda veya Önleyici Bakım sırasında problemli olduğu tespit edilen,

aşağıda listelenıniş ckipmanların yenisiyle değiştirilınesi / olıarım için sökülmesi / onarılanın

yerine takılması ve devreye alınması gerektiğinde tüın montajları Yüklenici tarafından

1apılacaktır. Cerekli olan yedck parçaııın 5atıüı altııınaiı İşvercnin sorumlııluğundadır. İŞreren

yedek parça temin siireciııiıı Yüklenici tarafından yüriitülınesini talep edebilir.

Poz Ekipman Açıklaına

l Orta Cjerilin,ı (OG) Röle Garanti kapsamı dışındaysa



Alçak Geriliın (AG) Röle
J Orta Gerilini (OG) Sigorta
1 Redresör/UPS
5 Termik Manyetik Şalter (TMŞ)

6 Inveılör
Merkezi inveı,törde sadece üretici
firma tarafından izin verilen
mtidalialeler yapılabilir.

7 Kaçak Akım Sigoıtası
8 NYY AC Kablo Arızası/Değişimı Beher olayda l0m'ye kadar
9 Parafudr

Haberleşme Kablosu Beher olayda 50nr'ye kadar
ll Solar (DC) Kablo Belier olayda 50ıı'ye kadar
l2 MC4 Konnektör

l3 PV Panel
Beher olayda 5 panel'e kadar
Maksimum yılda 60 adet

1,1
Veri Takip Sistemi (data logger ve yardımcı
ekipııanları)
DC Paıiel Kaıtuş Sigortası

l6 DC Toplaına Paırosu (Combiner Box) Beher olayda l adet

l7 Konstrüksiyon montaj vidaları ve bağlantı
ekipmanları

Genel olarak vidaları sıkma ve
yerinden düşen vidalann takılması
işlemleri

]8
Olçüm seırsörleri (Piranometre, referans panel,
sıcakIık sensörü vb.)

Arıza durumları ve kalibrasyon için
söktilüp takılmaları

5. PERFORı{ANS ORANI HESAPLARI

Öz tüketime dıyah üretim gerçekleştirmekte olan sistem, tüketim miktarı kadar üretim odak]ı
işlemektedir. Sistemin YEKDEM süreçlerinin takibi devam etmekte olup, tüketim fazlası
üretime geçilmesi ve aylık mahsuplaşma gerçekleştirilmesi planlanmaktaıl ı r. İlgili planların işbu

şartnıme kıpsımının Yükleniciliğini alacak olan firmanın sözleşme süresi içerisinde hayata
geçmcsi durumunda aşığıda yer alan hesaplar doğrultusunda "Emra Amadelik" sorumluluğu
olacaktır. YEKDEM süreçleri ile birlikte başlayacak olan sorumluluk için gerekli alt yapı
düzcnlemesi yükleniciye aittir.

Performans Oranı ("PO"), Sisteın OSOS üretim değerleriırdeır Yiikleniciniı'ı sorumluluğu ve

yiikiiıılüliikleri dışıırda kalan enerji kayıplarınııı düşülmesi suretiyle bulunan enerji üretim değerinin,

Sisteı,ı,ı'iı,ı ışıı,ııııı verileriı,ıe (Sistem bünyesindeki sensörlerden elde edilen) ve ekipmanların teknik
iııkaıılarııra göfe üretebileceği belirlenen teorik üretim değerine bölünmesi ile elde edilir. Şüpheye
malral verıı,ıeınek adııra PO her aylık rapor döneıni için hesaplanır.

U-___ -: KPO=l "'"i ],U.

Po
üosos
K
üt

Hesap yapılaır aylık dönem içiıı performans oraırı
Hesap yapılan aylık döneıı içiıı OSOS'tan alıııan Sisteın sayaç üretiın değeri - kWh
Yüklenici'nin yüküınlülükleri dışında gerçekleşen enerji kayıpları - kWh
Hesap yapılan aylık döırem için ışınım ve sıcak]ık seırsörlerinden alınan verilere göre

Sisteıırin teknik özellikleri gözetilerek hesaplanan teorik olarak iiretebileceği üretim değeri -
kwh

yüklenici müdahale edebilecektir.

l0

l5



Yukarıdaki fornıülde yeralan Üt değeri Sistem'de karşılaşılabilecek çeşitli kayıplar için kabullere
(Kayıp Kabul Değerleri) göre hesaplannıak zoruırdadır (Ör: omik kayıplar, sıralar arası gölgelenmeler,
trafb kayıpları gibi). Sağlıklıklı ve Taraflarca kabul görecek bir PO hesabı yapılabilmesi için, Kayıp
Kabul Değerleriııin Taraflar arasında öıı ınutabakatla belirlenmesi gerekmektedir. Taraflardan
herhangi biri, Kayıp Kabul Değerleriniıı zaman içerisinde Sisteın'de gözlenen gerçekIeşmelere göre
düzeltiln,ıesini talep edebilir. Düzeltırre aı,ıcak Tarafların ortak mutabakatı ile yapılabilir. Başlangıç
için, eğer ınevcut ise, bağınrsız bir danışınanlık firması tarafındaır hazırlanmış teorik enerji üretim
hesaplarıırda belirlenmiş kayıp değerlerleri, Kayıp Kabul Değerleri oIarak kabul edilecektir. Aksi
takdirde, Sözleşıne imza tarihi öncesiıide Taraflar'ın mutabakatla Kayıp Kabul Değerleri'ni
belirleıı,ıe leri ve Sözleşııe ile imza altııra alması gerekmektedir.

Emre Amadelik Oranı Performans Oraırı'rııı,ı yaı,ıısıra Sistemin operasyonel saatlerde çalışabilirliği
de öneınli bir göstergedir. Bu göstergeye Emre Amadelik Oranı ("EAO") denilmektedir. Yüklenici,
işbu Şaılnaırie gereği Sistem'de yapacağı bakım onarıın çalışmalarını Sistemin çalışmasını
eırgellemeyecek şekilde planlanınalıdır; yine de bazı çalışmalar Sistemde kısmi veya tamamen
duruşlaı,a sebep olabilir. Bu duruşlar'ın EAO'nun altııida kalan kısııırları PO hesabındaki K değerine
dahi| edileınez. F,AO Yo97'dan küçük olaırıaz.

iIesap Dönem!ııcfe 5 jsteın Operasy,onal Çalışma Sa,at!

Peı,fbı,maı,ıs Oraırı Tazıniırine konu Perforınans Oranı yukarıdaki PO formülüne göre yıllık olarak
hesaplaııır. Sözleşıırenin yıllık döıremden daha kısa süre içerisinde son bulması durumunda sadece
gerçekleşen dönem için hesaplanır. Performaııs Oranı Tazınin Bedeli aşağıdaki formüle göre
l,ıesaplanır:

PjTB : (.GPo - Po) X ü. X İJESF

PoTB
GPo
Po
üt

NESF

perfbrmans oranı Tazınin Bedeli
Sözleşınenin Madde l l .l .l'inde belinilen Caranti Edilen Performans Oranı
LIesap dönenri için lresaplaıraıı Perforı-ıraırs Oranı
Hesap yapılan aylık döneın içiır ışıırım ve sıcaklık sensörlerinden alınan verilere göre
Sistenıin teknik özellikleri gözetileıek hesaplanan teorik olarak üretebileceği üretim değeri -
kwh
Hesap yapılan döneın içiır Sistem Dağ|tım Kullanım Bedeli düşülmüş Net Elektrik Satış Fiyatı

6. DEĞİŞiM vc MONTAJ SÜRELERi

Aşağıda beliıtilen süreler, ilgili ekipmanın sahada bulunduğu kabulüyIe, değişim ve/veya montaj işinin
yapımı için gerekeı,ı makul süreleri göstermektedir. Bu sürelerin aşılması işin gerekenden yavaş

yapıldığı şeklinde yoruınlanacak ve Emre Amadelik Oranı'nın düşmesine sebep olacaktır.

Poz Ekipman
Değişinı/Montaj
S üres i

Işlenı Sözleşıne
Redeline Dahil n,ıi?

l Merkezi lııveıtör l gün (24 saat) Değil
1 OG/AG Trafo l gün (2ıl saat) Değil
_) OG/AG Trati,ı kabIo başlıkları 2l4 saat Dahil

.+
oG Hiicre (her bir trafo köşkii veya dağıtım
ıııerkczi lıücreri iç iıı )

l gün ( 12 saat) De l

5 AC Saha'['oplaııa Panosu (bü},iiklüğüne bağ!) 416 saat Dahil

6
DC Toplama Panosu
(buyuti,lugune bagll)

(Coııbiner Box) 2l4 saat Dahil

H esap Dönemlndp Sisfemjn lı"ıJosl.z Ç6ltşttğı §aat



PV Panel (l adel) 30 dakika Dahil

7. GÜVENLiK
7.1. Kapsam
a) Kurunı tarafından belirleııen taliıı,ıailara göre giriş - çıkış, bina içiırde do|aşııılara ilişkin danışma,

kabul, kayıt, kontrol, refakat (idarece gerekli görüldüğü takdirde), yönlendirme hizmetlerinin
verilınesi ve bunlarla ilgili gerekli kontrollerin yapılmasının kolaylaştırılması amacıyla gerekli
kayıtların tutulırrası ve 24 saat kesintisiz bu hizmetin verilmesi,

b) Kuruma bağlı bölge içinde her ne amaçla bulunursa bulunsun (personel, ziyaretçi vb.) şah]sların
huzur ve emniyetini sağlayacak tedbirleri yasa kapsamında almak,

c) Ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak binaya girişe müsaade etmemek (Görevli olarak gelen genel
kolluk kuvveti mensupları hariç), silahı yazılı kayıtlarla teslim ve emanete almak, muhafaza ve
geri iade işlemlerini yapmak; ruhsatsız olduğu tespit edilen silahlar için genel kolluk kuwetine
bilgi vermek,

d) Şüphe arz eden koli, paket, çanta vs. gereçlerin çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak,
geırel kolluk kuvvetIeriıre bilgi vennek,

e) Mesai saati bitiminde, binalarda bulunan bütün odaları kontrol ederek iç güvenliğin sağlanması,
gereksiz yanan lambaların söndürülmesi, muslukIarın kapatılması, çöp kutularında ve kül
tablalarında yanaıı rıraddelerin olup olmadığının kontrol edilmesi, açık bırakılmış/unutulmuş
çalışnia oda|arı için, gerekli tedbirler alınarak durumun tutaııakla idari amire bildiriImesi, açık
pencerelerin kapatılması ve binaların tamamen boşaltılmış olduğundan emin olunması,

l) Binaların ve GES sahast çevresiürin koırtrolünü yapmak, izinsiz girişleri engellemek,
g) GiivenIik ıöbet üroktaları!]a, iş ile ilgisi olmayan şahısların girmesini engellemek ve bu şahıslara

ait çanta, kitap, anahtar, paket, zarfvb. malzemeleri emanet almamak,
h) Mesai saatleri dışıırda, çalışma izni bulunmayan ve varsa çalışma izni için (sözlü verildiği

söyleneıı izinler için) teyit alünamayan personelin/stajyer öğrencilerin binaların içine girmelerine
ve odaları kullanmalarına engel olmak. Çalışma iznini yazılı belgeIeyen personelin/stajyer
öğrencinin bilgilerini ve giriş - çıkış saatlerini kayıt altına alarak, şahsın, tutulan kayıt altına imza
atmasınl sağIamak,

i) Kuruma ve ırıensuplarına yönelik her türlü sabotaj, hırsızlık, gasp, saldırı, tehdit ve tehlikelere
yerleşke içerisinde engel olmak, bu olaylara yönelik yönetimce verilen talimatlar doğrultusunda
detektör ile üst araması yapınak, gerekli tedbirleri almak, şüpheli durumlarda genel kolluk
kuvvetlerine bilgi vermek,

j) GES Salrasına dışarıdan getirilen veya dışına çıkartılmak isteneır eşya./demirbaş hakkında idareye
bilgi vermek, ilgili birimden teyiı almak, çıkartılan eşya/demirbaş ve çıkaranlarla ilgili ttlm
biIgileri (araç plakası, şahısların kimliği, hangi birimden/ kimden teslim alındığı vb.) kayıt altlna
alınak.

k) Nokta ve devriye lrizmetlerini 24 saat kesintisiz sürdürmek, maddi ve manevi oluşabilecek
zararlara karşı İdareye bilgi verırıek,

l) İdarece belirleıren saat|erde, belirlenen bina kapılarını kapatmak ve belirlenen saatten sonra izinsiz
girişleri engellemek,

m) Kuruına ait deır-ıirbaşlara, sarf ıı-ıalzemelerine zarar verilmesini engellemek,
n) GES Sahası ve biıralara özel iziı,ı olmadan pazarlamacı, satıcı vs. girişini engellemek,

o) Buluntu eşyaırın ilgilisiıre teslimini sağlamak (teslim alma ve teslim etme tutanakla

belgelendirilecektir.), sahibi buluıramayan eşyayı idareye teslim etmek,
p) ilgili güvenlik ı,ıoktalarıırda huzuru. güveni ve asayişi bozucu hareketlere engel olmak, bu tip

davranışlarda bulı.ııraı,ı şahısları gerekirse yerleşke sınırları dışına çıkartmak ve/veya ilgili. kolluk
kuvvetleriı,ıe olay intikal ettirilinceye kadar gözetim altında bulundurmak, durum hakkında Idareye
yazılı bildirimde bulunınak,

q) At:t durunrlarında. ekipmanların 1,,ctı-ıli öiçiidc brılrıııması halindc. kcndi caı giivcnliğini önceliklc
sağlaıı:ak iiz(.ı,c. ilk ııiidalıaierlc lıulıınnıak ve ilgiIi acil ıııüdahalc tcIelbnlarıırı (ll0, ll]. l55.
]5{ı. 1tl5. 186. l87) aı,alarak bilgi veımek.
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r) Koruına - güvenlik, gözetim, koırtrol ve denetim konuIarında İdareye her gün düzenliolarak. yazılı
bilgi aktarınak (nöbet noktalarında çalışaır özel şirket personelince tutulan nöbet vukuat
tutanaklafı. devriye görevi yapan özel şirket görevlilerince tutulan devriye vukuat tutanakları vb.)

s) Görev alanı dalrilinde işlenmiş ya da işlenmekte olan suçların İdareye ituıanak ile.1 ve genel kolluk
kuvvetlerine bildirimini yapmak, geıiel kolluk kuvveti gelene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini
yasa kapsamında almak,

t) Kuruma gelıııiş dahi olsa, herhangi bir evrak, paket, koli vb. malzeırıeyi teslim almamak ve teslim
edilınesi gereken biriıne yönlendirme yapmak, şüplre arz eden paket vb. malzeme hakkında
İdareye bilgi verıriek,

u) Kurumla iş akdi oIan diğer yüklenici firmaların, (inşaat, temizlik vb,) Kuruma ait herhangi bir
denıirbaş eşyaya. binaya ve yerleşkeye zarar venneııesiı,ıi sağlamak, bu firmaların çalışanlarüntn
geneI lruzrır, güven, disipliıı ve asayişi bozacak şekilde davraırmalarıııa engel olmak; aksi
davranışları İdareye yazılı şekilde rapor etmek,

v) CES sahasına ziyarel amaglı gelen şahüslar ziyaret saatleri içerisinde kontrollü bir şekilde tesis ve
bina içerisine alınınasını sağlaünak.

ır,) İdarece salra çevresinde park yapılması uygun görülmeyen alanlara ve trafiği aksatacak şekilde
araç park edilmesinin engellenmesi, belirlenen otoparklarda gerekli güvenlik önlemlerini almak,
araçların çizilmesini, zarara uğratılmasını, içindeki değerli eşyaIarın ve aracın kendisinin
çalıırmaı,ırası için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almak, Binaların ve sahanın giriş çıkış yol
giizergihlarına park ehneye çallşaı araçlara eırgel olmak, trafiği açmak ve trafik düzenini
sağlanrak,

x) Ziyaretçilerin ve stajyer öğreı,ıcilerin konulan kurallara uymalar|nı temin etmek, İdarenin talebi
doğrultusuırda ziyaretçileriır, verilen yetki dahilinde detektör ile üst aramalarını yapmak ve
gölcl iın a ll ında bu luııdurmak.

y) GES tesisiniır ve çevresiıriır düzeırli olarak rutin koırtrollerinin yapılması, (varsa) hasar tespiti
yapılınası ve İdareye yazılı şekilde rapor edilmesi, hal ve hareketleriırden şüphelenilenlerin GES
alaı,ıı sıırırlarıırıır dışarısııra çıkarılıı,ıası ve ırrukavemet gösterenleri ise genel kolluk krıwetlerine
bildiı,erek gerekli tedbirleriır alıırmasıırı sağIaınak,

z) GES sahası içine, duvarlara ve biıralarıır herhangi bir yerine, İdarece verilmiş izin olmadan, afiş,
pankart, fotoğraf vs. yapıştırılması ve yazılar yazılmasına engel olınak,

aa) Asılacak ilan, pankart, afiş vs. İdarece ve/veya İdarenin yetki verdiği kişilerce izinli olup
olııadığını teyit etmek ve İdarece uygun görülen ilan noktalarına asılmasını sağlamak,

bb)Sayılan görevler, lraftanıı,ı 7 günü,24 saat (Ulusal ve dini Bayramlar ve Genel Tatil günleri)
aksatılınadaır (4857 Sayılı İş Kanunu'nda belirlenen haftalık çalışma saatini aşmayacak şekilde)
yönetimin belirlediği sayıdaki elemanla, idarece isteıren şekilde sürdürülecektir.

cc) İdare tarafındaır verilen taliınatların harfiyeır uygulanması gereklidir.
dd) Giiı,ıün lıer saatiı,ıde nöbet noktalartnda koırtroller aksatılmayacak.
ee) GES sahasının güvenliği içiır saha içerisinde kurulu olaır güvenlik kaınerası sisteminin sürekli

olarak takibi gerçekleşıirecek ve kamera kayıtlarının en az bir ay süre ile saklı kalması ve
yedeklerinin tutulması sağlanacaktır.

fl) CES salıasının yangın güvenliği için kurulu olan yangın algılama ve söııdürme sisteminin takibini
ilgili bilgisayar yazılıırıı ile sürekli olarak takibi gerçekleştirilecek (ilgili yazılımın takip eğitimi
yiiklenici taraf'ıırdan ücretsiz olarak sağlanacaktır) ve olası bir yangın durumunda kendi can

gtiveıliklerini öncelikli olarak sağlamak koşulu ile gerekli ihbarları gerçekleştirdikten soııra GES
sahasıırda buluııaır söırdürme ekipmaırları ile yangııra müdahale edilecektir,

gg) GES sahasında buluıran yaırgın algılama sistemlerinin aktif olduğundan emin olmak iÇin rutin

kontrolleri gerçekleştirilecek ve olası bir yanlış bir algılaırradan kaynaklı alarma anında müdahale

edilecektir.

7.2. Güvenlik Personelleri Sayısı ve Genel Koşulları
7,2.1. Yüklcnici: Glas sa}]asüırda en az 4 Özel Clivenlik Cörevlisi istihdam edecektiı.

7.2.2. idare, ytlklenicinin çalıştıracağı (Veya çalıştlrdığı) kişi/kişileıi beğenmediği, çalışma şeklinden memnun

kalınmadığı, göreve uygun dawanışları sergilemediğini tespit ettiği personel için;

a) Yüklenici temsilciSinin de imzası bulunan tutanaklar ile değiştirme Ve işten çıkarllmasınl talep etme hakkına

sahiptir,



b) Yüklenici teıısilcisinin imzadan kaçınması halinde İdare tespit tutanakları işleme koyulur. Yükleniçi, talep
edilen tarihten itibaren, ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirecektir,

1.2.3. Görevden alınan güvenlik personeli, daha sonra hiçbir şekilde,
görevlendirilmeyecektir,

7.2.4. Özel Güvenlik Personelinin dağıtıml, sevk ve idaresi yüklenici firmaya ait olup,
İdare tarafından yapılacaktır,

tekrar kuıum'da

denetimi ve kontrolü

7.3. İstihdam Edilecek Özel Güvenlik Personelinde Aranacak Şartlar

Aşağıda belirtilen şartlardan biri veya birkaçı kaybedildiği takdirde, çalışma izni iptal edilecektiL
7.3.1. Özel Güvenlik Görevlilerinin Taşüyacağü Şartlar:

a) Tiirkiye Cuırıhuriyeti vatandaşı olmak.
b) (Değişik: 2'7/0412005 25798-5335l23-c ınd.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az

sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için eır az lise veya dengi
okul mezunu olmak.

c) Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olırıak, Silahlı özel
giivenlik görevlisi olabilmek için 2l yaşını doldurmuş olmak.

d) (Değişik: 08l0212008-26'781-5 728/545.md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
beliıtileı,ı siireler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet,
iıtiköp, rüşvet, hırsızlık, dolaırdırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
f'esat karıştırına, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklaına, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

e) (Mül ga: 08l 02120081267 81-5728/5 78-üü.md.)
f) Görevin yapılmasına engeI olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunınamak.
g) 5l88 sayılı Kaırunun l4 üncü ınaddesinde belirtilen özel gi-ivenlik temel eğitimini başarıyla

taınamlamış olmak.
h) Aşağıdaki a, b, c maddeleriırde beliıtilen özelIikler tercih sebebi olacaktır.

o Erkeklerde boy en az l 65 cm. Bayanlarda en az l60 cm' den düşük olmayacaktır.
o Erkeklerde 60-90 kg. Bayanlar 45-60 kg olacak ve fiziki özür olmayacaktır.
ı (Jzel giircnlik hizmet]erinde çal|ştıfılacak personel ,37 yaşıııdıııı vukıırı olmaıacaktır,

7.3.2. Çalışıria Şartlarının Kaybedilınesi Duruııuı,ıda Bildirim:

Özel güvenlik görevlisi olma şartlarından herhangi birini veya birkaçtnı kaybettiği anlaşılan
özel güvenlik görevlileri hakkında 51 88/l 1 nci madde hükmünü (çalışma izninin iptal edilmesi) yerine
getirmek yükleıiici tarafından sağ|anır.

Yüklenici, personeIiıı çalışma şartIarını koruyup korumadıkları hususunda gerekli Ça|ıŞmayı
yaparak periyodik bilgi verilııesini sağlar.

7.3.3. Görevlileriıı Çalışma Yerleri ve Cörevli Sayıları ile ilgili Hususlar:

Görevlilerin çalışına yerleri ve görevli sayıları İdarece belirlenecek olup, yüklenici iŞe

başlamadan keııdisine verilecek, görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayılarını gösteren, ÇalıŞma
düzeni tablosuna uygun şekilde hizıneti yerine getirecektir.

a) Mesai saatleriniır belirlenmesinde yürürlükteki iş kanununda ön görülen mesai saatleri

dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği öngörülen fiili çalışma süresi ise (istirahat ve izinler)

ıöbetleşe uyguIanacaktır.
b) idare çalışanlarıır görev yerleriıri ve görevli sayılarını, lüzumu halinde değiŞtirme hakkına

sah iptit.
c) Elenıanların nerede ve nasıl çalışacakları idare tarafından belirlenecek, ÇalıŞma yerleri ve

vardiyaları idarece onaylanacaktır. Görev noktalarının çalışma saatleri Idarece



be liı-lenecektir.
d) .t857 sayılı kaııuıruı,ı 55 inci nıaddesi uyarıırca iziıüe lrak kazanaır işçilerin izin hakları

İdareniıı/ Korunıa ve Güvenlik Birinriırin belirleyeceği lakviııı çerçevesiııde kuIlandırılacak

7.3.5. Yüklenici Firmanın GiıYenlik Y iikümlülükleri:

7.3.4. Güvenlik Persoırelinin Uyacağı Kurallar:

a) Cörevi. 5l88 Sayılı Yasaya uygun olarak, kendisiıre verilen üniformasını giyerek ifa
edecektir.

b) Ünifbrmasını ve özel teçhizatını temiz buIunduracak, ütüsüz ve kirli kıyafetle görev
yapınayacaktır.

c) Erkek pelsonel, günlük sakal tıraşını aksatmayacak ve Kamu görevlileri için belirlenen şeklin dışında
saç ve favori uzatmayacak; uzun saçlı bayanlar, saçlarını atkuyruğu şeklinde toplayacaktır ( saçlar,
topuz yapılmayacaktır.),

d) Özellikle bayan personel üniformasıyla bağdaşmayacak şekilde kolye, küpe, künye, rozet vb.
aksesuarlar takmayacaktlr.

e) Bayan personel, abartılı şekilde makyaj yapmayacaktır,
t) GOrev esnasında uyumak kesinlikle olmayacak, sigara içilmeyecek, kitap-gazete-dergi okunmayacak,

televizyon seyredilmeyecek, anahtar - tespih vs, sallamayacak, sakız çiğnenmeyecek, toplu olarak bir
arada bulunulmayacak, cep telefonu ile görevini aksatacak şekilde konuşulmayacak, katı ve süvı

yiyecek yemeyeceklerdir. Bu tür ihtiyaçlarını dinlenme veya yemek saatlerinde göreceklerdir. Nöbet
noktasında bulunan bilgisayarları özel işi için kullanmayacak ve lakayt davranışlarda
bulunmayacaklardır.

g) Görev esnasında, Valilik tarafından verilmiş olan, özel güvenlik kimlik kartı takacaktır. Aksi halde,
Kanun'un 7. ınaddesindeki kendileri için belirlenen yetkileri ku|lanamayacaklardır. telsiz, kelepçe,
cop. düdtik vb. gece ise yanlarında el fenerlerini mutlaka tam tekmil olarak bulunduracaklardır.

h) Görev yaptığı Sürece, hiçbir mensupla ve Ziyaretçi ile görevi ile ilgili konular dışında konuşma ve
görüşme yapmayacaktlr.

i) Kurum mensupları ve ziyaretçilerle konuşmalarında güler yüzlü, saygılı ve ölçülü daYranacak
ciddiyete bağdaşmayacak fiil ve davranışlarda bulunmayacaktır.

j) Görev süresince, görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacak, görev yerini terk
etmeyecek, yanlarına görevli olmayan kişileri almayacaktır.

k) Yemek saati ve zorunlu ihtiyaç gibi durumlarda nöbet yerini ancak başka yerlerden eleman kaydırarak
terk edebilecektir.

l) Yüklenici; Acil durumlarda İdarenin istegi ile, belirli bir bölgede gerekirse tüm güvenlik

eleııanlarınıır toplanmasünl temin edecektir.
m) Yüklenicinin kendisine verdiği özel kıyafetlerini, görev dışında ve yerleşke dışında giymeyecektir.

n) Bina dışı görevleri ciddiyetle ila edilecektir.
0) oıjleV alaıl içcrisindc. hastanc.r.-iineticilcri ve giirev]ileri ilc ııyuın içinde çalışiıcakıır.
p) Çalıştığl yerin tertip, düzen Ve temizliğine özen gösterecektir.
q) Acil durumlarda bildirilecek olaylar hariç, normal telsiz görüşmelerinde öncelik sıraslna kesinlikle

uyacaktıı.
r) Teletbnlara cevap verirken "il,i günler, güvenlik görevlisi ,.....,(isınini belirtecektir)" ibaresini

kullanacaktır,
s) Nöbet esnasında radyatör SıZüntısl, elektrik ve sıhhi tesiSat arızalarl vs. gibi herhangi bir olay

olduğunda iclareye haber verecek, yetkili kişiler gelinceye kadar olay yerinin emniyetini sağlayacaktlr.

t) Özel güvenlik personeli görev saati başlamadan en az 15 dakika önce görev yerine intikal edecektir,

Karşılığı gelmeyen özel güvenlik personeli karşılığı gelinceye kadar göreVine devam etmek

zorundadır.
u) Görevlerini teslim alan güvenlik görevlileri gece ve gündüz görevli oldukları btllgeyi sık sık devriye

atacaktür.
v) GündüZ mesai saati bitiminden itibaren gece ve tatil günlerinde kullanılmayan bina giriş kapıları

kapalı tutuIacaktır.
ıv) GiS alanında günlük çalışma saati sona erdikten sonra binalarda kullanılmayan toplantü Salonlarü,

atölye, garaj ve servislerde pencere ile kapıların kapatıiıp kapatılmadığı, elektriklerin söndüdlüp
söndürülmediği ve çöp sepetlerinde yanıcı madde bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir,

x) İdareye ve amirlere herhangi bir konuda yalan yanlış beyanda bulunmayacak.
y) Nöbet esnas!nda hal ve hareketlerine dikkat edecek.
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Yüklenici,4857 sayılı İş Kanunu'nda belirlenen haftalık çahşma saatini geçmemek üzere, hafta sonu,
Ulusal bayıam ve genel tatil günlerinde Ğ idarenin Şartnamenin 4. l .d maddesinde belirlenen sayılarda
personel ile ve istenen şekilde hizmeı vefecek. 1İş Kanunu'nda öngörüIen mesai saatleri dikkate alünacak
ve izinler İş Kanunu hükümlerince kullandırılacaktır) Koruma ve Güvenlik Hizmetleri işini
aksatmayacaktlr.
Yüklenici, Kurumda istihdanı ettiği özel güvenlik personelini, Kurum dışında (diğer kurum ve
kuruluşlarla yaptrğı iş akitleri sebebi ile çalıştığı diğer kuıum ve kuruluşlarda) çalüştüramayacaktır, Bu
tipte çalüşan personelin işten çıkartılması İdarece talep edilecek ve talep yüklenici tarafından İş

Kanunun hükümleri gereğince yerine getirilecektir.
Yüklenici, ça]ıştıracağı Özel GüvenliL ı,lemanlarına, İçişleri Bakanlığınca 07 Ekim 2004 tarih ve 25606
sayılı Özel GüVenlik HiZmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 22, maddesinin
hükümlerine uygun ve Bakan lıkça/Valilikçe onaylı üniforma ve teçhizat vermek ve giydirmekle
vukumludur.
Yllklenici. çalüştıracağı özel güvenlik görevlileri için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun'un 2l. Maddesine göre özel güvenlik mali sorumluluk Sigortasü yaptllacaktür.
Yüklenici, çallştıracağı özel güVenlik görevlileri için l0 TL Yemek ücreti ve 6 TL Yol ücreti kesinti
yapnradan ödeme yapmakla yükümIüdür. Ödenmediği takdirde toplam bedel hesaplanıp o ayki
hakedişten kesilecektir. Ayrıca sözleşmenin l6. maddesine göre cezai işleın uygulanacaktır.
Yüklenici, Kurumun yazılı izni olmadan, işi kısmen Veya tamamen devredemeZ Ve ortak alamaz.
Özel güvenlik personelinin, korurna ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalışmamasını ve
grevlere katılmaınaslnl sağlamak Yüklenicinin yükümlülüğü altındadır.
Özel gtlvenlik görevlilerinin 5l88 sayılı Kanun kapsamünda temel eğitimlerine ek olarak alması gereken
eğitiınler olnıası halinde, bu eğitimler koruma ve güvenlik hizmeti hiçbir şekilde aksatılııadan ve
personel sayısı azaltılmadan yüklenici tarafından yerine getirilecektir, Yiiklenici bu eğitimlerle ilgili
hiçbir şekilde Kurumdan ücret talep edilmeyecektir.
Yükleıici. ihale konusu işte kullanılacak giyim giderleri ile silahlı atış-eğitim gideri ve özel güvenlik
mali soı,umluluk sigortası gideri. Yo 4 oranında hesaplanan sözleşme giderlerine ve genel giderlere dahiI
olduğundan firma tarafündan herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

l0.Yüklenici, çalıştıratağü personele ait tüm yasal hükümleri yeline getirmekle yükümlüdür. Yüklenici,

çalıştırdığı elemanlarınln her türlü öZlük haklarını karşllamak, (Yürürlükteki mevzuat hükümlerine
göre) ödenek ve elemanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu konularda Kurum
Yönetiminin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yüklenicinjn yerine getirmediği yükümlülükler sebebi ile
almasü gereken tedbirleri almamasl sebebi ile meydana gelebilecek her türlü iş kazasından da Yüklenici
sorumludur.

l l.Yüklenici, Kurum tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, iha]e süresi sonunda

sağlam olarak aynen teslim edecektir.
12,idare iStediği zamanlarda yüklenicinin çalıştırması gereken özel güvenlik görevlisi sayrsrnl Ye

kullandığı malzeıırelerin sayısının tespiti amacıyIa sayım yapabilir, yükleniciye ait her malzemeyi ve

görev yerini kontrol edebilir.
13.Yüklenici şartnamedeki özel güvenlik personelinin uyacağı kuraIları imza karşllığında tüm personeli

bilgilendirecek.
l4.GiıVenlik görevlilerinin nöbet yerlerine gelişleri ve vardiya değişiklikleri yüklenici tarafindan

Sağlanacaktır.
l5. Görev alanı olan Kurum sınırları dahilinde özel güvenlik görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana

gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakalet vs. olaylarda hukuki sorumluluk yükleniciye

İit olacakır. Söz konusu hizmet işi ile ilgili olarak, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin l9. Maddesi,

4857 Sayılı iş Kanunun Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler yükleniciye ait

olup, idirenin Kamu ihale Genel tebliğinin 79. Maddesinde belirtilen (Küdem tazminatı, işyeri

hekimliği vb.) tazminatlarda dahil olmak üzere hiçbir kurum veya kişiye karşı sorumluluğu

buIunamayacaktır.
l6.Güvenlik personeline 5l88 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetine Dair Kanunun Uygulamasına llişkin

Yönetmeliğin 22 nci Maddesine göre verilecek olan giyecek malzemeleri yüklenici tarafindan

kaışılanacaktır.
l7.yi-ııleıici. aşağıda tabloda tıelinilen kıyafetleı,i her 1,ıl tesliııı cdccektir, ilk ),ıl sözleşme imzalandıktan

l5 glin içcrisillde, sonraki ciönemleı,dc içişleri bakanlığınin yazlık ve kışlık gi.vin] kanun düZenleınesine

giirİ yılda 2 keı.e Ocak ve Haziran a1.,larıııın l5'ine kadar tcsliın edecektir. 'l'eslin'ı edilnıediği takdiıde

İıiaıc ıaı.ai'ındırn pi1,,asadan satııt alııüacakıü[. Bedclini de o a}'ki haked;ştcn kesilccektir. AYrıca

siizlcşürıcnin l 6. nraddcsiı,tc görc cczai işleın ııygulaııııcakııı.
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I Gönılek (2 yızlık 2 kışlık) .1 Adet

7 Pantolon (2 yazlık 2 kışlık) 4 Adct

Kravat 2 Adet

Mont lAdel

5 Ayakkabı l Çift

6 Kışlık Bot l Çift

1 Yağmurluk lAdel

lJ Kep ve Bere (l' er adet) 2 Adet

(.) Kaban l Adet

l0 Özel Güvenlik Yeleği lAdet

ll Kazak l Ad.-l

7.3.5.18. Yüklenici özel güvenlik hizmetlerini yürüten her eleman için

MALZEMENiN ADl ADET
CoP J
CoP KlLlFl .1

KELEPÇE 1

KELt]PÇt- Klt.I}]l 4

GÜVENLiK KEMERi 1

DtJ DtJK 4

7.3.5,19.Görcvin lfası için kullanılacak Ekipnıan ve Demirbaş malzemeler;

EKiPMAN VE DEMiRBAŞIN ADI ADET
YAKIN MESAFE EL TELSizi ( 4 adet telsiz idaİeye teslim edilecek) 8

EL DEDEKTÖRÜ .ı

EL FENERi (El Projektörü) t

Not: Telsizler, görev yapılan bölgede iletişimi sağlayacak kapasilede olacaktır (min.2km yarı çap)

idarece görev yerleri belirlenmiş personelin, idarenin bilgisi, talebi ve onayı olmadan görev yeri

değiştirilemeyecektir.
Yüklenici. Teknik Şartnamenin yük|enicinin yükümlü|ükleri bölumünün 6.17-18 nci maddesinde

belinilen malzeme arızalarına gecikmeksizin yetkili olan kişilere/firmalara yaptüracaktır. Bu arızılara
zamanında müdahale edilmediği taktirde durum idare personellerince futanakla tespit edilecek 48 saat

zarfında arıza giderilmediği veya geciktirildiği taktirde idare isıerse arızayı dilediği mütehassısa

yapttracak ve bu işten doğacak her türlü masrafyükleniciden tahsil edilecektir.
Fiziki güvenliğin sağlanması için, öZeI güvenlik personeli güvenlik ile ilgili her

konuda tam eğitimli olmahdlr. Dış çevre, bina içi ve hassas bölgelerdeki personel

tesis sayunması hususunda özellikle eğitilmelidir.
Bina analizi özel güvenlik yetkilileri taraflndan bizzat yapılacak, ileride vuku bulacak her türlü olayda

sorumluluk tamamen ilgili Yüklenicide olacaktır.
Koruma ve güvenlik planı Yönetmelik ve Genelge hükümleri çerçevesinde aŞağıdaki hususlar dikkate

alınarak, yüklenici tarafından hazırlanır ve idarenin onayına sunulur.

Tesis ve/veya alanların yerleşim planı
Yangınlara, doğalgaz _ su _ elektrik kaçağına karşl alınacak önlemler Ve yangln sonrası uygulanacak

hareket tarzı
Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı
HırSıZllğa ve sabota.ia karşl alınacak önlemler ve hareket tarzı
Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzü

Kurum, kuruIuş. tesis ve alanların, çadde - sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi
iıgiıi kurum ve kuruluş ve genel kolluk kuwetleri ile irtibat kurma usulleri.
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Son şeklini alan plan, Yönetmelik hükümleri uyarınca, yasal süresi içinde Valilik Makamına sunularak
onaylatılır ve bir suretini idareye verir.
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a.

b.

c.
d.

e,

f.

h.

i.

7.3.5,28

,l 
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7.].5.]7

Yüklenici. çallştırdüğı tüm personel listesini ve her personel için aşağıda istenen bilgi ve
belgeleri teslim tutanağı ile idareye teslim edecektir.
Nüfus cüzdanı sureti, (T.C. Kimlik Numara|ı) ( onaylı )
Sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak temiz belgesi,
İkametgahına ilişkin belgeyi
Diploma fotokopisi
2 adet tbtoğraf
Mali sorumluluk sigortası
VaIilik tarafından verilen Özel Güvenlik Kimliği fotokopisi (renkli, önlü-arkalı)
Psikiyatri dıihil tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu
n ]lıracak (]iivcnlik Gört-vJisi pcrs<ıncli cn uz 8 _rıllıL ilkiigıcıiın v(}a ol1aokul mezunrı olınak. ([-ise

nıçzııııu ıcrcih cdilccckıir. Diplonraııın aslı vc_y-a tasdikli sıırcti ibraz cdiIccektir)

Yukarıdaki koşullarln ıümü, her personel değişiminde de geçerli olacaktır.
()zcl giircnlit pcrsonelinin görev !.,crleri idarecc be]ir]cnccck esaslar dahilinde, yapılacağından. işc
[ıışlunıa tarihindeı bif giın aincc tünı peı,Sone|in hastanenin bclirle1.,eceği yerde hazlr bulunınalaı,ının
sağlann]asıı]dan !üklenici !,iikünılüdiir.
Yüklenici firma yöneticileri ve özel güvenlik görevliIeri, görevleri gereği de olsa, Kurum'a ait ve sır
niteliğindeki tüm bilgileri başkalarına inceletmemek, söylememek ile mükelleftir. Aksi durumdan
doğabilecek, maddi ve manevi zararlar tamamen yükleniciye ait olup, doğan tüm znrarları tanzim ile
mükelleftir.
Firma yöneticileri ve özel güvenlik görevlileri, Kurumun korunması ile ilgili konularda sözlü, yazılı ve
görsel basına hiçbir açıklama yapamazlar. Aksi takdirde, doğan tüm zarar!.aı lanzim ile y[klenici
ınükelIeftir.

^cil 
\c oıağaniistii duruınlarda ulaşllnıak iizere, öZçl giivcnlik giirevlisinc verilen, Kuruırr 1.,etkilileri ve

1,ıcrsıınelinc ai1 ey adIesleri ve telclbn ııııınaraları ıalcp eden kişi kin olursa olsun, özel giivenlik
qiı,eVlisince. lıaStan€ !,öııetinlinin onayı allnınırdan kinıseyc vcrilmeyecektir.
Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde,5l88 sayı|ı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun ile 5l88 sayılı Kanun'un Uygulanmasına IIişkin Yönetmelik ve İçişleri Bakanlığı'nca
yayınlanacak Yönerge ve Genelgelerin hükümleri uygulanacaktlr.
5l88 sayıll Kanun ve buna bağlı yönerge, yönetmelik ve gene|geler (şartname tarihinden sonra
yayımlanacak olanlar dahil) bu teknik şartnamenin ayrılmaz parçası olacaktrr.
Yüklenici, çal!ştıracağı personelin listesini idareye bildirecek, idarenin onayından sonra işbaşı
yaptlracaktlr.
. Yüklenici Özel Güvenlik görevlilerinin zamanında iş başında bulunmalarını sağlayacaktır,
Özel güvenlik görevlilerine yol ücreti verileceğinden Üniversiıemize ait resmi ve özel servis araçlarını
kullanmayacaklardır.
Ödeıneler yevmiye hesabı yapılarak ödeneceğinden eksik özeI güYenlik görevlisi çallştlrılması
durunıunda çalışan özeI güvenlik görevlilerinin toplam yevmiyesi hesaplanarak ödeme yapılır.
Yüklenici hiçbir şekilde personeli ilk işe a|dığında kayıı ücreti, işe başIama ücreti vb.

isimler altında hiçbir iicret talep etmeyecektir.
Yüklenici özel güvenlik personelin uygunsuz, disiplinsiz hallerinde veya işe geç kalma
ve görev yerini terk eıme vb. durumlarda maddi cezayı kendisi vermeyecek, maddi

ceza verme durumunda idarenin onayı alınacaktır.
yüklenici kendisine ödeme yapıldıktan sonra 3 (üç) iş günü içerisinde personelin maaşlarını Ödemek

zorundadır. Ödemenin personelin kişisel hesaplarına aktarıldığını gösterir banka onaylı belgeyi idareye

3 (üç) iş günü içerisinde teslim eder, aksi durumda sözleşmedeki ilgili madde gereği cezai işlem

uygulanır,
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7.3.6. Güvenlik iıe iıgiıi DiĞER HUSUSLAR:
7.3.6.1. Yüklenici çalıştırdığı personelin;

ı ssk ve işsizlik sigorta primleri kesintilerini yatırmış olduğuna dair belgeyi,
. personel için düzenlediği bordro örneklerini;
. Bir önceki aya ait aylık ve dört aylık sigorta primleri bildirgesini ve çalışan elemanların isimlerine göre

aylık sigorta prim|eri ile gerekli tüm vergilerinin ödendiğini gösterir belgelerini, devam Çizelgesini
ücretini talep etıiği ayın faturası ile birlikte Kuruma ibraz eımek zorundadır.



,1.3.6.2
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Yüklenici, Sosyal Ctlvenlik Kurumundan alınacak onaylı veya elektronik onamda gönderilen Aylık
Prim ve Hizmet Belgesinin bir ömeğini, ilgili birimlerde görülebilecek bir yere asacaklır.
Yüklenici özel güvenlik alanında faaliyene bulunabileceğine dair İçişleri Bakanlığından almış olduğu
Özel GüvenIik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini İdareye verecektir.
Hak edişin ödenmesi için Teslim ve Muayene Kabul İşlem|eri için Muayene ve Kabul Komisyonu;
a) Yüklenici ilgili aya ait SSK'na vermekle yükümlü olduğu Sosyal Gtivenlik meYzuatlna uygun
belgelerini ibraz ettiğini,
b) İşçi adlarını gösterir cetveller ile yüklenici taraftndan çalıştırılan işçiler için düzenlenmiş ücret
bordrolarının uygun olduğunu, (ücret bordrosunda yol, yemek ücretlerini ve varsa fazla mesailerini
gösterir.)
c) İşçi sayısını ve adlarını gösterir cetvellerinde, aylık bordrolarda gösterilen işçi sigorta sicil numaraları
ile işçiye SSK'nca verilmiş olan sigorta sicil numaralarının uyumlu olduğunu ve belgelerin alfabetik
sıralı olması
d) Yüklenicinin bir önceki aya ait muhtasar beyanname ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsildt makbuzunu
alınış oIduğunu,
e) Yüklenicinin bir önceki aya ait KDV ile ilgiIi tahakkuk fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunui
teşpi1 ederek durumu düzenleyeceği aylık Muayene ve Kabul Komisyonu raporunda belinir.
Korunra ve güvenlik görevlilerinin giyim özellikleri listesi:
. GÖMLEK : KışIık ve yazlık olmak üzere iki tür olacaktır. Kışlık Gömlek; Yün ve polyester

karışımı olacaktır. Yazhk gömlek; Kışlık gömlek renginde ve keten-polyester kumaş olacaktır.
ı PANTOLON : Kışlıl ve yazlık pantolon, monı renginde olacaktır. Kışlık pantolon kumaşı, mont

kumaşının özelliklerine sahip olacak, yazlık pantolon keten kumaştan olacaktır.
o KRAVAT : Kumaştan ve desensizdir. Bağlandığı Zaman üst parçanın ucu panto|on kemer hizasına

gelecek kadar uzun olacaktır.
ı MoNT : Montgomer şeklinde olacak, kolları reglan oturtulmuş olacak, iki yanda gizli cep

bulunacaktır.Göğüs cepleri norma| kıyafeneki şekil ve ö|çüde, omuzlaıı apoletli olacaktır. Mont
önü gizli fermuarlı Ve çıtçütlü, içi sökülüp takılabilir şekilde muflonlu olacak, montgomer üstüne
ceketteki işaret ye armalar aynen takılacaktır.

. GÜVENLİK YELEĞİ : Özel Gıivenlik Görevlileri gece görevinde üniformanın üzerine, arkasına
lşığl yansltacak şekiIde " ÖZEL GÜVENLiK " ibaresi yazılı yelek olacaktır.

ı AyAkkABt : vidala deri olacak ön kısmı bombeli ve maskarasız, arka kısmlnda öne doğru gelen

parçaların önden bağlanması için iki taraflı beşer delikten geçiri|miş bağcıkla bağlanacak şekilde
olacaktır. Ökçesi lastik veya kösele. ayakkabınIn altI kösele olacaktır.

. KlŞLlK BOT : Deriden olacaktır. Ayak bileği hizasına gelecek kadar konçlu, bağcıklı ve altı
kauçuk olacaktır.

. KAZAK : DüZ renk, V yakalı yünlü olacaktır.
o KEP VE /VEYA BERE : Elbise kumaşından içi astarlı olacaktır.
ı KABAN : Elbise renginde kalın yünlü kumaştan olacaktır.
o kEMER : pantolon rengine uygun renkte, kemer tokasında özel güvenlik arması olacaknr.

8. cENEL HÜKÜMLER
8.1. GES işletmesi sürecinde Yüklenici kaynaklı (yanlış uygulama, geç müdahale, takipsizlik, ihmal, vb.) her

türlü enerji kayıpları "Performans Oranı Tazmin Bedeli"ne tabidir.
8.2. GES işletmesi sürecinde Yüklenici kaynaklı hatalardan (yanIış uygulama, geç müdahale, takipsizlik, ihmal,

vb.) doğacak her türlü maddi hasarlar (makine/ekipman/teçhizat hasarı) Yüklenicinin uhdesinde olup,

Yüklenici bedelSiZ olarak onarmak veya yenilemekle yükümIüdür.

8.J. Gii!cnlik pcrsoncli teııini işi aıİ \'aiklenici!,e 1aŞcrc ddilcbiliı,. Ancak idareye kaı,şı sorıımlııluklar aıa
Ytikl,:niciye ajltiı.. Alt.vtiklenici olırrası dul,ıımuııtla, alı }üklctricinin yeteı,liiiklerin i ispatlayıcı [ıelgeleı'ihalc
lıaşvuıu drıs1,,asıırda 1,,eı,alııalıdıı,. idare ilc iınzalanacak siizleşme sonfasında işe alt yilkleuici dahil elnıe

\e)a alt },ıiklenicinin değiştirillneSi tuünlki]ır ollnaYaçiıLlır.
8.4. Güvenlik önlemleri kapsamında, GES sahas! içerisinde yaşanacak hırsızIık olaylarından Yüklenici sorumlu

olup yaşanacak ınaddi kayıplar Yükleniciden tazmin edilecektir.
8.5. yaşanacak muhtemel hırsızlık olaylarından kaynaklı enerji kayıpları Performans Oranı Tazmin BedeIi"ne

tabidir.
8.6. Bakım, onarım. işletme süreçleri için gerekli olan her türlü makine/ekipmarı/alet takımı/iŞ güvenliği

ekipınanlar/ölçüm cihazları Yüklenici tarafından temin edilecektir.
8.7. Aşağıda yazılı olan bilgileri içermek koşulu ile her ayın ilk haftası, bir önceki aya ait olmak üzere bir adet

elektronik ve bir adet ise Santral Sorumiusu ıarafından imzalanmış "GES Değerlendirme Raporu" idareye

teslim ediIecektir.



Rapor İçeriği:
GEs Aylık ve Toplam Üretim Verileri
Aylık ve Yıllık Meteorolojik Veriler
Performans Oıanı Hesaplan
Önceki Aya Ait Bakım/Onarım Raporu

Sonraki Aya Ait Bakrrn/Onarım Pları
Arıza Tespit/Giderme Raporu

GES Ziyaıetçi Tutanakları
göıev/devamlıl{<hrıkuat tutanakla

edilebilir veriler doğultusunda genişletme ve claraltma yetkisineGüvenlik Peısonelleri giinliik

İdare, rapor içeriğini mevcut koşullarda temin

süip olacaktır.

Güvenlik Görevlisi için Asgari Ücretin %25 Fazlasl maaş, Yol Ücreti 6 TL, Yemek Ücreti 10 TL olarak

verilecektir.


