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TEKNiK ŞARTNAME

1. ŞARTNAMEN|ııı xoıııusu; Mardin Artuklu Üniversitesine bağll fakülte, yüksekokul ve tüm
binalarında yer alan trafo merkezleri ve kompanzasyon sistemlerinin reaktif kontrollerinin
yapılarak, bakım ve onarlm işlerinin yapılması, meydana gelecek arızalara müdahale Ve sistemlerin
aktif Vaziyette hizmet Vermesinin sağlanmasldlr.

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde bulunmakta olan 15 adet transformatör merkezi ve
Kompanzasyon Grubu baklm onar|m Ve çalışır durumda tutulmasl işi kapsamındaki trafo merkezleri
ve kompanzasyon sistemleri aşağıda listelenmiştir;

Tüm Bağlı Birimlerde Bulunan Trafolar:

. Yerleşke Alanı İçerisinde Bulunan Trafolar:

o 1Adet Beton Köşk Tipi 250 KVa Hermetik Trafo

o 1Adet Beton Köşk Tipi 500 KVa Hermetik Trafo

o 1Adet Beton Köşk Tipi 800 KVa Hermetik Trafo

o 1 Adet Beton Köşk Tipi 1000 Kva Hermetik Trafo

o 4 Adet Beton Köşk Tipi 1600 Kva Hermetik Trafo

o 1Adet Beton KöşkTipi 2500 KVa Hermetik Trafo

. ömerli Meslek Yüksekokulu:

o 1 Adet Beton Köşk Tipi 530 Kva Hermetik Trafo

o Midyat Meslek Yüksekokulu:

o 1Adet 1O0 Kva Direk Tipi Hermetik Trafo

ı savur Meslek yüksekokulu:

o 1Adet 160 KVa Direk Tipi Hermetik Trafo

. Turlzm Fakültesi (Kabala}:

o 1Adet 150 Kva Direk Tipi Hermetik Trafo

ı Rektörlük Hizmet Binas|:

o 1Adet Beton Köşk Tipi 1000 Kva Hermetik Trafo

o kızıltepe Meslek yüksekokulu:

o 1 Adet 250 KVa Direk Tipi Yağll Genleşme Tankl|Trafo

Tüm Bağll Birimlerde Bulunan Komoanzasvon sistemleri:

Yerleşke Alanı Toplam
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Rektörlük Hizmet Binasl

uygulama oteli

Mimarlık Fakültesi

yabancl Diller Enstitüsü

Mardin M.Y.o.

Klzlltepe M.Y.o ve Mauzem Toplam

savur M.Y.o.

ömerli M.Y.O.

Midyat M.Y.O.

Turizm Fakültesi (Kabala}

196 Kvar

| 72,5 Kuar

59 KVar

50 Kvar

228 Kvar

: 180kvar

150 Kvar

250 Kvar

23,5 Kvar

40 Kvar

z. ŞARTNAMENiN KAPSAMI: Bu sözleşme, Transformatör Ve kompanzasyon gruplarlnln en az ayda

bir (1) düzenli olarak periyodik baklm hizmeti Verilmesi, arıza durumunda arızaya müdahale ve

sistemlerin çallşlr durumda tutulması için her türlü işçilik hizmetlerini kapsar.

BAKlM çAtlşMALARlNDAN ÖNcE:
a) Bakım çalışmaları her ayın 1-31 arası yapılacaktır.

b) Yüklenici firma, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan, her türlü can Ve mal emniyet tedbirlerini
zamanlnda alacak, kazalardan korunma usul ve çarelerini teknik personeline öğretecek, kaslt,

kusur, ihmal, tedbirsizlik nedeniyle Ve ehliyetsiz personel çalıştırılmasından dolayl ortaya

çıkabilecek kaza ve diğer hususlarda sorumlu olacaktır. Yüklenici Firma iş kanunu, işçi sağlığı

ve iş güvenliği hükümIerine göre işçilerinin sağlığını koruyacak, tehlikeli şartlar altında

çalışmalarına meydan vermeyecektir.

c) Yüklenici firma; Transformatör ve Kompanzasyon grupların bakım, onarım ve kontrol işlerini

yapacak yetkili personeli olacaktır. Baklm onarlm faaliyetleri en az 2 personel ile olacaktlr.

Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanllğınln görevlendirdiği personel nezaretinde işlemler

yapılacaktır.

d) Bakım ve onarIma başlamadan önce, gerekli iş ktyafeti, ekipmanlar yüklenici tarafından temin

edilecektir.
e) Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda "6331 sayılı İş Sağlığı ve İş

Güvenliği Kanununa" ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük,
yöntİmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur. Bakım ve

onarım sonrasında meydana gelebilecek iş kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı her

türlü zarardan doğrudan yüklenici firma sorumludur.

KoMPANzAsYoN sisTEMLERiNiN BAK|M oNARlM TALiMATI-ARl :

a) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde yüklenici, listede belirtilen binalarda

bulunan kompanzasyon sistemlerini yerinde inceleyerek, sistemlere ait tüm parçalarln (pano,

sigorta, şalter, kontaktör, kondansatör, şönt reaktör, reaktif güç kontrol rölesi v.b) sağlıklı

çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir.

b) Eğer bu ilk kontrol sonucunda; kompanzasyon sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi
için değişmesi Veya yeni monte edilmesi gerekli parçalar var ise bu parçalar bir tutanak iIe

idareye bildirilecektir. Gerekli parçalar idare taraflndan temin edilecek olup parçalarıry montaj
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Ve devreye allm işlemini yüklenici gerçekleştirecektir. Yüklenici bu işlemler için ayrlca bir
ücret talebinde bulunula maz.

c) Yüklenici kompanzasyon sistemlerinin aylIk reaktif tüketim oranının yasal sınırlar içerisinde
tutulmaslndan sorumludur.

d) Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonraki ilk faturadan sorumlu tutulmayacaktır. Sözleşmeye
müteakip gelen 2. Faturadan yüklenici sorumlu tutulup gelebilecek reaktif ceza bedeli
yüklenici taraflndan karşılanacaktır.

e) Yüklenici bakım/kontrol periyodunu kendisi belirleyecektir. sayaç okumalarını Ve takibatlnl
kendisi yapaca ktIr.

f) Tüm bakımlarda idarenin görevlendirdiği teknik personeller mutlaka bakıma nezaret

edecektir.
g) Kompanzasyon panolarının üzerinde bulunan tüm ekipman bağlantıları kontrol edilecek

gerekli olan durumlarda müdahale edilecektir. Kompanzasyon panolarının fiziki durumları
kontrol edilerek gerekli durumlarda görüş ve öneriler halinde idareye sunulacaktır.

h) Yüklenici düzenli eIektrik faturalarlnın birer fotokopisini teslim alacak, aktif,endüktif reaktif
Ve kapasitif reaktif değerIerin kontrollerini yaparak aktif tüketim dlştnda yasal slnırlarl aşan

tüketim cezalarınln Varsa nedeni araştlrılacak Ve reaktif ceza yazıldığı takdirde o reaktif ceza
bedelinin tamamını yüklenici ödeyecektir.

i) Enerji verimliliği çerçevesinde tüm merkezlerdeki tüketimler düzenli olarak takip edilecek,
varsa yük artlşı yükleniciye bildirilecek, yük artışları mevcut kompanzasyon sistemlerinin
kapasİtesinin üzerine çıkış gösteriyorsa idareye derhal rapor Verilerek ek sistemler yapılması

sağlanacaktIr.
j) Sözleşmede belirtilen tüm kompanzasyon panolarln hava ile temizlenmesi, baklm Ve onarlm

esnaslnda ortaya ç|kan ve kompanzasyon panolarının etraflnda atlk halde bulunan tüm
malzeme ve parçaların uygun şekilde bertaraf edilmesi yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

k) Yeni tesis edilecek veya üniversite bünyesine yeni alınan binaların varsa kompanzasyon
sistemleri de bakım/kontrol programına eklenecek, reaktif ceza gelmeyecek şekilde takip
edilecek Ve ceza geldiği takdirde yüklenici tarafından ödenecektir.

5. TRAFoLAR|N BAK|Ml iLE itciLi GENEt KoŞULLAR:
a) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde yüklenici, listede belirtilen binalarda

bulunan trafo sistemlerini(dağıtım şirketi orta gerilim hattından sonraki branşman
direğinden, alçak gerilim panosundaki enerji ç!kışına kadar olan bölüm) yerinde inceleyerek,

sistÖmlere ait tüm parçaların sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir.
b) Eğer bu ilk kontrol sonucunda; trafo sistemlerinin düzgün bir şekilde çallşabilmesi için

değişmesi gereken parçalar var ise bu parçalar bir tutanak ile idareye bildirilecektir. Gerekli
parçalar idare taraflndan temin edilecek olup parçaların montaj Ve devreye alım işlemini
yüklenici gerçekleştirecektir. Yüklenici bu işlemler için ayrıca bir ücret talebinde bulunulamaz.

c) Baklm esnasında ve sonraslnda çevrenin temizlenerek teslim edilmesi yüklenici firma

sorumluluğundadlr.
d) Bakımları yapacak yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

Bakım veya onarım esnasında oluşabilecek kazalardan ve bunların tüm etkilerinden yüklenici

firma sorumludur.
e) Bakımları yapacak yüklenici firma çalışanların SGK girişlerinden sorumludur.
f) Yüklenici sözleşmede gecen hususlar dışına çıkmayacaktır.
g) Yüklenici, işin yapılması esnaslnda eksik çalışma veya zamanında allnmayan emniyet

tedbirlerden dolayl can Ve mal emniyeti açlslndan önem arz eden Ve telafisi imkansız

zarariara sebep olacak olay ve kazalara sebebiyet vermemek için; bu durumu
her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
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h) Trafo bakımlarını yapacak teknik personel EKAT belgesine sahip olacak ve bu

belgeyi sözleşme esnasında belgeleyecektir.

j)

Trafolarda arıza çıkması durumunda değiştirilmesi veya onarılması gereken parçalar varsa bu

parçalar bir tutanak ile idareye biIdirilecektir. Gerekli parçalar idare taraf|ndan temin edilecek

olup parçaların montaj Ve devreye alım işlemini yüklenici gerçekleştirecektir. Yüklenici,

İdafenin izni ve haberi olmadan trafolara hiçbir işlem yapamaz.

Sık sük tekrar eden aynı tip arızalar belirdiğinde, münferit tedbirlerIe geçiştirilmeyecek

yüklenici firma tarafından kesin çözümler bulunacak ve bu konuda idare tarafından yapılan

uyarı ve tarifler aynen uygulanacaktır.

k) Değişmesi veya yeni tesis edilmesi gereken parçalar, üzerinde idarenin görevlendirdiği

kontrol eIemanının da imzasının bulunduğu bir tutanak ile idareye bildirilecek, idarenin temin

ettiği parçalarln montaj Ve devreye alım işlemleri yüklenici tarafından yapllacaktır. Parça

teminindeki gecikmelerden dolayı doğacak zararlardan yüklenici sorumlu tutulmayacaktır.

l) Sözleşme dahilinde bulunan Direk tipi Veya beton köşk tipi tüm trafoların fabrika veya farklı

teknik mahallere nakliye edilerek arızalarının giderilmesi durumunda tüm nakliye Ve işçilik
bedelleri yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firmaya ayrlca bir ücret ödenmeyecektir

m) Trafoların yer değişiminden doğacak olan tüm nakliye ve işçilik bedelleri yüklenici firmaya

aittir. Yüklenici firmaya ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
n) Söz konusu sözleşme dahilindeki tüm trafolarda çıkacak arızalara yüklenici firma kontrol

personelinin, haber verilmesinden itibaren Mardin il sınırları içerisindeki mahallere 2 (iki), il

slnırları dışında kalan ilçelere 3 (üç) saat içerisinde müdahale etmek zorundadlr. Aksi halde

şartnamede geçen cezai işlemler uygulanacaktır,

5.1 BAKIM TAtiMATIAR|:

Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı tüm birimlerde bulunan ve yukarıda bilgileri ve mahalleri ayrıntılı

ola rak belirtilen trafoların;

a) işletme ve koruma topraklama bağlantllarl kontrol edilecek, direnç ölçümleri yapılacaktlr.

Ölçüm sonucuna göre topraklamanln yetersiz olması durumunda gereken işlemler
yapılacaktır.

b) OG,Qazlı ayırıcı ve kesicilerin basınç manometreleri kontrol edilecektir.

c) OG kablo ve kablo başlıkları uygun kimyasallarla temizlenip ark görmüş olanlar idarenin temin
edeceği yenileri ile değiştirilecektir.

d) Geçiş dlrenç ölçümü (korozyon mevcut ise) yapılacaktır.

e) Kesici Ve aylrlcı fonksiyon testleri yapılacaktır,

f) Kesici iç elektrik aksamının kontrolü yapılacaktür,

g) Kesici mekanik aksamı kontrol edilip temizlenerek uygun yağlama maddesi ile yağlanacaktır,

h) Kesici üzerindeki izolatörler fiziksel olarak kontrol edilerek, yüzeylerinin temizliği yapılacaktır,

i) Sıcaklık ve Bucholz rölesinin fonk5iyonlarl kontrol edilecek, fonksiyonla rının faal oIması

sağlanacaktır.
j) Yağ kaçağl varsa tespit edilip bütün bağlantllar kontrol edilecektir.
k) Yağ numunesi alınarak Delinme dayanIm testleri yapllmall, Tüm bu işlemler ve ölçüm

sonuçları raporlanıp idareye teslim edilmelidir. Test sonucunda yağın değişmesi gerekiyor ise

idare tarafından temin edilecek yeni yağ yüklenici tarafından tretman cihazl ile trete edilerek
yağ haznesine doldurulacaktır. Bu işlemler için yükleniciye ekstra ücret ödenmeyecektir.

l) Tüm buşing bağlantı elemanları kontrol edilecek, oksitlenme varsa temizlenecektir.



m) Bütün elektrik Ve mekanik bağlantllarl gevşeklik yönünden kontrol edilecektir. Bütün elektrik
Ve mekanik bağIantllart, elektrik kontak temasl yönünden kontrol edilecektir. Gerekirse geçiş

direnç ölçümü ya pülaca ktlr.
n) Trafo tekerlerinin kilit mekanizmaIarı bakımı yapılacak ve aynı zamanda teker rulman vb

yürür hareketli aksamın yağlanması yapılacaktır.

o) Trafonun kademe kontağ|nın bakımı ve temizliği yapılacaktır.
p) Kademe değiştirilerek kademelerin pozisyon aralıkları çalışırlığı kontrol edilecek, uygun

pozisyonda olmayan kademeler uygun pozisyona getiriIecektir
q) Ark boynuz aralIkları kontrol edilecek, bozulmuşsa uçları birbirine bakacak şekilde

ayarla nacaktır.

r) Redresör, röle, akım trafosu, gerilim trafosu vb tüm ekipmanların gereken kontrolleri
yapılacak. Ar|za durumunda arızası giderilecek, değişmesi gereken parça ve malzeme varsa
idareye bildirilecek, idare tarafından temin edilen malzemenin montaj ve devreye alımı
yüklenici firmaya ait olaca ktlr.

s) Tüm trafo odalarının ve kesici hücrelerinin AC/DC aydınlatma arızaları giderilerek ortamın
aydınlatılmasI sağlanacaktır.

t} Direk tipi trafolarda direkte trafoyla beraber bulunan tüm ekipmanların (yük ayırıcıları, og
sigortaları vb.) işlevliklerine bakılacak sürekli faal halde tutulması için gereken işlemler
ya pılacaktır.

u) Silikajel nem alıcı madde kontrol edilerek gerekli ise yenisi ile değiştirilecektir.
v) Yukarıda belirtilen tüm baklm talimatlarlnln yazılı olduğu baklm formu her ay kontrol

personeli ve bakımı yapan teknik elemanlar nezaretinde hazırIanıp imzalanacak ve bir kopyası
idareye bırakılacaktır.

5.2 BAKlM EsNAslNDA uYGutANACAK TEMiztİK TAtıMATLAR|:

a) Bakım veya onarımı yapılan Trafodan çıkacak olan her türlü atık malzemelerin uygun şekilde
bertaraf edilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

b) Tüm Trafo odalar|n|n genel temizlik ve düzenlenmesi periyodik bakım dihilinde
yapılacaktır.

c) Hava sirkülasyon pencerelerinin temizliği yapılacaktır

d) Trafo tankının, radyatörlerin ve bu bölümde var olan tüm yapıların toz ve yağ temizliği
yapılacaktır.(uygun temizleme aleti ve temizleyici kimyasallarla)

e) Trafo buşinglerinin Ve Radyatörlerin temizliği yapllacak. Çlkmayan kirleri için uygun pas

sökücüler kullanılacaktlr. (uygun temizleme aleti ve temizleyici kimyasallarla}
f) Transformatör boyasının bozulmuş kısımları varsa bu kısımları temizlenecek gerekirse

boyanacaktır.
g) Temizlik için kullanılacak her türlü malzeme ve kimyasal madde yüklenici taraf|ndan temin

edilecektir.
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