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1 REKTÖRLÜK 60
2 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 45
3 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 26
4 SAĞLIK FAKÜLTESİ 34
5 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 28
6 MERKEZİ LABORATUVAR 12
7 KONFERANS MERKEZİ 6
8 HAVUZ 20
9 KIZ ÖĞRENCİ YURDU 8
10 KABALA / TURİZM FAKÜLTESİ 20
11 MİMARLIK FAKÜLTESİ 24
12 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 10
13 MİDYAT MYO 12
14 UYGULAMA OTELİ 12
15 ÖMERLİ MYO 16
16 SAVUR MYO 12
17 MESLEK YÜKSEKOKULU/MAUZEM 5

TOPLAM (KDV HARİÇ)
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1. KONU

Bu Teknik Şartname 9 sayfadan oluşmakta olup  Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı sorumluluğunda bulunan ,  Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemlerinin bakım 
ihtiyacını karşılamak üzere Üç (Üç) aylık bakım ve onarımının, yapılması ile ilgili hususları 
konu alır.

2. GENEL HUSUSLAR

2.1 AMAÇ VE KAPSAM

2.1.1 Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumluluğunda Kapalı Devre 
Kamera Güvenlik Sistemlerinin kapsamında aktif olarak kullanılan ekipman, cihaz, aktif ve 
pasif elemanların kesintisiz olarak (7 gün 24 saat) çalıştırılması hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda ekli listede belirtilen cihaz ve yan bileşenlerinin bakım ve onarımları yapılacaktır. 
Bakım ve onarım sürecinde sorumluluk alanına giren ekli listede belirtilenler 24 saat çalışma 
esasına göre 3 (Üç) ay aktif tutulacaktır.

2.1.2 KG Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemleri kapsamına giren lokasyonlar ve bu 
lokasyonlardaki cihaz ve ekipmanlara ait bilgiler liste halinde ekte belirtilmiştir.

2.2 TANIMLAR
Aşağıdaki ifadeler teknik şartnamede aksi özellikle belirtilmedikçe işbu maddede belirtilen 
anlamları taşıyacaktır.

2.2.1 İdare
Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2.2.2 Ana Merkez
En üst düzey yetkilerde izleme ve yönetim yapılan merkezlerdir. Kamera kayıtları burada 
yapılmaktadır.

2.2.3 İzleme Noktaları ve Merkezleri
Merkez harici izleme yapılan noktalardır.

2.2.4 Kamera, PTS Noktası 
Kamera ve PTS’nin bulunduğu lokasyonlar.

2.2.5 CCTV
Çevre Güvenlik Kamera Sistemini ifade eder.

2.2.6 Firma 
İşi, bu Teknik Şartnameye uygun yapacağını taahhüt ederek teklif veren ve sözleşme imzalayan 
ticari kuruluş.

2.2.7 Bakım
Bakım kapsamında ekli listelerde belirtilen cihazların veya sistemin belli periyotlarda ve cihaz 
sisteminin ömür devri boyunca arızasız olarak faal olmasını sağlamak amacıyla yapılan 
faaliyetleri,

2.2.8 Onarım
Bakım kapsamında ekli listelerde belirtilen bir cihazın arızası nedeniyle faal duruma getirmek 
için yapılan çalışmaları ifade eder.

2.2.9 Yetkili Teknik Servis
Ekli listelerde bulunan Kamera Güvenlik Sistemi bileşenlerinden herhangi bir cihazın onarımı 
için üretici firması veya üretici firmasının onay vermiş olduğu yetkili servisi ifade eder.

2.2.10 Cihaz 
Ekli listelerde belirtilen malzeme bileşenlerini ifade eder.
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2.3 KISALTMALAR
Aşağıdaki ifadeler teknik şartnamede aksi özellikle belirtilmedikçe işbu maddede belirtilen 
anlamları taşıyacaktır.

2.3.1 DVR : Dijital Video Kaydedici (Digital Video Recorder)
2.3.2 NVR : Network Video Kayıt Ünitesi
2.3.3 KGK : Kesintisiz Güç Kaynakları
2.3.4 PTS : Plaka Tanıma Sistemi
2.3.5 F/O : Fiberoptik
2.3.6 Fps : 1 (bir) saniyedeki resim hızı (frame per second)
2.3.7 IP : İnternet Protokolü (Internet Protocol)
2.3.8 DLP : Digital Light Processing
2.3.9 PTZ : Sağa-Sola, Yukarı-Aşağı, Yakınlaştırma-Uzaklaştırma Kamerası

                         (Pan, Tılt,Zoom)

3. FİRMANIN YAPACAĞI İŞLER

3.1 ARIZA BİLDİRİM, MÜDAHALE VE ONARIM-SONUÇLANDIRMA İŞLEMLERİ

3.1.1 Yüklenicinin arızalara müdahale edecek olan ekip elemanları alanlarında eğitimli olacaktır.
3.1.2 Arıza çağrı formu oluşturulduktan sonra yüklenici firma arızayı  48 (Kırksekiz) saat içerisinde 

arızayı giderecektir.
3.1.3 EK-1 listesinde detayları ile belirtilen cihazlardan herhangi birinin arızalanması durumunda 

İdare, Yükleniciye arızanın giderilmesi amacıyla EK-2’te yer alan “Arıza Çağrı Bildirimi”nde 
bulunacaktır. 

3.2 KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM

3.2.1 Firma Kamera Güvenlik sistemi kapsamında Ek Listede belirtilen  bileşenlerden herhangi bir 
cihazın kendisi için açılan arıza çağrı formuna istinaden cihazın bulunduğu yerde basit tamirat 
(devrelerin lehimlenmesi, soket, rj45 jack, bnc,klemens, patch kablo, fiber patch kablo 
)malzeme değişimi, yerinde yazılım yükleme, güncelleştirme, yükseltme, cihazları yeniden 
başlatma v.b. işlemler)  yolu ile bahse konu cihaz arızasının, Yüklenici tarafından,ekstra 
herhangi bir ücret talep edilmeksizin giderilmesini sağlayacaktır.

3.2.2 Firma, Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan 
sistem bileşenlerinden EK-1  listesinde bulunan tüm sistem ve bileşenlerin tamamı kesintisiz 
olarak (7 gün, 24 saat) çalıştırılmasını sağlayacaktır. Tüm sistemleri normal çalışma saatleri 
dışında ve resmi tatil günlerinde de çalıştıracak ve bu çalışma düzeni, firmanın 
yükümlülüklerinde hiçbir değişikliğe neden olmayacaktır. 

3.2.3 Yüklenici tarafından yapılması gereken rutin bakımlar veya İdare tarafından açılan arıza çağrı 
formuna istinaden yapılan çalışmalar esnasında, değişmesi ya da tamir edilmesi gereken 
parçanın demontajı veya montajı dâhil her türlü ulaşım, taşıma  ücretlendirmeleri Yüklenici 
tarafından karşılanacaktır. Yüklenici bu işler için sözleşme tutarının dışında ek bir ücret talep 
etmeyecektir.

3.2.4 Firma, sözleşme öncesinde, kamera sistemleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyimi bulunan 
(SGK dökümü getirilecek) ve en az elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstriyel 
elektronik branşlarından resmi kurumdan eğitim aldığına dair resmi kurum belgesi olan veya 
elektrik, elektronik  veya tekniker unvanı olan en az 2 (iki )teknik personeli iş bitim tarihine 
kadar görevlendirecektir. Görevlendirilen personelden en az 1 tanesi network ve kamera 
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yazılımları konusunda deneyim ve bilgiye sahip olacak olup, bu personel idare personeli 
tarafından yeterliliği kontrol edilecek ve yeterli görülmeyen personel yüklenici tarafından 7 
gün içinde değiştirilecektir. İdarece uygun görülmeyen personel 1 hafta içerisinde aynı 
niteliklere sahip başka bir personel ile değiştirilecektir. Teknik personelin sıhhi ve yıllık izinleri 
durumunda yerine idarenin de uygun göreceği aynı nitelikte başka bir personel firma tarafından 
görevlendirilecektir.

3.2.5 Firma arıza ve bakımlara gitmek üzere en az 1 adet (yakıt ve diğer masrafları firmaya ait olmak 
üzere) aracı kendi teknik personellerinin kullanımına verecek olup  gerektiğinde sepetli araç 
tedariğinide sözleşme dahilinde İdareden herhangi ek bir ücret talebinde bulunmadan (ücretsiz 
olarak) sağlayacaktır.

3.2.6 Firma, İdare tarafından açılan çağrı neticesinde yaptığı çalışmanın tamamlanmamasını sebep 
göstererek, yapması gereken bakım ve açılan diğer çağrılarla ilgili belirlenen süreleri aşma 
hakkını elde edemez ve süre geçirmesiyle ilgili cezai müeyyidelerin uygulanmasına engel 
teşkil etmez. Firma, işi İdarece belirtilen sürelerde bitirmek için gerekli personel yada 
personellerini temin etmekle yükümlüdür. 

3.2.7 Yüklenici İdare tarafından açılan arıza çağrı formlarına istinaden İdareden uzak bağlantı 
istemeyecek olup İdarenin Yükleniciye uzak bağlantı verme hakkı ise saklı kalacaktır.

3.2.8 İdare, firma personelinin yetersiz, ihmalci veya uygunsuz hareketlerinden dolayı hatalı 
olduğunu tespit ettiği durumlarda personele ikazda bulunur, bu ikazı yazılı olarak firmaya 
bildirir, aynı hatayı tekrarlama durumunda söz konusu personelin çalıştırılmamasını talep 
edebilir. Firma bu talebi en geç 7 gün içinde yerine getirir ve şartnamede belirtilen özelliklere 
sahip yeni bir personel görevlendirir. 

3.2.9 Firma bakımından sorumlu olduğu sistemlerle ilgili tüm cihaz ve donanımların kurulum, 
işletim ve bakımları için yeterli iş tecrübesine sahip personel sağlayacaktır. 

3.2.10 Firma, çalıştırdığı her personel için İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumunun İş Kanununa 
uygun olarak çalışılması gerekli tedbirlerin alınması ile meydana gelebilecek her türlü kaza ile 
ilgili sorumluluk firmaya aittir. İşverenler için yüklediği yükümlülükleri yerine getirmekten 
sorumludur. Bu işlemlerle ilgili ve meydana gelebilecek her türlü kaza ile ilgili sorumluluk ve 
sorun firmaya aittir. Bakım ve servis anında doğabilecek kazalarda Borçlar Kanunun 66. ve 
130. maddelerinde düzenlenmiş adam çalıştırmanın kusursuz sorumluluğu gereği Maliye, SGK 
ve diğer kamu kurumlarına karşı sorumluluk ve tüm can ve mal sorumluluğu kayıtsız şartsız 
kendine ait olduğu idrak ve bilinciyle görevini ifa edecektir. İşin yapımı öncesi, esnası ve 
sonrasında gerekli her türlü iş sağlığı ve güvenliği, işçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınmasından 
firma sorumludur.

3.2.11 Sistemlerin bakım ve onarımı için sarf edilecek tüm malzeme devrelerin lehimlenmesi, soket, 
rj45 jack, bnc,klemens, patch kablo, fiber patch kablo hariç İdare tarafından firma personeline 
verilecektir. Ancak, yedek malzeme harici ihtiyaç duyulacak tüm ekipman,araç, montaj-de 
montaj ve tamir seti  gibi ihtiyaçlar firma tarafından tedarik edilecek olup, bu malzemelerin 
temini için idareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.Firma bakım onarım için araçta 
bakım onarım için gerekli ekipman (merdiven, ölçü aletleri, şarjlı vidalama ve gerekli tüm el 
aletleri) iş başlamadan önce temin edecektir.

3.2.12 Firma, EK-1’de bulunan ve İdare sorumluluğunda bulunan kapalı devre kamera güvenlik 
sistemlerinde arızalanarak tamir edilemeyecek durumda olan malzemeler ücretsiz olarak 
sökülecek ve İdare tarafından ilgi ürüne muadil ürünün Yükleniciye teslim edilmesine 
müteakip 48 saat içerisinde arızalanan ürünün yerine takılıp aktif edilecektir.

3.2.13 Mevcut sistemde kullanılmakta olan ve halen üretici firma garantisi devam eden tüm ürünlerin 
arızalanması durumunda üretici firma tarafındaki garanti ile ilgili tüm işlemler (taşıma ve nakil 
hizmetleri dâhil) idare adına yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacak, garanti kapsamına 
girmeyen ürün ve malzemelerin takibi ise İdare tarafından yapılacaktır.

3.2.14 Bakım süresince tüm arıza durumlarındaki bakım ve onarımlar cihazların kurulu bulunduğu 
yerlerde firmaca ücretsiz yapılacaktır. Firma arızalı cihaz veya malzemelerin yerine İdare 
tarafından verilen cihaz ve malzemeleri kullanacaktır. Bu değişiklikler ve taşıma işlemleri 
firmaca ücretsiz yapılacaktır. Firma personelinin kusuru neticesinde meydana gelecek arızalar 
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ve zararlar ile zarar gören cihaz ve malzemeler tutanakla kayıt altına alınacaktır. Meydana 
gelen zarar ve/veya arızalar firmaca giderilecektir. Ayrıca zarar verilen malzeme orijinal halde 
kullanılabilecek şekilde tamir edilemez ise yenisiyle, şayet bulunamaz ise İdarenin uygun 
göreceği muadili ile firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir. 

3.2.15 Firma, çalışan NVR ve DVR sistemlerinde sorun çıkması halinde idare  personeli nezaretinde 
arızalara müdahale edecektir. Müdahale sonrasında arızanın giderilmesi için İdare  tarafından 
gerekli malzeme, cihaz veya yedek parça Yükleniciye teslim edildikten sonra arıza 
giderilecektir.Arızanın giderilip giderilmediğine ve parçanın değişmesine ihtiyaç olup 
olmadığına İdare personeli karar verecektir. Olağanüstü durumlarda; arıza, İdare tarafından 
bildirildikten sonra giderilmesi için firmaya tanınan süre idarenin uygun görmesi halinde 
uzatılabilecektir. 

3.2.16 Bakım ve onarım için sistemin kapatılması gerekiyorsa, İdarenin bilgisi dâhilinde ve İdarece  
uygun görülmesi durumunda uygun görülen süre ve zamanlarda sistemdeki tüm cihazlar İdare 
teknik personeli nezaretinde kapatılabilecektir. İdarenin uygun gördüğü makul kapatma 
süresinin sonrasında, sistemin devreye alınması gereken ana kadar, firmaya cezai müeyyide 
uygulanmayacaktır.

3.2.17 Firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip bakım işlerine başlayabilecektir. Bakım 
süresince kayıt cihazlarının olduğu görüntüleme merkezlerinde bulunan bilgisayarların, 
lokasyonların bakım temizliklerini her dört ayda bir İdare personeli refakatinde yaparak bakım 
formu düzenleyecek, düzenlenecek formu refakatte bulunan İdare personeline onaylatarak 
formu İdareye teslim edecektir. 

3.2.18 EK-1 de belirtilen cihazlar ve sistemlerde meydana gelebilecek arızalar yüklenici firma 
tarafından yapılamadığı durumlarda , Yetkili servise gönderilecek İdareye sunulucak teknik 
detay ve ücret formuna istinaden İdarenin onay vermesi durumunda yaptırılacaktır.Malzeme 
arızasının giderilmesi için çıkan  ücret idare tarafından Yükleniciye ödenecektir. 

3.2.19 Bakım, onarım ve arızalara müdahaleler İdarenin uygun göreceği gün ve saatlerde yapılacaktır 
(mesai saatleri ile sınırlı değildir). Firmanın bakım, onarım ve arızalara müdahale esnasında 
tespit ettiği sorunları İdareye bildirme sorumluluğu bulunmaktadır.

3.2.20 Sistemlerin bakım için kapatıldığı ve açıldığı zamanlar, firma ve İdare yetkililerince ortak bir 
tutanakla tespit edilecektir. 

3.2.21 Firma bakım süresince açılan çağrılarda ne tür bir arıza olduğunu, ne tip müdahalelerde 
bulunulduğunu ve hangi parçaların değiştirildiğini ayrıntılı şekilde teknik servis formuna 
yazarak formun bir nüshasını İdareye verecektir. 

3.2.22 Arıza çağrı/bakım bildirimleri, bakım veya arıza çağrı formlarından herhangi birinin İdare 
tarafından, Yükleniciye ait e-posta adresine veya faks numarasına gönderilmesiyle, acil 
durumlarda ise Yükleniciye veya görevli personeline ait olan telefon numarasına bilgi verilmek 
suretiyle gerçekleşecektir. Firma her çağrı için cevabı, İdarece düzenlenecek matbu formun 
fakslanması,e-posta sureti ile veya iş bitirme form tutanağı gibi iki taraflı imzalanan bir 
yöntemle bildirecektir.

3.2.23 Arıza bildirim ve müdahale veya arıza giderme ile ilgili esas alınacak gün ve saatler; İdarenin 
firmaya yaptığı bildirim evrakı ile İdare  personelinin de imzasının bulunduğu servis 
formlarında yer alacak tarih ve saatler olacaktır. 

3.2.24 Bu amaçla firma, 24 saat erişimi mümkün olan firma merkezine ait iletişim bilgilerini (en az 
birer adet telefon ve faks numarası ile e-posta adres bilgilerini) sözleşme aşamasında 
verecektir. 

3.2.25 Yeni kamera noktalarının sorumluluğu kurulumu yapan firmaya aittir. Yeni noktaları yapan 
firma çalışmalarını yaparken yüklenici firmanın teknik personeli refakat edecek, herhangi bir 
sorunla karşılaşılması halinde İdareye bilgi verecektir. Yeni kurularak İdareye teslim edilen 
lokasyonların temizlik,bakım ve arızalar yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Garantisi 
devam eden malzemelerin arızalanması durumunda kargolanması ve takibi firma tarafından 
yapılacaktır.
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3.2.26 Firma, arızalanan malzeme (cihaz, donanım vb.) ve parçaların yerine yeni cihaz, donanım veya 
yedek parça taktığında eski malzeme, donanım veya arızalı parçayı İdareye iade edecektir. 
Ayrıca sistemde bulunan tüm sabit diskler ve kayıt cihazlarının arızalanması durumunda, bu 
cihazlar garantili dahi olsa arızalı parçalar İdare iade edilecektir.

3.2.27 Meydana gelen arıza veya lokasyonların taşınması sebebiyle kablo, direk, saha dolabı değişimi 
yenilenmesi gereken durumlarda İdarenin uygun gördüğü süre içinde gerekli kazı ve kablolama 
işlemi Yüklenici  firma tarafından İdareye sunulacak ücreti mukabilinde idarece  uygun 
görülmesi halinde firma personeli tarafından yapılacaktır.

4. 3 (Üç) AYLIK PERİYODİK BAKIMIN  İÇERİĞİ

4.1.1 Tüm cihazların çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve test işlemleri yapılacaktır.
4.1.2 Cihazların üzerindeki ve kapalı kasa içerisindeki toz gibi yabancı maddeler uygun cihazlarla 

temizlenecektir.
4.1.3 Kamera Güvenlik Sistemi bakımı kapsamında Arıza veren, çalışmayan programlar eksiksiz 

olarak kurularak; cihazlar çalışır hale getirilecektir.
4.1.4 DLP ekranlar için periyodik bakım hizmetleri; fokus ayarları ikontrast ayarları, sistem genel 

kontrolleri, fan temizliği, filtre temizliği, renk kalibrasyonu, geometri kalibrasyonu, küp ekran 
kabinet, akrilik ekran ve ayna temizliğini kapsayacaktır.

4.1.5 Sahada bulunan serverlar üzerinde kurulu olan işletim sistemleri kontrol edilecektir. Arıza 
veren, çöken işletim sistemleri, donanım sürücüleri (driver) eksiksiz olarak kurularak; cihazlar 
çalışır hale getirilecektir.

4.1.6 Kamera housinglerinin camları temizlenecek, netlik ve yön ayarları kontrol edilecek ve uygun 
olmayanlar İdarenin onayı alınarak yeniden ayarlanacaktır. Ayrıca talep edilmesi halinde talep 
edilen kameranın camı da temizlenecektir.

4.1.7 Sistemlerin bakım için kapatıldığı ve açıldığı zamanlar, Yüklenici ve ilgili birim yetkililerince 
ortak bir tutanakla tespit edilecektir. Tutanağın bir nüshası İdareye teslim edilecektir.

4.1.8 Koruyucu bakım (periyodik olarak yapılacak testler, temizlik vb.) kapsamında, sistemin veya 
buna bağlı iletişim cihazlarının tamamının aynı anda kapatılması gerekiyorsa sözleşme süresi 
içinde bu amaçla toplam kapatma süresi 24 saati geçmeyecektir.

5. FİRMANIN İDARE’DEN TEKNİK DESTEK TALEBİ 

5.1 Prensip olarak, bakım işinin tamamını kendi başına ve sorunsuz bir şekilde çalışır durumda 
tutmak firmanın yükümlülüğündedir. Zaman ve kaynak kaybını önlemek, işin kalitesinin en 
baştan itibaren kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla, firma tarafından, İdare teknik 
personelinin refakat, nezaret ve imkân dâhilinde teknik bilgi ve desteğini talep edilebilir. 

5.2 İdare, firmanın teknik destek talebini kabul etmek zorunda değildir. 
5.3 Talebin kabulü halinde, teknik destek verecek personeli İdare tespit eder. 

6. ÇAĞRI PROSEDÜRÜ VE CEZAİ MÜEYYİDELER 
6.1 Bakım sözleşmesi süresince firma tarafından, Türkçe konuşan, iyi eğitimli ve deneyimli bir 

teknik destek personeli vasıtasıyla, 60 dakika içinde bağlantı sağlanabilen, 7 gün 24 saat 
ücretsiz telefon desteği sağlanacaktır.

6.2 Çağrı bildirimleri resmi yazı şeklinde faks, e-posta veya acil durumlarda telefonla yapılacaktır.
6.3 Firma hiçbir durumda İdarenin çağrı bildirimi yazılı izni olmaksızın cihazları ya da parçalarını 

yerinden sökmeyecek veya yer değişikliği yapmayacaktır.
6.4 Firmaya, Kamera Güvenlik Sistemleri bakım ve arızalarına zamanında müdahale etmediği 

durumlarda bakım onarım sözleşme  bedeli üzerinden geçen her gün için % 0,01 oranında 
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günlük ceza uygulanacaktır. 1 günü geçmeyen gecikmeler de tam gün olarak hesaplanacaktır. 
Aynı cezai müeyyide şartları, sistemde tespit edilen arızanın giderilmesi için temin edilen 
parçanın yerine montajı için, arızanın bulunduğu yere firma tarafından geç gidildiği 
durumlarda da geçerli olacaktır. 

6.5 Söz konusu süreler mesai saatleri ile sınırlı değildir, resmi tatil ve mesai harici zamanı da 
kapsamaktadır. 

6.6 Çağrı bildirimi, arızaların giderilme ve cezai müeyyidelerin hesaplanması konusunda İdarenin 
kayıtları muteber kabul edilecektir. 

6.7 Yüklenici firma, müdahale ettiği her sorun ve sonucu hakkında İdareye yazılı olarak bildirimde 
bulunacaktır. Bilgi verme formatı, tutanak, servis formu şekli İdare ve firma ile birlikte 
belirlenecektir. 

6.8 Zamanında müdahale edilmeyen arızalarda Cezai Müeyyide Komisyonu tarafından yapılacak 
ceza hesaplamasında; arızalı cihaz veya donanımdan dolayı etkilenen veya kullanılamayan 
cihazın liste fiyatı dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

6.9 Firma personelinin kusuru neticesinde meydana gelecek arıza ve zararlar tutanakla kayıt altına 
alınacaktır. Meydana gelen zarar ve/veya arızalar firma tarafından giderilecektir. Giderilmeyen 
arızalarla ilgili cezai müeyyide, geç müdahale edilmesiyle ilgili madde kapsamında 
değerlendirilecektir. Ayrıca zarar verilen malzeme orijinal halde kullanılabilecek şekilde tamir 
edilemez ise yenisiyle, şayet bulunamaz ise İdarenin uygun göreceği muadili ile 
değiştirilecektir.

6.10 Şartname kapsamında belli sürelerde yapılması gereken işlerden cezai müeyyidesi 
belirlenmeyen konularla ilgili (malzeme teslimi, data hatlarının numaralandırılması, yer 
buatlarının değiştirilmesi, sistem topolojisinin çıkarılması gibi) iş ve işlemlerin firmaca yerine 
getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde, yerine getirilmeyen her bir konu için ve 
her 24 saatlik dilim için bakım ihalesi toplam bedelinin %0,05 oranında ceza uygulanacaktır. 

6.11 Çağrı bildirimi ve cezai müeyyidelerin hesaplanması konusunda idarenin yazılı ve sayısal 
kayıtları muteber kabul edilecektir.

7. CEZAİ MÜEYYİDE KOMİSYONU:
7.1 Cezai Müeyyide Komisyonu, işletmeci birim olan İdare personelinden, Mardin Artuklu 

Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı resmi oluru ile teşekkül ettirilen 2 (İki) kişilik bir 
komisyondur.

7.2 Cezai Müeyyide Komisyonu her 2 (İki) ayda bir toplanır ve o zamana kadar geçen süre için 
denetim heyeti tarafından uygulanması gereken cezaları hesaplar. 

7.3 İdare, cezaları yeni mal alımı olarak değerlendirebilir. Yeni kalemler için resmi maliyet 
oluşturma prosedürleri çerçevesinde yeni malzeme temini ve montajı olarak da tahsis edilebilir.

7.4 Miktarı kesinleşen komisyon cezaları hak edişlerden kesilir.

8. İŞİN SÜRESİ

8.1 Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3  (Üç) aydır.


