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GüNEş ENERJİ SANTRALi işı-ırıvır
BAKIM ve ONARIM rnxxix şanrxaılnsi

Onanm: Tanımı yapılan sistemin performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanlarında belirtilen

şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Güvenlik Harran Üniversitesi Güneş Enerji Santrali (GES) sahasının güvenliğinin sağlanması,
demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin bulunduğu depo ve bina|arın korunması, kötü niyet|iIerce
geneI huzura, mala ve cana olabilecek tecavüzlerin engellenmesi, yasalar çerçevesinde hukuki
kurallara uymak suretiyle görevin ifası için şartnamelerde belirtilen Özel güvenlik
hizmetlerinin yürütülmesidir.

Kurum / İdare: CihazlSistemin kurulu bulunduğu, hizrrıet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: CihazlSistemin güvenlik, işletme, bakım ve onarımlannı belirlenen sözleşme süresi
içerisinde ücrel karşılığı yapan firmadır.

Işin Kapsamr: Yedek parça hariç bakımı ve onartm hizmeti ve güvenlik işini kapsar

ı. ÖNLEYiCi BAKIM

Önleyici Bakımlar, aşağıda Önleyici Periyodik Bakım Hizmetleri Listesinde belirtilen ve
takvime bağlanan Sistem periyodik bakıınlarını, VTS (Veri Toplama Sistemi) iIe Sistemin
perforııansının sürekli uzaktan izlenmesini ve operasyonunun hatalara karşı denetlenmesini, Sistemin
en az aylık bazda olacak şekilde yerinde denetiminin yapılmasını. küçük onarımlar|, periormansı
etkileyen fakat yedek parçaların değiştirilmesini gerektirmeyen sorunlar ile ilgili temizlik ve onar!m

çalışınalarını, Diizeltici Bakım gerektirebilecek tüm arızalara dikkat çekmeyi, sistem çıkışlarının
ölçünıünü, akım ve nominal değerlerin karşılaştırılmasını, güneş panellerinin temizlenmesini,
modülleriı,ı revizyonunu ve üretimi etkileyebilecek kısmi gö|gelerin temizlenmesini (kuş pislikleri
gibi) kapsar.

Önleyici Bakım Önleyici Periyodik Bakım Hizmetleri Listesinde detaylandırılan şu faaliyetleri içerir:

o Alb,apı, konstrüksiyon bakım ve onarıın faaliyetleri
o Fotovoltaik (Fv) modii|lerin bakınr ve onarım faaliyetleri
o sistem kablolamalarınııı bakınr ve onarım laaliyetleri
o konnektörlerin bakım ı,e oırarıırı faalivetleri

@aHarran Üniversitesiıde kurulmuş olan 5MW Güneş Enerji Santralinin (GES) güvenliğinin

sağlanması, sisteınin faal tutularak arızaların giderilmesi, arızalarıı-ı takibini sağlayarak sistemin
Standartlara göre bakım - onarlm hizmetlerini kapsayacak ttim gerekli donanım teçhizat temini,
sistemin verimli bir şekilde işletilmesi için sözleşıne tarihinden itibaren yirmidört (24) ay süre
ile aşağıdaki maddelerle belirtilen hizmetin sağlanması işidir.

İşletme / Bıkrm: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek. sistem performansını arttırmak,
arıza olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çalışan mekanik aksamlarının
yağlanması, kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma
tarafından sistemlerin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak
yapılan, korulucu. önleyici ve düzeltici nitelikte her türlü girişim ve kontroldür.



o sistem Dc/Ac toplama (dağıtım) tarafının bakım ve onarım faaliyetleri
o lnvertör ve Ac/Dc panolarının bakım ve onarım faaliletleri
o Transformatörlerin (Trafo) bakım ve onarım faaliyetleri
o oG I(öşk ve Bileşenlerinin bakım ve onarım faaliyetleri
o Haberleşme ve Meteoro|ojik Ölçllm sensör sistemlerinin bakım ve onarım faaliyetleri
o Güvenlik sisteminin (ccTv) bakım ve onarım faaliyetleri
o Çit ve Kapıların bakım ve onarım faaliyetleri
. Fotovoltaik modüllerin temiz]iği faaliyetieri (I(irli|ik oranına göre yıIda l ya da birden fazla )
. vejetasyon kontrolü ve Temizliği faaliyetleri
o veri Takip sistemi i|e uzaktan İzleme kontrol faaliyetleri
o yangın algılama ve ihbar sisteminin bakım ve onarım faaliyetleri

ı.ı. öNLEyiCi pERiyoDiK BAKIM HizMfTLERi LiSTEsi

1.1.a. Al§apı, Konstrüksiyon Bal<rm ve Onarım Faaliyetleri
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1 zenıinde me alla len hasarlar
Görsel tespit

1 Çelik konstriiksiyonda lrasar olup olmadığtnın kontrolü (altyapı kontro|ü)

Tüın ııetal parçalarıı,ı görsel ınuavenesi
J Bütünlük ko!ıtrolü
_l Deformasyon kontrolü
) Gevşek vey,a eksik parça olup olmadığının kontrolü, varsa sıkılması
6 Mekanik hasar olup olmadığının kontrolü,

Galvaniz yüzeylerde hasar kontrolü, Korozyon ve Paslı kısımlann sprey boya
ile kapatılması)

8
Su drenajı kontrolü (Boyuna taşıyıcılar),
'f ıkanrna varsa Disl iklerinin temizlenmesi

Modül kelepçeleri. görsel denetiın:
9 Koııumda sapma ve deformasyon kontrolü
Fotovolıaik modülün görsel denetimi:

l0. Modüllerde kırık cam kontrolü (renk değişikliği, hot spot ve diğer hasarlar)

Destek kiriş bağlanlılarının incelenınesi
ll Kirişlerin dirsekleri, açıları ve boylamasının kontrol edilmesi
Ek Görevler
|2. Etiketlemelerin kontrolü

l] Modül kelepçelerinin güvenli olup olmadığının kontrolü
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Genel görsel muayane:

9

=

c.]

o
.?

-*
ç{6lJ,] ğl

] Modüllerin üzerindeki yabancı objelerin kontrolü
] Modüller arasında uygun boşluk olup olmadığının kontrolü
J Hot-spotIann kontrolü (termal görüntiileyici ile)
.l Bağlantı kutularında hasar kontrolü

) 1-iiın bağlantıların, kabloların. uygun uyumluluğu ve hasar
koı,ıtrolünüıı 1,apılması
ModüIlerin yüzey temizliğinin kontrolü

1.1.b. Fotovoltaik (FV) Modüllerin Balom ve Onarım Faaliyetleri

1.1.c. Fotol,oltaik Modüllerin Tenıizliği Fıalil,etleri

1.1.d. Vejetas1,on Kontrolü ve Temizliği Faaliyetleri

1.1.e. Veri Takip sistemi ile Uzaktan lzlerne ve Kontrol Faaliyetleri
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IsIak yıkan,ıa: Modülleriıı sektör standarlarüna ve modül üreticisinin
teınizIik taliınatlarına uyguı) şekilde yıkanması (deiyonize su temini
Yiikleni cil e aittir)
kuru Temizlik: Modüllerin sektör standarlarına ve modül üreticisinin
temizlik ta|imatlartna uygun şekilde kuru olarak temizlenmesi
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l PV Modüllere gölgeleme yapacak Vejetasyonun kontrolü
yabani ot kesiın i

Yabani ot ilaçlama

Genel kontrol perivodu
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l VTS'den alınan günlük üretim değerlerinin Dağıtım Şirketi
kullanıcı veriıabanından (OSOS) alınan sayaç ölçüm değerleri ile
kıyaslanması. 0/o3'ün üzerindeki farklarda sorunun kaynağının
araştlrtlması

1 OSOS verisi altnamadığı durun,ılarda Dağıtım Şirketi ile iletişime
geçilip bilgi verilınesi. sayaç servis talebinde bulunulması

J VTS'den alınan hata raporların|n takibi ve gerekirse acil
müdahale kararı verilrnesi

Iırvertör bazında üretim değerlerinin kıyaslanması referans
üretime göre Yol0'dan faz|a gerçekleşen performans
düşüklüklerin in nedenlerinin araştırılması
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Genel Bakım Perivodu
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CCTV Kamera, Hareket Sensörleri ve Projeklörlerin bakım, onarım ve
temizl iklerinin yapılınası

J

.+
Kameraların ve kavıt sisteminin kesintisiz güç temininin kontrolü ve
UPS bataryalarının bakım ve onarımlarının yapılması

5 Aydııılatma armalür|eri ve hareket sensörleri

1.1.f. CCTV Güvenlik Sistemini ve Aydınlatma-Algılama ModülIerin Bakrm, Onanm ve

Temizliği Faaliyetleri

1.1.g. Yangın Algılama ve Söndürme Sisteminin Balam, Onanm ve Temizliği Faaliyetleri

2. DÜZELTiCiBAKIM

Düzeltici Bakını, iş bu şartname çerçevesinde Sistem'in VTS (Veri Toplama Sistemi) ile uzaktan
takibi sırasında vey,a Önleyici Faaliyetler kapsamında yapılan bakımlar esnasında bir arızanın tespit
edilmesini müteakip aşağıdaki tablodaki belirtilen süre|er içerisinde veya özel olarak belirtilmiyorsa
yapılabilecek en kısa sürede ivedilikle yapılır ve Sistemi soruı,ısuz hale getirip tasarlandığı gibi
çalışmasını sağlayacak duruma geri getirme amaçlıdır. Burada listelenen veya listelenmemişse bile
Düzeltici BakıınIar Yüklenici taraftndan yaptlır.

Yüklenici; EPC Şirketi veya üretici garantisi kapsamında olan ve "Monıtıj ı Yapılacak Malzenıeler"
bu|unmayaır tüın ma|zemelerin değişimi ile montajında, üretici veya EPC Şirketi ile işbirliği içerisinde

çalışmay'ı kabul. beyan veya taahhüt eder. Yüklenici, garanti kapsamında olan malzemelerin, EPC
Şirketi veya garanti veren üretici tarafindan, Sistem'de herhangi bir arıza velveya aksakhğa yol
açnıayacak şekilde ve İşveren tarafından tatep edilen süre içerisinde değiştirilmesini üretici veya EPC
Şirkeli'nden talep edeceğini ve ürün değişiminin sağlanması durumunda derhal montaj işleminin
yapılmasını sağ|ayacağını, söz konusu değişim velveya montaj işlemlerinin Sistem'de herhangi bir
arıza./veya aksaklığa yol açınayacak şekilde yapılmasını teminen azami gayret ve çabayı göStereceğini
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I Yangın algılama dedektörlerinin bakım, onanm ve temizlenmesi

] FM200 Sisteminin bıkrm, onarım ve temizlenmesi

J Yangın kontrol panelinin fonlsiyon kontrolü

"l Yangın kontrol panelinin dahiIiakülerinin bakım ve onarımı

I2. I Suitch|er ve kabinetlerin bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması

Kayıt Cihazının Bakım ve Onarımının Yapılması

I



kabul. bel,an ve taahhüt eder. Yüklenici, garanti kapsamında olaır malzemelerin değişim ve/veya
montaj işlemlerinin yapılması için üretici ve EPC Şfuket'i ile yaptığı 1azışmalarda, İşveren'i her daim
tüm e-postalarda "bilgi" kısmında futar. Yüklenici, değişim velveya montaj işleminin herhangi bir
arıza velveya aksaklığa yol açmaması için değişimi ve/veya montajı yapan firmaya nezaret edecektir.
EPC Şirketi'nin veya üreticinin garanti kapsamında değişimi gereken ma|zemeleri değiştirmemesi ve

monlaj işlemlerini gerçekleştirmemesi durumunda, Yüklenici bu durumu İşveren'e vakit
kaybetmeksizin derhal raporlayacak olup, YükIenici söz konusu hizmetlerin kendisi tarafından yerine
getirilııesi için İşveren'e bir fiyat teklifi suıracaktır. İşveren'in söz konusrı fiyat tek|ifini kabul etmesi
duruınunda. madde kapsamında belidilen malzemelerin değişimi ve montajı hizmetleri Yüklenici
tarafından. fiyat tekIifinin kabul edilmesini müteakip, değiştirilmesi gereken malzemelerin teslim
tarihIeri göz önünde bulundurularak Şartnamede "Değişiın/Monıaj Sürelerf' yer alan süreler içerisinde
yerine getirilecektir.

EPC Şirketi vel,a üretici garaniisi kapsanıında olmayan ve şartname kapsamı veya şartnamede beyan
edilen miklarları aşan malzemelerin değişimi ve montajında. söz konusu malzemelerin değişim ve
mo!]ıajlna ihtiyaç duyulmasını ınüteakip en geç [t0] gün içerisinde Yüklenici, söz konusu hizmetlerin
yerine getirilmesine ilişkin olarak işveren'e en aZ üç (3) adet firmaya ait fiyat teklifinde bulunacaktır.
YükIenici. kendisi adına da fiyat teklifinde bulunabilecektir. Yüklenici tarafından iletilen fiyat
teklifleri arasından İşveren, uygun olan teklifi seçecek ve bu yöndeki kararını Yüklenici'ye
bildirecektir. Yüklenici- 8aranti kapsamında olmayan malzemelerin. İşverence seçilen firma
taraf|ndan, Sisteın'de herhangi bir arva velveya aksakhğa yol açmayacak şekilde, İşveren'in firma
seçiınini yapınasın| müteakip, seçilen teklifteki iş veya malzeme teslim sürelerini göz önünde
bulundurarak. Şartname "Değişinı/Montaj Sürelerf'de yer alan süreler içerisinde değiştirilmesini ve
montaj işleminin yapılmasını sağlar.

Bilinen arızalarııı zamanında onarılması, acil durumda bozulma olasılığını aziıltır ve işletmenin
sürekliliği için zorunludur. Düzeltici bakımda oluşan öngörülemeyen arıza gerçekleştiğinde, arızanın
giderilmesi için müınkün olduğunca hız|ı bir şekilde müdahaleye ihtiyaç olduğu kabul edilir ve
aşağıda belinilen süreler içerisinde müdahale edilir.

Düzeltici Bakını. Sistemi etkileyen olay|arı ve arızaları düzeltmek için gerekli tamiraı ve müdahaleleri
içerir. Düzeltici Bakım sırasında gerekli yedek parçalar, İŞVEREN tarafindan veya imalatçının
garantileri ile sağlanır. YÜKLENİCİ. her ttirlü Sistem ekipmanının garanti kapsamında veya haricinde
tamirat veya değişiın süreçlerinin yönetimi ve ilgili gümriik işlemlerinin yönetiminden ve aşağıda
listelenen ekipırranların değiştirilınesi faaliyetIerini ifa etmekten sorumludur: ancak Yüklenici
ekipman ve ıamir ınasraflarııu, gümrük aracılık-harç-vergi-antrepo ve nakliye masraflarını doğrudan
karşılamayacaktır. İŞVEREN tarafından teyit alındıktan sonra, sahada veya ilgili üreticiden temin
edilebilir deği|se, YÜKLENİCİ tarafından İŞVSneN'e teklif edilecek ve onun onayı alındıktan sonra

sipariş verilecek ve yerinde değiştirilecektir.

2.1. PROSEDÜR

Diizeltici bakıııı. üretiııin azalmasına ilişkin sapma, acil durum ve durunıun ciddiyetine bağlı olarak
'plaırlaıran. düzenli ve kritik' olmak üzere 3 ana guruba ayrılır.

Planlanan düzeltici bakım, Sistem'in performansını mevcutta etkilemeyen, ancak tespitinden sonraki
dönemde etkilemesi muhtemel prob|emlerin giderilmesine yönelik düzeltici bakımı ifade eder.
Problemin tespitinden sonra Yüklenici tarafından en makul zaman için planlaması yapılır ve icra

5
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Düzenli düzeltici bakım. Önleyici Bakım çalışmalaıı sırasında tespit edilen ve Sistem'in performansını

etkileyen, Önleyici Bakımı yapan Yüklenici personeli tarafından, İş Sahası'ndaki imkanlar
kullanılarak düzeltilebilecek problemlerin giderilmesine yönelik düzeltici bakımı ifade eder.

Problemin tespiti durumunda, bakım ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

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

ciddi şkilde etkileyen ve aciliyetle düzeltilmesi gereken problemlere yönelik düzeltici bakımı ifade

eder. Probleme ivedilikle müdahale edilmesi ve onarımın yapılması için gerekli girişimlerin biran önce

yapılmasl esastır.

Ne tür bir arıza olıırsa olsun, arızalı bölgenin tamir ve izolasyonunun iyi planlanmış bir yöntem ve

zamanlama ile mümkün olduğunca İş Sahasındaki mevcut kaynaklar (malzemeler) kullanılarak
yapıln]ası eSaStır.

Yüklenicinin görevlendirdiği Sistem işletme personeli iyi hazırlanmış, zrıza|arı analiz etmek için iyi
eğitilmiş olmalı ve tek başına, sistem arıza vermesi durumunda enerji kaybı yaşanmaması için tiim
olası ihtimalleri kısa zamanda değerlendirip derhal müdahalede bulunabilmelidir.

2.2. DüZELTİCi BAKIM HİZMETLERi

Güneş Enerjisi Santrallerinde karşılaşılan düzeltici bakım hizmetleri, önem ve meydana gelme

sıklıkları .v,önünden aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır. Bu arıza]ara müdaha|enin. İşbu Şanname

çerçevesinde Yüklenici personeli tarafından yapılması esastür. İşletme Mühendisi aşağıda arızalarda

sahaya vardığında. solar lnverter, OG röle gibi üretici firmanın müdahale etmesi gerekli uzmanlık
gerektiren işlerde, İşveren'e bilgi vererek, Üretici firma ile arızanın çözümü için iletişime geçer.

Oneırr
Sırası

ArızalDüzeltici Bakım Hizmeti

l Orta Gerilim (OG) Röle Arızası/Değişimi
2 Alçak Gerilim (AG) Röle Arızasıi Değişimi
J Herınetik Koruma (Trafo) Röle Arızası/Değişimi
_{ Orta Gerilim (OG) Sigorta Arızası
) Redresör Arızası/Değişimi
6 Termik Manyetik Şalter (TMŞ) Anzası
7 lnverter Arızası
8 Kaçak Akım Sigortası Arızası/Değişimi
9 NYY AC Kablo Arızası/Değişimı
l0 Parafudr Arızası/Değişimi
ll Haberleşme Kablosu Arızası/Değişimi
l] Solar (DC) Kablo Arızası/Değişimi
l3 MC.1 Konnektör Arızası/Değişimi
|4 PV Paıiel Arızası/Değişimi
lj Uzaktan Takip SiStemi Arızast
l6 DC Panel Kartuş Sigorta Arızası/Değişimi

6

Stirekli tekrar|ayan arızalarda. arızanın tekrarlanmasın ın önlenmesi için Yüklenici tarafından bazı

düzenleyici eylem|erde ve uygılamalarda bulunulması önerilebilir. Eğer herhangi bir ek yatırım

gerekiyorsa, İşveren'e enerji kaybı ve iyileştirme maliyeti hesapları sunulmalı ve ek yatrımtn
ekonomik açıdan mantıklı olduğu ispatlanmalıdır.



Arıza Tespit Şekli Arıza Tanıı,ı,ıı Müdalrale süresi

]
VTS (Veri Toplama
S isteııi)

Invertör offline kodu veya
performans kaybına işaret
eden hata kodu

4 Operasyoırel Saat

?
VTS/OSOS/Güvenlik
Persoıreli Bi lgilendirmesi

sebeke kesjntisi
Heıı-ıen EDAŞ ile temesa geçilip
sebebi araştırılmalı

Vl,SioSoS/EDAŞ
vasttasıvla

Muhteınel santral devre dışı
kalma arızası (hücre/trafo
arızaları)

4 Operasyonel Saat

4
Onlel ici Peri1,odik
Bakıın sırasında Çeşitli ekipmaır arızaları

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

VTS/OSoS/EDAŞ
vasıtasıyla Çeşitli ekipman arızaları

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

|7 Konstrüksi1,oıı, montaj vidaları ve bağ|antı ekipmanları

2.4. Değişim/Monlaj işlemleri Yüldenici Tarafindan Yapılacak Sistem Ekipmanları Listesi Ye
Değişim Sürelcri

Ekipınan
ArızalHata Tespit

Şekli
Değiştirme Süresi

Yedek Parça Var Yedek Parça Yok

FV Modül (aynı anda maksimum
I0 modülde cözlem lenen arızalar)

Onleyici Periyodik
Bakıın sırasında

Heıneıı
Sahaya geldikten
sonra 24 saat içinde

VTS 24 Saat Sahaya geldikten
sonra 24 saat içinde

Inveıtör

Önleyici Periyodik
Bakım sırasında

Hemeır Sahaya geldikten
sonra 8 Operasyonel
Saat içinde

VTS 4 Operasyonel
Saat

Sahaya geldikten
sonra 8 Operasyonel
Saat içinde

OG sigortalar,
TMŞ,
AC pano ekipmanları,

Önleyici Periyodik
Bakım sırasında

Heıneıı
Sahaya geldikten
sonra 8 operasyonel
Saat içinde

VTS
4 Operasyonel
Saat

Sahaya geldikten
sonra 8 operasyonel
saat içinde

2.3. Yüklenicinin Uyması Gereken Düzeltici Bakıın Müdahale Süreleri

J.

5.
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Konnektör,
Parafudr,
AG sigortalar,
DC paııo ekipmanları,
Redresör,
Solar DC kablo,
VTS,
Çit onarımları (5Om/yıl)
Cat6 kablo ve soket değişimleri
Saha internet dağıtım ekipmanları
(outdoor access pointler),
Konstrüksiyon vida ve bağlantı
ekipmanları

Onleyici Periyodik
Bakrm sırasrnda

Hemen
Sahaya geldikten
sonra 24 saat içinde

VTS 24 saai
Sahaya geldikten
sonra 24 saat içinde

Aydınlatma armatürleri ve hareket
sensörleri

Onleyici Peri1,odik
Bakım sırasında

Heınen
Sahaya geldikten
sonra 8 operasyonel
saat içinde

J. IŞLfTMf ESASLARI \aE ONARIM KRITERLERI

3.1. SISTEMIN TAKIBI

3.1.a. Veri Toplama Sistemi (YTS)

VTS, Sistemin mevcut veri toplama altyapısını kullanarak elde edilen verilerin Yük]enicinin
kontrolündeki izleme platforınuna 1Ör: Meteocontrol VICOM. Solarlog Web) aktarılmasını

ifade etmektedir. Sistemin mevcut altyapısının Yüklenicinin platformuna veri aktarımı

yapabilmesi için ek kurulumlar gerekli ise, Yüklenici bu kurulumları ivedilikle projelendirip

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

minimum maIiyet gözetilerek yapılması sağlanmalıdır.

ii. VTS'den Yük|enicinin platformuna veri aktarılması için izin verilen maksimum data

frekansı 15 dakikadır. Toplanaır tiim veriler, geçmişe dönük olarak CSV formatında

indirilebilir olmalıdır.

Yüklenici VTS'de en geniş yönetici yetliisine sahip olacak olup hataların ve arızaların

zamaırıırda tespiti için VTS'nin elverdiği bütün hata bildirim ve raporlama

konfigürasyonlarını (hangi hata kodunda kaç tekrardan sonra e-posta veya SMS alınması

ayarları gibi) kendisi yapmakla yükümlüdür. Hataların en kısa sürede tespiti esastır.

iziırlerini tanıırrlayacak ve kullanıır-ıı konusunda bilgi verecektir

8

iv. Yüklenici VTS ile toplanan verileri ham data formatıyla en az 5 yıl süre ile saklamak ve bu

süre içerisinde İşveren talep ettiği takdirde en geç 7 işgünü içerisinde İşverene iletmekle

yiikümlüdür. 5 yıl siire ile izleme platformu firmasının serverinde saklanılan dataların

işveren tarafından talep edilmesi durumunda bu dataların verilmesi için izleme platformu

tarafından ekstra ücret (mühendislik çalışması için ) talep ediljrse. bu durum İşverene

bildirilecek ve kabul etmesi durumunda ücreti karşı[ığında İşverene verilecektir.

v. Yüklenici. VTS platlormunda İşveren 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
plattbrmunun ınobil akıllı telefon/tabletler ile kullanımı için İşverene gerekli kullanıcı



3.1.b. Yüklenici, VTS ile Sistemin işlevselliğini ve VTS'den gelecek hata bildirimlerini sürekli
takip etmekle yükümlüdür. VTS ile herhangi bir hata tespiti yapıldığı takdirde, Yüklenici, hata

Sistemin o/ol0 ve daha fazlasının işlevini bloke ediyorsa en geç dört (4) Operasyone| Saat içinde,

etmiyorsa yirmi dört (24) saat içinde sahaya intikal edip ilk müdahaleyi yapmalıdır.

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

analizleriııi beIirtilen periyotlarda yapmalı, referans veya teorik değerden o/o5'in üzerinde sapma

vel,a anomali gösteren durumlarda sorun tespiti ve servis planlaması yapmalıdır. Temel

Performans göstergeleri Ek5 de "Performans Oran Hesaplarında " verilmiştir.

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

3.2. GÖREV YöNETiMİ

Yüklenici personelinin İşletme Sahası'na önleyici bakım veya düzeltici bakım için herhangi bir
görevlendirme ile intikal etmesi kayıt altına alınmalıdır. Yüklenici taraflndan yapılan

görevlendirmelerin. görevlendirilen personelin sahaya intikalinin ve görevlendirme ile ilgili iş sonu

raporlamasının İşverence de izlenebilmesi amaçlanmaktadır.

3.3. SANTRAL SORUMLUSU

Yüklenici Sistem için bir Santral Sorumlusu atayacak ve bu kişi her daim telefonla ulaşılabilir

olacaktır. Ulaşılamayacağı durumlarda yerine ulaşılabilecek kişinin ilelişim bilgileri hem iş Sahası

güvenlik personeIine hem de İşverene bildirilmeIidir. Santral Sorumlusu, Yüklenicinin işbu

şartnameden kaynaklanan yükümlülükleri için, İşveren nezdinde sorumlu kontağı olacaktır. Santral

sorumlusu GES sahaları işletme bakımından en az iki yıllık tecrübeye sahip, Elektrik ya da Elektrik-

Elektronik Mühendisi olmalıdır.

3.ü. BİLDiRi}rLER

3..1.1.

3.1.2.

3.,ı.3.

Üreıim saatleri içerisinde gerçekleşen şebeke kesintilerinin saati güvenlik personeli tarafından

kaydedilecek ve Santra! Sorumlusuna telefonla aciliyetle bildirilecektir. Bildirimi takiben

Santral Sorıımlusu EDAŞ ile hemen iletişime geçecek ve sorunun kaynağınt tespit etmeye

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

bağlı başka kullanıcılara (bağlı köy, maden ocağ| vs.) elektrik gelmesine rağmen Sistem

elektriklenmemiş ise. Santral Sorumlusuna iş Sahası güvenlik personeli tarafından telefonla

bildirim yapıiacaktır. Bildirimi takiben Santral Soruınlusu EDAŞ ile hemen iletişime geçecek

ve sorunun kaynağını tespit etmeye çalışacaktır.
Sahada meydana gelebilecek yangın, kaza, dolu ile hırsızlık gibi durumlarda İş Sahası

güvenlik personeli öncelikle Santral Sorumlusunu bilgilendirilecektir. Bu gibi durumlarda

Santral Sorumlusu (ve haliyle Yüklenici) gerekli tedbirlerin alınması için ilk girişimleri

yapmakla sorumludur. Şüpheye mahal verilmemesi adına, Yüklenici tarafından işbu madde

kapsamında yapılacak ilk girişimlerin İşverene herhangi bir ek maliyet doğurması söz konusu

ise, Yüklenici öncetikle İşveren'in onayını almalıdır.

Yüklenici Sistemde yapacağı bakımlar ve ekipman değişimleri için resmi Santral İşletme

Soruıılusuıru öırceden bilgileııdirmetid ir. Özellikle OC ile ilgili iş|emlerde EDAŞ
bilgilendirmeleri resııi İşletıne Sorumlusu üzerinden yapılmalıdır. Yüklenici, Santral İşletme

9
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3.5.1

3.5.2

3.5.3

Sorumlusu ile uyum içinde çalışacak aynı zamanda çalışmalarını ve gerekli belgelerinin
geçerliliğini de denetleyecektir.

3.5. iŞ SAHASINA GiRiŞ ÇIKIŞLAR

İşveren, Yükleniciye İş Sahasına girebilmesi için sınırsız giriş hakkı vermektedir.

Yüklenici. talep ettiği takdirde giriş kapılarının anahtarlarının kopyasını yaptırabilir.

Yüklenicinin personeii veya taşeronları, İş Sahasına girerken güvenlik personeline bilgi
verı,ı,ıek ve yanında kendisini tanıtan firma kimliği ve yasal kimlik bulundurmakla

yiikümlüdür. Güven]ik personeline bilgi vermeden yapılan girişlerde Yüklenicinin personeli

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

edilınez).

3.6. YEDEK PARÇA YÖNETiMi

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

stoğunda kritik seviyede olan ekipmanlar hakkında İşveren acilen bilgilendirilmelidir. İşverene

Yüklenici ıarafından zamanında bildirimi yapılmayan ekipmanlann sahada eksik olmasından

kaynaklanan performans oranı kayıpları, performans oranı hesaplamalarından istisna edilemez.

3.7. PANEL YIKAMA _ oT TEMiZLiĞi

3.7.1

3.7.1.t

3.7,1.2

Panel Yıkama: Aylık bazda Yüklenici personeli tarafından yapılacak Sistem ziyaret|erinde

FV ınodüIlerin kirlilik durumu gözlemlenecek ve yıkama kararı yağış olasılıkları da göz

öı,ıünde buluııdurularak verilecektir. yıkama kararı verilirken dikkate alınacak kriter|er

aşağıdaki gibidir:

Tozlanma ile kuş pisliği gibi kirlenmeler birbirinden ayrı tutulmalıdır. Tozlanmanın yağış ile

doğal yoldan yıkanması mümkünken, kuş pisliklerinin hotspot oluşumlarının ve kimyasal

zararlarının önlenmesi için aciliyetle temizlenmesi gereklidir.

Tozlanmadan kaynaklanan kirlenmenin üretime etkisi analiz edilme|idir. Bunun için

Sisıemdeki referans sensörlerin temiz lutulmast ve gerçekleşen üretim ile temiz referans

sensöre dayandırılan teorik üretimin karşılaştırılması esastır. Kirlenme nedeniyle oluşan

üretim kaybı, meteorolojik yağış tahminleri i|e kıyaslanmalı, eğer tahminlere göre yağışsız

geçecek sürede kirlenme kaynaklı üretim kaybı yıkama maliyetini geçiyorsa yıkama kararı

verilme|idir. Kirlenmenin yakından takip edilmesi bu açıdan önemlidir. Yüklenici, İş Sahası

güvenlik personetinden referans sensör temizliği ve FV modüllerin görseI temizlik durumunun

gözlenmesinde destek alabil ir.

FV modül yıkamasında, modül üreticiIerinin belirlediği yıkama kiterlerine harfiyen uyulmalı

ve modüllere zarar verecek uygulamalar kesinlikle yapılmamalıdır.

3.7.2 ot Temizliği: Yüklenici personeli, sahaya yaptığl aylık periyodik ziyaretlerde zeminde oluşan

otların (vejetasyon) seviyesini kontrol etmelidir. Ot seviyesi panel seviyesine ulaştığında iŞ bu

şartname gereği yılda bir olmak suretiyle o1 temizliği gerçekleştirmelidir. Yıl içerisinde

gerçekleştirilen biçimden sonra ot seviyesinin panel seviyesine tekrar yaklaştığı lespit

edildiğinde İşverene ivedilikle biIgi verilmelidir.
Yüklenici. yılda bir defa oImak koşulu ile meteorolojik verileri dikkate alarak mevsimlik yağış

öncesi saha içerisinde yabani ot önleyici ilaçlama gerçekleştirecektir. İIaçlamada kullanılacak
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kimyasalların bilgisi ilaçlama öncesi idareye sunulacaktır. İlaçlann saha içerisinde bulunan

makine ve ekipmanlara teması engellenecektir. Kimyasallardan kaynaklı bir makine ekipman

arızası Yüklenicinin sorumluluğunda olacak olup, kayıplar Yükleniciden tanzim edilecektir.

3.8.BAKIM & oNARI}r KRiTERLERi

Yüklenici İş Sahasıııda yapılacak her türlü bakım ve onarım çalışmasında aşağıdaki kurallara uymakla
yükümlüdür,

3.8.1 İş Güvenliği: İş Sahasında çalışacak Yüklenici personeline, ilk çalışmasından önce gerekli iş

güvenliği bilgilendirmeleri yapılmalıdır. Elektrik üniteleriııe müdahale edecek ilgili Yüklenici
personelinin elektrik üretim tesisi risk sınıfına göre iş güvenliği eğitimlerini tamamlamış
olması zorunludur. Yüklenici, ilgili personelinin iş güvenliği eğitim sertifikasyon belgelerini
İşverene sunmakta yükümlüdür. Yüklenici, alt yükleniciler ile çalıştığı takdirde işbu maddede

belirtilen yüküm|ülüklerinin alı yüklenici tarafından yerine getirilmesinden de sorumludur.

Yüklenici. elektrik ünitelerine müdahale dışındaki bakım onarım işlerinde (ömeğin çit bakımı
veya ot kesiıni) geçici personel çalıştırmak isterse, ilgili geçici peısonele Sistem ile ilgili
gerekii iş güvenliği bildirimlerini yapmalı ve bu bildirimlerin kendisine yapıldığına dair geçici
personele tutanak imzalatmalıdır.

3.8.2 Bakım Planlama: Elektrik kesintisi gerektiren veya dolaylı olarak üretimi etkileyen önleyici
vel,a düzeltici bakım çalışınaları, hava durumu tahminleri göz önüne alınarak üretimi en az
etkileyecek şekilde planlanmalıdır. Mümkünse bu bakımlar güneş ışığının daha az olduğu

saatlerde (önıeğin 7-10 veya l7-20 saatleri) yapllmalıdır.
3.8.3 Ekipman Katalog ve Garanti Kriterlerine Uyum: Yüklenici, bakım ve onarımı yapılan

Sistem ekipmanlarının katalog. kurulum ve kullanma kılavuzlannda belirtilen bakım ve

onarım kriterlerine uymalıdır. Herhangi bir ekipmanı garanti kapsamı dışına çıkartabilecek
uygulamalardan kaçınılmalı, elzem olması durumunda öncelikle İşveren'in onayı aIınmalıdır.

3.8.4 Ölçüm Ekipmanları Kalibrasyonu ve Uygunluğu: Yüklenici tarafından bakım ve onarım
laalivetlerinde kullanılan ve düzenli kalibıasyon gerektireıı ölçüm ekipmanlarının (l-V curve
analyzer. lR termal kamera vs.) kalibrasyonlarının yapıldığına dair belgeler düzenli olarak
İşı,erene sunulınalıdır. Yüklenici kullandığı ölçüm ekipman|arının yapılan ölçümler için

ul,gunluğunu taahhüt eder.

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

aşağıda liste|enmiş ekipmanların yenisiyle değiştirilmesi / onarım için sökülmesi / onarılanuı
yerine takılınası ve devreye a|ınması gerektiğinde tüm montajları Yüklenici tarafından

1apılacaktır. Gerekli olan yedek parçanın satın alınması İşverenin sorumluIuğundadır. İşveren

yedek parça temiıı sürecinin Yüklenici tarafından yürütiilmesini taIep edebilir.

Poz Ekipman Açıklama

l Orta Geriliın (OG) Röle Garanti kapsamı dışındaysa
yüklenici müdahaIe edebilecektir

] Alçak Geriliın (AG) Röle
J C)rta Gerilinı (OG) Sigorta
] Redresör/UPS
) Termik Manyetik Şalter (TMŞ)

6 lılveıtör
Merkezi invertörde sadece üretici
firma tarafından izin verilen
müdahaleler yapılabilir.
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7 Kaçak Akım Sigortası
8 NYY AC Kablo Arızası/Değişjını Beher olayda 50m'ye kadar
9 parafiıdur

l0 Haberleşme Kablosu Beher olayda l00m'ye kadar
ll Solar (DC) Kablo Beher olayda l00m'ye kadar
l] MC4 Konnektör

l3 PV Panel
Beher olayda 20 panel'e kadar.
Maksimunr yılda 60 adet

Veri Takip Sistemi (data logger ve yardımcı
ekipınanları)

l5 DC Panel Kartuş Sigortası
16 DC Toplama Panosu (Combiner Box) Beher olavda l adet

l7 Konstrüksiyon montaj vidaları ve bağlantı
ekipınanları

Genel olarak vidaları sıkma ve
yerinden düşen vidaların takılması
işlemleri

l8 Ölçüm sensörleri (Piranometre, referans panel,
sıcaklık sensörü vb.)

Arıza durumları ve kalibrasyon için
sökülüp takılmalan

Yangın algılama dedekiörleri
20 Yangın söndürme tüpleri
2l Akti

Kaınera ve kayıt cihazı
AydınIatına armatür|eri

5. PERFORMANS ORANI HESAPLARI

Öz tüketime da"valı üretim gerçek]eştirmekte olan sistem, tüketim miktarı kadar üretim odaklı
işlemektcdİr. Sistemin YEKDEM süreçlerinin takibi devam etmekte olup, tüketim fazlası
üretime geçilmesi ve a_vlık mahsuplaşma gerçekJeştirilmesi planlanmaktadır. Ilgili planlann işbu
şartname kapsamının Yükleniciliğini alacak olan firmanrn sözleşme süresi içerisinde hayata
geçmesi durumunda aşığıda yer alan hesaplar doğrultusunda "Emre Amadelik" sorumluluğu
olacaktır. YEKDf,M süreçleri ile birlikte başlayacak olan sorumIuluk için gerekli alt yapı
düzenlemesi yükleniciye aittir.

Performans Oranı ("PO"), Sistem OSOS üretim değerlerinden Yüklenicinin sorumluluğu ve
yükümlülükleri dışında kalan enerji kayıplarının düşUlmesi suretiyle bulunan enerji üretim değerinin,

Sistem'in ışınını verilerine (Sistem bünyesindeki sensörlerden elde edilen) ve ekipmanlar|n teknik
imkanlarına göre üretebileceği belirlenen teorik üretim değerine bölünmesi ile elde edilir. Şüpheye
mahal vermemek adına PO her aylık rapor dönenıi için hesaplanır.

Po
üosos
K
üt

: Hesap yapılan aylık dönem için performans oranı
: I,|esap yapılan aylık dönem için OSOS'ıan alınan Sistem sayaç üretim değeri - kWh
: Yüklenici'nin yükümlülükleri dışında gerçekleşen enerj i kayıpları - kWh
: Hesap yapılan aylık dönem için ışınım ve sıcaklık sensörlerinden alınan verilere göre

Sistemin teknik özellikleri göz€tilerek hesaplanan teorik olarak üretebileceği üretim değeri -
kwh

Yukarıdaki fonnülde yeralan Üt değeri Sistem'de karşıIaşılabilecek çeşitli kayıplar için kabullere
(Kayıp Kabul Değerleri) göre hesaplanmak zorundadır (Or: omik kayıplar, sıralar arası gölgelenmeler,

r PO hesabı yapılabilmesi için, Kayıptrafo kayıpları gibi). Sağlıklı ve Taraf'larca kabul görecek bi

1,
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Kabul Değerlerinin Taraflar arasında ön mutabakatla belirlenmesi gerekmektedir. Taraflardan
herlıangi biri. Kayıp Kabul Değerlerinin zaman içerisinde Sistem'de gözlenen gerçekleşmelere göre
düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme ancak Tarafların ortak mutabakatı ile yapılabilir. Başlangıç
için, eğer mevcut ise, bağımsız bir danışmanlık firması tarafindan hazırlanmış teorik enerji üretim
hesaplarında belirlenmiş kayp değerlerleri, Kayıp Kabul Değerleri olarak kabul edilecektir. Aksi
takdirde, Sözleşme imza tarihi öncesinde Tarafların sistem üzerinde yapılacak ölçüm sonuçları
neticesinde Ka.vıp Kabul Değerleri'ni belirlemeleri ve Sözleşme ile imza altına alması gerekmektedir.

Emre Amadelik Oranı Performans Oranı'nın yanısıra Sisteınin operasyonel saallerde çalışabilirliği
de öneınIi bir göstergedir. Bu göstergeye Emre Amadelik Oranı ("EAO") denilmektedir. Yüklenici,
işbu Şaıtnaıne gereği Sistem'de yapacağı bakım onarım çalışmalarını Sistemin çalışmasını
eırge|lenıey,ecek şekilde planlanmalıdır; yine de bazı çalışmalar Sistemde kısmi veya tamamen
duruşlara sebep olabilir. Bu duruşlar'ın EAO'nun altında kalan kısımiarı PO hesabındaki K değerine
dahil edileınez. EAO %97'dan küçük oIamaz.

EAO =
Hesap Dönenıİnde S isteınir, Arılas.z ÇaİıştLğl Saat

Hestp Döneminde Sistem Operasvonal ÇaJışnıo Saati

Performans Oranı Tazminine koııu Performans Oranı yukarıdaki PO formülüne göre yıllık olarak
hesaplanır. Sözleşmenin yıllık dönemden daha kısa süre içerisinde son bulması durumunda sadece
gerçekleşen dönem için hesaplanır. Performans Oranı Tazmin Bedeli aşağıdaki formüle göre
hesaplanır:

PoTB : (GPo -Po) x Üİ x NEsF

POTB : Performans Oranı Tazmin Bedeli
GPO : Garaııti Edilen Performans Oranı (yılhk en az 0,97 olacaktır)
PO : Hesap dönemi için hesaplanan Performans Oranı
Üı : Hesap yapılan aylık dönem için ışınım ve sıcaklık sensörlerinden alınan verilere göre

Sistemin teknik özellikleri gözetilerek hesaplanan teorik olarak üretebileceği üretim değeri -
kwh

NESF : Hesap yapılan dönem için Sistem Dağıtım Kullanım Bedeli düşülmüş Net Elektrik Satış Fiyatı

o. nıĞişivrve MONTAJ SÜRELERi

Aşağıda belirtilen süreler. ilgili ekipınanın salrada bulunduğu kabulüyle, değişim ve/veya montaj işinin
yapımı için gerekeır makul süre|eri göstermektedir. Bu sürelerin aşılması işin gerekenden yavaş
yapıldığı şeklinde yorumlanacak ve Emre Amadelik Oranı'nın düşmesine sebep olacaktır.

Poz Ekipman
Değişim/Montaj
Süresi

işlem Sözleşme
Bedeiine Dahil mi?

l Merkezi Invertör l gün (24 saat) Değil
] OG/AG Trafo l gün (24 saat) Değil

OG/AG Trafo kablo başiıkları 2l4 Saat Dahil

] OG Hücre (her bir trafo köşkü
merkezi hücresi için)

veya dağıtlm l gün (l2 saat) Değil

5 AC Salra Toplama Panosu (büyüklüğüne bağlı) 416 saat Dahil

6
DC Toplama Panosu (Combiner Box)
(bü_vüklüğüne bağlı)

1/4 saat Dahil

1 PV Panel (l adet) 30 dakika Dahil
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7. GÜITNLİK
7.1. Kapsam
a) Kurum tarafından be|irle»en talimatlara göre giriş - çıkış, bina içinde dolaşımlara ilişkin danışma,

kabul, kayıt, koııtrol, refakat (idarece gerekli görüldüğü takdirde), yönlendirme hizmetlerinin
verilmesi ve bunlarla ilgili gerekli kontroilerin yapılmasının kolaylaştırı lması amacıyla gerekli
kayltların tutulması ve 24 saat kesintisiz bu hizmetin verilmesi,

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

c) Ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak binaya girişe müsaade etmemek (Görevli olarak gelen genel
koiluk kuweti ınensuptarı hariç), silahı yazılı kayıt|arla teslim ve emanete almak, muhafaza ve
geri iade işlemlerini yapmak; ruhsatsız olduğu tespit edilen silahlar için genel kolluk kuvvetine
bilgi vermek,

d) Şüphe arz eden koli, paket, çanta vs. gereçlerin çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak,
genel kolluk kuvvetlerine bilgi vermek,

e) Mesai saati bitiminde, binalarda bulunan bütün odaları kontrol ederek iç güvenliğin sağlanması,
gereksiz yanan lambaların söndürülmesi, muslukların kapatılması, çöp kutularında ve kül
tablalarında yanaır maddelerin olup olmadığının kontrol edilmesi, açık bırakı|mış/unutulmuş

çalışma odaları için, gerekli tedbirler alınarak durumun tutanakla idari amire bildirilmesi, açık
pencerelerin kapatılması ve binaların tamamen boşaltılmış olduğundan emin olunması,

f) Binaların ve GES sahası çevresinin kontrolünü yapmak, izinsiz girişleri engellemek,
g) Güvenlik nöbet noktalarııra, iş ile ilgisi olmayan şahısların girmesini engel|emek ve bu şahıslara

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

söylenen izinler için) teyit alınamayan personelin/stajyer öğrencilerin binaların içine girmelerine
ve odaları kullanmalarına engel olmak. Çalışma iznini yazılı belgeleyen personelin/stajyer

öğrencinin bilgilerini ve giriş - çıkış saatlerini kayıt altına alarak, şahsın, tutulan kayıt altına imza
atmasını sağlamak,

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

j) GES Sahasına dışarıdan getirilen veya dışına çıkartılmak istenen eşya/demirbaş hakkında idareye

bilgi vermek, ilgili birimden teyit almak, çıkartılan eşya/demirbaş ve çıkaranlarla ilgili tüm

bilgileri (araç plakası, şahısların kimliği, hangi birimderı/ kimden teslim alındığı vb.) kayıt altına
almak.

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

I) idarece belirlenen saatterde, belirlenen bina kapılarını kapatmak ve belirlenen saatten sonra izinsiz
girişleri engelIemek.

m) Kuruma ait demirbaşlara, sarf malzemelerine zarar verilmesini engellemek,
n) GES Sahası ve binalara özel izin olmadan pazarlamacı. satıcı vs. girişini engellemek,

o) BuIuntu eşyanın ilgilisine teslimini sağlamak (teslim alma ve teslim etme tutanakla

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

davranışlarda bulunan şahısları gerekirse yerleşke sınırları dışına çıkartmak ve/veya ilgili. kolluk
kuvvet|erine olay intikal ettirilinceye kadar gözetim altında bulundurmak. durum hakkında ldareye
yazıIı bildirimde bulunmak,

q) Afet durumlarnıda, ekipmanların yeterli ölçüde bulunması halinde, kendi can güvenIiğini öncelikle
sağlamak üzere. ilk müdahalede bulunmak ve ilgili acil müdahale telefonlarını (ll0, ll2, l55,
l56. 185, l86, l87) arayarak bilgi vermek,

r) Koruma - güven!ik, gözetim, kontrol ve denetim konularında İdareye hergün düzenli olarak, vazılı
bilgi aktarmak (nöbet noktalarında çalışan özel şirket personelince tutulan nöbet vukuat
tutanakları, devriye görevi yapan özel şirket görevlilerince tufulan devriye vukuat tutanakları vb.)
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§) Cörev alanı dahilinde işlenmiş ya da işlenmekte olan suçların ldareye (tutanak ile) ve genel kolluk
kuvvetlerine bildirimini yapnak, genel kolluk kuvveti gelene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini

1,asa kapsamında almak,
t) Kuruma gelmiş dahi olsa, herhangi bir evrak, paket, koli vb. malzemeyi teslim almamak ve teslim

edilmesi gereken birime yönlendirme yapmak, şüphe arz eden paket vb. malzeme hakkında
İdareye bilgi vermek.

u) Kurumla iş akdi olan diğer yüklenici firmaların, (inşaat, temizlik vb.) Kuruma ait herhangi bir
demirbaş eşyaya, binaya ve yerleşkeye zarar vermeınesini sağlamak, bu firmaların çalışanlarının
geırel lruzur. güven, disiplin ve asayişi bozacak şekilde davranmalarına engel olmak; aksi
davranışları İdareye yazılı şekilde rapor etmek,

v) CES sahasına ziyaret amaçlı gelen şahıslar ziyaret saatleri içerisinde kontrollü bir şekilde tesis ve

bina içerisine alıırmasını sağlamak.
w) İdarece saha çevresinde park yapılması uygun görülıneyen alanlara ve trafiği aksatacak şekilde

araç park edilmesinin engellenmesi, be|irlenen otoparklarda gerekli güvenlik önlemlerini almak,
araçların çizilmesini. zarara uğatılmasını, içindeki değerli eşyaların ve aıacın kendisinin

çalınınaması için gerekli tiim güvenlik tedbirlerini almak, Binaların ve sahanın giriş çıkış yol
güzergihlarına park etmeye çalışan araçlara engel olmak, trafiği açmak ve trafik düzenini
sağlaınak,

x) Ziyaretçilerin ve stajyer öğencilerin konulan kurallara uymalarını temin etmek, İdarenin ta|ebi

doğrultusunda ziyaretçilerin, verilen yetki dahilinde detektör ile üst aıamalarını yapmak ve
gözetim altında bulundurmalı

y) CES tesisinin ve çevresinin düzenli olarak rutin kontrollerinin yapılması, (varsa) hasar tespiti
yapılınası ve idareye yazılı şekilde rapor edilmesi, hal ve hareketlerinden şüphelenilenlerin GES
alanı sınır|arının dışarısına çıkarılması ve mukavemet gösteren|eri ise genel kolluk kuwetlerine
bildirerek gerekli tedbirierin alınmasını sağlamak,

z) CES sahası içine. duvarlara ve binaların herhangi bir yerine, İdarece verilmiş izin olmadan, afiş,
pankart, fotoğrafvs. yapıştırıiması ve yazılar yazılmasına engel olmak,

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

bb)Sayılan görevter. haftanın 7 günü,24 saat (Ulusal ve dini Bayramlar ve Genel Tatil günleri)

aksatılınadan (4857 Sayılı İş Kanunu'nda belirlenen haftalık çalışma saatini aşmayacak şekilde)
yönetimin belirlediği sayıdaki elemanla, idarece istenen şekilde sürdürülecektir.

cc) İdare larafından verilen talimatların harfiyen uygulanması gereklidir.
dd) Günün her saatinde nöbet noktalarında kontroller aksatılmayacak.
ee) GES sahasının güvenliği için saha içerisinde kurulu olan güvenlik kamerası sisteminin sürekli

olarak takibi gerçekleştirecek ve kamera kayıtlarının en az bir ay süre ile saklı kalması ve

yedeklerinin tutulması sağlanacaktır.
ff) GES sahasının yangın güı,enliği için kurulu olan yangın algılama ve söndürme sisteminin takibİni

ilgili bilgisayar yazılımı ile sürekli olarak ıakibi gerçekleştirilecek (ilgili yazılımın takip eğitimi
yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır) ve olası bir yangın durumunda kendi can

güvenliklerini öncelikli olarak sağlamak koşulu ile gerek|i ihbarları gerçek|eştirdikten sonra GES
sahasında buIunan söndürme ekipmanları ile yangına müdahale edilecektir,

gg) GES sahasında bulunan yaırgın algılama sistemlerinin aktif olduğundan emin olmak için rutin

kontroIleri gerçekleştirilecek ve olası bir yanlış bir algılamadan kaynakh alarma anında müdahale

edilecektir.

7.2. Güvenlik Personelleri Sayrsr ve Genel Koşulları
7.2.1. Yüklenici: GES sahasında 5 Özel Güventik Cörevlisi istihdam edecekıir.
7,2.2. idare. yüklenicinin çaltştıracağı (veya çalıştlrdlğt) kişi/kişileri beğenmediği, çalışma şekIinden memnun

kal!nmadtğt. göreve uygun dawanışları sergilemediğini tespit ettiği personet için;
a) Yüklenici temsi|cisinin de imzası bulunan tutanaklaİ ile değiştirme ve işten çlkarıiInaslnı talep etme hakklna
sahiptir.
b) Yüklenici ıemsilcisinin imzadan kaçrnrnası halinde idare tespit tutanaklarl işleme koyu|ur. Yüklenici, talep

edilen tarihten iıibaren, ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirecektir_
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7.2.3.

7.2.4.

Görevden alınan güvenlik personeli, daha sonra hiçbir şekilde
görevlendirilmeyecektir.
Özel Güvenlik Personelinin dağıtrmı, sevk ve idaresi yüklenici firmaya ait olup,
idare tarafından yapılacakİır.

tekar l(urum'da

denetimi ve kontrolü

7.3. İstihdam Edilecek Özel Güvenlik Personelinde Aranacak Şartlar

Aşağıda belinilen şartlardan biri veya birkaçı kaybedildiği takdirde, çahşma izni iptal edilecektir

7.3.1. ÖzeI Güvenlik Corevlilerinin Taşıyacağı Şan|ar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) (Değişik: 27104/2005 - 25'798-5335l23-c md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az

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

c) Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için l8 yaşını doldurmuş olmak, Silahlı özel
güvenlik görevlisi olabilmek için 2l yaşını doldurmuş olmak.

d) (Değişikı 08l12l2008-26781-5728l545.md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
sürey,|e hapis cezasına ya da affa u$amış olsa bile dev|etin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet,
inik6p. rüşvet. hırsızlık. dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hiIeli iflas. ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

e) (Mülga: 0810212008126781-5728/578-üü.md.)

Q Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastahğı ile özürlü bulunmarnak-
g) 5188 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla

tamamlamış oImak.
h) Aşağıdaki a, b, c maddelerinde belirtilen özellikler tercih sebebi olacaktır.

o Erkeklerde boy en az l65 cm. Bayanlarda en az l60 cm'den düşük olmayacaktır.
o Erkeklerde 60-90 kg. Bayanlar 45-60 kg olacak ve fiziki özür olmayacaktır.
o Özel güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak personel 37 yaşından yııkarı olmayacaktır.

7.3.2. Çalışma Şartlarının Kaybedilmesi Durumunda Bildirim:

Özel güvenlik görev|isi olma şartlarından herhangi birini veya birkaçını kaybettiği anlaşılan
özel güvenlik görevlileri hakkında 5l88/l l nci madde hükmünü (çalışma izninin iptal edilmesi) yerine
getirmek yüklenici taraflndan sağlanır.

Yüklenici, personelin çalışma şartlarını koruyup korumadıkları hususunda gerekli çalışmayı
yaparak periyodik bilgi verilmesini sağlar.

7.3.3. Görevlilerin Çalışma Yerleri ve Görevli Sayıları İle İlgili Hususlar:

Görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayıları İdarece belirlenecek olup, yüklenici işe

başlaınadan kendisine verilecek, görevlilerin çahşma yerleri ve görevli sayılarını gösteren, çalışma
düzeni tablosuna uygun şekilde hizmeti yerine getirecektir.

a) Mesai saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki iş kanununda ön görülen mesai saatleri
dikkate alınacaktrr. Mevzuat gereği öngörülen fiili çalışma süresi ise (istirahat ve izinler)
nöbetleşe uygulanacaktır.

b) İdare çalışanların görev yerlerini ve görevli sayılarını, lüzumu halinde değiştirme hakkına
sahiptir.

c) Elemanların nerede ve nasıl çalışacakları idare tarafından belirlenecek, çalışma yerleri ve
vardiyaları idarece onaylanacaktır. Görev noktalarının çalışma saatleri İdarece
belirlenecektir.

d) 4857 Sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izine hak işçilerin izin hakları
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7.3.4. Güvenlik Personelinin Uyacağı Kurallar:

a) Görevi, 5188 Sayıh Yasaya uygun olarak, kendisine verilen üniformasını giyerek ifa
edecektir.

b) Üniformasını ve özel teçhizatını temiz bulunduracak, ütüsüz ve kirli kıyafetle görev
yapmayacaktir.

c) Erkek personel, günlük sakal türaşını aksatmayacak ve Kamu görev]ileri için belirlenen şeklin dışında
saç ve favori uzatmayacak; uzun saçlı bayanlar, saçlarını atkuyruğu şeklinde toplayacaküI ( saçlar,
topuz yapılmayacaktır.).

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

e) Bayan personel, abartılü şekilde makyaj yapmayacaknr.

0 Görev esnasında uyumak kesinlikle olmayacak, sigara içilmeyecek, kitap-gazete-dergi okunmayacak,
televizyon seyredilmeyecek, anahtar - tespih vs. sallamayacak, sakız çiğnenmeyecek, toplu olarak bil
arada bulunulmayacak, cep telefonu ile görevini aksatacak şekilde konuşulmayacak, katı ve sıvı
yiyecek yemeyeceklerdir. Bu lilr ütiyaç]arını dinlenme veya yemek saatlerinde göIeceklerdir. Nöbet
noktasında bulunan bilgisayarları özel işi için ku|lanmayacak ve lakay davranışlarda
bulunmayacaklardu.

g) Görev esnasında, Valilik talafündan verilmiş olan, özel güvenlik kimlik kartı takacaktır. Aksi halde,
Kanun'un 7. maddesindeki kendileri için beiirlenen yetkileri kullanamayacaklardır. telsiz, kelepçe,
cop, düdük 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 yapmayacakır.

i) Kurum mensupları Ye ziyaretçilerle konuşmalarırıda güler yüZlü, saygılı ve ölçüIü davranacak
ciddiyete bağdaşmayacak fiil ve davranış|arda bulunmayacaktıı.

i) Görev süresinca, görey dışü işIerle 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 idarenin isteği ile, belirli bir bölgede gerekilse tiim güYenlik
elemanlarünın toplanmasını temin edecektİ.

m) Yüklenicinin kendisine verdiği özel kıyafetlerini, görev dışında ve yerleşke dışında gil, neyecektir.
n) Bina dışı görevleri ciddiyetle ifa edilecektir.
o) Görev alanı içerisinde, hastan€ yöneticileri ve görevlileri ile uyum içinde çalışacaktır.
p) Çalıştığı yelin tertip, düZen Ye temizliğine öZeo gösterecektil.
q) Acil durumlarda bildirileçek olaylar hariç, normal te|siz görüşmelerinde öncelik sırasına kesinlikle

uyacaktır.
r) Telefonlara cevap verirken "iyi günler, güvenlik görevlisi .......(ismini belirtecektir)" ibaresini

kulIanacaktır.
s) Nöbet esnasında radyatör slzıntısı, elektrik ve sıhhi tesisat arrzalan vs. gibi herhangi bir olay

olduğunda idaİeye haber verecek, yetkili kişiler gelinceye kadar olay yerinin emniyetini sağlayacaktır.
t) Özel güvenlik personeli görev saati başlamadan en az 15 dakika önce görey yerine intikal edecektir.

Karşülığü gelmeyen özel güvenlik personeli karşı|ığı gelinceye kadar görevine deyam etmek

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

atacaktır.
v) GündüZ mesai saati bitiminden itibaren gece ve tatil günlerinde kullanllmayan bina giriş kapıları

kapalı rutulacakır.
w) GES alanında günlük ça|ışma saati sona erdikten sonra binalarda kullanılmayan toplantı salonları.

alölye, garaj ve servisleıde pencere ile kapıların kapatıIıp kapatılmadüğl, elektriklerin söndiirülüp
söndürülmediği ve çöp sepetleıinde yanıcı madde bulunup bulunmadüğü kontrol edilecektir.

x) İdareye ve amirlere herhangi biı konuda yalan yanlış beyanda bulunmayacak.
y) Nöbet esnasında hal ve hareketlerine dikkat edecek.

7-3-5- Yüklenici Firmanln Güvenlik Yüküm|ülükleri:
7.3.5.1 . Yüklenici. 4857 sayıh iş Kanunu'nda belirlenen haftalık çalışma saatini geçmemek üzere, hafta sonu,

ne] tatil günlefinde Ğidarenin Şartnamenin 4.1.d maddesinde belirlenen sayılardal Jlıısal har,ı,am ve !ıe
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personel ile ve isrenen şekilde hizmet verecek, (iş Kanunu'nda öngöriılen mesai saat|eri dikkate alınacak
ve izinler İş Kanunu hükümlerince kullandrrılacaktır) Koruma ye Güvenlik Hizmetleri işini
aksatmayacaktır_

7.3.5.2. Yük|enici. Kurumda istihdam ettiği özel güvenlik personelini, Kurum dışında (diğer kurum ve
kuruluşlarla yapııgı iş akitleri sebebi ile çalıştığı diğer kurum ve kuruluşlarda) çalıştıramayacaKır. Bu
tipte çal|şan personelin işten çıkartılması idalece talep edilecek ve talep yüklenici tarafindan iş
Kanunun hükümleri gereğince yerine getirilecektir.

7.3.5.3. Yüklenici, çalıştıracağı Özel Güvenlik elemanlarına, İçişleri Bakanhğınca 07 Ekim 2004 talih ve 25606
sayılı Özel GüVenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yön€tmeliğin 22. maddesinin
hükümlerine uygun ye Bakanlıkça,ıVa|ilikçe onaylı üniforma ve teçhizat vermek ve giydirmekle
yükümlüdür.

7.3.5.4. Yüklenici, çalışlüracağt özel güveniik göıevlileri için 5l88 sayı|ı Özel Güvenlik Hizrrıetlerine Dair
Kanun'un 2l . Maddesine göre özel güvenlik mali sorumluluk sigonası yaptıracaktır.

7.3.5.5. Yüklenici, çaltştıracağı özel güVenlik görevlileri için 10 TL Yemek ütreti ve 6 TL Yol ücreti kesinti
yapmadan ödeme yapmakla yükümlüdür. Ödenmedigi takdirde toptam bedel hesaplanıp o ayki
hakedişten kesilecektir. Ayrıca cezai işlem uygulanacaktır.

7.j.5.6. Yüklenici, Kurumun yazılı izni olmadan, işi kısmen veya tamamen devredemez ve ortak alamaz.
'1.3-5.1, Ozel güvenlik personelinin, koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalışmamasını ve

grevlere katılmamaslnı sağlamak Yüklenicinin yükümlülüğü a|İndadır.
7.3.5.8. Ozel gtlvenlik görevlilerinin 5 l88 sayılı Kanun kapsamında temeI eğitimlerine ek olarak alması gereken

eğitimler olması halinde. bu eğitimler koruma Ve güvenlik hizmeti hiçbir şekilde aksatılmadan ve
personel sayısı azaltılmadan yiiklenici tarafından yerine getirilecekıir. Yüklenici bu eğitimlerle ilgili
hiçbir şekilde Kurumdan ücret talep edilmeyecektir.

7.3.5.9. Yüklenici. ihale konusu işte kullan!|acak giyim giderleri ile silahlı atış-egitim gideri ve oze| güvenlik
mali sorumluluk sigortası gideri, o^ 4 oranında hesap|anan sözleşme giderlerine ve genel giderlere dahil
olduğundan firma tarafından herhangi bir ücret talep etmeyecekt.

7.3.5.10.Yüklenici, çaııştıracağı personele ait tiim yasal hükümleri yerine getirmekle yüküm|üdür. Yüklenici,
çallştlrdtgl elemanlarının hel türlü özlük haklarlnı karşılamak, (Yüriirlükteki mevzuat hükümlerine
göre) ödemek ve elemanlannın can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu konularda Kurum
Yönetiminin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yüklenicinin yerine getirmediği yükümlülükler sebebi ile
alması gereken tedbirleri almaması sebebi ile meydana getebilecek her tiır|ü iş kazasından da Yüklenici
sorumludur.

7.3.5.tt.Yüklenici. Kurum tarafindan kendisine ieslim edilen demirbaş malzemeleri, ihale süresi sonunda
sağlam olarak aynen teslim edecektir.

7.3.5-12.İdare istediği zamanlarda ytiklenicinin çalıştırması gereken özel güvenIik görevlisi sayıstnı ve
kullandığı malzemelerin sayıslnın tespiıi amacıyla sayım yapabilir, ytikleniciye ait her malzemeyi ve
görev yerini kontrol edebiIir.

7.3.5.13.Yüklenici şartnamedeki özel güvenlik personelinin uyacağı kurallan imza karşılığtnda tüm personeli
bilgilendirecek.

7.3.5.14. Güvenlik görevlilerinin nöbet yerlerine gelişleri ve vardiya değişiklikleri yüklenici tarafindan
sağlanacaklır.

7.3.5.15.Görev alanı olan Kurum sınırları dahilinde özet güvenlik görevlileri i|e diğer şahısiar aıasında meydana
gelebilecek öldürme, yaralama, darp, İaciz, kavga, hakaıet vs. olaylarda hukuki sorumluluk yükteniciye
ait olacakttr. Söz konusu hizmet işi ile ilgili olarak, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin t9. Maddesi.
4857 Sayılı İş Kanunun Sosyal Güvenlik Meyzuatından kaynaklanan yükümlülükler yükleniciye ait
olup, idarenin Kamu ihale Gene| tebliğinin 79. Maddesinde belirtilen (Kıdem ıazminatı, işyeri
hekimliği vb.) tazminatlarda dahil olmak üzere hiçbir kurum veya kişiye karşı sorumluluğu
buIunamayacaktır.

7.3.5.16. Güventik personeline 5l88 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetine Dair Kanunun Uygulamasına ilişkin
Yönetmeliğin 22 nci Maddesine göre verilecek olan giyecek malzemeleri yüklenici tarafından
kaşılanacaktır.

7.3.5.17.Yüklenici, aşağıda tabloda belirtilen kıyafetleri her yıl teslim edecektir. ilk yıl sözleşme imza|andıktan
l5 gün içerisinde. sonraki dönemlerde içişleri bakanlığının yazt* ve kıştıl< giyim kanun düzenlemesine
göre yllda 2 kere Ocak ve Haziran aylarının l5'ine kadar teslim edecektir- Teslim edilmediği takdirde
idare taraİndan piyasadan satın allnacakır. Bedelini de o ayki hakedişten kesilecektir. Alrıci sozleşme
gereğince cezai işlem uygulanacaktır.

SIRA No GlYSI TURU MIKTARl
l Cömlek (2 yazlık-2 ktşlık) 4 Adet

l8(/



4 Adet

Kravat 2 Adet

.t Mont l Adet

Avakkabı l Çift

6 Kışlık Bot l Çift

1 l Adet

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

9 Kaban l Adet

l0 Özel Güvenlik Yeleği l Adet

ll Kazak l Adet

7.j.5. l8. Yüklenici özel güvenlik hizmetlerini yüriiten her eleman için

MALZEMENiN ADI ADET
CoP .l

CoP KlLlFl ]
KELEPÇE .l

KELEPÇE KILIFI ]
GüVENLiK KEMERi ]
DüDüK _l

7.3.5.19.Cörevin İfası için kullanılacak Ekipman ve Demirbaş malzemeler:

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

EL DEDEK-ÖRÜ ..l

EL FENERi (El Proiektö ) _l

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

idarece görev yerleri belirlenmiş personelin, idarenin bi|gisi, talebi ve onayı olmadan görev yeri
değiştirilemeyecektir.
Yüklenici, Teknik Şannamenin yük|enicinin yfüümlülükleri bolümıinıin 6.17-18 nci maddesinde
belinilen ma|zeme arızalarına gecikmeksizin yetkili olan kişilere/firmalara yaptıracaktır. Bu arızalara
zamanında müdahale edilmediği taktirde durum idare personellerince futanakla tespit edilecek 48 saat

zaıfında arıza gidelilmediği veya geciktirildiği taktirde idare isterse anzayı dilediği mütehassısa
yapttracak ve bu işten doğacak her ıürlü masraf yükleniciden tahsil edilecektir.
F2iki gıivenliğin sağlanmast için, aizel güvenlik personeli güvenlik ile ilgili her
konuda tam eğitimli o|malıdır. Dış çewe, bina içi ve hassas bölgelerdeki personel
tesiS savunmasl hususunda özellikle eğitilmelidir.
Bina analizi özel güvenlik yetkilileri tarafından bizzat yapılacak, ileride vuku bulacak her türlü o|ayda
sorurnluIuk tamamen ilgili Yliklenicide olacaktır.
Koruma ve güvenIik planı Yönetmelik ve Genelge hükümleri çerçevesinde aşağıdaki husus|ar dikkate
aIınarak, yüklenici tarafından hazulanır ve idarenin onayına sunulur.
Tesis ve/veya alanlann yerleşim planı
Yangınlara, doğalgaz - su - elektrik kaçağına karşı alınacak önlemler ve yangln sonrası uygulanacak
hareket tarzı
Deprem ve doğal afetlerde alınacak onlemler ve hareket tarzl
HlrsıZlığa ve sabotaja karşl alınacak ön|emler ve hareket tarz|
Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tazı
Kurum, kuruluş, tesis ve alanların, cadde - sokak ye diğeı yollarla bağlantılarınln krokisi
İlgili kuruın ve kuruluş ve genel kolluk kuwetleri ile irtibat kurma usulleri.
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Son şektini alan plan, Yönetmelik hükümleri uy:ınnca, yasal süresi içinde Valilik Makamına sunularak
onaylatılır ve bir suretini idareye verir.

7 .3.5.25 Yüklenici, çahştrrdığı tiim personel listesini ve her personel için aşağıda istenen bilgi ve
belgeleri teslim tutanağı ile idareye teslim edecektir.
Nüfus cüzdanı sureti, (T.C. Kimlik Numaralr) ( onayh )
Sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak temiz belgesi,
İkametgdhına ilişkin belgeyi
Diploma fotokopisi
2 adet fotoğraf
Mali sorumluluk sigortası
Valilik tarafından verilen Özel Güvenlik Kimliği fotokopisi (renkli, önlü-arkalı)
Psikiyatri dAhil tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu
Hastaneye allnacak Güvenlik Görevli§i personeli en az 8 yıllık iükögretim veya ortaokul mezunu
olmak. (Lise mezunu tercih edilecektir, Diplomanın aslı veya tasdikli sureti ibraz edilecektir)

7.3.5.26.Yukarıdaki koşutların tümü, her penonel değişiminde de geçerli olacaktır.
1.3.5.2'7.Özel güvenlik personelinin görey yer|eri idarece belirlenecek esaslar dahilinde, yapılacağından, işe

başlama tarihinden bir giin önce tiim persone|in hastanenin belirleyeceği yerde hazır bulunmalarının
sağlanmasından yüklenici yükümliıdür.

7.3.5.2E. Yüklenici firma yöneticileri ve özel güvenlik görevlileri, görevleri gereği de olsa, Kurum'a ait ve sır
niteliğindeki tüm bilgileıi başkalarına inceletmemek, söylememek ile mükelleftir. Aksi durumdan
doğabilecek. maddi ve manevi zararlar tamamen yükleniciye ait olup, doğan tüm zararları ıanzim ile
mükelleftir.

7.3.5.29. Firma yöneticileri ve özel güvenlik görevlileri, Kurumun korunması ile ilgili konularda sözlü, yazılı ve
görse| baslna hiçbir açıklama yapamazlaİ. Aksi ıakdirde, doğan tiim Zararları tanzim ile gıklenici
mükelleftir.

7.3.5.30.Acil ve oİağanüstü durumlarda ulaşılmak iizere, özel gıivenIik görevlisine verilen, Kurum yetkilileri ve
personeline ait ev adresleri ve telefon numara|an talep eden kişi kim olursa olsun, öze| güvenlik
görevlisince. hastane yönetjminin onayı aIlnmadan kimseye verilmeyecektir.

7.3,5.3l.Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde,5l88 sayılı Öze| Guvenlik Hizmet|erine Dair
Kanun ile 5l88 sayı|ı Kanun'un Uygulanmasına iIişkin Yönetmelik ve İçişleri Bakanlüğl'nca
yayınlanacak Yönerge ye Genelgelerin hükümleri uygulanacaktır.

7.j.5.32.5l88 sayı|ı Kanun ve buna bağh yönerge, yönetmelik ve genelgeler (şartname tarihinden sonra
yayımlanacak olanlar dahil) bu teknik şannamenin ayrılmaz parçası olacaktır.

7.3.5.3 3. Yüklenici. çaltştlracağl personelin listesini idareye bildirecek, idarenin onayından sonra işbaşı
yaptlracaktlr.

7-3.5.34. Yüklenici Özel Güvenlik görevlilerinin zamanında iş başında bulunmalarını sağlayacalcır,
Özel güvenlik görevlilerine yol ücreti verileceğinden Üniversiıemize ait resmi ve özel servis araçlarını
kullanmayacaklardır.

7.3.5..35. Ödemeler yevmiye hesabı yapılarak ödeneceğinden eksik özet güVenlik görevlisi çaltştırı]Inası
durumunda çalışan özel güYenlik göIevlilerinin ıoplam yevmiyesi hesaplanarak odeme yapılır.

7.3.5.j6. Yük|en ici hiçbir şekiIde personeli ilk işe aldığında kayıt ücreti, işe başlama ücreti vb.
isimler altında hiçbir ücreİ talep etmeyecektir.

7.3.5.37. Yüklenici özel güvenlik personelin uygunsuz, disiplinsiz hallerinde veya işe geç kalma
ve görev yerini ıerk etme vb. durumlaıda maddi cezayı kendisi vermeyecek, maddi
ceza verme durumunda İdarenin onayı alınacaktır.

7.3.5.j 8. Yüklenici kendisine ödeme yapıldlkıan son.a 3 (üç) iş günü içerisinde personelin maaşlarınl ödemek
zorundadır. Ödemenin peIsonelin kişisel hesaplanna aktarıIdIğını gösterir banka onaylı belgeyi idareye
3 (üç) iş günü içerisinde teslim eder, aksi durumda sözleşmedeki ilgili madde gereği cezai işlem
uygulanır_

7.3.6. Güvenlik ile İıgili DiĞER HUsUSLAR:
7.3.6.1. Yük|enici çallşıırdığl personelin;

. ssk ve işsizlik sigona primleri kesintilerini yatrmüş olduğuna dair belgeyi,
o personel için düzenlediği bordro ömeklerini;
o Bir önceki aya ait aylık ve dön aylık sigorta primleri bildirgesini ve çalışan elemanların isimlerine göre

aylık sigona prim|eri ile gerekli tiim vergilerinin ödendiğini gösterir belgelerini, devam çizelgesini
ücretini talep ettiği ayın faturası ile bir|ikte Kuruma ibraz etmek zorundadır

a
b
c
d
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h
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7.3.6.]

7.3.6.3

Yüklenici, Sosyal Giivenlik Kurumundan alınacak onaylı veya elektronik ortamda gönderilen Ayhk
Prim ve Hizmet Belgesinin bir ömeğini, ilgili birimlerde görülebilecek bir yere asacaktır.
Yüklenici özel güvenlik alanında faaliyette bulunabi|eceğine dair içişleri Bakanllğından almış olduğu
Özel Güventik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin aslı yeya noter onay|ı suretini İdareye verecektir.
Hak edişin ödenmesi için Teslim ve Muayene Kabul İşlemleri için Muayene ve Kabul Komisyonu;
a) Yüklenici ilgili aya ait SSK'na vermekle yükümlü olduğu Sosyal Güvenlik mevzuatna uygun
belgelerini ibraz eniğini,
b) İşçi adlarını gösteriı cetveller ile yüklenici taıafından çalıştırtlan işçiler için diizenlenmiş ücret
bordrolannın uygun olduğunu, (ücret bordrosunda yol, yemek ücletlerini ve varsa fazla mesailerini
gösterir.)
c) işçi saylsını ve adlarını gösterir cewellerinde, ayIık bordrolarda gösterilen işçi sigona sicil numaraları
ile işçiye SSK'nca verilmiş olan sigorta sicil numaralarının uyumlu olduğunu ve belgelerin alfabeıik
sıralı olması
d) Yüklenicinin bir önceki aya ait muhtasaı beyanname ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsil6t makbuzunu
almış oIduğunu,
e) Yüklenicinin bir önceki aya ait KDV ile itgili tahakkuk fişi Ye tahsilat makbuzunu almlş olduğunu;
tespit ederek durumu dinenleyeceği aylık Muavene ve Kabul Komisyonu raporunda belirtir.
Koruma ve güvenlik görevlilerinin giyim özellikleri listesi:
. GÖMLEK : Klşltk ve yazlık olmak üZere iki tfu o|acakhr. Kışlft Gömlek: Yün ve polyester

karışımı olacaktır. Yaz|ık gömlek; Kışlık gömlek renginde ve keten-polyester kumaş olacakür.
. PANTOLON : Kışlık ve yazltk pantolon, mont renginde olacaktır. Kışlık pantolon kumaşı, mont

kumaşının özelliklerine sahip olacak, yazlık pantolon keten kumaştan olacakıır.
. KRAVAT : Kumaştan ve desensizdir. Bağ|andığı zaman ilst parçann ucu pantolon kemer hizasına

gelecek kadar uzun olacaktır.
o MONT : Montgomer şeklinde olacak, kolları reglan oturtulmuş otacak, iki yanda gizli cep

bulunacaktür.Göğüs cepleri normal klyafetteki şekil ve olçüde, omuzları apoletli olacaktır. Mont
önü gizli fermuarlı ve çıtçütlı, içi sökülüp takı|abilir şekilde muflonlu olacak, montgomer üstüne
ceketteki işaret ve armalar aynen takılacaktır.

. GÜVENLiK YELEĞİ : Özel Güven|ik cörevlileri gece görevinde ünifoImanün üzerine, alkas|na
ıştğı yansütacak şekilde " ÖZEL GÜVENLiK * ibalesi yazı|ı ye|ek olacakıır.

. AYAKKABI : Vidala deri olacak ön kısmı bombeli ve maskarastz, arka kısmında öne doğru ge|en
parçalann önden bağlanmast için iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağctkİa bağlanacak şeki|de
olacakİr. Ökçesi lastik veya kösele, ayakkabının altü kösele olacaktır.

. K|ŞLIK BOT : Deriden olacaktır. Ayak bileği hizasına gelecek kadar konçIu, bağcıktı ve altı
kauçuk olacaktır.

. KAZAK : Düz renk, V yakall yünlü olacakttr.

. KEP vE /VEYA BERE : Elbise kumaşından içi astar|ı olacaktır.

. KABAN ; Elbise renginde kalın yünlü kumaştan olacaktır.

. KEMER: Pantolon rengine uygun renkte, kemertokasında özel güvenlik arması olacaktür.

E. GENEL HÜKÜMLER
8.1. cES işletmesi sürecinde Yüklenici kaynakh (yanlış uygulama, geç müdahale, takipsizlik, ihma|, vb.) her

tiirlü enerji kaylpları "Performans orant Tazmin Bedeli"ne tabidir.
E.2. GES işletmesi sürecinde Yüklenici kaynaklı hatalardan (yanlış uygutama, geç müdahale, takipsizlik, ihmal,

Vb.) doğacak her türlü maddj hasarlar (makine/ekipmar/teçhizat hasarı) Yiık|enicinin uhdesinde olup,
Yüklenici bedelsiz olarak onarmak veya yeni|emekle yükümlüdür.

8.3. Güvenlik personeli temini işi all Yükteniciye taşere edilebilir. Ancak İdareye karşı sorumlu|uklar ana
Yükleniciye aittir. Alt yüklenici olması durumunda, a|t yüklenicinin yeferliliklerini ispatlayıcı belgeler ihale
başvuru dosvasında yer almalüdır. İdare ile imzalanacak sözleşme sonrasında işe alt yüklenici dahil etme
veya aIt yüklenicinin değiştirilmesi mümkün olmayacaktıı.

E..|. Güvenlik önlemleri kapsamında. GES sahası içerisinde yaşanacalı hırsızlık olaylarından Yüklenici sorumlu
olup yaşanacak maddi kayıplar Yükleniciden tazmin edilecektir.

E.5. Yaşanacak muhtemel hırsızlık olaylatmdan kaynaklı enerji kayıplan Performans Oranı Tazmin Bedeli"ne
tabidir.

8.6. Bakım, onarım. işletme süreçleri için gerekli o]an her tiir|ü makine/ekipman/alet takımı/iş güvenliği
ekipmanlarl/ölçüm cihazları Yüklenici tarafından temin edilecektir.

8.7. Aşağıda vazülı olan bilgileri içermek koşulu ile her ayın ilk haftası, bir önceki aya ait olmak üzere bir adet
elektronik ve bir adeı ise Santral Sorumlusu talafindan imzalanmış "GES D lendirme Raporu" İdareye
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teslim edilecektir.



Raoor İceriği:
. GES Aylık ve Toplam Üretim Verileri
o Aylık ve yıllık Meteoroloj jk veriler
o performans oranı Hesapları
. Önceki Aya Ait Bakım/Onarım Raporu
ı Sonraki Aya Ait Bakım,/Onarım Planı
. Arza TespiVGiderme Raporu
. GES Ziyaretçi Tuıanaklan
. Güv€nlik personelleri günlük görev/devamlılıvvukuat tutanakları

idare, rapor içeriğini mevcut koşullarda temin edilebilir veriler doğulfusunda genişletme ve daraltma yetkisine
sahip olacaktır.
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