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1. IŞIN KAPSAMI:
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı giriş noktalarında kullanılmak üzere 14 adet X-Ray

Bagaj Kontrol Cihazı ile ziyaretçi geçişlerinin hassas biçimde denetlenebilmesi için 13 adet
Kapı Tipi Metal Dedektörü konuşlandırılacaktır. Bu Teknik Şartname bagaj, paket, çanta gibi
kapalı cisimler içerisindeki organik ve İnorganik patlayıcı, uyuşturucu, kesici, delici, ateşli
silüları vb görüntüleyecek "X-Ray" cihazları ile insan üzerindeki manyetik ve manyetik
olmayan metal objelerin tespitine yarayan, bina içi kullanıma uygun ve panel tipi (eliptik
olmayan) "Kapı Tipi Metal Detektörlerinin (Walk-Through Metal Detector)" teknik
özelliklerini, eğitim ve garanti şartlarını, montajını ve çalışır halde teslimini kapsayacaktır.
Alınacak malzemelere dair detaylar, aşağıdaki maddelerde ayrıntılı biçimde yazılmıştır.

2. TEKNİKÖzrrı,İxr,rR:

2.1. KAPI rİpİ vıBrAL DEDEKTÖRÜ Öznrriı<ıBnİ ( 13 ADET )

2.1.1 Cihazın geçiş yüksekliği yaklaşık 2000 -/+l0 mm, iç genişliği 750 J+10 mm
olacaktır.

2.|.2 Cihazın yüksekliği azami 2300 mm, dış genişliği azami 930 mm olacaktır.
2.1.3 Cihaz her türlü aşırı gerilime ve kısa devrelere karşı korunmuş olacaktır.
2.1.4 Cihaz, içerisinden geçen kişinin üzerinde (metalden yapılmış ateşli silahlar ile

delici aletlerin kontrolü için) daha önceden belirlenmiş metal miktarından fazla manyetik ve
manyetik olmayan metal içeren nesneleri tespit ederek ışıklı ve sesli olarak uyarı yapacaktır.

2.|.5 Cihaz ana bağlantıları, soketli (konnektörlü) tip olacaktır. Cihazlat, yakın
mesafelerde tarama frekansları ayrı değerlere set edilerek asenkron olarak çalışabilecektir.

2.1.6 PC ile haberleşme özelliği için, RS232 bağlantı noktası bulunacaktır.
2,|.7 Cihazlar, yakın mesafelerde kullanıldıklarında, seslerinin ayırt edilebilmesi için

ses tonu şiddeti ve ses tipi ayrı ayrı değiştirilebilecektir.
2.|.8 Cihazlar, multizone ve sayı sayma özelliğine sahip olacaktır.
2.1.9 Cihaz, farklı hassasiyet seviyesine sahip olacaktır. Cihaz, en hassas seviyeye

ayarlandığında, 55 mm çaplnda küp metal (içi boş olabilir) veya 40 mm yüksekliğinde
silindirik kütle metalden (içi boş olabilir) yapılmış bir cismi rahatlıkla algılayacaktır. Cihazlar,
hatalı uyarı sinyali vermeyecek şekilde imal edilecektir. Bunun yanl sıra cihaz, ayarlandığı
hassasiyet seviyesine uygun olarak en alt noktadan (döşeme kotundan) en üst noktaya kadar,
aynı hassasiyetle arama ve bulma kabiliyetinde olacak, çalışma alanı içerisinde ölü bölge ya
da nokta bulunmayacaktır.

2.|.l0 Clhaz, etrafinda bulunan metallere ve parazit sinyallerine karşı kendini test

edip koruyacak, böylece sağlıklı ve güvenilir kontrol yapma özelliğinde olacaktır.
2.1.1l Ölçtl ve bakım elemanlarının erişebileceği her yer, gerilim kaçağına karşı

"topraklanmış" olacak, hayati tehlike arz eden gerilim noktaları için de işaret ve yazı|ar|a

uyarı ihbarları bulunacaktır.
2.1.12 Clhazlar, gerilim kaçaklarına ve yabancı frekanslara (RFI, AMI vb.) karşı

korumalı olacaktır.
2.|.l3 Cihazın programlarına girmek için, belirli bir kullanım şifresi bulunacaktır.
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2.1.|4 Cihazın elektronik birimleri, toza, neme, ısıya ve darbelere karşı standartlar
dahilinde korunmalı imal edilecektir.

2.1.15 Cihazın, yakın çevresindeki metallerden aşırı etkilenmesi halinde kontrol
ünitesi, bu durumu kompanze edecek ve önceden ayarlanmış hassasiyet seviyesinin
değişmemesini sağlayacaktır.

2.|,16 Cihaz, hangi hassasiyet seviyesine ayarlanırsa ayarlansın 50 cm uzaklıkta sabit,
l25 cm uzaklıkta ise hareketli metallerden etkilenmeyecektir.

2.|.l7 Cihazın LED display göstergelere sahip olacaktır.
2.1.18 Cihaz|ar prENV 50l66-1'de belirtilen değerlerin çok altında olacak, kalp

pillerine ve manyetik bantlara vb zarar verneyecek özellikte olacaktır.
2.1.19 Cihazlar, CE Normlarına uygun olacak, CE Belgesine sahip olduğu

belgelenecektir.

2.1.20 Cihazlar, elektrik kesildiğinde veya kapatıldığında içindeki ayarları, geçiş
sayılarını aklında tutabilecek, açıldığı zaman kendisine tanımlanan göreve kaldığı yerden
devam edecektir.

2.|.2| Cihazlar, geçiş tamamlandığında sesli ve ışıklı uyan yapıp ikinci geçişin
sağlıklı bir şekilde yapılmasını otomatik olarak sağlayacaktır.

2.1.22 Cihaz|ar, herhangi bir kullanıcı hatasına karşı tek tuş ile "Standart Fabrika
Ayarları"na dönebilecektir.

2.1.23 Cihaz, iç ortamlarda çalıştırılmak üzere tasarlanmış olacaktır.
2.|,24 Yüklenici, Kapı Tipi Metal Dedektörü için aşağıda belirtilen standartları esas

alacak şekilde, "Akredite Laboratuarlardan" temin edeceği raporları, Kabul Komisyonuna
teslim edecektir. Temin edilen raporlar teklif edilen cihaza ait olacak ve cihaz standartlarda
belirtilen limit değerleri karşılayacaktır. Raporlarda cihazınmarka ve modeli açık olarak ifade
edilecektir. Gerek aşağıda ifade edilen standartların testlerinde gerekse teknik şartnamede
belirtilen diğer şartlarda c|haz fonksiyonlarında bozulma, değişiklik, yeniden ayar ihtiyacı
olmayacak ve clhaz tüm fonksiyonlarıyla çalışmaya devam edecektir.

i.TS EN 61000-6-1: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic
Standards; Immunity for Residential, Commercial and Light-Industrial
Environments (Elektromanyetik Uyumluluk (EMU), Bölüm 6-];Genel
Standartlar-Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin
Bağışıklık Standardı)

ii.TS EN 61000-6-3: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic
Standards; Emission Standard for Residential, Commercial and Light-Industrial
Environments (Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 6-3:Genel
Standartlar-Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Emisyon
Standardı)

iii.Ts EN 6l000-3-2: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits -
Limits for Harmonic Current Emissions (Equipment Input Current < 16 A per
Phase) (Elektromanyetik (lyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınır Değerler -

Harmonik Akım Emisyonları için Sınır Değerler (Cihazın Faz Başına Giriş
Akımı < 16 A)

iv.TS EN 61000-3_3: Elektromagnetic Compatibility (EMC) Part 3-3: Limits -

Flicker in Puplicges, Voltage Flıuctuations and
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Low - Voltage Supply Systems, for Equipment with Rated Current < 16 A per
Phase and not Sunjected to Conditional Connection (Elektromanyetik
UYumluluk (EMU)-Bölüm 3-3: Sınır Değerler-Beyan Akımı Faz Başına l6 A
(Dahil) Olan ve Şartlı Bağlantıya Tabi Olmayan Cihazlar için Atçak Gerilim
Besleme Sistemlerindeki Gerilim Değişiklikleri, Dalgalanmaları ve Krpışma
Sınırları)

v.TS EN 60068-2-27: Environmental Testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and
Guidance: Shock (Çevre Şartlarına Dayanıklılık Temel Deney Metotları-Bölüm
2: Deneyler- Deney Ea ve Kılavuz: Mekanik Darbe )

2.2.25 Cihaz en azIP 55 koruma standardına sahip olacaktır.
2.2.26 Cihaz; elektronik (USB disk, RFID Kartlar, CD/DVD vb) ve manyetik

medyaya (manyetik kaset ve disketler vb) zarar vermeyecektir.
2.2.27 Yüklenici; cihaz|ara ait broşür, prospektüs, bakım onarrm ve kullanıcı kitapları,

CD/DVD'leri teklifle beraber verecektir.
2.2.28 Clhaz üzerinde bulunacak bir etikette clhazın marka, model ve imal tarihi

(ihale tarihi itibariyle son 2 (iki) yıl içerisinde üretilmiş olacaktır), seri numarası, üretim yeri,
üretici bilgileri yer alacaktır.

2.2.29 Şebeke besleme voltaj frekansı ile fiş ve prizlerde Avrupa-Türk standartlarına
uyulacaktır. Kablo ve konnektörler uluslararası standartlara uygun olacaktr.

2.2.30 Bütün cihazlarda aynı tip ve kod numaralı komponent ve devre elemanları
kullanılacaktır. Arızalı durumda bulunan bir cihazın arızalı modülü, sağlam ve çalışır
durumda olan bir cihazın aynı modülü ile değiştirildiğinde kapı detektörü problemsiz

çalışacaktır.
2.2,3| Cihazda bulunan her türlü elektronik kart modüler şekilde ve plug-in tipinde

imal edilmiş olacaktır. Kartların tümünde SMD teknolojisi uygulanmış olacak, kartlar
üzerinde kablo ile at|ama, irtibat, bağlantı yapılmayacaktır.

2.2.32 Cihazlar haftada 7 (yedi) gün, günde 24 (yirmi dört) saat sürekli çalışmaya
müsait olacaktır.

2.2.33 Cihazın çalıştırılacağı enerji panosu İdare tarafından gösterilecek, cihaz
beslemesi için kablolama Yüklenici tarafindan yapılacaktır.

2.2.34 Kapı detektörlerin tümü aynı marka ve model olacaktır.
2,2,35 Kapı detektörü; manyetik ve manyetik olmayan metal cisimleri tespit ederek

sesli ve ışıklı ikaz verecektir. Sesli sinyal melodileri seçilebilir ve sesli sinyalin ses şiddeti
ayarlanabilir/kapatılabilir olacaktır.

2.2.36 Cihazlar |50-240 V AC, 50+3 Hz şebekeden beslenecektir. Bu sınırlar
içerisinde şebekede meydana gelebilecek değişimlerden etkilenmeyecek ve performans kaybı
olmadan çalışacaktır. Cihaz ani gerilim değişimlerine, şebekeden gelecek olumsuzluklara,
kısa devrelere ve DC ters polarmaya karşı korunmuş olacaktır.

2.2.37 Clhazın tüm ayar ve kontrolleri mikroişlemci kontrollü olacaktır. Sistemin
durumu, programlama bilgileri, hata ve arıza komutları ekrandan izlenebilecektir (alfanumerik
ya da LCD).

2.2.38 Hassasiyet seviye ayan ve işlem modları l|e hafıza bilgilerinin güvenliğini
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i. Mikroişlemcinin programına girmek için belirli bir kod ya da

şifre kul lanılacaktır.
ii. Mikroişlemcide enerji kesilmesi durumunda mikroişlemci

program bilgilerinin silinmesini önlemek için silinmeyen hafıza
kullanılacaktır.

2.2.39 Metalin vücudun hangi bölgesinde bulunduğunu gösteren ışıklı gösterge,
döŞeme kodundan başlayıp kapı boyuncauzanacaktır, bu ışıklı göstergeler kapı panellerin her
ikisinde ve hem ön hem de arka tarafinda bulunmalı ve bu ışıklar yandan bakıldığında da
görülebilir olmalıdır. Kapı üzerinde bulunan bir ışıklı gösterge veya ekran vasıtası ile
DUR/GEÇ komutları gösterilecektir. Kapı tipi metal detektörünün içerisinden kişi geçerken
alarm verdiği durumda ve metal detektör alarm verTnese dahi içerisinde geçiş yapan biri
varken dur ikazı verilecek, kapı tipi metal detektörünün tarama alanı tamamen boş iken geç
sinyali verilecektir.

2,2.40 Cihaz çok algılama bölgeli (multizone) olacak ve ışıklı alarm sinyali sadece
metal objenin geçtiği bölgeden alınacaktır.

2.2.4l Kontrol ünitesinde veya kapı üzerinde tespit edilen metallerin yoğunluğunu ve
hacmini belirtir özellikte gösterge paneli bulunacaktır.

2.2.42 Kapı Tipi Metal Detektörü içerisinden geçen ve sinyal vermediği kişilere
İdare'nin belirleyeceği oranda sanki metal varmış gibi sahte (rastgele) alarm verecektir.
Rastgele alarmın melodisi normal alarm melodisinden farklı olacak ve kullanıcı bu alarmın
rastgele alarm olduğunu anlayacaktır.

2.2.43 Kapı kolonunda tepeden tabana kadar dizilmiş LED serisinden oluşan bölgeler
birbirini aralıksız takip edecektir. Şılpheli cisim kapıdan geçtiğinde o bölgede bulunan LED
grubu aktif hale gelecektir (yanacaktır).

2.2.44 Clhaz; programlanabilecek ve hassasiyet seviyesi ayarlanabilir olacak, kaç
hassasiyet programı ve her programda kaç seviye ayarı olduğuna dair dokümanları Kabul
Komisyonuna teslim edilecektir.

2.2,45 Bütün kontroller, kontrol ünitesi üzerinden yapılacak ve ünite üzerinde, şifre,
program seçme ve programlama bİlgİlerİ, hata ve ar|za tespİtİ, hassasİyet sevİye ayarı, sesli
uyan sinyali, ayar|anabilir ve kapatılabilir ses seviye ayafl) alarmın 'reset' edilmesi gibi
kontroller olacaktır. Cihaz, uzaktan ayarlamak ve kontrol etmek için bir bağlantı noktasına
sahip olacaktır.

2,2.46 Cihaz, açmalkapama (on/offl anahtarına sahip olacaktır. Cihazın açma kapama
anahiarı açık durumda iken (on) bobinler, açma kapama anahtarı kapalı (off) duruma
geçirilmediği müddetçe enerjili olacaktır.

2.2.47 Cihaz; bulunduğu yerden başka yere taşındığında, çevresindeki metal miktarı
değiştiğinde otomatik olarak kendini kompanze edecektir.

2.2.48 2 (İki) veya daha çok kapı detektörtl birbirini etkilemeden ve hassasiyetini
bozmadan en faz|a aralarında 30 (otuz) cm mesafe olacak şekilde kullanılabilecektir.

2.2.49 Cihazın; çarpma sonucu devrilmemesi ve panel alt kısımlarının ıslak zeminden
etkilenmemesi için gerekli önlemler alınacak, bu amaçla destekleyici tabanlar (anti-tilt bases)
olacaktır. Destekleyici taban (anti-tilt bases) yüksekliği en az 8 (sekiz) cm olacaktır. Ayrıca
cihazda bulunan vida yatakları, düğmeleri (butonlar), çıkıntıları vs zaman|a deforme"'-*ü}l{ } vQ



2.2.50 Kapı üzerinde, enerji kesintisinde cihazı en az 20 (yirmi) dakika besleyecek
batarya olacaktır.

2.2.5l Cihaz; en az (-10 'C ile +50 oC) 
çevre sıcaklığında ve Yo95 bağıl nemde tam

performans çalışacaktır.
2.2.52 Kapı detektörlerinde kendi kendini test etme özelliği (built-in-test) olacaktır.
2.2.53 Kapı detektörü ayaklarında bulunan kart, modül gibi unsurların değişimi

sadece o unsunın sökülmesi veya kapı üzerindeki şerit LED'lerin sökülmesi ile
gerÇekleŞtirilecek, bu türden modül-kart değişimleri kapı detektörü ayaklarının açılması-
sökülmesi vs ile olmavacaktır.

2.2 X_RAY BAGAJ ARAMA CLHAZI Özgıri«LERİ ( 14 ADET )

2.2.1 En az 4 X Zoom Fonksiyonu olacak, aynca Variable Zoom (ekran üzerinde
bağımsız olarak arzu edilen yerde istenen büyüklükte zoom) özelliği de olacaktır. Zoom
Fonksiyonu devrede iken, makine duracak, bagaj geçişine müsaade etmeyecektir.

2.2.2 Cihazların tünel ölçüleri,62cm x 43 cm +/- 5 cm olacaktır.
2.2.3 İmalat ve montaj malzemeleri standart olacak, ara bağlantılar tersine

takılamayan soketli (konnektörlü) tip olacaktır. Elektronik devre modüler ve (plug-in) tipinde
imal edilmiş olacaktır. Cihaz içerisinde, gerekli ayarları yapmak ve ar:ıza bulmak amacı ile
kolay erişilebilecek yerlerde test ve ölçü noktaları bulunacaktır. Bakım kolaylığı için
gerekiyorsa uzatma kablosu ve bordu da cihaz|arla birlikte verilecektir..

2,2.4 Cihazların işletilmesi personelin hatalarına asgariye indirmek için, en az 22''
Alfa nümerik veya daha büyük ekranlı, kontrol klavyesi su geçirmez özellikli, her fonksiyon
iÇin tek tuşla fonksiyonel olup rahatlıkla kumanda edilebilir bir yapıda olacaktır. Söz konusu
"monitör" ve "klavye" nin gerektiğinde başka bir yere taşınabilmesi için bunlar sabit değil
seyyar olacaktır.

2.2.5 İşletme içinde eleman yetiştirebilmek ve kullanıcı personelin çeşitli
dönemlerde eğitimini sağlamak amacıyla, her cihazda 'Simule Edilmiş Tehdit Görüntüleri'
içeren, Operatör Eğitim Programı yüklü olacaktır.

2.2.6 Görüntü, tek tuş kumandası ile renkliden siyah beyaza veya siyah beyazdan
renkliye dönüşecektir.

2.2.7 Cihazların Kumanda Klavyesi üzerinde, analizi kolaylaştırmak için kısa yol
tuş özelliği olacaktır.

2.2.8 Cihazın otomatik ve manüel arşivi olacak, bu özelliği hard diske kayıt
yapacaktır. Cihazdan bagaj geçmediği sürede boş kayıt yapmayacaktır. Arşivdeki imajlar,
tarih ve saat ile geri getirilebilecek, geri getirilen imajlar üzerinde irdeleme
(organik/inorganik, zoom vs.) yapılabilecektir. Arşiv, daha evvel saptanmış kayıtları, cihazın
kayıt kapasitesi dolduğunda otomatik olarak eskileri silecektir.

2.2.9 Cıhazın işletiminde kullanılan bilgisayar minimum 4GB Ram, minimum 4TB
HDD ve 2 GB Ekran kartı kapasitesine sahip olacak, 16x DVD ROM ihtiva edecektir.

2.2.10 Yüksek absorbsiyonlu cisimlerin arkasına gizlenmiş düşük absorbsiyonlu
cisimler aynı anda ekranda görülebilir olacaktır.
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2.2.12 X-Ray ünitesinin çelik saç işleme kalınlığı en az35 mm olacaktır.
2.2.|3 Radyasyon Kaçağı, kabin yüzeyinde 5 cm uzaklıkta 0.1 m.rem/saat'ten yukarı

olmayacaktır.
2.2.14 Cihazşehir şebekesinden beslenebilecek özellikte olacaktır.
2.2.|5 X-Ray Dozu, banyosu yapılmış veya yapılmamış filmler ile manyetik

bantların bozulmasına neden olmaması için 1600 ASA 33 DIN fotoğraf filminin en az on defa
geçmesi halinde dahi bozulmasına neden olmayacak seviyede olacaktır.

2.2.16 Cihaz, operatör ve bakım teknisyeninin sağlığı ve güvenliği açısından 220 V
üstündeki yüksek voltaja karşı korunmuş olacaktır.

2.2.|7 Cihaz monitöründeki görüntünün uzaktaki merkezi bir bilgisayardan
gönilmesi sağlanacaktır ( Network Display Stations ).

2.2.18 Cihazda taranan nesneler veya paketler içerisinde patlayıcı bulması
durumunda, yüklü programı sayesinde ekran üzerinde bulunan noktayı işaretleyerek operatörü
uyaracaktır. (Target Image Program)

2.2.|9 Cihazlar, CE Normlarına uygun olacak, CE Belgesine sahip olduğu
belgelenecektir.

2.2.20 Tüm malzemeler; paslanma, küflenme, toz, şok ve titreşime karşı korunmuş
olacak, her türlü plug-in modül ve soketler yuvaya tam oturacaktır.

2.2.2| Cihaz üzerindeki bir etikette model, imalat tarihi, seri numarası, imalat yeri,
üretici firma bilgileri yer alacaktır.

2.2.22 Teklif ve Kabul aşamasında temin edilecek her türden doküman ve Test
Raporları; teklif edilen cihaza ait olacaktır. Testler ve periyodik kalibrasyonları akredite bir
laboratuarda yapılmış olacak ve idareye belgelenecektir.

2.2.23 Cihaz yazılımının, garanti süresi ve soffası 5 (beş) yıl içerisinde Yüklenici
tarafindan geliştirilmesi durumunda, İdareye bilgi verilecek ve satın alınan cihazlara yeni
yazılım ücretsiz olarak yüklenecektir.

2.2.24 Cihaz Türkçe kullanım menüsüne sahip olacaktır.
2.2.25 Cihaz, ECAC Test Merkezlerinden biri olan Fransız Sivil Havacılık Teknik

Servisi (STAC) WEB sitesinde yayınlanmış ve sertifika almış cihaz|ardan olacaktır.
2.2.26 Cihaz, IEEE/ANSIN42.44-2008 Standardına belirtilen minimum performans

gerekliliklerini karşılayacaktır. Testlerde ASTM F 792-08 test çantası kullanılacaktır.
2.2.27 Cihaz, ASTM F792-08 ve ECAC STP test kitlerindeki testlerden Teknik

Şartnamece istenilenleri karşılayacaktır. Her iki test kiti de testlerde kullanılmak üzere
yüklenici tarafindan temin edilecektir. Test kitlerinin neredeıı/hangi firmadan temin edildiği
İdareye bildirilecek ve üreticisi tarafindan onaylanmış olacaktır.

2.2.28 Radyasyon kaçağı cihaz kabininden 5(beş)cm mesafede 0.1 mfusaat'ten daha
az olacaktır.

2.2.29 [0.1 mR/hr (1.0 pıSv/hr) at 2"].Radyasyon kaçağı ölçümü kabinden her
yönden 5 (beş) cm mesafede özellikle tünel giriş ve çıkışlarında bulunan perde önlerinde de 5
(beş) cm mesafede yapılacaktır, tünel önce boşken, sonra tünel içerisinde tam ortada (X-RAY
ışın çıkışı üzerinde) kalacak şekilde obje/objeler/su kütleleri (farklı yapıda ambalajlar
içerisinde ve/veya üstü açık) geçirilerek yapılacaktır. Tünel boşken yapılan radyasyon kaçağı
ölçümü ile objeli yapılan radyasyon kaçağı ölçümleri her zaman 0.1 mRJsaat'ten daha az [0,|
mR'/hr[ 

p] 

at 2"f 
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pSv/h olacaktır. Ölçümler, Berthold LB l23 UMo cihazı velveya benzeri cihazlar ile
yapılacaktır. Ölçtlmler sırasında cihaza bağlanacak ölçü aletleri ya dayazılım marifeti ile kV
(KiloVolt) ve I (Akım) değerleri sürekli ölçülecek, objeli ve objesiz yapılan ölçümlerdeki
Voltaj ve Akım değerlerinde bir değişme olmayacaktır. Testler için gerekli cihaz ve
malzemeler yüklenici tarafından temin edi lecektir.

2.2.30 Cihaz, en az tünel giriş ve çıkışları yüzeyinde mutlaka olmak üzere en az 2
(iki) adet acil durdurma anahtarlarına sahip olacak, ilave olarak operatör kontrol paneli-
Klavyesi üzerinde de acil durdurma anahtarı bulunacaktır.

2.2.3l Cihazın en azından giriş ve çıkış kısmında ve operatör kontrol paneli-klavyesi
üzerinde Cihazın enerjili olduğunu (POWER ON) ve X-RAY'in aktif olduğunu (X-RAY oN)
gösterir ışıklı göstergeler (Indicator Lights) bulunacak, ilave olarak cihaz X-RAY üretirken
clhazın içerisine vücudun herhangi bir parçasının sokulmaması amacıy|a göze çarpan-dikkat
Çekici ikaz, uyarı ya^ ve işaretleri (solmayan, silinmeyen ve yerinden çıkmayan)
konulacaktır.

2.2.32 Cihazın insan sağlığını tehlikeye sokacak bölümlerine erişimin olması
durumunda tehlikeyi ortadan kaldıracak elektriksel ve mekanik önlemler alınacaktır. Bu
türden yerlerde uyarıcı ikaz ve etiketler (solmayan, silinmeyen ve yerinden çıkmayan)
kullanılacaktır.

2.2.33 Cihazın sistem parametreleri, şifre korumalı olacak ve yüklenmiş bilgilerin
(set-up, yazılım vb), operatör tarafından yanlışlıkla silinmesi önlenecektir.

2.2.34 Cihazın açılıp kapanmasını sağlayan mekanik bir açma anahtarı Klavye
üzerinde bulunacaktır.

2.2.35 Cihaz CE Belgeli olacak, CE Deklarasyonu ilgili Avrupa Parlamentosu
Direktiflerini (Electromagnetic Compatibility-Directive 2004l|08/EC, Machinery- Directive
2006l42lEC, Low Voltage- Directive 2006l95lEC) karşılar durumda olacak ve bu CE Belgesi
üzerinde görülecektir. Yüklenici kabul aşamasında CE ile ilgili Test Raporlarını idareye
verecektir. CE ile ilgili Test Raporları en M; EN 6l000-4-2, EN 6l000-4-3, EN 6l000-4-4,
EN 6l000-4-5, EN 6l000-4-6,, EN 6l000-4-1l, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022,
EN 61000-6-2, standartlarını içerecektir. CE ile ilgili testler ve yukarıda ifade edilen diğer
testlerin sonuçlarını gösteren Raporlar Kabul aşamasında İdareye teslim edilecektir. Rapor
Tarihi 5 yıldan eski olmamalıdır.

2.2.36 Cihaz, harddiskler, Taşınabilir Bellekler, Notebook, Tablet, Cep Telefonları
gibi taşınabilir elektronik ve manyetik malzemeye zarar vermeyecektir.

2.2.37 Şebeke besleme voltaj ve frekansı ile fiş ve prizlerde Türk Standartlarına
uyulacaktır. Türk Standartlarına uygunluğu için ilave adaptör vs kabul edilmeyecektir.

2,2.38 Cihazda kullanılan elektronik-elektriksel kartların tümünde SMD Teknolojisi
kullanılacak, kart/kartlar üzerinde herhangi bir amaçla kablo bağlantısı kullanılmayacaktır.

2.2.39 -20oC ile +50oC ortam sıcaklığında, 0 oC ile 40 oC arası operasyon sıcaklığına
uygun ve en azYo|O ile o/o90 arası bağıl nemde çalışabilir olacaktır.

2.2.40 <70 dBA (70 dBA'dan küçük olacak) güniltü seviyesine sahip olacaktır.
2.2,4l Konveyör hızı 0,20-0,24m/sn arasında olacaktır.
2,2.42 Konveyör bandı kuwetlendirilmiş tekstil baz|ı malzemeden yapılmış olacak

ve üzerinde zımba teli vs gibi her türlü metal birleştirme elemanları, kullanılmayacaktır.
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2.2.43 Konveyör kontrolü; kontrol klavyesi üzerinde bulunacak; İleri, Dur ve Geri
olmak üzere "push button" türü anahtarlarla sağlanacaktır. Aynı amaca yönelik farklı
Çözümler varsa teklifte bildirilecektir. Konveyör hareket halinde iken ve durdurulduğun,da
kesinti olmaksızın ekran görüntüsü alınmaya devam edilecektir. Ekranda işlem bittiğinde en
son yapılan kontroli.in görüntüsü kalacaktır.

2,2.44 Tünel giriş ve çıkışlarında, giriş ve çıkışın tümünü örtecek-kaplayacak şekilde
kurŞunlu perde kullanılacaktır. Kullanılacak kurşunlu perde en fazla 0.60 mm Pb eşdeğerine
sahip olacaktır.

2.2.45 Cihaz açıldığında kendi kendini test etme özelliğine sahip olacaktır. Cihaz ilk
aÇıldığında kendi kendini test ederek çalışır duruma gelecektir. Bu süre en faz|a 2 (iki) dakika
olacaktır.

2.2.46 Kısa süreli enerji kesilmelerinde [maksimum 1 (bir) dakikaf clhaz bilgisayarı
ve set-up değerlerinde bilgi kaybı ve değişimi olmayacak, enerji normal hale döndüğünde
ayrrcabir ayar gerektirmeden clhaz tüm fonksiyonları ile çalışmaya devam edecektir. Kısa
Veya uzun süreli enerji kesilme ve dalgalanmasında c|haz hafıza ve kayıtlarında kayıp
olmayacaktır

2.2,47 Testler 198 - 242V voltaj aralığında yapılacaktır. Yüklenici muayene ve
kabul testlerinde uygun güçte Varyak (ayarlanabilir transformatör) temin edecektir. Muayene
aŞamasında bu cihazlar kullanılarak, X-RAY cihazında KGK kullanılmaksızın clhaz
fonksiyonları testten geçirilecektir.

2.2.48 Cihazı besleyecek kablonun fişi UPS tipi topraklı olacaktır.
2.2.49 Monitörler ve operatör kontrol klavyesi dahil komple setin güç tüketimi

220Y' da 7 amper seviyesini aşmamalıdır.
2.2.50 Cihazın X-Ray jeneratörü 160 kV-165 kV gerilim değerinde çalışacaktır.

Anod akımı 160 kV'ta: enfaz|a 1.0 mA olacaktır, X ışın demeti yayılım yönü; tünel içerisinde
kontrol edilen maksimum obje boyutunda, köşelerinde, kenarlarında herhangi bir eksilme,
kırpılma, kesilme olmayacak şekilde olmalıdır. Jeneratönin soğutma yapısı kapalı tip yağlı
soğutmalı olacaktır. X-RAY kaynağı üzerinde harici bir soğutma fanı ve ısı kontrolü için
termostat ya da benzeri elemanlar kullanılmayacaktır. Cihaz çalıştırıldığında X-Işını
kaynağının ısıtılması için bir prosedür (warm up) olmayacaktır. X-RAY jeneratörü; ömrünü
tamamlayana kadar periyodik rutin değişime, bakım ve onanma ihtiyaç duymayacaktır.

2.2.5l Cihazın X-Ray dedektör hattı L şeklinde (L shaped detector) ve en az 7280
photo dedektör içerir olacaktır.

2.2.52 Operatörün kullanacağı monitör en az22" (yirmi iki inch) olacaktır.
2.2.53 Sistem, operatörün kontrol edilen farklı yoğunluklarda tüm objelerin detaylı

bir şekilde görüntülenmesi için optimum kontrast ve yüksek detaylı rezolüsyon kullanımına
sahip ve İmage prosesi ile ilgili özelliklerin her biri tek butonla kontrol edilebilir olacaktır.

2.2.54 Cihaz, yüksek yoğunluklu nesneler ile maksimum nüfuz etme (penetration)
limitlerini aşan (penetrate edemediği) nesneleri (organik ve inorganik maddeler) gerçek
zaman (real time) olarak ayıracak ve operatörün dikkatini çekecek tarzda görsel olarak
işaretleyecektir.

2.2.55 Maksimum nüfuz etme (Penetration) limitlerini aşmayan kalınlıktaki çelik sac
arkasına yerleştirilmiş organik maddeler şekil olarak görüntülenecektir.
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2.2.56 Cihaz, inceleme esnasında konveyör bandının durdurulup tekrar çalıştırılması
durumunda incelenen nesnenin tam görüntüsünü gösterecektir.

2.2.57 Bagaj, çanta vb nesneler açılmadan ayrıntılı bir şekilde görüntülenecektir.
Kontrol işlemine tabi tutulan nesne bir taraftan monitör üzerinde görüntülenirken diğer
taraftan otomatik olarak cihaz hafızasında saklanacak (gönintü bilgileri ekranda mevcut iken
kayıt yapacak - Video Activated) ve kontrole tabi diğer nesne tarafindan silinmeyecektir.
Önceki görüntü kontrol panelindeki bir buton yardımıyla ekrana getirilebilecektir. Monitörde
izlenilen en son görüntüden başlayarak geriye doğru sırası ile en az 8 (sekiz) gönintü
çağrılarak tekrar izlenecektir.

2.2.58 Görüntünün detaylı izlenmesi istendiğinde, ekranın bölgelere ayrılması,
istenilen bölgenin kontrol masasından seçilerek büyütülmesi mümkün olacaktır. Minimum
l6x'e kadar zoom yapılacaktır

2.2.59 Boş ekran görüntüsü kaydedilmeyecek, minimum 20.000 (yirmibin) görüntü,
(Her bir görüntüye ait özgün (unique) en az tarih ve zaman bilgilerini içerecek şekilde) cihaz
belleğinde saklanabilecektir. Hafıza dolduğunda ilk kayıttan başlayarak silip (FIFO - first
iıı/first out) yeni görtintüler kaydedebilecektir

2.2.60 İstenen tarih ve saat aralığındaki görüntüler ekrana getirilecektir (kayıt
zaman1 tarih ve saat bilgileri olacaktır).

2.2.6l Ekran görüntüsü cihazın fiziki yönü değiştirilmeksizin konveyör hareket yönü
ile aynı yönde ekrana gelecektir. Konveyör hareket yönü sağdan sola iken görüntü ekranın
sağından soluna doğru olacak, konveyör hareket yönü soldan sağa iken görüntü ekranın
solundan sağına doğru olacaktır.

2.2.62 Kaydedilen görüntüler JPEG veya BMP formatında export edilebilecek,
istendiginde USB flash belleğe kaydedilebilecektir.

2.2.63 Cihaz, X-RAY kaynağının aktif olduğu toplam süreyi gösteren ışıklı-nümerik
sayısal bir sayaç-saate sahip olacak ve cihaz üzerinde herhangi bir kapak açmaksızın
görülebilecek şekilde cihaz gövdesi üzerine monteli olacaktır. Yazılımsal olarak cihaz
ekranından verilen bilgi kabul edilmeyecek, sadece bu isteğe özel harici bir sayısal sayaç
bulunacaktır.

2.2.64 Cihaz en az aşağıdaki fonksiyonlara sahip olacak ve bu fonksiyonları real
time (Konveyör bandı durdurulmadan, bagaj X-Ray cihazı içerisinde ana|iz edilirken, aynı
anda) olarak bagaj görüntüsüne uygulayacaktır;

a) Multi enerji görüntüleme,

b) Detay artffma,

c) Kenar belirginleştirme,
d) Siyah/beyaz görünüm,

e) Organik/İnorganik ayırTna,

f) Sahte renklendirme,
g) Ters renklendirme,
h) Yüksek nüfuz etme gücü,

i) Değişken kenar belirginleştirme, renk aynmı, kontrast seviyesi,
j) Zoom (Bn az l6x),
k) Otomatik resim arşivleme (FIFO),
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m)T ariU zaman gö sterges i,

n) TIP (Tehdit objeleri gösterme),

o) Yüksek yoğunluk alarmı (Organik ve İnorganik tehlike alarmı),
p) İsteklinin sahip olduğu diğer özellikler teklifte bildirilecektir.
q) Bagaj sayacl ve Önceki bagajların görüntülenmesi fonksiyonları da cihaz da

bulunacaktır.

2.2.65 Yüksek Yoğunluklu ve tehdit unsuru olması muhtemel organik maddelerin
otomatik olarak işaretlenmesi fonksiyonu olacak ve bu fonksiyon ileri ve geri taramada,
oıı/off anahtarının açılmasıyla çalışmaya başlayacak, cihaz kapatılana kadar aktif durumda
kalacaktır. İşaretlenen alan operatörün dikkatini çeken bir renkle ring içine alınarak
işaretlenecektir. Cihazın kapatılıp açılması veya enerji kesintisi akabinde çalışmaya
başlamasında ek bir işleme gerek olmaksızın bu fonksiyon tekrar aktive olacaktır.

2.2,66 Cihaz ileri ve geri taramada inorganik yoğun maddeleri otomatik olarak
algılayıp o bölgelerin rengini otomatik olarak açmalı ve konveyör bandını otomatik olarak
durdurmalıdır. Ayrıca çok büyük inorganik malzemeleri çerçeve içerisine de almalıdır.

2.2.67 Kumanda Konsolu (Klavye); cihaz kullanılmadığı zamanlarda ilgisiz kişilerin
kullanımına engel olacak şekilde fiziki anahtar ve elektriksel olarak korumalı olacaktır.

2.2.68 Cihaz, başka cihaz|arda enterferans meydana getirmeyecektir. Kendisi de her
türlü RF ve güç beslemesinden kaynaklanan harmoniklerden etkilenmeyecektir.

2.2.69 Cihaz|ar, düşük ve aşırı gerilim ile kısa devrelere, DC beslemelerinde ise ters
polarmaya karşı korunmuş olacaktır.

2.2.70 Cihazın hareket edebilmesi özel tekerlekler vasıtasıyla sağlanacak ve cihaz
gereken işlemler yapıldıktan son_ra sabitlenecektir.

2.2.7l Cihazda ana|ize tabi tutulan herhangi bir nesne yok ise, cihaz X-Işını
üretmeyecektir.

2.2.72 Set-up işleminde yapılabilecek hatalı işlemin cihaz fonksiyonlarını bozması
engellenmiş olacaktır.

2.2.73 Cihaz|arda. güncel şekilde kurgusal tehdit unsurları [Threat Image Projection
(TIP)] görüntülenecektir. TIP konusunda Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlar da

ECAC Doc.30'un son versiyonu esas alınacaktır.
2.2.74 Kurgusal Tehdit Unsurları (TIP); operatörün dikkatinin test edilerek

belirlenmesi, operatörün kontrolü, belirlenmiş tehdit unsurlan kullanılarak operatörlerin tespit
kabiliyetinin artırılması gibi amaçlarla kullanılacaktır. Sistem; kontrol edilen nesne (bagaj,

çanta, kutu vs) ekrandan geçerken (bag is being screened) tehdit unsuru obje/ objeleri kontrol
edilen nesnenin (bagaj, çanta, kutu vs) içerisinde, ona ait bir obje gibi gerçek bir tehdit unsuru
olarak gösterecektir. Operatörün TIP görüntüsünü anlayarak kontrol klavyesi üzerinde
bulunan bir anahtara basması ile TIP görüntüsü ekrandan silinecek ve kontrol edilen nesne
görüntüsü ekranda kalacaktır. Operatörün eylemi yöneticinin-otoritenin incelemesi amacıyla
kayıt edilecektir.

2.2.75 TIP Görüntüleri; değişik marka, model ve farklı büyüklük ve küçüklüklerde
(Silah, bıçak, patlayıcı başta olmak üzere) tehdit unsurlarını içerecektir. Görüntülere
Yükleniciden yardım almaksızın İdare yetkililerinin ilave görüntü eklemesi mümkün
olacaktır. TIP görüntüleri, operatörün bu görüntünün kurgusal olduğunu anlamasına neden
olabilecek bir ipucu j ş,,4



2.2.76 TIP görüntüleri kontrol edilen nesne sınırları dışında ve nesne görüntüsü
üzerinde aynı yerde görüntülenmeyecek, nesne içerisinde farklı yerlerde görüntülenecektir.
Bu husus muayene testlerinde aynı bagaj-çanta vs üzerinde bagaj-çantanın tünel içerisinde
Yeri değiŞtirilmeksizin 25-30 (yirmibeş-otuz) arasl sayıda tünelden her iki yönde de
geÇirilerek ve her geçişte TIP görüntüsü aktif olacak şekilde test edilecektir.

2.2.77 Yüklenici; ECAC STP ve ASTM F 792-8 Test Kitlerini belgeleri ile beraber
test aŞamasmda temin edecektir. Aşağıda belirtilen testler, test kitleri üzerinde yapılacak, Test
kitlerinde bulunmayan ancak Teknik Şartnamece istenilen özellikteki test malzemeleri de
aynca temin edilecektir. Test kitlerine ait sütunlarda bulunan test numaraları, o test kitlerine
ait özgün (unique) numaralardır.

2.2.78 Clhaz Temel Fonksiyonel Özellikleri Aşağıda tabloda belirtildiği gibi olacaktır;

özrr,r,ixınn isrpNir,rN ECAC TEST
PIECE (sTP)

ASTM

F 792-0|E2
AÇIKLAMA

PENETRATION

(ÇELİĞE NUFUZ
ETME)_THICK
MATERIALS

35 (otuz beş)

mm altındaki
kurşun (Pb)

görülecektir.

Test 4b

Thick Material
Differentiation.

30 (otuz) mm

altındaki kurşun
(Pb)
görülecektir.

Test 4

Simple
penetration

Kurşun (Pb)

rakamların
dikey
pozisyondaki en

kalın metal

üzerinde
bulunan 3 ve 4
rakamlarından
en azbiri
cihazın
fonksiyonları

çalıştırılarak
görülecektir.

PENETRATION

THIN (organikve
inorganic)
MATERIALS

Test

kitlerindeki
inceltilmiş
bölümlerdeki
maddeler net

olarak
görülmelidir.

Test 4a

Thin material.

0,10 (sıfır virgül
on) ve 0,05 (sıfır
virgül sıfır beş)

mm'lik çelik
tabakalar net

olarak
görülmelidir.

Test 5

Thin organic
imaging.

l (bir) mm ile 3

(üç) mm,

3 (üç) mm ile 5

(beş) mm

arasındaki fark

!§( olarak

Görüntülerde; her bölüm
kendi içerisinde

çerçevelenecek-sınırları
belirlenecek ve bu çerçeve-
sınır içerisinde renk tonu
homojen ve net olarak
renklendiri lerek diğer
bölümlerden farkı net

olarak ortaya çıkacaktır.
Test objesinin sınırlarında
kırpılma, eksilme

) }
12



görüImelidir. olmayacaktır. Her bölüm
renk olarak dalgasız,
boşluksuz, alaca-bulaca
olmaksızın fark edilebilir
özellikte olacaktır. kontrast
farkı operatör tarafından net

bir şekilde görülecektir.

INORGANİK vn
oRGANİK
AYRIMI (Inorganic
/ organic
differentiation)

Test
kitlerindeki
organik ve

inorganik

aynml net Ve

keskin bir

şekilde olmalı
ve farklı
renklerde

yapılacaktır.

Test 5.

Organik ve

inorganik
maddeler farkh
renklerde net ve

enterferansız bir

şekilde
görülecektir.

Test 7.

Çelik ve plastik
birbirinden
keskin bir

şekilde net

oIarak

aynştırılacak ve

farklı renklerde

görülecektir.

Görüntülerde; organik ve
inorganik madde

birbirlerinden kesin ve net

çizgi lerle ayrılmış, renkli
ekranda farklı renkte siyah
beyaz ekranda farklı tonda
(Distinct shade and color)
görülecektir.

WIRE DISPLAY

Single Wire
Resolution

Tel

çözünürlüğü
en az40 AWG
(standart

olarak)
olacaktır.

Test lve 2

Single Wire
Resolution.

-Test kitindeki
Alaltında
olmayan
açıktaki bütün

kablolar, çıplak
haIde cihazın
fonksiyonları

çalıştırılmaksızı
n görülecektir.

-Cihazın
fonksiyonları

çalıştırılarak, 32

AWG'ye kadar

kablolar her

kalınhktakiAl
altında gözle
görülecektir.

-Cihazın
fonksiyonları

çalıştırılarak en

az 32 AWG'lik
kablo; 4.8 (dört

nokta sekiz)

Test2l

Useful
penetration.

-Test kitindeki
Alaltında
olmayan
açıktaki
32AWG'ye
kadar (32 AWG
dahil) bütün

kablolar, çıplak
halde cihazın
fonksiyonları

çalıştırılmaksızı
n görülecektir.

36 AwG
kablolar ise flu
halde

görülecektir.

-Cihazın
fonksiyonları

çalıştırılmaksızı
n 32 AWG'ye
kadar (32 AWG
dahil) kablolar
en az9.5 (dokuz
nokta beş)

-
} ",*Q



mm,lik Al
aItından net

olarak
görülecektir.

mm'lik Al
altında gözle
görülecektir.
Cihazın
fonksiyonları

çalıştınlarak 32

AWG kablo her

kalınhktakiAl
altında
görülecektir.

sPATIAL
RESOLUTION

Düşey-dikey
rezolüsyon
(Verticalwire
resolution):

1,0 (bir virgül
sıfır)mm

Yatay
rezolüsyon

(Horizontal

wire
resolution):

1,0 (bir virgül
sıfır) mm
oIacaktır.

Test 3

Cihazın
fonksiyonları

çalıştırılmaksızın;
1,0 (bir virgül
sıfır) mm'lik
paralel ve düşey

bakır ızgaralar ve

aralarındaki
boşluklar
operatör

tarafından

görülecektir.

Test 3

Cihazın
fonksiyonları

çalıştırılmaksızın;
1,0 (bir virgül
sıfır) mm'lik
paralel ve düşey

bakır ızgaralar ve

aralanndaki
boşluklar
operatör

tarafından

görülecektir.

Cihaz, test kiti konveyör
üzerinde yüklenici

tarafından herhangi bir yere

konularak test edilecektir.

IQI SENSITIVITY

Image Quality
Indicator

ASTM

F 792-8 (6)

no'lu test: test

kitindeki 6

no'lu testteki

değişik
kalınlıklardaki
plastik ve çelik
(steel)

malzemelerin
üzerindeki
deliklerin en

az |/z'den

fazlası
(yarıdan

fazlası)
görülecektir.

Boş
bıral«ılmıştır

Test 6

Test kitindeki

çelik (steel) ve

plastik
malzemeIerin

deliklerinin
yarıdan fazlası
Cihazın
fonksiyonları

çalıştırılmaksızı
n görülecektir.

oRGANİC
DiFFERENriıri .lı\l

AsTM

fi ı»z-t çı7

Boş
bıralulmıştır

ANSI N42.44-
2008
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oN no'lu test:

standardın
istediği sonuç
istenecektir.

standardının

Table 3'de
belirftiği
"Minimum
acceptable

performance"
Sonucu

istenecektir.

UsEFUL
oRGANİC
DiFFERENriari
oN-To
DETER}IİNE

ASTM

F 792-8 (9)

no'lu test

Çelik
arkasındaki
plastik
malzeme
ayrımı
görülecektir.

Boş
bıralulmıştır

ASTM

F 792-8 (9)

no'lu testteki

1,6 (bir virgül
altı) mm çelik
arkasındaki
PVCD(M
XM/nylon
plastik malzeme

farklılığı
görülecektir.

3. GENEL HUSUSLAR

3.t. MUAYENE VE KABUL TESTLERİ
3.1.1 Yüklenici, Muayene ve Kabul İşlemleri süresince yetkilendirilmiş yeterli

sayıda uzman teknik personel bulunduracaktır.
3.1.2 Muayene ve Kabul İşlemleri süresince gerekli test kiti, her türlü ekipman ve

personel Yüklenici tarafindan sağlanacaktır.
3.1.3 Montaj öncesi İdarece oluşturulacak Kabul Komisyonunca uygun görülen

sayıda cihaz açtırarak Teknik Şartname esas alınarak testlerden geçirecektir. Testler
olumlu sonuçlanırsa cihazların montajı işlemlerine başlanacaktır. Testlerin olumsuz

çıkması durumunda cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı sonucuna ulaşılacaktır.
3.1,4 Muayene ve Kabul Komisyonu İdare tesislerinde cihaz|arı kontrol ve

fonksiyon testinden geçirdikten sonra, Yüklenici İdarece belirlenecek mahallere cihazların
montajlarını yaparak tam ve eksiksiz olarak çalışır halde montaj yapılan yerdeki İdare
birimine bir tutanakla teslim edecektir. Tutanak 2 nüsha düzenlenecek, l(Bir) nüshası
Montaj yapılan İdarede diğer nüshası Yüklenicide kalacaktır.

3.2. rcĞİrİvı
3.2.1 Kullanıcı (Operatör) Eğitimi; Cihazkurulumu yapılan yerlerde her bir clhaz

için ayrı ayrı olmak üzere,(montaj ve servise alma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
kullanıcılara yönelik) 3 Gç) kişiye 5 (beş) saat eğitim verilecektir.

UP/ şQ
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3.2.2 Kullanıcı (operatör) eğitimi, cihaz hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip

uzman personel tarafindan verilecek olup, cihazın hizmete hazır hale getirilmesi,

kullanılması, dikkat edilecek hususları vb kapsayacaktır.

3.3. GARANTİ şanrı,Anr
3.3.1 Garanti, montaj işleminin tamamlanmasını müteakip başlar ve süresi 2 (iki)

yldır.
3.3.2 Yüklenici, cihazlann üretici firması tarafindan verilen garanti süresinin

bitimini müteakiben 10 (on) yıl süre ile yedek parça desteğini sağlayacağı hususunda

teminat belgesini Muayene kabul işlemleri esnasında ibraz edecektir.

3.3.3 Yüklenici, garanti kapsamında meydana gelecek her türlü anzay| gidermekle
yükümlüdür. Cihaz|arın arıza|arı, arızan:,n yükleniciye bildirilmesini müteakip en geç 1
(bir) takvim gününde müdahale etmekle ve 7 (yedi) takvim günü içerisinde arızayı
gidermekle mükelleftir. 3 (üç) takvim günü içerisinde tamiri mümkün olmayan arıza|ar

için Yüklenici, cihazın yerine aynı işlev ve fonksiyonlara sahip muadili cihazı arızalı
cihazın yerine koyup faal hale getirecektir. Cihazların arızal,ı kalma süreleri ücretsiz
Garanti süresine eklenecektir.

3.3.4 Garanti kapsamında, değiştirme ve tamir-bakım işlemleri için cihazların
nakliye, kargo ve her türlü masrafları Yükleniciye ait olacaktır.

3.3.5 Garanti Süresi içerisinde, Yüklenici tarafından arıza|ı cihaza yapılacak her
müdahale sonunda, yapılan işlemler ve değiştirilen malzemeler konusunda bir tutanak

tanzim edilecektir. Tutanakta, arızalı clhaza ait bilgiler, anzanln ne olduğu, kullanılan her

türlü malzeme vb. konularında bilgiler yer alacaktır. Tutanak, onıırımı yapan Yüklenici
personeli ile İdare personeli tarafindan imzalanacaktır. Bu belge, Teknik İşler

Müdürlüğüne teslim edilecektir.
3.3.6 Garanti müddeti içerisinde, İdare tarafından Türkivıe Atom Enerjisi Kurumuna

OAEKI basvurularak ilqili mevzuata göre kontroller yaptırılacaktır. X-Ray Clhazl.arına
Radyasyon Güvenliği açısından olumsuz rapor verilmesi halinde İdarece, Yüklenicinin bu

olumsuzlukları gidermesi istenecektir ve işlem sonucunda TAEK'e tekrar gerekli

kontroller yaptırılacaktır. Sonucun yine olumsuz olması halinde uygun olmayan X-Ray
Bagaj Kontrol Cihazı Yüklenici tarafindan ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir. Bu
maddenin gereği için ilgili hükümlerin maddelerindeki zaman süreleri ve ceza miktarları
geçerli olacaktır.

Ebru ğhL,.

Elektrik EleYtronik un.
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