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MARDİN ARTUKLU lrNİvgnsİrBsİ REKTÖRLÜĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

"202| YIL| MAÜ BAĞLI giRiIvIrBRDEKi ISITMA SoĞUTMA SiSTEMLERİ BAKIMONARIM iŞi" Kamu ihale Kanununun ]2 (d)..maddesi gereğince.yapılacak olan nitelikleri,birimi vemiktan belirtilen iŞe ait teklifinizi (KDV hariç; üniversite;i r?uprÜü".t ;;İ;ik Daire Başkanlığı,nabildirilmesini rica ederim .

Sayı
Konrı

Ek:
1- FİYAT TEKLİF LİSTESİ
2- TEKNİK ŞARTNAME

Belge Doğrulama Kodu :BEL93TUY4 Piıı Kodu : l2l22
Adres:Mardin Artuklu
P K.47 200 Artuklıı./Mardin
T elefoı,ı:4822l 34002-4822 l 21 293 Faks :4822 l 35O07
c-Posta:yidb@artı.ıklu.cdu.tr Wcb:www.arnıklu.eılu.tr

: E-802895 7 5 -7 5 5,02.02-4695
: Teklif Mektubu

irciri FİRMALARA

Son Başwru Tarih ve Saati:22,02.202Ll 15.00
Teklif Başvuru Yeri : MAÜ Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Teklif Ttirü : İşin Tamamı
Iletişim Adresi Telefon: 0 482 212 |2g3 Dahili7403

NOT: Ya|nız Yidbtemin@arfuklu.edu.tr ve Elden Zarf ]le teslim alınacaktır.

Şerif TEMEL
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı V.

[lu l-ır,lgc, giivenli clel<trıınik iıızı ile iırızulııın.ııştır

Bclge Takip Aüesi : https://ebys.arhlklu.cdu.trlcnVisior/Validatc_Doc.aspx?V=BE6E3TUY5

i, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yoüu ü.".İK*püİT.rl"ffi
' "'"[jl,[1l' |,r'.'fJ: BffişE

Hffitr



g-rlaffi=EırTffiıııntıı_! riyır rrxıir ı-isresi

Yapılan İş/Mal/Hizmetin
Adı, Niteliği

2021 yıLı ııaü gıĞıırüıvı einiilıLER ısıTMA
soĞurıvın sisrçrvıı-eni eexııü oNanııvı işi

Mal/Hizmet/Yapım İşi Miktar Cinsi Birim Fiyat Tutarı

1 Chiller Soğutma Grubu 4 ADET

2 Fan coilcihazı 25 ADET
aJ klima santrali cihazı 3 ADET

ToPLAM

Firma Bilgileri
FiRMA ADl-ADRESl KAŞE-lMZA

NOT : 1-Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmekledir,
2-Teklif isteme yazımızda bakım onarım işi için TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye al,nacakt|r
3-i|gili Mevzuat uyarlnca istekIinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergiff.C No-Ünvanı-Türt](A.Ş ,LTD gibi)

Telefon-Faxs-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle Istekliler yükümlüdür
4- Şartlı tek|ifler ve Türk Lirası haricinde veri|en fiyat teklifleri değerlendirilmeye ahnmayacaktır

üffii



Isİl'MA §O(-;IJTMA sİSTEMLERi ttAKıj}ı, oNAıtıM ııizırııı,ı,i :ı,gxıvix ş,,rRrıvnvıı:si
MADDE 1. KONU VE KAPSAM

Marcİin Artı"ıklıı iiııiversitcsi ve (Jni,ersitel,c l}ağlı yiiksekokul vc Fakiiiıclerclc 1,er alan:

l, KIS|iVt: ixıivıı,nNDiRME ISITLIA So(;Ul,NrA I iAvALANDiitMA sISTEMLERI

SoĞtrTMA ÇltUBU (CIIİI,LER) 1 ADET
},ANC;oiL 25 ADET

IiLiMA sA\ITItALi ı anrr
SiizleŞmcvc nıtiteakiP 3lll2/2021 larihine kadar arıza ciuruırrı.ıncla onilrtm hiznıeti yııpılırıası işidir.

MADDIı 2, Y[iKLnNİcİxiıı §OIrUMı.t;Lu(;u vE pERiyoDiK BAKIM ııtjznwi
A - Genel 1.Iükünıler

ı' YiikIeııici bu Şartnanredc belirtileır tiinı işlcri yapnıak, ctiğcr ttinı aksakIıkları girlcrırıck, sisteıırleriııkendisindcn bÇklcııeıı tünr İiınksiytııılıırı ııgııı .rtİ,r.ı,relikiere.r*,ii_ğ;;'tüırı staııdartlara göre yeriııegetirmcsini ve enırıiyetli Çalışmıisını tcıııiıı einıçklc ,viikünrlüclijr. itıklcnici şartnarııı.de lıelirtilenkadar bakıın ,e her arıza rlurı.ıını.ıııda ırıiidahaıc edecektır.

2' Arıza durıımııııda yüklenici tcknik eleııranları taraılırıian giııerilcıncl,cıı arızııtar için ilgili sistenriırYetkili f"irırıasıırı Çağırnıak ve gerckli onıirıın lşı.nrın; ynİt,rr.,uİ yİıiı*nı.ı sorumluluğı.ınılaciır. RiıiŞlenıler iÇin ek bir bedel i-ııİennıevecek olup iş t"proİrunrİbok,.n giderleri cıaııil ediinıiştir.

3' 'I'esisin iŞlenıesi iÇin kullanılacak yctiek parça gerekıircn bir arıza duruıııı_ıııtlıt iclare söz koııustı ye<lckParÇaYı Y'üklcnici firnıadaıı teıııiıı cttebiİeccği};ni .ıig*. ilrıııalarclaıı üla 1eıııiıı eıicbilir. ilgili y.e<iekPillÇanın 1't,iklenici {irınadaıı teıııin ectiinıesi ılıırunıuırcia idareııin oııayı aiıırclıktaı-ı sonradcğiŞtirilnıelidir, itgili ,v'ctit-'k parçanıı"ı ciiğer lirıııalarrlan tcnıiıı cdilnesi ciurunıuncia, yedek parçalıırınsisteırıc ınoı"ıtajı Yüklenici (bu şarrnaıııe kİpsamın<la bakını vapan) llnrıa rıırafııırlan yapılır. yiiklenicibu iŞleııı iÇin idareden ek bir i,icret talebincit bulunaıııaz_ Cııia,,ıti kapsanıı,rd, ulan parçaların alııııııası,değiŞtirilnıesi vs, tüın hizıııctlcr Yiiklenici i'irnra tarafln,Jan ücretsiz yapılır. Arızalı parçalıır tııtanak ileidarcYe tesliın cdilir. Bu işlcnıIcr için hiçbir şekilde işçiIik tidennıeyecektir.

1' İŞletıne sırasınclıı nreYdana gelcn ıırızalar, vazıiı, sözlti vcü,a ıcletbııla halıer ,erilnıesine miitcakip 4saat iÇerisinde Yükleııicinin Yeıkili elenıanları taraflncian Kurı-ırna gclinir vc iırız& giılerilir. Sistcınlerlcilgili Mardiır clıŞlııdaıı geıiı:ıilccck scrvislerle ilgili oıarak hcr ııırlıİ ıııasraflar(korıaklaııa, seyalıat ,b.1YükleniciYe aitıir, Sistcıncteki arızanın YiıkleniJİye yazılı. sözlü vc/r,cya relelbnla haber vo-rilıııçsiııdeıritilıaren Yüklcnici 4 saat iÇcrisinde arızalaıraı"ı sİstetne nriidahale edcnıcyeceğini bilctirctikteır sonraki(ırıesai saatlcri iÇerisindc Pazarlesi-Cuma 0ti.00-17.00.vc genel tatil gtınıerindc) 8 saat içerisindcnıtidahale edecck ve sisteınleri giivcnli şekiide çalışır hale gcİirecektir.

5' Sistenılcrde revizyon gerektiği durunılzu,da ytiklenici tarafin<iaır iclareye verilecek rcvizyoıı listesiidare ıaraİjndan kabul edilinceYe kaclar sisteınin çalışn,ıası sakıııcalı görüldügıi takdirde giivenlik içinsisteıır işlctnreden al ını r,c dı,ıruırr İdare yetki 
ı isinc ııııaırı ıir.6' I;irnıacla teorik ve Pratik cğitinı olanağı varsa kııruını"ııı istcnıcsi dü.ıruınııncia bclirleyeceği sayıda

e lenıaırına ilrına ücretsiz kurs vcrir.

7. yüklcnici iirıııa scizleşıııe kapsaırıındır yapacağı çalışnıalar<ia 63.il
kııırur,ııına ve bı-ı kırnrııra bağlı cıiarak çıkarilıııiş vc çıkarılacıık
genclgclcre u}'guı1 t'ılarak }'apına konusuııcla tamanıcıı .sorrınrlrıclrır.

sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği
olaır tiinı tüziik, yiiııetınelik ve



8' Aİ,Za, ParÇa değiŞtirilııek suretiyle gidcrileccksc idarcyc y.azılı tılarak rapor cclilcliktcn ve oııayalıııdıktan sonra, ParÇanın Mardin içiniie teminiııcie 24 saat; Üıt- lçİrol tenıinincle ise 72saat içindetünı sistemler gtivenli çalışır hale getirilir.

9' Yedek ParÇanııi. YLırt dıŞınclaıı gelnıesi lıalinclc yasal prtıscdtirlcrin gereklerinc görc ve azaıııi l (t}ir) ayiçinde tcınin cdilir vç- tünı sistcinler güvcnli çalışır halc gctiriIir.

t0' Yiiklenici f'irnıa "İŞÇi Sağİığı ve İş GüvenIiği".tüz-üğti irtiküıııleriııi yerine getirınekle yükümlüdi.ir.

İ-İİJ':#r1lT,ll,il:}'}İil§:iıii İ:T,9,Hff*İ---,ıarıııcıan 
,. tu kaziıarın .*;;p, oi.icog, ı,",

ll' Yüklenici tjı-rıra bakını Ve onarıına gönderdiği eleınan, gcrekti teknik bilgiye sahip olacak ve birtıelge ilc bunu }ıelgclcyccektir.

l2' tsıı teknik Şartııaıı'ıcclc aÇıkÇa bcliııilmcnıiş veya hiç konu eclilıneıniş hususlarcla ilgili bakanlıklarınGeııel Şartııanıesi, Özel Şartnaııeleri ve bu,,ırı*şnr* konLısu ile ilgili ve sözleşnrenin imzalanmasıtarilıinde Yürürlükte bulunan teknik ve idari tüzük ve yi;netınelik htıktınıleri uygulanacak.

l3, Olası anza durı"ımuııda arızah parça vcya üniteniıı yükleniciniır göstereceği Tamir ve bakımatölYesine sevki ve revizYırnu sonrasında çaıışma yerine sevı<ı yüklerı"icinin sorumluluğundadır.
14' Yİiklcnici lıer PeriYodik bakını hiznıeti sonurula yapılan işi. testleri ve ayarlamaları, işveren teknikclcınanlarınabizzat göstercrck bakını r,e servis F,.ırnılarını iınzalatacaktir. ytıkı.,-,ici clemanı yaz.dığıfiırmlıırdııliangiperiyodikbakınıolcluğuıruaçıkçau.ii.t.."ı.ii.

15' Gerek bakım sonrasında gerek^se arrzı onarını sonra§ında 
"l.anlış ve hatalı bağlantılar nerleniyleiiniversİtemizde kullanılmııktıı olan herhangi bir cihazdıı arız:ı meyciana gelmesi durumundaarızanın gidcrilmesi iÇİn YaPılan nıısraflo.,n trnr*nıı bir tutanak iİe tespit eclilerek yüklcniciIirmacian tahsil edilecektir.

l6, İdare Yüklenici firnranın teknik personelinin. gerek teknik yetersizliği nedeniyle gerekse uyguılsuz

ffi§ İffiHr§: 
nedeniYle cleğiştirilmesini talcp eciebillı. ytıkleİici limııi bu*hıısıısta ır*?n*ngl tı,

l7, Sisteııılerin mııntazaın bir şekilcle rutiır periyodik bakıınları 1,apılır, yiiklenici eınniyet için gerekligördüğii her ti,irlü aYarı Yapiır, tiim sistenıleİin tıız ve pisliklertİ.n t.n,irı.nnıesiııi sağlar, yağlamaiŞleııini uYgun Yağlar kullann-ıak suretiyle yapar. l*sİ*atta ku]lanılan r.zu.|u kullanılacak olan hert,iirlti Yağ, üs[üPti, bez, gerekli duruınlaİdo ğuİ şa.;,, kinıyasal malzcmc(vrf icnıizlcme amacıyla) vcbiluını"ını ıılet edevat yüklenici taralıııciaıı tenıin .,ııİır. yıitlçniçi firına, tıuıruıı için ek bir ücrettalebinde bulunamaz.

l8, HkiPmırnları besleYen Şcbckc. jeneratör vb. altcmatif kaynakiarııı uygı"ıırluğuıru sağlaırıalıdır.

l9, Yüklenici taraİjndan hazırlanan "Periyodik Bakını Fişleri" taraflarca inıza altına alınır.

20, Firırıalar. sisteınleri aYrıııtllı bir Şekilde inceleyerek, varsıı hı.ıralarda yapılnıası zorunlu değişiklikleriteklillerindc dikkate alır ve brıııa görc teklif verirler. Fiııra. sistcnıin vc tcsisatın,n ,ygrnirrru., ,.boYutlarda olınadığı iddiasıyla hcrhaııgi bir talepte bulunaıııaz vc tcklif vermekle bu clurunru kabulelmlş sayıllr.

2l, Firma; lrerlrangi bir nıahalde çalışırken, diğcr bir imalata zarar ve ziyan vcnnemek için gerek|i her
türlü önleıııi alnıak zorundaciır. Böylesi bir olayın vukuuncla ,neyclaııa geleıı lrer tiirlti zarJr vc ziyan
fi rına tarafıırdaır karş ılaırı r.

pıı{A,

". - foqİ "'
*,,., ğt*--



" l1ili;,;i;j'j'lJŞİ#;l'lii,[.--lj]l'ilii1,1,,jilJfii:: 
J;:,,l,:,i,jii;,,İ}],ı:fİ]cye, yetkiıi oıup.

iŞin her Zaıı]an licsabını vcrcbilct,ck ş"ı-lj.ı-'g;re:kıi kayıtıa.,;;, ;;;;,;;;lıa ytıkiinııiio,,., n,rir',İ"'İj,il:ilYe doııafıııın hcrlıangi o'"'*]jİj|1-:il ,:-"::;'İ,ır.rr. ır* oroır**Jr".annrt,y.ı iveclilikle aynı özeliik§"İ*:"u" 
cılnııık iı'c"-,'"'"'isini sağlaınakla'yüktiınır,ır.. ilr"r" jçi, idareclen ry;;;; bedel talep

23' Yıiklenici' [Jakıııı-onarın, sırasıııcla vcl'a lıe*u.'i, ull_r|,, 
.*u:r, 1,apılan ı.c/vcı,a yapılacak miiclahaie;;:il';Si,'"t';:ll;ili';,[:ll,:x]X*,İ#1;l,ffiHjjil;,,ı sağıa,it,i.,,*,ıl.,ıc ytıkıenici

2:l' Yüklenici fİrmı; sözleŞme,vi imzalaınasına müteakip ay,rıntılı ve _ıçıklıınıalı pcriyoılik }ıakım;:İ,Jl:Jİiİ;lİl:Tll1']ıcriYoctik [ıakım- 
"nu,"'n' 

yc arızıı kontrtıı ftiyıerini ve gcrekıi oııın tünı

"',;:i[)lll; jİ;Ti ,:]:li::';ll-:şi:il"il;i,JJiJii,ş-i}il;:i:r:,Llil,*biınıcsi aırracıyıa (|ağrı

26' İdareYe teknik cİestek vernıek aınacıyla görevleırclirilen servis 1ıersoncllcrinin kiınliği öncç<jen i<Jarevebildirilir.

27' I]akıın hafia iÇıırisinc-İe veYa -İdureııin talchi cloğrııltıısııııda- hafia sonu Cı,ırnartesi_ pazar günleriYaPılır, arızaya nıüdahaleler ise haiia iç;. ı",rı:t 'rönu ve resnıi tatil gi.inlcrinde <Je <jevam e<jer.
Yüklcnici kullanını csnasıııcla temeı -*ıtgı,i. giir-"ııt ,,* 

"*rriu.i gelekı*.ınııı ı.ievıınılılığını tenıineııi;Jjil.llllr.IJ'§-;i:L::l ll:;j:rİ":,*:;,,,, vc,va haiia ;-çı çaı,ş,na|;;.;;,;ii1.,.,i., b.,

28' f}akını YaPınakIa göreı'li Pers<ıııelin uğrııyabileccği iş kazaIarı ilc bu .kişilerin iiçiincti kişilcı:e vesistenılere doğrııdaiı Ya da <JolaYı' uıu..,,ıiulr;;;k,; zarıırlarciııır ytıklenici kı"ıstırsuz s<ıruııılı.ıtiıır.

" ,:İİ§:';l,İ*fi;:,il,'ffil nliidalıırlg sırıısıırcia aşınn]ış" ylprarunış vcl,a arızıııanınış o,ıan piırçaıarı

J0' Montaj esnasında Parçaların arızalarımasınıtan yüklenici sorunıludur.
"' l,;İYJİİ"İ;}'İ,J;,']:!il]};,J1:!.i_.{'aııı,i;. ;;;,",, gicıeriınıcsi. ,*, ,,.u,,nda veya sırnrıısındıı,

ve ş cm cr i",*,i.,"i,,iil;:'ili1;:ii;i;[}JJ,iiJ}}!H:J:,ş]:::il;:*:ir[:ı*i 
trijTih1tıir ,vcrc götürt,ilnıesi, geri getirilıııesi hurcia ,rruiİ,r.nı,, i,ın..İ, İ*İı.ı"r...ği ,e/veya geistercceğiyere nakliyesi. vs,) yüklenici İlrnra tara{iııdzrıı ticrctsiz olarak vapılır.

özr.ı- ı,ııirvıarıaR
l- Bakıırr sırasıııcİa inıalııtçıııııı işleııne vc bakını l.iıliıııatını incelcvi1l özel talinıatl Varsituygulayınız,

2- Mekanik bakıır-ı sırasıırcla bakıııra başlaınaclan önce işletici personel nczcıiııde elektrik girişini kesereksisteııri devre dıŞı bırakınız l}akıın bitinceye kaciar sisteıııi kiınsenin çaiıştırııranıasıııı sağiayıcı teclbirleritrlınız.

3- Bakıın sırasıııda sağlığınıza (el.göz ve ciğerler)zararlı olabilecek ı,ııacitlelere karşı gcrckli tedbir|crialıııız.Ildiven gözltik ve gerekiyorsa solunum cihazı kullanınız.

ı,t zarıırlı gazlar gibi
4- Bakııı sırasıırda ÇeVreJ-e zararlı 0labilecek 1,ağ. vakıt. asit kostik.kirleriıııniş sır,ı
atılacak nraddclcrin inılıası (ytık cciilmcsi) için gcrckli tcdbirlcri alınız.



5- }}akını çevrenize geıekli enıniycl tcdbirlcri alınız-,.

6- sislenıiıı lriıkıınını, bağlantılı trlrluğıı diğer ünitelerin bakıını iıe ıııüşterek olacak şekildc trılaıılaııra yaptnlz.

AIIIZALARıN TAMİttİ
Söz konusıı sisteın iÇincİe ırıeYdaııa gelebilccck arızalırra, {-irııranın J-etkiıi kıldığı eicıııanlarca ıniidalraieedilecek ,e arızıılı cilıaz ,c,va ri*ı.,r.,-"ta,r-, çıılışır hale getirilecekıir. J

sistcııılerin b:ıkıın' onarını, arıza giclcrinıi ve yedck parça cleğişiıni işiııcie kullaııılıın alet ve edevat tananlenf-ırnııı taraflndaıı tenıiıı edilecektir, ll'irıııa, taırıiri nıiiınkiin olıııa,vaıı j.,ru,r,,r, 
i"*r, ekipnıan) ayı.ıısıııdaııbulı-ınzıırıaınıısı dıırunıı,ıncıa: öncrilecçk cihıızlarııı yapılandınni*l vc özellikleri orijinal katalogları ile birıikte

llfJİJilffi§jjffi];;Tffi:lol]lo'"'i.ii;;;',ıınacaktır Aksi taktirde ıarkıı donanını (veya

Firına sistenl ilc i|gili oIarak YaPacağı lıer ı,ıriiclalıalc için, nıutlaka servi.s liırıırıı ciiizenleyccekıir. Servislbrıııu tizerinclc; artzanın ııc cıltliığıı,,vapılan lıiitün işlcnıler, arv.a>,aıniidahııle tarih,e saaıi iie artzanın
İ:HilT::illffi,:i:i,;jİİ1,1,il';İ1;],:";;.,,;,;;;;;;;rı biıgiıeri ınııtıaka |.,.ı..oktır Bıı biıgiıer

Firııranın is sahibi yetkilisine iııızalatnraclığı belgeler geçerli olınayaczıktır.

All ı ZALA ıı ı u ıı i ıııi ıt İ ı.ivıııs İ

r\rıza ıılııŞmıısı cluruııruııcla is sahibi dıırurııu <lcrhal c-ıııail. tele{iın. liıx. vlı. yollarla firınayabildirucektir, }'irnıa, is sahilıiııin arıza ııitdirimlerini *t utı,İİu'r;;;;;#;si için 79ün 24 saat(cunıırtcsi-I)azar,rc§nıİ vc dini İra-vranııar cİahil) ulıışılıbitinccek, e-ınait, çağrı merkczi, telefıııı vefııks nunıarıları Gitıi iıilgile rı y*r,İ ilc 1,ctkiti idırcl.c bil«lircccktir.

H iZM I,:.I,i N SA(;ı,ANMA süıı nsi
Kırk sekiz ({8) saat İÇerİsinde ıırlzanın gitierilerneırıesi r.eya ilk nıüdahalcnin yapıimamasıtİurunıunctı bıınun nccltnleri i\{AÜ Yapı İşıerİr. ,r.İrİ* 

l)airc l}a,skanlığını yızılı olarak raı}orcdilecektir' llcrhangi lrir neden olınaksızın ictareniıı arızı lıeyanı üzcrinc 24 sıat içinıle hiçbirnüdahalc 1'aPılmal'ılı gerekli iinlemlerin alınnıaılığtnın, arızaü-a iıakılmadığının tcspit etiilnıesidurunıunıla 1'ükleniciyc 1,azılı uyırı vapııctıktan sonrakı 2{ .şaat içcrisintıe ınütlahate cdilmcmesi

Hffiİİ|},lİil-3 (tiÇ) defa tekrırlanması halintle sözteşnıc hiçbır uyarı yapıımaksızın idare

iş saĞııĞı vn çüvnNıiĞi
Ilirnıir iŞ nıahatİinclc iŞ güı'crıliği tcdtıirle rini alıı-ıak zt-ırı-ırıcladır. yüklcııici hiçbir ilrlar ve ikaza gcrekkalırıaclaır gerekli eıırıriYel ıeclbirlerini zanıanıııda alına ve kaz.alarçlaıı korunına yöırtenılerini işçilcriııcöğrctınekle Yükiiınlüd[ir, I}u itibarla lıizırıctin ifasındıı. gerek iıııııal, dikkaısizlik ve tedbirsizlikten vegcrckse ehliYctsiz iŞÇiler ÇalıŞtırınırklaıl veva herlıaııgi bir sebeplc vı-ıkı.ı bı.ılırbilecek kazalardaıı yiiklcnicistıruıııludur,



SottUMLt]ı,tjK

Yiiklenici ilıalc kcıırıısu cilıazlarııı sağlıklı çalışınası aırıacıyla,vııpı,ıltş olcluğıı her tiirlti hatalı vc eksikbakııır Onarln1 VeYıı Sonuctıır<la ırıcyclaııa gcle[ıilecck kaza, zarar vc ziyaııdaı-ı sorum|udur.

Yiikİeııici cilıaz|arııı çıılışı"ırtrsını siığlavan tün,ı nıckaırik vc clcktı.ik sistcıırılen(,tesistıt.clcktrik v.s
bağl aııtı lıırı ) soruıırl ucl ur.

l - Iıı\NCOİ L Ciı, l AZı.A Rl iÇi N PII]Rİ YoDİ K BA KIM ŞAı{TNAM ıis İ

A- PI.,ı{İYODiK I}AKıM KAP§ANIINDA YAPIİ,ACAK İşı,rvııEn
I'eriyodik irakımı siizlcşnıcy,c ınütcakip l defa yapılacıktır.

, I;aıı-coil cilıazların scrpanIiıı tcırıizliğiniıı yapılıııası
' I)reııaj ']'ava sıı gitlcri kontroli.i yapılarak tıkaııaır clrcı.ıajlar teırıizleıııııcsi
' 

'I'esisat tizerindeki Pislik tııtt.ııJrı inceleırcrek gerektiğinde leınizleıııırcsi
, İki ycılIu sıı valfleri ve elektrik devrclerinin elden geçirilnıcsi
. Ijİltrelerİn çıkıırıIıp teıııİzlcıın-ıcsİ
' İ;ancoil cilıazıııın güriillii vc vi[-ıras,"-,tına kaışı koırtroliinüıı yapılmıısı
' Faı]coil Lıcırıı. ı'aıııı ve bağlaııtılıırındiı sızıntı koııtroliinün .r-.apılıırası
' yapılan tüın işleriıı raporlarınııı tı,ıttıIı,ıriısı ve iclareve iletilınesi

2- KL İMA SANTIIAI. t, E,Ri ltA K I M TI,KNİ K ŞA RTNA}ı ES i

A- PERİYODİK I}AKIN{ KAİ,ŞAMİNDA
Pcriyotlik l}ııkııııtar sözlcşıııeyc nıiitcakip l

YAPıLACAK İŞİ,ııM Lİ,lıt
dcfa 1,apılacak

'Clilıazların bclirtilcn tarilrlcrcİe clüzçnli kcıruyucu [ıı*ıını[arı. urup teıııizliklcri. gcııel çaIışına veper{bı,ıııans konlrol lerinin yapı lması
. Scılıııntiır lcrin tenıi zli ği nin yapı lırıası
' Yıkanabilir flltrcleriıı teıııizliği. torba filtrelü]rin ktıntrolii ve tenıizlenııresi
, Ilektrik de,rcleri ııiıı koııtrol ii,e leıııizl iğiııi ıı y,apı lınası
. Kayış kasnak a1..arlarıı.ıın kontroltiniin yapılıııası
, supply ve rctlınr iiın grtıplaı:ıı"ıııı koııtrol vc teınizlenınesi
. l lava damperlerinin kontrtılü ve ayırlaıınrası
, [)reııaj tavası ve lıiıtlarınıır koırtrtrl r.e temizliğinin yapılnıası
' Değerleriııdc aııorınalliklcr görülen parçaların (cn,ıniyet s,uvitcl^ıleri, nıııııoınelreler vs,..) işverenveYa Analiz tııra{indan «ı gtin 1enıin ecİilc|iği taktircle 'ycnilcri ilc cleğiştirilıııesio AsPiratör ve vantilatör motorlarıııtı:ı. rulnıaıılıırınııı ve kleııcns kutı,ısu bağlaııtılarınıı.ı koııtrolü.rı.ıIınanlarııı yağlanıııası. " ı\qlr'Ju ('qğr4ı'

' İ:l'ilJ::iixTl "ida 
ve sonııııılarınııı kcıııtrolii, gevsek olanlırı vıırsıı tork ıınahıarı ile gcreken

ı Scrpaı:ıtinlerin kontr<rlü.
o Santral kaPaklarııııır ı'e konıple tİış gövdcsinin hava sızdırır-ıazlığının ktıntrolü.ı Arızalı ParÇalar Varsa. arızalarının. parça değiştirnıck ycılu ile gitierilnıesi.o Cihazların iç r,c dış temizliklcrinin yapılıı.ıası,
, cihazlarııı kapı koIlarıııın vc coırtalarının kontrol cdilnıesi.
' L)aınPÇrleriır vc danıPer ıııtılorlarının elektrikscl ve mekaniksel çalışnıasının kontrolü



'YııPılan Pcri1'odik Lıakııırııı iŞ cıı-ıri. tlıiiştcri 'l'eknik Strrııııılıısu taraliniiaır cilııızıır çıılışır vaziyette
tcslinı iylc berzıber tıııaylaııacakt ır.

ASpi RATÖ R v I,] vAN,t i ı-ırÖırı ıı ıı,

l - kııyış gergiııliği r-,c kırl,ışııı clrırtın,ıııııu kiıııtrtıl edilnıesi2- V Kayıtlırrında ortıı kısnıa Lraşparınakla basıldığında ?.5 . j cırr cleır
kayış gergi rıl iği al,arlaııınal ıdı r.j- Yııpılaı,ı koı,ıtrollercic ka1.,ışlarcla ıışınn,ıu. vcya elyaflarda kopıııa varsa
değiştirilnıcsi

fiızla hir iıııııe (sehiıır) varsa

bıı kayışların 1,,cııileri ile

içindcn çıkararak kaba pisliklerin

hava iiİeycrek kir vc tozdaıı tenıİzleııınesi

4- kıısnak ve kaıııaiarıır rııil ile olan sıliılığını koııtrol edilı.ııcsi
5- AsPiratör Ve Vaııtilatör Yatakları yağ dıırunıunun kontrol cclilınesi. gcrekiycırsa 1,ağlanıırası6- Aspirııtör ve viıntilattir hticrelcrini t<ız ve kirclcıı ten"ıizlcııınesi

ttAVA r,İ ıı,Hı: ı,nıı.İ

l- lIava l:iltrclcrini 1kasctli vcya kasctsiz) kliıııa santrali
tenı izlcıııııesi

2- kaba pislikleri alınıııış IiltrüJlerg ters taratiıııı basıııçlı]- I;iltreleri dtizgün bir şekildc ycrlerine tııkılnıası
-+- Ycnileııınesi gerekc,n llltı:e|crin idareye bildirilnıesi

ıslTICı S0(-; U,ı,trCU I l tjcRn

l - Isıtıcı ı,c soğııluctı scrpaııtinlerin tcıırizleı.ııı"ıesi.
2- lsıtıcı ve soğuluc'u scrPantiııIcrde akıntı r,eya sızıntı konırolü yapılması sorun varsa gic{erilıııesi
"-j- Isıtıcı vc soğtıl,ucı,ı scrpaırliır lıiicrelcriııi kiı, ve tozdaıı teırıizlcı.ııı-ı.:si

3-CHİLt.EI( (SOa;tj,ı,MA (;URtjBtj) ııAKılu TEKNİK şaırr.ııAMESİ

A-PERİYODİ K ıüAKI M KA PS.\M ıNDA YA PI[,ACA K İŞL ııMLtl Rperiyodik lıakımlıır sözleşnıcye mütcıkip 1 defa yapılacaktır.

l- koııdeı-ıscr sıır-ıı cicvrcsiııcle kaçak varsa giderilmesi
2, Poııılııılarda saİnıastra ıııalzenıcsi scrtlcşıneyc başlırnıış isc dcğiştirilııresi
3- salnıastra danılaıııa suyu tahliye dcliğini teiııizleiınıesi
4- [lihaza ait tiinı elektrik pıınolarının. katılo bağlantılarıııln koııtrcılii ve teınizliğinin yapılnıası5- l]lektrik Panosu iÇindcki tüın kontriıl eleıııaıılarınııı. elcktronik kartlarııı ktrnırolti ve ıenıiz_liğininyapılzınıası
6- BLitiin giız Ve Yağ boru bıığlaııtılarının kaçak kontrolünüıı yııpılınıısı. varsıı kaçak giderinıi7- Cihaz üstüı'ıde buluııaıı bütün kontıol eleıııanlarıııın işlcrliğiıİin kontrol tdilnıcsi (I;loiv s,uvictlı,transduccr, scıısör, kıırter ısıtıcı gİbİ)
tl- Cihaz hava soğı-ıtıııalı isc koııcleııserleriırin basınçlı su itc tcıırizliğinin yapılıırası9- Cihazın Ça|ıŞınıı esnasınclııki komprestir (varsa kondcnscr ianlarıİın) 

"L,,, 
," voItaj değerlcriııiı.ı", ..ölçüıııüniin yapı lınası

l0- Cihazın ÇalıŞma esııasınclaki cnııııc, basırıa gaz basıııcı clcğerleriııiıı ölçüıııü
l l- Sistcnrdcki ve konrPrcsörlercleki yag seviyelerinin. basıırçİr,r,n,n <ılçtınıtı.
l2- Cihaz-ın ÇalıŞına esııasındaki stıper-hcat vc sııb-cotıİiııg clegerlerinin İııçıı*ıı.
l3- Cihaza ait sıı devresindeki basınçlarııı ve su akışıııııı İontrol eclilııcsi
l 4- c]ihazların sıcaklık ve elektriksel değerleriniıı alınınası
l5- sistenıe kaçak testi uygulan]nası (gcrek duyulduğunda)
l 6- Soğuıucu akışkanın koııtrol eclilıııesi
l 7- liıı niyct clcınanlarııı ı ıı ftıııksiyoıı tesiIerin i n yapı l ınas ı
l8-Cilıazın iç ı.,c dış teıııizliğiıiiır yapılıııası
l 9- c] i hazı n ı sı deği şti ric i serpiıntiıılçri nin tçırı izlcnırıesi
20-Cihazın ısı değiştirici serpantiı"ıleriırin kinı1,,asaI madcle vardımıvla vıkannrası Sö",, 

,



2 l - l;anlıırııı elektrikscl vc ıııckaııik lıağlantılııı:ıılIn kontrtılii
22- İ leti ş iıı: kablolırrıııı n bağl antı l arı ıııır kontroli,i
?3-Gaz dÇ'vreleriııdcki alÇak basınç ve yi.iksek basınç proscstailırrının sa.ğlıınılıktJ,esrinin yapılnıası
]4- Kıs sL-7-0nu baŞlangıcında soğulııra grupları evaparaiiiriine clonrrıayu korş koruyucu ,r,o,i.la

kcıırı.ılınrısı.
2-1- YaPılaıı tüırı lrakıırı işlcıııleriııiır scrı,is tııtaırağıı,ııı yıızılıııası vc fjrrıııı yctkilileri tarallrıclaıı

inızalaııınası
26-'fiiııı Per[brıııaırs testleriniı"ı vc yapılaır işlcınlerin lıir cetveldc tutulıııası
27- Arıza|ı ParÇalar Varsa, arızalıırının. oııarırrak yolu ile cıırarılanııyorsa clcğiştirilnıcsi gercktiğinin

iciareyc hi ldirilırıesi
28- C]ihazlara ait olaıı kontrol çizelgeleriırin cloldurulına§ı ve scrvis raporlınun lıazırlaııınası.
20-Mcvsinı gcÇiŞle rinde sistem su scviyelerinin kontrol cditnıesi gerektiğinıie hoşııltıimı§r,

dolcİurulnııı§l ve takibinin titizliklc vıpılnıası gercknıcktc, sistemiır kışın tlıınmayıı karşı gerekii
iin lcm lcrin i n ılınmıısı gcrekmektedir.

KONDEN§İiR.

l- [lava giriş kalbsini ve i,iııiteı-ıin altında tıiriken çöp ve pislikleri tcnıizlcyiniz.
2, SerPantini uvgun tcıııizlik Çöz.eltisi vc [ıa.sıırçlı su ilc y;ıkayarak tenıiz|cyiııiz, dalıa st:ııırır dı.ırtılayıırız.j- filektrik bağlantıları konırol çdiniz ,klcıneııs vc vida bağlaııtılarını sıkıştırıııız.
4- tjııitcııiır iç r,e ciış teırıizliğini yapıııtz.
5- Fan v0 kırnatlarıırı tcıırizleyiniz.
6- Kayış ı,e kasnakları koııtrol ediniz. Kal,ış gerginliğini al,arial,ınız. Rıılırıanlı valakları 1,.ağla_y-ıııız.7- serpııııtin kaııııtlarıııda cğilnrc veva czilıne varsa düzeltiniz.
8- Şase lıağlantıliırını koııtr<ıl eriiniz.Gevşel,cnler var ise civııtalarını sıkınız_.
9- Korozvon kontroltl yaPlıllz.varsa paslı alaııı teıı,ıizleı,ip antipas v,c cpoksi esaslı bııya ile brıyayınız.
l0- Krıııclçnscr tiiplcrini koırtrol ediniz. gcrekiyorsa torttı ve kircçlerini İcıııiz_leyiııiz_

I}) KOMPRESÖR

l- l ahrik mekanizı-ı-ıası kaplıııini vcva ka1.,ış kasnak sisteıı,ıini koııtrol ediniz_, ayıırlal.ınız.
2- [tulıııaıriıırı yağlal,ıııır".
j- soğııtucrı ıııiktarını ktııılrol ediniz.Gcrckiy«ırsa ilavc cdiniz.;l- Krııııpresiir yağ sevi_vesini kontrtıl eıliııiz.
5- KonıPresör kıınrandalarının, koııtaktiir, role ve swich ' ltri ııorıııal ça[ışıp çalışırıarlığıııı korıtrol ediniz6- I{alojcn sızıntı dedcktiirii ile sızıntl kontrtrlti yiıplııtz.
7, KtrıııPresiir soğııttıcu ıııiktarını, _v-ağ scviyesini koııtrol ecliniz. eksikse taınaıılııvınız.yağ kirleıınıişsc

ycnileyiniz.
8- KoıırPresör ayarlarını. enıiş vc lıasış basınçlarıııı, çıkış sııyıı sıcaklığını k«ıırtrol ediniz.9- KomPresör Şasc bağlantılarıııı k«rntrol ediııiz. gevşcyen civatıı|ar vaİsa sıkıştırıırız.
l0- Vibrasycın tak<ız vcya yayları varsa koırtrtıl eciiniz, bozıılaııları ycnileyiniz.

C) KUMANDALAR

l- l'iinı röleleri, pilııt valt)eri, basıııç resiilatöılcriııi kontrol ediniz.

2- DiYal'ranı, k(irtik vc benzeri basıııç sensörleriniıı çalışınasını kııntrol cdiniz"

D) MOTOR

ı. Motor ciış yüzeylcriııi toz vc kir birikintilerindcn tcnıizleyiniz-
?. İnralatÇının iavsiycsinc göre yaıaktıırı yağlal,ıııız- lityuın esaslı gres yağı kullaıııııız.
3. Mot<ır sıırglları üzeriırde toz vc kirlerİ vakunılu veya alçak basınçlı hava ile teırıizlcyiııiz.
4- Mı.ıtcır Şase bağlaııtısıırı koırtrcıl ediniz. gerekiyorsa civatalarını sıkınız.
5. I-Iavalaırdırııra kanallartrıı 10z ve kirdcn teınizleyiniz.
6. VibrasYon takoz, yay veya anıotisörleri varsa koııtrol ecliniz. bozulaır varsa ycnileyiniz

ı -"" "
uçıııı{il{


