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Ağrı İl Sağlık M üdürlüğü 
Patnos Devlet Hastanesi
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Sayı:
Konu: Fiyat Teklifi

Sayın.......................................................................................................................

Hastanemizde kullanılm ak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem hizmet alım işi 4734 
Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve 
tasdikli olarak 28.06.2021 günü saat l l :3 0 ’e kadar Satın Alma Birimine patnosdh@ hotmail.com gönderilmesi/teslim 
edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A d ı M iktar B irim i B irim  F iyatı Toplam Tutar

1 JENERATÖRLERİN BAKIM ONARIM HİZMET 
İŞİ 1 Yıl

Son Teklif Verme Tarihi: 28.06.2021 günü saat l l : 3 0 ’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas almacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için te lif gönderilmiş ise her kalem malzeme için tek lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacakta-.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilm eye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.
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T.C.
SA Ğ L IK  BA K A N LIĞ I  

AĞ RI İL SA Ğ L IK  M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü  
Patnos D evlet H astanesi Başhekim liği

JEN ER A TÖ R  12 (O N İK İ) AYLIK  
PERYO DİK  BA K IM  /O N A R IM  T E K N İK  ŞA R TN A M ESİ (PAR ÇA H A R İÇ ,SA D EC E

İŞÇİLİK )

1- G ENEL Ö Z E L L İK L E R

1.1. İşin Niteliği Ve Tanım lar
Bu teknik şartnam e, Patnos Devlet H astanesi ve bağlı bulunan A ğız D iş Sağlığı M erkezi 
sağlık tesislerinin m uh te lif bölüm lere hizm et veren, aşağıda özellikleri belirtilen 4 adet 
jeneratörün; sözleşm e süresince yılda 12 (oniki) kez olm ak üzere aylık periyodik bakım ını, 
her 250 çalışm a saati sonunda genel bakım ını ve günün 24 (yirm i dört) saatinde hastane 
hizm etlerini aksatm ayacak şekilde arıza giderim ini kapsam aktadır.

1.1.1.C ihazların L is te s i:

BULUNDUĞU YER MARKA MODEL GÜÇ MİKTAR

PATNOS DEVLET HASTANESİ GENPOW ER GPR 1125 1125 kVA 2

PATNOS ADSM GÜÇBİR GJW 750 750 kVA 1

PATNOS DEVLET HASTANESİ MAS MAS 77 kVA 1

1.2. İstekliler

1.2.1.Teklif verecek istekliler; şartnam eye konu olan jeneratörlerin  kendisinden beklenen tüm 
fonksiyonlarını m adde 1.3’te belirtilen yönetm eklik ve standartlara göre yerine getirm esini ve 
emniyetli çalışm asını tem in etm ekle yüküm lüdür.
1.2.2.Jeneratörlere sözleşm e tarihinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca ayda bir defa 
periyodik bakım  hizm eti, her 250 çalışm a saati sonunda genel bakım  hizm eti ve günün  
24 saatinde oluşabilecek arızaların giderilm esi hizm eti sunulur.
1.2.3. Teklif verecek istekliler, TSE H izm et Y eterlilik Belgesini (TS 12650 Yetkili S e rv is le r-  
İçten Yanmalı M otorlar Tarafından Tahrik Edilen Jeneratörler İçin- K urallar ) tek lif  m ektubu 
ile birlikte teslim  etmelidir.
1.2.5. Teklif verecek istekli, bakım -onarım da çalışacak teknik personellerinin isim listesi, 
yeterlilik  belgeleri (görev ve sorum luluklarına göre yasal ustalık  veya kalfalık belgesi), ve 
resmi kurum lardan veya jeneratör üreticisinden jeneratör bakım -onarım  konusunda  
eğitim  aldıklarına dair sertifikaları tek lif  m ektubu ile birlikte teslim  etmelidir.
1.2.7.Firm a bu işte sigortasız elem an kesinlikle çalıştırm ayacak olup, sigortasız işçi 
çalıştırılm ası durum unda İdarenin SG K ’ya şikâyet etm e ve sözleşm eyi feshetm e v.s. gibi 
m evzuat hüküm leri saklıdır.
1.2.8.Bu şartnam enin uygulanm asında 4734 sayılı Kam u İhale K anunu ve 4735 sayılı Kam u 
İhale Sözleşm eleri K anunu ile H izm et İşleri Genel Şartnam esinde ve ihale doküm anını 
oluşturan belgelerde yer alan tanım lar geçerlidir.
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1.3.Uygulanacak Kanun ve Yönetmelikler

1.3.1.Jeneratörlerin bakım  onarım ları yapılırken aşağıda belirtilen K anun ve Y önetm elikler ile 
standartların yürürlükte olan son yayınlarına uyulacaktır.

1.3.1.1.6331 Sayılı İş Sağlığı ve G üvenliği K anunu ve ilgili Y önetm elikleri,
1.3.1.2.4077 Sayılı Tüketicin in  K orunm ası H akkında Kanun,
1.3.1.3.98/37/A T M akine Em niyeti Yönetm eliği
1.3.1.4.Elektrik İç Tesisleri Y önetm eliği,
1.3.1.5.Elektrik Tesislerinde Topraklam a Y önetm eliği,

1.4. Peryodik Bakım /O narım  Gün ve Saatleri

1.4.1.Peryodik ve koruyucu bakım lar, hastane idaresinin ilgili birim i ve yüklenici firm a teknik 
sorum lusu tarafından hazırlanacak takvim  çerçevesinde belirlenecek tarih  gün ve saatlerde 
yapılacaktır.
1.4.2.Yüklenici, peryodik  bakım  için yapılacak işleri daha önceden belireyerek idareye yazılı 
olarak bildirecektir.

1.5. Servis H izm etleri

1.5.1.Jeneratörlerin bakım  ve onarım ları m adde 1.3’de belirtilen kanunlara ve yönetm eliklere 
ve standartlara uygun olarak yapılacaktır.
1.5.2. Jeneratörlerin  periyodik  bakım ları yüklenici teknik servis sorum lusu nezaretinde 
yapılacaktır.
1.5.3.Servis hizm etleri, hastane m ühendisleri, teknik işlerden sorum lu m üdür yardım ıcısı veya 
hastanenin sorum lu baş teknisyenine yada bu kişilerin belirleyeceği ilgili kişi gözetim inde 
yapılacaktır. Bu kişilerden birinin gözetim inde olm ayan işlem ler için ücret ödenm eyecektir.
1.5.4.Bakım  başlam adan önce jeneratö r odası kapısına ve kontrol panosu üzerine “  Dikkat 
Bakım  Yapılıyor “  ibaresi asılacaktır.
1.5.5.Bakım ı yapılan cihazlarla ile ilgili 3 (üç) nüshalı firm aya ait servis form u düzenlenip bu 
form un, bir nüshası ilgili birim de, bir nüshası yüklenicide kalacak, d iğer nüsha ise fatura ile 
birlikte verilecektir.
1.5.6. Servis form u nüshalarında firm a kaşesi, firm a teknik servis sorum lusunun imzası, 
hastane teknik birim  yetkilisinin, hastane idaresinin yetkili kişisinin im zaları olacaktır.
1.5.7.Yapılan kontrol ve onarım  işlem leri tüm  cihazlara konulan takip kartlarına işlenecektir.
1.5.8.Periyodik bakım  dışında yüklenici adresine, hastane idare birim ince yazılı veya 
telefonla bildirilen arızalar için yüklenici arıza haberini aldıktan sonra en geç 8 (sekiz) 
saat içinde m üdahale edecektir.
1.5.9.İdare; sistem lerin  arızalanm ası halinde, arızayı yüklenicinin bildirdiği telefon ve fax 
num arasına günün 24 saatinde bildirebilir. Bildirim  tarih ve saatleri hakkında kurum  kayıtları 
esas alınacaktır. F irm a bu hususta ulaşılabilecek telefon ve fax num aralarını hastane idaresine 
bildirecektir.
1.6.0.Yüklenici, belirtilen süre zarfında arızaya m üdahale etm ediği taktirde hastanece 
tutulacak rapor içeriğini kabullenm iş sayılır.
1.6.1.A rıza durum larında yüklenici m esai saatleri d ışında da çalışm ayı kabul edecektir. 
Ayrıca, yüklenici iş saatleri d ışında veya tatil günlerinde çalıştığında (bayram da ve resm i tatil 
günleri de dahil.) veya arıza bakım ı nedeniyle tatil günleri ve iş saatleri dışında çalışm ak 
zorunda kaldığında her ne durum da olursa olsun ek ücret ve teknisyen seyahat m asraflarını 
v.b. giderleri talep etm eyecektir.
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1.6.2.Servis hizm etleri sonunda, jeneratörlerin çalışm a perform ansları test edilecek ve çalışır
vaziyette teslim  edilecektir
1.6.3.Jeneratör odasında yüklenici firm anın adres ve telefon bilgilerini içeren levhalar 
olmalıdır.
1.6.4.Yüklenici; jeneratö r dairesinde m evcut yönetm elik ler ve standartlar gereği 
bulundurulm ası m ecburi olan araç gereç v.s. teçhizatları bulundurur. Y üklenici; yapacacağı 
kontroller sonucu eksik olanları tespit edip tam am lar.
1.6.5.Firm a cihazların elektrik güvenlik testlerini her bakım da yapm alıdır.

1.7. İş G üvenliği

1.7.1.Çalıştırılacak bütün firm a elem anlarının iş sağlığı güvenliği ve can güvenliği, gerek iş 
m ahallinde ve gerekse ulaşım  esnasında firm aya aittir. F irm a, bünyesinde çalıştırdığı 
personelin sosyal .güvenlik sigortalarını yaptırm ak zorunda olup, idarem iz bu konuda sorum lu 
değildir. F irm a iş m ahallinde iş güvenliği tedbirlerini alm ak zorundadır.

2- CEZAİ H Ü K Ü M L E R

2.1 .Sözleşm enin devam  ettiği m üddet içerisinde jeneratö rlerin  işletm esi ve bakım  işlerinde 
doğacak bütün teknik sorum luluk yükleniciye ait olacaktır. Bakım  noksanlığ ından ve işletm e 
yetersizliğinden kaynaklanan ve çıkabilecek bütün arızalara yüklenici adresine hastane idare 
birim ince yazılı veya telefonla arıza bildirilecektir. Y üklenici arıza haberini aldıktan sonra 
derhal m üdahale edecektir. M üdahaleye geç kalındığı takdirde her arızaya günlük ihale 
bedelinin %  0,05'i o ranında ceza kesilecektir.
2 .2 .İşin yapım ı sırasında hastanede m eydana gelebilecek tüm  yıpranm a ve kırılm alar 
yüklenici tarafından giderilecektir. O luşacak herhangi bir hasarın  tespitinde işletm e kaybıda 
dikkate alınacaktır.
2 .3 .Yüklenici firm a elem anlarının kam u m alına verdikleri zarar, p iyasa rayici (fiyat takdirini 
hastane idaresi yapacaktır) üzerinden firma tarafından ödenm ek zorundadır.
2.5.Jeneratörlerde yükleniciden kaynaklı nedenlerle m eydana gelen herhangi bir arıza 
veya diğer nedenlerden dolayı personel, hasta veya hasta yakınlarının  kaza geçirm esi, 
yaralanm ası, ölüm ü v.b m ağduriyetlerinin oluşm ası durum unda yüklenici kusursuz  
sorum ludur.
2.6.Bakım  yapm akla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü  
kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici kusursuz  
sorum ludur.
2.7. İdare tarafından arıza olduğunda firm a belirtilen sürede m üdahale etm ediği 
taktirde, idare tarafından farklı firm aya tek lif çekilerek arızayı giderm esi durum unda  
yapılan işlem lere ait fatura sözleşm e im zalanan yüklen ici firm a tarafında  
karşılanacaktır.

3- D İĞ ER  ŞA R TL A R

3.1 .M eydana gelen yada gelişebilecek her türlü arıza veya yapılm ası planlanan bakım  ve  
onarım lar sırasında ihtiyaç duyulabilecek m alzem eler idareye b ild irilecek ve m alzem e 
varsa depodan kullanılacak, m evcut değil ise; İdare, İhale K anunu Y önetm eliği 
hüküm leri dahilinde diğer firm alardan tek lif usulu ile tem in etm ekte serbesttir. 
Yüklenici bu husuta itirazda bulunam az. Temin edilen parçaların  m ontajı yüklenici 
tarafından ücretsiz yapılacaktır. İdare, söz konusu istenen m alzem eleri yüklenicinin  
tek lif edeceği m alzem e fiyatın ı uygun gördüğü durum larda ücreti m ukabilinde
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yükleniciden tem in etm ekte serbesttir.
3 .2 .Yüklenici tarafından tem ini gerçekleştirilen yedek parçalar için işçilik  nakliye ve  
montaj yüklenici tarafından ücretsiz gerçekleştirilir. Jeneratörlerin  m arka ve  
m odellerine uygun orijinal yedek parça kullanılacaktır.
3.3.Y üklenici tarafından tem in edilen ve m ontajı yapılan yedek parçalar kullanım  
hataları haricinde Y üklenici tarafından en az 1 (bir) y ıllık  garanti altında olacaktır. 
G aranti süresi dolm adan bozulan yedek parçaların tem in edilm esi ve değiştirilm esi 
yüklenici sorum luluğundadır. Bunun için ücret talep edilm eyecektir.
3.4 .Y üklenici yaptığı bakım  ve onarım  esnasında kullandığı m alzem enin hatalı, yanlış seçim i, 
standartlara uygunsuzluğu, kullanıcı hatası v.s. nedenlerle m eydana gelebilecek her türlü zarar 
ve ziyandan doğrudan sorum ludur.
3.5.Arıza, yüklenici tarafından tem in edilecek parça değiştirilm ek suretiyle giderilecekse 
İdareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra, parçanın il içi tem ininde 12 
(on iki) saat; il dışı tem ininde ise 48 (kırksekiz) saat içinde tüm  jeneratö rler güvenli çalışır 
hale getirilir.
3 .6 .Yedek parçanın yurt dışından gelm esi halinde yasal prosedürlerin  gereklerine göre ve 
azami 1 (bir) av içinde tem in edilir ve tüm  jeneratörler güvenli çalışır hale getirilir.
3.7.Y üklenici, jeneratötlerin  arıza ve bakım ında idarenin haberi olm adan onayını 
alm adan herhangi bir parça veya m alzem eyi değiştirem ez.
3.8.Periyodik bakım  ve onarım , parça değişim i, arızanın giderilm esi, vs. sırasında veya 
sonrasında, sistem de veya sistem i m eydana getiren ana ya da yardım cı parçalardaki ve 
akşam lardaki her türlü iş ve işlem ler (söküm , takım , kesim , kaynak, taşlam a, delm e, diş açma, 
m alzem enin m ahallinden başka bir yere götürülm esi, geri getirilm esi, hurda m alzem enin 
İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici firm a tarafından 
ücretsiz olarak yapılır.
3 .9 .Y üklenici bakım  ve arızalara m üdahale sırasında aşınm ış, yıpranm ış veya arızalanm ış olan 
parçaları İdareye bildirm ek zorundadır. D eğişm esi gereken parçanın İdarenin onayı alındıktan 
sonra yerinden sökülm esi, yerine takılm ası, çalışır halde teslim i firm a tarafından ücretsiz 
yapılır.
3 .10.Yüklenici önce değişim in gerekliliği ile ilgili teknik raporunu; parça değişim i yapıldıktan 
sonrada değişim  yapıldığına dair oluşturulan teknik servis raporunu konu ile ilgili 
başteknisyene yada görevli hastane m ühendislerine imzalatacaktır.
3.11.Değişen parçalar m utlak surette hastanede görevli olan teknik  ekipten herhangi 
birine(başteknisycn, elektrik  elektronik m ühendisi, m akina m ühendisi, teknik işlerden  
sorum lu m üdür yardım cısı.) teslim  edilecek, değişecek parça am balajlı bir şekilde  
hastane başteknisyeni tarafından alınacaktır. A m balajı açık ve kullanılm ış parça  
değişim i tespit edildiğinde parça parası ödenm eyeceği gibi o ay ki bakım  ücreti de 
firm aya ödenm eyecektir. Firm a bu hususu peşinen kabul etm iş olur.
3.12. İşin yapım ı sırasında veya planlı bakım  çalışm alarından önce jeneratörlerde bir arıza 
m eydana gelm esi durum unda bu şartnam enin 1.5.3. m addesinde belirtilen yetkililere anında 
bilgi verilecek, aksi halde yapılan m üdehalelerden hastane idaresi sorum lu olm ayacaktır.
3.13.İdare bakım  ve onarım  sırasında firm a teknik elem anlarının sözleşm e kapsam ındaki 
sistem e girm e yetkisi verecek ve çalışm a sahası sağlayacaktır.
3 .14.Yüklenici bakım ını yapm ış olduğu sistem lerin fenni m esuliyetini kanun, yönetm elik ve 
teknik şartnam eler çerçevesinde üstlenir.
3.15.Sözleşm e uhdesinde kalan firm a bakım sözleşm esinin yürürlüğe girdiği tarihten  
itibaren 20 (yirm i) iş günü içerisinde şartnem eye konu olan tüm jeneratör sistem lerinin  
genel kontrolünü, em niyet tedbirleri ve kullanım  standartları bakım ından yapar. Bu 
durum larla ilgili oluşturacağı teknik raporu İdareye teslim  edecektir. Bu işlem den  
dolayı yüklenici firm a herhangi bir bedel talep etm eyecektir.
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3.16.Yüklenici, sistem lerin bakım ının yapılm ası esnasında ileriye dönük alınm ası gereken 
tedbirleri bakım  tutanağına yazarak im za altına alacak ve teknik işlerden sorum lu idare 
yetkililerine bildirecektir.
3.17.Servis için gelen personel m utlak surette yüklenici elem anı olduğunu belirten firm a 
kim liğini taşıyacaktır. Y üklenici bakım  daha önceden ibraz ettiği personel listesini hastanede 
bulunan teknik işlerden sorum lu ekibe verecektir. Bu listede ism i bulunm ayan personelin 
sistem lere m üdahale etm esine kesinlikle m üsade edilm eyecek ve bundan kaynaklanan 
gecikm eler için ilgili cezai m üeyyideler işletilecektir.
3 .18.Gerek periyodik bakım , gerekse herhangi bir arızaya m üdahale sonrasında cihazın 
m evcut işlevlerinde zayıflam a, işlevlerin ortadan kalkm ası veya fonksiyon kayıpları gibi bir 
durum la karşı karşıya kalın ırsa bu durum  yüklenici firm a sorum luluğunda olup herhangi bir 
bedel talep edilm eden ivedi olarak düzeltilecektir.
3 .19.Yüklenici firma, sözleşm enin bitim  tarihinden 15 (on beş) gün önce bakım  işlem ini 1 
(bir) defalığına tekrarlayacak ve jeneratörler ile ilgili kapsam lı bir rapor oluşturup teknik 
işlerle ilgili sorum lu kışım a teslim  edecektir.
3 .20.Y üklenicinin dışarıdan veya alt yükleniciden aldığı hizm etten (taşeron firm anın yaptığı 
işler ) ve /veya geçici elem anların  yapacakları tüm  işlerden ve sonuçlarından firm a sorum lu 
olacaktır. İdare üçüncü kişileri m uhatap alm ayacaktır.
3 .21.İdare firm adan sözleşm e süresi içinde herhangi bir zam an, yeterli görm ediği elem anların 
değiştirilm esi ve/veya sayıların arttırılm asını isteyebilir. Bu durum da idareden hiçbir şekilde 
ek ücret istenm eyecektir.
3 .22.Sarf m alzem e olarak kullanılan yağ, kayış, tem izlik  m addesi v.s. gibi m alzem eler 
yüklenici firm a tarafından güvenli bir şekilde hastane ortam ından uzaklaştırılıp  im ha 
edilecektir.
3.23.Jeneratör için kullanıcı tarafından yapılm ası gereken günlük, haftalık  ve aylık  ve  
yıllık  bakım ların daha sağlıklı ve güvenli yapılabilm esi adına, yüklenici firm a hastane  
teknik personeline bu bakım larla ilgili gerekli eğitim i yerinde verm ekle m ükelleftir. 
Verilen bu eğitim taraflar arasında tutanak hazırlanarak resm iyet kazanacaktır.

4- BAK IM  O N A R IM  ŞA RTLA R I;

4.1.Aylık periyodik bakım ın dışında genel bakım  idarenin belirleyeceği tarihte jeneratörün her 
250 saatlik çalışm ası sonunda yüklenici tarafından yapılır.
4.2.Genel bakım  ile aylık  periyodik bakım  aynı tarihte yapılm ayacaktır.
4.3.Aylık periyodik bakım lar aşağıda belirtilen işleri kapsar.

4.3.1.Jeneratör çalıştırılm adan önce;

4.3.1.1.Radyatör su seviyesi kontrolü.
4.3.1.2.A ntifriz seviyesi kontrolü
4.3.1.3.Radyatör peteklerin in  fiziki ve tem izlik kontrolü.
4.3.1.4.Jeneratör üzerindeki m evcut hortum ların ve kelepçelerin kontrolü.
4.3.1.5.Yağ, su, yakıt sızıntı kontrolü.
4.3.1.6.Blok suyu sıcaklığı ve ısıtıcılarının kontrolü.
4.3.1.7.M otor yağ seviyesi kontrolü.
4.3.1.8.Yakıt seviyesinin kontrolü.
4.3.1.9.K ayışların deform asyon ve gerginlik kontrolü.
4.3.1.10.Yakıt, hava ve soğutm a suyu filtrelerinin kontrolü.
4.3.1.11.A kü ve redresör voltaj kontrolü.
4.3.1.12.K abloların, bağlantı klem enslerinin, rölelerin ve sensörlerin kontrolü.
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4.3.1.13.Jeneratör alarm  ve em niyet devrelerinin kontrolü.
4.3.1.14.M otor ve alternatör genel olarak gözle herhangi bir yerinde kırık, çatlak, kopuk, 
gevşeklik, uygunsuzluk olup olm adığı kontrol dilecektir. A rıza veya herhangi bir uygunsuzluk 
var ise jeneratör çalıştırılm ayacaktır.

4 .3.2.Jeneratör çalıştırıldıktan sonra;

4 .3 .2 .1.M adde 4 .3 ’teki kontroller yapılarak herhangi bir uygunsuzluk yok ise şebeke enerjisi 
kesilerek jeneratörün  otom atik  devreye girm esi, yükü üzerine alm ası ve enerjiyi sahaya 
iletm esinin doğruluklarına bakıldıktan sonra,
4.3.2.2.Jeneratör kontrol panelindeki param etrelerin  (devir, frekans, voltaj, hararet v.s.) 
izlenm esi ve doğruluk kontrolü.
4.3.2.3.K ontrol paneli yazılım ının  kontrol edilmesi.
Kontrol panelinin yazılım ının  silinm esi veya yanlış kom ut verm esi durum unda tekrar yazılım  
yüklenerek uygun param etrelerin  yazılım a girilm esi.
4.3.2.4.Jeneratör çalışırken tüm kadranlı göstergelerin uygunluk kontrolü.
4.3.2.5.A lternatör çıkış voltajının kontrolü.
4.3.2.6.Term ostatın kontrol edilip uygun sıcaklıkta açıp açm adığının kontrolü.
4.3.2.7.M otordaki korum a ünitelerinin m üşirlerinin kontrolü ve m otor korum a devrelerinin 
testleri.
4.3.2.8.Redresör şarj voltajın ın  kontrolü.
4.3.2.9.M otor devrinin kontrolü.
4 .3 .2 .10.Jeneratör çalışırken vibrasyon kontrolü.
4 .3 .2 .11.Titreşim  takozları ve Bağlantı yerlerinin kontrolü ve torklanm ası
4.3.2.12.H areketli parçaların  greslenm esi
4 .3 .2 .13.Egzost gazı, çalışm a ortam  sıcaklığı, havalandırm a gözlem leri 
Egzost sistem  kontrolü
4.3.2.14.Jeneratör çalışm ası esnasında yağ, yakıt, su sızıntısının olup olm adığının ve m ekanik 
seslerin norm al olup olm adığının kontrolü.
4 .3 .2 .15 .0 tom atik  start m odülünün tüm fonksiyonlarının çalışırlığının testi yapılacaktır 
guruba suni arızalar verdirilerek m odülün kontrolü.

4 .4.Genel bakım  aşağıda belirtilen işleri kapsar.

4.4 .1 .M otor yağı değişim i.
4.4 .2 .Yakıt filtresi değişim i.
4 .4 .3 .Yağ filtresi değişim i.
4 .4.4.H ava filtresi değişim i.
4 .4 .5 .Su filtresi değişim i.
4.4.6.Radyatör suyunun değiştirilm esi ve seviye kontrolü.
4.4.7.Radyatör suyu antifriz oran kontrolüne göre antifriz değişim i.
4.4.8.Radyatör petekleri tem izliği.
4.4.9.M arş m otoru ve şarj alternatörünün kontrolü.
4.4.10.M ontaj cıvata ve bağlantıların  kontrolü.
4.4.11.M ekanik m otor donanım ının ve akşam ların kontrolü ve tem izliği.
4.4.12.V kayışlarının yırtılm a ve gergi kontrolü.
4.4.13.Turboşarj kom presörünün kontrolü ve bakım ı.
4.4.14.Enjektör, supap ve avans ayarı kontrolü.
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4.4.15.Jeneratör çalışm ası esnasında yağ, yakıt, su sızıntısının olup olm adığının ve m ekanik 
seslerin normal olup olm adığının kontrolü.
4.4.16.M otordaki korum a ünitelerinin m üşirlerinin kontrolü ve m otor korum a devrelerinin 
testleri.
4.4.17.T erm ostat ayarının m evsim sel kontrolü.
4.4.18.Jeneratör iç k ısm ının ve kabin yüzeyinin uygun solüsyon ile tem izlenm esi
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