
KAYSERİ DEVLET HASTANESİ 
      
Teklif verme son tarih 25.10.2022 10:00 
Telefon 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 
E-posta kayseridevletsatinal@gmail.com - kayseridevletsatinal@hotmail.com 
Kurum internet Sitesi www.kayseridh.gov.tr 
İhale No:  

GENEL BÜTÇE   
Sıra No Malın / İşin Cinsi Miktar Birimi ÜTS Birim Fiyat Toplam Fiyat 

1 RİJİT SİSTOSKOPİ TELESKOBU (30 
DERECE) 1 ADET    

2 RİJİT SİSTOSKOPİ TELESKOBU (0 
DERECE) 1 ADET    

3 TENS CİHAZI 5 ADET    

4 ULTRASONİK 
ELEKTRO TERAPİ CIHAZI 5 ADET    
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İdari şartlar, 
1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen 

fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, 

istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve 

isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT 

kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır. 
3-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir. 
4-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye 

uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma 

teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, 

Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna 

sunması zorunludur. 
5-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça 

yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme 

bulunmamalıdır. 
6-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir. 
7-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum 

bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri 

teslim edecektir. 
8-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye 

getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır. 
9-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir 

firma yetkilisi olacak, ürün takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
10-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler 

bulunmalıdır. 
11- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir. 
12- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır. 
13-Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık 

hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre Genel Bütçe 

ödemesi olarak ortalama 30 gün  içerisinde ödeme yapılacaktır. 
Not: İdarenin planlama yapabilmesi için; teklifin geçerlilik tarihini ve teklif verilen ürün veya 

ürünlerin teslimat tarihlerini teklifle beraber bildiriniz.  
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Op. Dr. Tevfik HAK 

Ihtisas No: 19031  

tov.v.o Devlet 

ENDOSKOPİ  TELESKOPLARI, RİJİT SİSTOSKOPİ  TELESKOBU YETİŞICİN 
CİHAZLARI TEKNIK ŞARTNAMESİ  

Konu: Kayseri Devlet Hastanesi için alımı  yapılacak olan cihazlara ait teknik şartnamedir. 

1- ENDOSKOPİ  TELESKOPLARI, RİJİT SİSTOSKOPİ  TELESKOBU 
YETİŞICİN CİHAZI TEKNİK ÖZELLIKLERI (30 DERECE ACILI) 

İleri oplik görüşlü, 30 derece ve geniş  açı lı  olmalıdır. 
Çapı  4mm. olmalıdır. 
Boyu en az 30 em. olmalıdır. 
TeleskoBun bütün lensleri safir olmalıdır. 
Hd veya Full Hd teknolojisi ile üretilmiş  olmalıdır. 
Otaklav ile sterilize edilebilir olmalıdır. 
Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır. 
Teleskop Storz/Olympus, Wolf ve Med 15 fı ber optik kablo uyumlu adaptörle birlikte 
verilmelidir. 

2- ENDOSKOPİ  TELESKOPLARI, RİJİT SİSTOSKOPİ  TELESKOBU 
YETIŞKIN CİHAZI TEKNİK ÖZELLIKLERI (O DERECE ACILI) 

İleri oplik görüşlü, O derece ve geniş  açık olmalıdı r. 
Çapı  4mm. olmalıdı r. 
Boyu en az 30 cm. olmalıdır. 
TeleskoBun bütün lensleri safır olmalıdır. 
Hd veya Full Hd teknolojisi ile üretilmiş  olmalıdır. 
Otaklav ile sterilize edilebilir olmalıdır. 
Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır. 
Teleskop Storz/Olympus, Wolf ve Med 15 fıber optik kablo uyumlu adaptörle birlikte 
verilmelidir. 
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A. DEMONSTRASYON 

Demonstrasyon gereklidir. 

B. MONTAJ 

11.1. Cihazın montajı  firma tarafından kurumun göstereceği yere ücretsiz olarak monte 
edilecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafindan karşılanacaktır. 
Montaj esnasında cihazda meydana gelecek tüm problemler firmaya ait olacaktır. 

C. EĞITIM 

Ihaleyi alan tedarikçi firma, garanti süresince, eğitilmiş  personel tarafından idarenin 
belirleyeceği en az 3 (üç) elemana en az 1 (bir ) gün ücretsiz olmak üzere ilgili birimlere 
üretici firma tarafından belirlenen uygulama kurallarına uygun olarak kullanıcı  ve 
birinci seviye teknik servis eğitimlerini (cihazın kullanımı, bakımı  ve olası  arızaları n 
giderilmesi ile kalibrasyonu) verecektir. 

Yüklenici firmanın vereceği eğitim, Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi (TCESIS) Klinik 
Destek Eleman' sertifikasına sahip olması  halinde Aplikasyon Uzmanları  tarafından 
verilmelidir. 

Ürünün kurulumu sonrasında yüklenici firma tarafından garanti süresi içerisinde ihtiyaç 
duyulması  halinde yı lda 1 kereyi geçmemek şartıyla eğitim verilmelidir. Yüklenici firma 
tarafından verilecek eğitim servis onaylı  ve sertifikalı  olmalıdır. 

D. MUAYENE VE KABUL 

Cihazın kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafından yapı lacaktır. 
Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu 
kontrol edilecektir. Ayrıca varsa yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve 
sayımı  yapı  lacaktı r. 

Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansı na 
ilişkin testlerin yapı lması  istenildiğinde gerekli personel ve düzenek firmalar tarafından 
ücretsiz olarak sağlanacaktır. Muayene ve kabulde oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı  
firma sorumlu olacaktır. 

Fonksiyon testlerinde tüm fonksiyonları  ile çalışır durumda olmayan cihaz, kesinlikle 
teslim al ınmayacaktır. 

Teslim edilen cihaz orijinal ambalajında (koruma kı lıfı  vb) olmalıdır. Önceden 
kullanılmış  demo vb. bir cihaz olması  halinde cihaz kesinlikle teslim alı nmayacalctır. 
Cihaz teslim edildiği andan itibaren aparatlanyla birlikte ilgili personeller eşliğinde 
açı lmalıdır. 

E. GABANTİ  
E.1. Cihazın tamamı  (sarf malzemeler hariç) en az 2 (iki) yı l tam garantili olacak ve bu 
garanti yüklenici firma ve yetkili üretici ve ithalatçı  firma tarafı ndan verilecektir. Garanti 
süresince, siste in katalogları nda belirtilen sürelerde ve arıza durumları nda her türlü servis, 
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bakım, onarım, kalibrasyon, yedek parça, işçilik, yazı lım güncelleme, yükseltme ve yeniden 
kurulması  ve ulaşım için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Kullanı lacak olan yedek parçalar 
garanti kapsamında olacaktır. Garanti içinde cihazın arızalı  olduğu süreler garanti süresine 
eklenecektir. 

Mevzuata uygun olarak ve idarece uygun görülmesi halinde garanti süresi bitiminden 
sonraki en az 8 yıl için, yı llık olarak ihale bedelinin (ihale günü T.C.Merkez Bankası  döviz 
alış  bedeli üzerinden) en fazla % 5'ine kadar sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve 
arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, yazı lım güncelleme, ulaşım, işçililc, 
kalibrasyon, yan ekipmanların bakım onarımları  ve parça dahil sözleşme yapı labilecelctir. 
Kullanı lacak olan yedek parçalar sözleşme kapsamında olacaktı r. Sistem en az % 95 uptime 
(cihaz aktif faaliyet süresi) olacak şekilde çalışacaktı r. Bu süreye ulaşılamaması  halinde, 
ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanı na iki kat süre eklenecektir. Uptime süresi 
365 gün üzerinden hesaplanacaktır. 

Tek tek veya paket halinde yedek parça fiyat toplamı  cihazın birim fiyatının % 200 ünü 
geç,emez. İstekliler yedek parça fiyat listesini teklif ettikleri para birimi cinsinden başka bir 
para biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale tarihindeki Merkez Bankası  döviz alış  
kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek %200 lük oran kontrolü yapı lacaktı r. % 200 lük 
tutam altında kalmak kaydıyla yedek parça listesinde belirtilmeyen ve daha sonra cihazı n 
çalışması  için ihtiyaç duyulan tüm yedek parçalar firmalar tarafından ücretsiz/ bedelsiz 
olarak karşılanmak zorundadır. 

Yüklenici Firma telefon desteği verebilecek bir teknik personelin telefon numarasını  
Kabul işlemlerinde Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi personeline ve cihazı  kullanacak 
birimin sorumlusuna bildirmelidir. Telefon ile gerçekleştirilen yönlendirmeler kapsamında 
olağandışı  bir arızaya sebep verilmesi halinde zararı  firma karşılayacaktır. 

Arıza durumunda firma, sistemi kargo ile istemesi durumunda kargo sevkiyatı  
sırasında dogabilecek zarardan sorumludur. Garanti süresi içerisindeki arıza durumlarında 
kargo 	bedeli 	yüklenici 	firma 	tarafından 	karşı  lanacaktır. 

Yüklenici firmaya her türlü arıza bildirimi firmanın e-mail, telefon ya da faksına 
yapı labilecektir. 

İstekliler teklif etmiş  oldukları  cihazlara veya sistemlere ait aksesuarların, sarf 
malzemelerin, yedek parçaların, yı llı k bakım kitlerinin, miatlı  parçaların ve kalibrasyon 
veya validasyon fiyatlarını  tercihen Türk Lirası  para birimi üzerinden hazırlayarak teklif 
dosyalarında idareye sunmak zorundadır. Bu listede cihazların garanti süresince ve 
garanti sonrası  8 (sekiz) yı llık sürede cihazın tahsis edildiği idareler tarafından talep 
edilmesi durumunda belirtilen yedek parça/aksesuar/sarf ve miatlı  malzeme fiyatlarını n 
geçilmeyeceği açıklanacak/beyan edilecektir. Beyan edilmeyen malzemelerle alakalı  
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

Üzerinde ihale kalan istekli bu yedek parça fiyat listesinin bir suretini cihazIarın teslim 
edildiği tüm idarelere sunmak ve garanti süresi sonrası  8 (sekiz) yı llık süre içerisinde 
hastanelerin yedek parça talep etmesi durumunda bu listede belirtilen parasal tutarlar üst sınır 
olmak kaydıyla hastanelerin talepleri karşı lanacaktı r. Yüklenici firma tarafından istisna veya 
kapsam dışı  adı  altında ilave ücret talep edilerek satış  teklif edilemeyecelctir. 

Cihazla birlikte alınan yazı lımlar sürekli kontrol edilerek güncel halleri (upgrade) 
yüklenecektir. Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazı lımlar son sildim olmalı, garanti süresi ve 
idarelerce garanti sonrası  sözleşme yapı lması  durumunda bu süre boyunca da, cihaz ile 
birlikte verilen yazı lımların kullanıcı /servis şifreleri, son sürümleri ücretsiz olarak 
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yüklenecektir. Garanti sonrasında kullanıcı/servis şifrelerine ihtiyaç duyulması  halinde 
yüklenici firma ilgili sağlık tesisinin Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi Personellerine 
şifreleri vermek ve güncellemeleri yapmak zorundadır. 

Teknik servise arıza bildiriminde bulunulduğunda mesai saatleri dahilinde en geç 2 iş  
günü içerisinde müdahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en 
geç 4 iş  günü sonra cihaz çalışır durumda teslim edilecektir. Yedek parça gerektiğinde 
müdahaleden sonra en geç 15 iş  günü içerisinde cihaz çalışır teslim edilecektir. Ithal izni 
gerektiren yedek parça değişimi durumunda belgelenmesi kaydıyla geçen süre bu süreye 
eklenecektir. Bu süre 20 iş  gününü geçmeyecektir, geçtiği takdirde Kurum'un yasalardan 
doğan hakları  saklı  kalacaktır. Arızalı  geçen süre garantiden sayı lmayacalctır. 

Malın arızasının 20 (yirmi) iş  günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici onarım 
sonuna kadar benzer özelliklere sahip (aynı  işlevi yerine getirebilecek nitelikte olmak 
şartıyla) ücretsiz olarak yedek (ikame) cihaz temin edecektir. 

Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları  dışında yukarıda 
belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yı l içerisinde; aynı  arızanın 3 (üç) kez 
tekrarlanması  veya farklı  türdeki arızaların 4 (dört) 'ten fazla meydana gelmesi veya 
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı  arızaların toplamı nın 6 (alt0'clan fazla olması  ve bu 
arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması  ve Hastane Yönetimi veya 
Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından bu durumun belgelenmesi halinde yüklenici 
malı  yenisi ile deffiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması  
halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle 
yükümlüdür. 

Garanti süresi içinde ve garanti bitimini takip eden 8 yıl içerisinde ihtiyaç olması  
halinde; 
Görüntüleme cihazları, laboratuvar cihazları, sterilizasyon cihazları  (inşaat, elektrik hattı  
yenilenmesi gibi işlem gerektiren, montaj ve demontaj desteğine zorunlu kı lınan cihaz 
grupları  için) demontaj, montaj ve kurulum bedelinin sözleşme bedelinin %2 `sini 
geçmeyecektir. 

Garanti süresi içinde ve garanti bitimini takip eden 8 yı l içerisinde ihtiyaç olması  
halinde; 
Yedek parça hariç bakımlar için sözleşme bedelinin %2 sini, parça dâhil bakımlar için 
sözleşme bedelinin %4 ünü geçmeyecektir. 

Garanti süresi boyunca cihaza yapı lacak her türlü müdahaleden sonra (periyodik 
hakimler da dâhil olmak üzere) en az iki nüsha halinde teknik rapor düzenlenmeli, bir 
nüshası  Yüklenici tarafı ndan Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimine teslim edilecektir. 

Garanti süresi devam eden biyomedikal dayanıklı  taşınırda meydana gelen arızalar, 
yapı lan müdahaleler, periyodik bakım ve onarımlar ve taşınırın mevcut durumunu belirten 
yı llı k rapor Yüklenici tarafından İdareye yazı lı  olarak sunulacaktı r. 

Garanti süresi devam eden dayanıklı  taşını rın üretici dökümantasyonunda belirtilen 
periyotlarda yapı lacak bakımları nda her türlü sarf malzemelerinin bedeli yükleniciye ait 
olacaktır. 

Satın alınacak biyomedikal dayanı klı  taşınırın üretici dökümantasyonunda bakım 
periyotlarının belirtilmediği durumda yılda en az bir kez taşını rın kullanım sı klığına göre 
yüklenici tarafından periyodik bakım ve kal ibrasyon işlemi ücretsiz olarak 
gerçekleştiri lecelctir. 



E.19. Garanti süresi devam eden dayanı klı  taşınırın bakım işleminin yüklenici tarafından 
yerinde bakımı  yapı lmalıdı r. 
E20. Biyomedikal dayanıklı  taşınırın garanti süresi bitmeden en az 45 gün önce, Yüklenici 
tarafından garanti bitiş  tarihi, işin teknik şartnamesi ve yedek parça fiyat listesi resmi yazı  ile 
idaremize bildirilecelctir. 

Yüklenici firma tarafından sistemde kullanı lacak tüm görüntü işleme, işletim ve servis 
yazılımlarının bir kopyası  lisansı  ile birlikte dijital olarak sağlık tesisine teslim edilecek ve bu 
sistemlerde kurulum ve erişim kısıtı  uygulanmayacaktı r. 

Garanti süresince cihazın çalışmadığı  ve yüklenici firma tarafından eksiksiz hizmet 
sunulmadığı  durumda down time sürelerine karşı lık gelen sürelerde verilen hizmete karşı lık 
gelen güncel Sağlık Uygulamaları  Tebliğinde yer alan işlem Bedeli/ işlem Puanı/ Tıbbi 
Malzeme Alan Tanımı  ile günlük ortalama işlem hacmi göz önüne alınarak İdaremizce 
hesaplanacak bedel hizmet tedarikçisine cezai işlem olarak uygulanacaktır. 

F. TEKNIK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ  İSTENEN DÖKÜMANLAR: 

Cihaz ile birlikte Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların kullanıcı lara ve 
uygulayıcılara yönelik olarak cihazla birlikte verilmesi gereken bilgileri, kullanım 
kılavuzları, etiketleri, bakım-onarım kitapçığı  ve diğer açı klamalar, Yönetmeliklere uygun 
olarak Türkçe olmalıdır. Türkçe etiket ve Türkçe kullanı m kı lavuzu bulunmayan 
(Yönetmelikler gereği kullanım kılavuzu bulunması  zorunlu tıbbi cihazlar için) tıbbi 
cihazların muayene ve kabul işlemleri yapı lmayacaktı r. 

Tıbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürün ve cihazların tedarik süreçlerinde 
terminoloji birliğini sağlamak esastı r. Tıbbi cihaz alımlarında tüm ürün, cihaz, yedek parka, 
aksesuar, sarf ve sistemlere ilişkin tedarik zinciri içerisinde (planlama,ihtiyaç tespit, ihale, 
teklif, belge control, sözleşme, fatura, muhasebe, stok, satış  sonrası  hizmetler gibi) tüm 
doküman ve kayıt işlemlerinde ÇKYS/MKYS'de belirtilen malzeme tanımları  
kullanı lacaktı r. Uygun terminolojide olmayan dokümanlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

ihaleye katı lan isteldiler, teklif ettiği cihazla ilgili yetkili kişilerce imzalanan ve 
kaşelenen yetki belgelerini, yetki belgesinde imzası  olan kişilerin yetkili olduklarına dair 
belge ile birlikte teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunacaktır. 

Ihaleye katı lan aday ve istekliler "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" 
kapsamında "satış  merkezi yetki belgesi"ni ibraz edeceklerdir. 
F.S. Cihazlar kalibrasyonları  yapı larak, kalibrasyon etiketleri ve raporları, TKHK Metroloji 
Faaliyetleri Kılavuzuna uygun formatta olacak şekilde teslim edilecektir. 
£6. Yüklenici firmanın teklif edeceği dayanıklı  taşınır, (yönetmelik kapsamında tıbbi cihaz 
olması  durumunda) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3. maddesinin (o) bendine istinaden; 

Hastalığın tanısı , önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi 
Yaralanma veya sakatl ıgı n tan ısı, izlenmesi. tedavisi, hafifletilmesi veya ınagduriyetin 

giderilmesi 
Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araşt ı rı lması , değiştirilmesi veya yerine başka bir şey 

konulması  amacıyla kullanıma uygun olmalıdı r. Maddelerinden en az birini sağlamalıdır. 
F.7. İrsaliye ve faturalarda, şartnamelerde (teknik şartname, idari şartname vs.) 
belirtilen MKYS Malzeme Tanımları  ve seri / lot numarası  bilgisinin açıkça belirtilmesi 
gerekmektedir. 
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F.8. Yüklenici firma tıbbi cihazın kaydına esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, 
sarf ve yazı lımlara ilişkin ayrı  ayrı  Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt barkodları  teklif 
dokümanlar' ihale dosyasında ve faturalarda beyan edecektir. 
£9. Yüklenici firma tarafından teklif edilecek tıbbi cihaz ile birlikte kullanı lacak yedek parça 
aksesuar ve sarflar, cihazın maliyetinden ayrı  olarak miktarları  belirtilerek teklif edilecek ve 
faturada ayrı  bir mal kalemi olarak belirtilecektir. 

Yüklenici firma teklif edeceği ürünün yetki grubunu, rutin bakım periyodu, cihazın 
dâhili yazılım sistemi bulunuyorsa yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine (program 
kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı  gibi) hata kodları  ve müdahale aşamalarıyla ilişkin beyan 
ve bedelsiz temin edeceğine ilişkin taahhütnameleri sunacaktı r. 

Dayanıklı  taşınırın muayene ve kabul sürecinde, şartname isterlerinin beyan edilen 
katalog değerleri ile karşılandığına yönelik ölçülebilir parametrelerin İdaremiz tarafından 
belirlenecek ve masrafları  tedarikçi tarafı ndan karşı lanacak bağımsız bir metroloji kuruluşu 
tarafından değerlendirileceğine ilişkin taahhütname yüklenici firma tarafından sunulacaktır. 

Garanti süresince teknik hizmet sunacak yüklenici "TS 12426 Yetkili Servisler- Tıbbi 
Cihazlar İçin Kurallar" standardına veya "'VS 13703-özel Servisler- Tıbbi Cihazlar İçin 
Kurallar" standardına veya "VS 13011 Yetkili Servisler — Cerrahi El Aletleri- Kurallar" veya 
"VS 13005 Yetkili Servisler Tı bbi ve Laboratuvar Amaçlı  Hastane Mefruşatı  ve Ekipmanları  
İçin Kurallar" standardına göre hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı  ve teklifle beraber bu 
belgeyi sunmalıdı r. 

Yüklenici firma temin edilen cihaza satış  sonrası  bakım ve onarım hizmeti desteğini 
garanti süresi ile birlikte en az 10 (on) yı l boyunca vereceğine dair taahhütname verecektir. 

Temin edilecek cihazı n HL7 standardında ham veri (RAW data) aktarabilmesi için 
gerekli olan entegrasyon bilgi ve döktimanlarınin (protokoller, şifre, SDK (Software 
Development Kit)), yüklenici firma tarafından hastane idaresine teslim edilmelidir. 

NOT: Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda tip idari şartname ve 
sözleşme hükümleri geçerlidir. 
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STİMÜLATÖR TERAPİ  CİHAZLARI, STİMÜLASYON CİHAZI SİNİR 
TRANSKÜTANÖZ ELEKTRİKSEL — TENS CİHAZI TEKNIK ŞARTNAMESİ  

1.KONU 

ÖRNEK: 	Kayseri Devlet Hastanesi için alı mı  yapı lacak olan cihazların teknik 
şartnamesidir. 

2. TIBBİ  VE TEKNIK ÖZELLIKLER 

Cihaz 220 V- 50 Hz. şehir cereyanı  ile çalışmalı  ve +/- %10 voltaj değişikliklerine 
uyumlu olmalıdır. 
Cihaz kullanım kolaylığı  sağlayan geniş  ekranlı  olmalı . Cihazın ekranında tedavi 
süresi, akım şiddeti, frekansı, pulse süresi gibi değerler görülebilmelidir. 
Cihaz en az 2 kanallı  olmalıdır. Her iki kanalın akım değeri bağımsız olarak 
ayarlanabilmelidir. 
Cihazda en az aşağıdaki akım formları  bulunmalıdır; Enterferansiyel akım 4 kutup ve 
2 kutup, VMS, VMS Burst, VMS FR, Asimetrik Bifazik TENS, Simetrik Bifazik 
TENS, Monofazik triangüler (Üçgen Kesikli), Monofazik Dikdörtgen Kesikli, 
GALVANIK / Sürekli ve Kesikli, Düşük Seviyeli Galvanik, Russian (inter-polar 
etki), Trabert, Han Stimulasyonu, Mikroakım, DIADINAMIK MF, DF, CP, LP, 
Faradik akımlar. 
Cihazda ayarlanan frekans, pulse süresi, tedavi süresi gibi parametreler tedavi 
sırasında istenildigi gibi değiştirilebilmeli ve bu değişiklikler için tedaviye ara 
verilmesine gerek olmamalıdı r. 
Cihazdaki Russian akımı  uygulaması  ile kas stimülasyonu yapı labilmelidir. Bu 
uygulama sırasında tek kanal, çift kanal reciprocal ve çift kanal co contract modu 
olmalıdır. Çift kanal modlarında agonist ve antigonist kas grupları  için aynı  anda co 
contract, ardışık reciprocal olarak uygulama imkanı  olmalıdı r. 
Cihazdaki VMS ve VMS Burst akımı  uygulaması  ile kas stimülasyonu 
yapı labilmelidir. Bu uygulama sırasında tek kanal, çift kanal reciprocal ve çift kanal 
co contract modu olmalıdı r. Çift kanal modlarında agonist ve antigonist kas grupları  
için aynı  anda co contract, ardışık reciprocal olarak uygulama imkanı  olmalıdı r. 
Cihaz, vücut bölgelerine göre elelctrotların yerleştirilme görselleri, tedavi bölgesinin 
tedaviye hazı rlanmasını  anlatarak kullanıcıya yol göstermelidir. 
Cihazda en sı k rastlanı lan patolojilere yönelik hazı r tedavi protokolü olmalı, seçilen 
protokolün içerisinde uygulama görseli ve açı klaması  ile kullanıcıya yol 
gösterme' id ir. 
Cihazda tedavi süresi en az 1-60 dakika arasında ayarlanabilmelidir. Cihaz, tedavi 
süresi bitiminde sesli uyarı  vererek akı m çıkışını  otomatik olarak kesmelidir. 
Cihaz tedavi sırasında oluşabilecek elektrot temas problemlerinde kullanıcıyı  
uyarmalıdı r. 
Cihazda "pause" tuşu olmal ıdır. "pause" tuşuna bası ldığında tedavi süresi durma!' ve 
akım sıfı ra inmelidir, tekrar "pause" tuşuna bası ldıgında otomatik olarak tedavi süresi 
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kaldığı  yerden devam etmeli ve akım yoğunluğu hastayı  rahatsız etmeyecek şekilde 
kademeli olarak ayarlanan değere tekrar ulaşmalıdı r. 
Cihazın kolay taşınabilmesi için üzerinde ergonomik olarak tasarlanmış  taşıma yeri 
olmalıdır. 
Cihaz kullanı lmadığı  zaman otomatik olarak kapanmalıdır. 
Cihazda dil seçeneği arasında mutlaka Türkçe olmalıdır. Cihazın saat ve tarih ayarı  
olmalıdır. 
Cihaz ile birlikte verilen tüm aksesuarlar cihaz üreticisi tarafından üretilmiş  orijinal 
aksesuarlar olmalıdı r. 
Cihazla birlikte verilmesi gereken aksesuarlar: 

8 adet karbon elektrot 
4 adet 5x5 cm kendinden yapışkanlı  elelctrot 
2 adet renkli elelctrot kablosu 
4 adet velkro' lu bant 
Türkçe kullanma kı lavuzu 
Güç Kablosu 
Sehpa 

18. Cihazla birlikte orijinal taşıma sehpası  verilmelidir. Teklif edilecek ürüne ait orijinal 
sehpası  olmaması  durumunda teslim edilecek olan sehpanın ölçü ve özellikleri Klinik 
Mühendislik Birimi ile koordineli olarak tasarlanmalıdır. 

DEMONSTFtASYON 

Demonstrasyon gereklidir. 

MONTAJ 

4.1. Cihazın montajı  firma tarafından kurumun göstereceği yere ücretsiz olarak monte 
edilecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. 
Montaj esnasında cihazda meydana gelecek tüm problemler firmaya ait olacaktır. 

EĞİTİM 

5.1. ihaleyi alan tedarikçi firma, garanti süresince, eğitilmiş  personel tarafından idarenin 
belirleyeceği en az 3 (üç) elernana en az I (bir ) gün ücretsiz olmak üzere ilgili birimlere 
üretici firma tarafından belirlenen uygulama kurallarına uygun olarak kullanıcı  ve 
birinci seviye teknik servis eğitimlerini (cihazın kullanımı, bakımı  ve olası  arızaların 
giderilmesi ile kalibrasyonu) verecektir. 

5.2. Yüklenici firmanın vereceği eğitim, Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi (TCESIS) Klinik Destek 
Elemanı  sertifı kasına sahip olması  halinde Aplikasyon Uzmanları  tarafından verilmelidir. 
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5.3. Ürünün kurulumu sonrası nda yüklenici firma tarafından garanti süresi içerisinde ihtiyaç 
duyulması  halinde yı lda 1 kereyi geçmemek şartıyla eğitim verilmelidir. Yüklenici firma 
tarafından verilecek eğitim servis onaylı  ve sertifikalı  olmalıdır. 

MUAYENE VE KABUL 
6.1. Cihazın kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafından yapı lacaktır. 
Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu 
kontrol edilecektir. Ayrı ca varsa yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve 
sayımı  yapılacaktır. 
6.2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansma 
ilişkin testlerin yapı lması  istenildiğinde gerekli personel ve düzenek firmalar tarafından 
ücretsiz olarak sağlanacaktır. Muayene ve kabulde oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı  
firma sorumlu olacaktır. 
6.3. Fonksiyon testlerinde tüm fonksiyonları  ile çalışı r durumda olmayan cihaz, kesinlikle 
teslim alınmayacaktır. 

6.4. Teslim edilen cihaz orijinal ambalajında (koruma kı lıfı  vb) olmalıdır. Önceden 
kullanılmış  demo vb. bir cihaz olması  halinde cihaz kesinlikle teslim alınmayacaktır. 
Cihaz teslim edildiği andan itibaren aparatlanyla birlikte ilgili personeller eşliğinde 
açı lmalıdır. 

GARANTI 
7.1. Cihazın tamamı  (sarf malzemeler hariç) en az 2 (iki) yıl tam garantili olacak ve bu 
garanti yüklenici firma ve yetkili üretici ve ithalatçı  firma tarafından verilecektir. Garanti 
süresince, sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, 
bakım, onarım, kalibrasyon, yedek parça, işçilik, yazı l ım güncelleme, yükseltme ve yeniden 
kurulması  ve ulaşım için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Kullanı lacak olan yedek parçalar 
garanti kapsamında olacaktı r. Garanti içinde cihazın arızalı  olduğu süreler garanti süresine 
eklenecektir. 
7.2. Mevzuata uygun olarak ve idarece uygun görülmesi halinde garanti süresi bitiminden 
sonraki en az 8 yıl için, yı llık olarak ihale bedelinin (ihale günü T.C.Merkez Bankası  döviz 
alış  bedeli üzerinden) en fazla % 5'ine kadar sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve 
arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, yazı lım güncelleme, ulaşım, işçilik, 
kalibrasyon, yan ekipmanların bakım onarımları  ve parça dahil sözleşme yapı labilecektir. 
Kullanı lacak olan yedek parçalar sözleşme kapsamında olacaktı r. Sistem en az % 95 uptime 
(cihaz aktif faaliyet süresi) olacak şekilde çalışacaktır. Bu süreye ulaşı lamaması  halinde, 
ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanı na iki kat süre eklenecelctir. Uptime süresi 
365 gün üzerinden hesaplanacaktı r. 
7.3. Tek tek veya paket halinde yedek parça fiyat toplamı  cihazı n birim fiyatının % 200 ünü 
geçemez. İstekliler yedek parça fiyat listesini teklif ettikleri para birimi cinsinden başka bir 
para biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale tarihindeki Merkez Bankası  döviz alış  
kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek %200 lük oran kontrolü yapı lacaktır. % 200 lük 
tutarın altında kalmak kaydıyla yedek parça listesinde belirtilmeyen ve daha sonra cihazın 
çalışması  için ihtiyaç duyulan tüm yedek parçalar firmalar tarafından ücretsiz/ bedelsiz 
olarak karşılanmak zorundadı r. 
7.4. Yüklenici Firma telefon desteği verebilecek bir teknik personelin telefon numarasını  
Kabul işlemlerinde Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi personeline ve cihazı  kullanacak 



birimin sorumlusuna bildirmelidir. Telefon ile gerçekleştirilen yönlendirmeler kapsamı nda 
olağandışı  bir arızaya sebep verilmesi halinde zararı  firma karşılayacaktır. 
7.5. Arıza durumunda firma, sistemi kargo ile istemesi durumunda kargo sevkiyatı  
sırasında doğabilecek zarardan sorumludur. Garanti süresi içerisindeki arıza durumlarında 
kargo 	bedeli 	yüklenici 	firma 	tarafından 	karşılanacaktır. 
7.6. Yüklenici firmaya her türlü arıza bildirimi firmanın e-mail, telefon ya da falcsına 
yapı labilecektir. 
7.7. İstekliler teklif etmiş  oldukları  cihazlara veya sistemlere ait aksesuarların, sarf 
malzemelerin, yedek parçaların, yı llık bakım kitlerinin, miatlı  parçaların ve kalibrasyon 
veya validasyon fiyatlarını  tercihen Türk Lirası  para birimi üzerinden hazırlayarak teklif 
dosyalarında idareye sunmak zorundadır. Bu listede cihazların garanti süresince ve 
garanti sonrası  8 (sekiz) yı llık sürede cihazın tahsis edildiği idareler tarafından talep 
edilmesi durumunda belirtilen yedek parça/aksesuar/sarf ve miatlı  malzeme fiyatları nın 
geçilmeyeceği açıklanacak/beyan edilecektir. Beyan edilmeyen malzemelerle alakalı  
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 
7.8. Üzerinde ihale kalan istekli bu yedek parça fiyat listesinin bir suretini cihazIarın teslim 
edildiği tüm idarelere sunmak ve garanti süresi sonrası  8 (sekiz) yı llık süre içerisinde 
hastanelerin yedek parça talep etmesi durumunda bu listede belirtilen parasal tutarlar üst sınır 
olmak kaydıyla hastanelerin talepleri karşı lanacaktı r. Yüklenici firma tarafından istisna veya 
kapsam dışı  adı  altında ilave ücret talep edilerek satış  teklif edilemeyecektir. 
7.9. Cihazla birlikte alınan yazı lı mlar sürekli kontrol edilerek güncel halleri (upgrade) 
yüklenecelctir. Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazı lımlar son sürilm olmalı, garanti süresi ve 
idarelerce garanti sonrası  sözleşme yapı lması  durumunda bu süre boyunca da, cihaz ile 
birlikte verilen yazı lımların kullanıcı/servis şifreleri, son sürümleri ücretsiz olarak 
yüklenecektir. Garanti sonrasında kullanıcı /servis şifrelerine ihtiyaç duyulması  halinde 
yüklenici firma ilgili sağlık tesisinin Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi Personellerine 
şifreleri vermek ve güncellemeleri yapmak zorundadır. 
7.10. Teknik servise arıza bildiriminde bulunulduğunda mesai saatleri dahilinde en geç 2 iş  
günü içerisinde müdahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en 
geç 4 iş  günü sonra cihaz çalışı r durumda teslim edilecektir. Yedek parça gerektiğinde 
müdahaleden sonra en geç 15 iş  günü içerisinde cihaz çalışır teslim edilecektir. Ithal izni 
gerektiren yedek parça değişimi durumunda belgelenmesi kaydıyla geçen süre bu süreye 
eklenecektir. Bu süre 20 iş  gününü geçmeyecektir, geçtiği takdirde Kurum'un yasalardan 
doğan hakları  saklı  kalacaktı r. Arızalı  geçen süre garantiden sayı lmayacalctır. 
7.11. Malın arızasının 20 (yirmi) iş  günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici onarım 
sonuna kadar benzer özelliklere sahip (aynı  işlevi yerine getirebilecek nitelikte olmak 
şartıyla) ücretsiz olarak yedek (ikame) cihaz temin edecektir. 
7.12. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları  dışında yukarıda 
belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yı l içerisinde; ayn ı  arızanın 3 (üç) kez 
tekrarlanması  veya farklı  türdeki arızaların 4 (dört) 'ten fazla meydana gelmesi veya 
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı  arızaların toplamının 6 (altı)`dan fazla olması  ve bu 
arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çı karması  ve Hastane Yönetimi veya 
Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından bu durumun belgelenmesi halinde yüklenici 
malı  yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması  
halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle 
yükümlüdür. 
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7.13. Garanti süresi içinde ve garanti bitimini takip eden 8 yıl içerisinde ihtiyaç olması  
halinde; 
Görüntüleme cihazları, laboratuvar cihazları, sterilizasyon cihazları  (inşaat, elektrik hattı  
yenilenmesi gibi işlem gerektiren, montaj ve demontaj desteğine zorunlu kı lınan cihaz 
grupları  için) demontaj, montaj ve kurulum bedelinin sözleşme bedelinin %2 `sini 
geçmeyecektir. 
7.14. Garanti süresi içinde ve garanti bitimini takip eden 8 yı l içerisinde ihtiyaç olması  
halinde; 
Yedek parça hariç bakımlar için sözleşme bedelinin %2 sini, parça dahil bakımlar için 
sözleşme bedelinin %4 ünü geçmeyecektir. 
7.15. Garanti süresi boyunca cihaza yapı lacak her türlü müdahaleden sonra (periyodik 
bakımlar da dahil olmak üzere) en az iki nüsha halinde teknik rapor düzenlenmeli, bir 
niishası  Yüklenici tarafından Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimine teslim edilecektir. 
7.16. Garanti süresi devam eden biyomedikal dayanı klı  taşınırda meydana gelen arızalar, 
yapı lan müdahaleler, periyodik bakım ve onarımlar ve taşını rın mevcut durumunu belirten 
yı llık rapor Yüklenici tarafından idareye yazı lı  olarak sunulacaktı r. 
7.17. Garanti süresi devam eden dayanıklı  taşınırın üretici dökiİmantasyonunda belirtilen 
periyotlarda yapı lacak bakımlarında her türlü sarf malzemelerinin bedeli yükleniciye ait 
olacaktır. 
7.18. Satın alınacak biyomedikal dayanı klı  taşını rın üretici dökümantasyonunda bakı m 
periyotları nın belirtilmediği durumda yılda en az bir kez taşını rın kullanım sıklığına göre 
yüklenici tarafından periyodik bakım ve kalibrasyon işlemi ücretsiz olarak 
gerçekleştirilecektir. 
7.19. Garanti süresi devam eden dayanıklı  taşını rın bakım işleminin yüklenici tarafından 
yerinde bakımı  yapı lmalıdır. 
7.20. Biyomedikal dayanıkl ı  taşınırın garanti süresi bitmeden en az 45 gün önce, Yüklenici 
tarafından garanti bitiş  tarihi, işin teknik şartnamesi ve yedek parça fiyat listesi resmi yazı  ile 
İdaremize bildirilecelctir. 
7.21. Yüklenici firma tarafından sistemde kullanılacak tüm görüntü işleme, işletim ve servis 
yazı lımlarının bir kopyası  lisansı  ile birlikte dijital olarak sağlık tesisine teslim edilecek ve bu 
sistemlerde kurulum ve erişim kısıtı  uygulanmayacaktı r. 
7.22. Garanti süresince cihazın çalışmadığı  ve yüklenici firma tarafından eksiksiz hizmet 
sunulmadığı  durumda down time sürelerine karşı lı k gelen sürelerde verilen hizmete karşı lı k 
gelen güncel Sağlık Uygulamaları  Tebliğinde yer alan işlem Bedeli/ işlem Puanı/ Tı bbi 
Malzeme Alan Tanımı  ile günlük ortalama işlem hacmi göz önüne alınarak İdaremizce 
hesaplanacak bedel hizmet tedarikçisine cezai işlem olarak uygulanacaktır. 

8. TEKNIK ŞARTNAME GENEL IIÜKÜMLERİ  İSTENEN DÖKUMANLAR: 

8.1. Cihaz ile birlikte Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların kullanıcı lara ve 
uygulayıcılara yönelik olarak cihazla birlikte verilmesi gereken bilgileri, kullanım 
kı lavıaları, etiketleri, bakı m-onarım kitapçığı  ve diğer açı klamalar, Yönetmeliklere uygun 
olarak Türkçe olmalıdır. Türkçe etiket ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmayan 
(Yönetmelikler gereği kullanım kı lavuzu bulunması  zorunlu tıbbi cihazIar için) tıbbi 
cihazların muayene ve kabul işlemleri yapı lmayacaktı r. 



8.2. Tıbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürün ve cihazIarın tedarik süreçlerinde 
terminoloji birliğini sağlamak esastı r. Tıbbi cihaz alımlarında tüm ürün, cihaz, yedek parka, 
aksesuar, sarf ve sistemlere ilişkin tedarik zinciri içerisinde (planlama,ihtiyaç tespit, ihale, 
teklif, belge control, sözleşme, fatura, muhasebe, stok, satış  sonrası  hizmetler gibi) tüm 
doküman ve kayıt işlemlerinde ÇKYS/MKYS'de belirtilen malzeme tanımlar' 
kullanı lacalchr. Uygun terminolojide olmayan dokümanlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
8.3. Ihaleye katı lan istekliler, teklif ettiği cihazla ilgili yetkili kişilerce imzalanan ve 
kaşelenen yetki belgelerini, yetki belgesinde imzası  olan kişilerin yetkili olduklarına dair 
belge ile birlikte teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunacaktı r. 
8.4. Ihaleye katı lan aday ve istekliler "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" 
kapsamında "satış  merkezi yetki belgesi"ni ibraz edeceklerdir. 
8.5. Cihazlar kalibrasyonları  yapı larak, kalibrasyon etiketleri ve raporları, TKHK Metroloji 
Faaliyetleri Kı lavuzuna uygun formatta olacak şekilde teslim edilecektir. 
8.6. Yüklenici firmanın teklif edeceği dayanıklı  taşınır, (yönetmelik kapsamında tıbbi cihaz 
olması  durumunda) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3. maddesinin (o) bendine istinaden; 

Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi 
Yaralanma veya sakatlığın tanısı , izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin 

giderilmesi 
Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araşt ı rı lması , değiştirilmesi veya yerine başka bir şey 

konulması  amacıyla kullanıma uygun olmal ıd ı r. Maddelerinden en az birini sağlamalıdır. 
8.7 İrsaliye ve faturalarda, şartnamelerde (teknik şartname, idari şartname vs.) 
belirtilen MKYS Malzeme Tanımları  ve seri / lot numarası  bilgisinin açıkça belirtilmesi 
gerekmektedir. 
8.8. Yüklenici firma tıbbi cihazın kaydına esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, 
sarf ve yazıhmlara ilişkin ayrı  ayrı  Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt barkodları  teklif 
dokümanlar' ihale dosyasında ve faturalarda beyan edecektir. 
8.9. Yüklenici firma tarafı ndan teklif edilecek tıbbi cihaz ile birlikte kullanı lacak yedek parça 
aksesuar ve sarflar, cihazı n maliyetinden ayrı  olarak miktarları  belirtilerek teklif edilecek ve 
faturada ayrı  bir mal kalemi olarak belirtilecektir. 
8.10. Yüklenici firma teklif edeceği ürünün yetki grubunu, rutin bakı m periyodu, cihazı n 
dâhili yazı lım sistemi bulunuyorsa yazı lımların erişim, kullanım yetki bilgilerine (program 
kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı  gibi) hata kodları  ve müdahale aşamalarına ilişkin beyan 
ve bedelsiz temin edeceğine ilişkin taahhütnameleri sunacaktır. 
8.11. Dayanıklı  taşınırın muayene ve kabul sürecinde, şartname isterlerinin beyan edilen 
katalog değerleri ile karşılandığına yönelik ölçülebilir parametrelerin İdaremiz tarafından 
belirlenecek ve masrafları  tedarikçi tarafından karşı lanacak bağımsız bir metroloji kuruluşu 
tarafından değerlendirileceğine ilişkin taahhütname yüklenici firma tarafından sunulacaktır. 
8.12. Garanti süresince teknik hizmet sunacak yüklenici "TS 12426 Yetkili Servisler- Tı bbi 
Cihazlar İçin Kurallar" standardına veya "TS 13703-Özel Servisler- Tıbbi Cihazlar İçin 
Kurallar" standardına veya "TS 13011 Yetkili Servisler — Cerrahi El Aletleri- Kurallar" veya 
"TS 13005 Yetkili Servisler Tıbbi ve Laboratuvar Amaçlı  Hastane Mefruşatı  ve Ekipmanları  
İçin Kurallar" standardına göre hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı  ve teklifle beraber bu 
belgeyi sunmalıdır. 
8.13. Yüklenici firma temin edilen cihaza satış  sonrası  bakım ve onarım hizmeti desteğini 
garanti süresi ile birlikte en az 10 (on) yı l boyunca vereceğine dair taahhütname verecektir. 



8.14. Temin edilecek cihazı n HL7 standardında ham veri (RAW data) aktarabilmesi için 
gerekli olan entegrasyon bilgi ve dökümanlarının (protokoller, şifre, SDK (Software 
Development Kit)), yüklenici firma tarafından hastane idaresine teslim edilmelidir. 

NOT: Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda tip idari şartname ve 
sözleşme hükümleri geçerlidir. 
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DİATEFtMİ  - RADAR - ULTRASOUND - DİADİNAMİ  CIHAZLARİ, ULTRASONİK 
ELEKTRO TERAPİ  CIHAZİ  TEKNIK SARTNAMESİ  

1.KONU 

ÖRNEK: Kayseri Devlet Hastanesi için alımı  yapılacak olan cihazlarm teknik şartnamesidir. 

2. TIBBİ  VE TEKNIK ÖZELLIKLER 

Cihaz 220+/- 10V - 50 Hz. şehir cereyaru ile çalışmaldır. 
Cihaz kullanım kolaylığı  sağlayan bir ekrana sahip olmalı; ekranda elcranmda tedavi 
süresi, alum şiddeti, frekansı, görülebilmelidir. 
Cihazın ultrasound çıkış  frekansı  1 ve 3 MHz olarak seçilebilmeli ve aynı  başlık ile 
hem 1, hem de 3 MHz' lik uygulama yapılabilmelidir. Cihazın standart 5cm2 
uygulama başlığının çıkış  gücü kesildi modda en az 0-8 watt arasında, sürekli modda 
en az 0-5 watt arasında ayarlanabilmelidir. Cihazın çıkış  gücü ön panel üzerindeki tuş  
ile yapılmalıdır. 
Cihaz klinik yapıda profosyonel kullanıma uygun olmalıdır. 
Cihazın ultrasound çıkışı, sürekli (%100) ve kesildi (%10, %20, %30, %40 %50) 
olarak ayarlanabilmelidir. 
Cihazda ultrason başlığı  — deri temas kontrolü bulunmalıdır. Ultrason başhgının 
deriyle teması  bozulduğunda tedavi süresi durmalı, başlık üzerinde ışıklı  uyarım 
olmalı  ve cihaz sesli uyarı  vermelidir. istenildiginde uyarılar kapatılabilmelidir. 
Cihazda tedavi süresi en az 1-30 dakika arasında 1 'er dakika aralıkla 
ayarlanabilmelidir. Cihaz, tedavi süresi bitiminde sesli uyarı  vererek ultrason çıkışını  
otomatik olarak kesmelidir. 
Ultrason başlıklan su içi kullanıma uygun olmalıdır. 
Cihazda istenildiği an tedaviye ara verilip sonra kalınan yerden tekrar devam 
edilebilmesini sağlayan TAUSE' tuşu bulunmalıdır. 
Cihazın kolay taşmabilmesi için üzerinde ergonomik olarak tasarlanmış  taşıma yeri 
olmalıdır. 
Cihaz kullanılmadığı  zaman otomatik olarak kapanmalidır. 
Cihaz, Türkçe dil seçenegine sahip olmalıdır. 
Cihazda kullanılacak olan başlıklar kalibrasyon gerektirmeden direk takılıp 
çalıştınlabilmelidir. 
Cihazla birlikte verilecek olan aksesuarlar aşağıda belirtilmiştir. 

1 adet 4 cm2  veya 5 cm2'lik (18c3Mhz) ultrason başlığı  
270 ml ultrason jeli 
Türkçe kullanma lalavuzu 
Güç kablosu 

3. DEMONSTRASYON 

Demonstrasyon gereklidir. 



MONTAJ 

4.1. Cihazın montajı  firma tarafından kurumun göstereceği yere ücretsiz olarak monte 
edilecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafindan karşdanacaktır. 
Montaj esnasında cihazda meydana gelecek tüm problemler firmaya ait olacaktır. 

EĞIETIM 

5.1. ihaleyi alan tedarikçi firma, garanti süresince, eğitilmiş  personel tarafından idarenin 
belirleyeceği en az 3 (üç) elemana en az 1 (bir ) gün ücretsiz olmak üzere ilgili birimlere 
üretici firma tarafından belirlenen uygulama kurallarına uygun olarak kullanıcı  ve 
birinci seviye teknik servis eğitimlerini (cihazın kullanımı, bakımı  ve olası  anzalann 
giderilmesi ile kalibrasyonu) verecektir. 

5.2. Yüklenici firmanın vereceği eğitim, Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi (TCESIS) Klinik Destek 
Elemanı  sertifıkasına sahip olması  halinde Aplikasyon Uzmanları  tarafından verilmelidir. 

5.3. Ürünün lcurulurnu sonrasında yüklenici firma tarafından garanti süresi içerisinde ihtiyaç 
duyulması  halinde yılda 1 kereyi geçmemek şartıyla eğitim verilmelidir. Yüklenici firma 
tarafından verilecek eğitim servis onaylı  ve sertifikalı  olmalıdır. 

MUAYENE VE KABUL 
6.1. Cihazın kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacalctır. 
Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu 
kontrol edilecektir. Ayrıca varsa yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve 
sayım, yapılacaktır. 
6.2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansma 
ilişkin testlerin yapılması  istenildiğinde gerekli personel ve düzenek firmalar tarafından 
ücretsiz olarak sağlanacaktır. Muayene ve kabulde oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı  
firma sorumlu olacaktır. 
6.3. Fonksiyon testlerinde tüm fonksiyonları  ile çalışır durumda olmayan cihaz, kesinlikle 
teslim almmayacaktır. 

6.4. Teslim edilen cihaz orijinal ambalajında (koruma kılıfı  vb) olmalıdır. önceden 
kullanılmış  demo vb. bir cihaz olması  halinde cihaz kesinlikle teslim aluunayacalctır. 
Cihaz teslim edildiği andan itibaren aparatlanyla birlikte ilgili personeller eşliğinde 
açılmalıdır. 

GARANTI 
7.1. Cihazın tamamı  (sarf malzemeler hariç) en az 2 (iki) yıl tam garantili olacak ve bu garanti 
yüklenici firma ve yetkili üretici ve ithalatçı  firma tarafından verilecektir. Garanti süresince, 
sistemin kataloglarmda belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım, 
onarım, kalibrasyon, yedek parça, işçilik, yazılım güncelleme, yükseltme ve yeniden 
kurulması  ve ulaşım için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Kullanılacak olan yedek parçalar 
garanti kapsamında olacaktır. Garanti içinde cihazın arızalı  olduğu süreler garanti süresine 
eklenecektir. 
7.2. Mevzuata uygun olarak ve idarece uygun görülmesi halinde garanti süresi bitiminden 
sonraki en az 8 yıl için, yı llık olarak ihale bedelinin (ihale günü T.C.Merkez Bankası  döviz 
alış  bedeli üzerinden) en fazla % 5 'ine kadar sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve 
arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, yazı lım güncelleme, ulaşım, işçilik, 
kalibrasyon, yan ekipmanların bakım onarımları  ve parça dahil sözleşme yapılabilecelctintşğt, 
Kullanılacak olan yedek parçalar sözleşme kapsamında olacaktır. Sistem en az % 95 u„şpü,„,t.xt*  
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(cihaz aktif faaliyet süresi) olacak şekilde çalışacaktır. Bu süreye ulaşılamaması  halinde, 
ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir. Uptime süresi 
365 gün üzerinden hesaplanacaktır. 
7.3. Tek tek veya paket halinde yedek parça fiyat toplamı  cihazın birim fiyatının % 200 ünü 
geçemez. Istekliler yedek parça fiyat listesini teklif ettikleri para birimi cinsinden başka bir 
para biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale tarihindeki Merkez Bankası  döviz alış  
kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek %200 lük oran kontrolü yapılacalcfir. % 200 lük 
tutarm altında kalmak kaydıyla yedek parça listesinde belirtilmeyen ve daha sonra cihazın 
çalışması  için ihtiyaç duyulan tüm yedek parçalar firmalar tarafından ücretsiz/ bedelsiz olarak 
karşılanmak zorundadır. 
7.4. Yüklenici Firma telefon desteği verebilecek bir teknik personelin telefon numarasını  
Kabul işlemlerinde Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi personeline ve cihazı  kullanacak 
birimin sorumlusuna bildirmelidir. Telefon ile gerçekleştirilen yönlendirmeler kapsamında 
olağandışı  bir arızaya sebep verilmesi halinde zararı  firma karşılayacalctır. 
7.5. Arıza durumunda firma, sistemi kargo ile istemesi durumunda kargo sevkiyatı  
sırasında doğabilecek zarardan sorumludur. Garanti süresi içerisindeki arıza durumlarında 
kargo 	bedeli 	yüklenici 	firma 	tarafından 	karşdanacaktır. 
7.6. Yüklenici firmaya  her türlü arıza bildirimi firmanın e-mail, telefon ya da falcsma 
yapılabilecelctir. 
7.7. Isteldiler teklif etmiş  oldukları  cihazlara veya sistemlere ait aksesuarlarm, sarf 
malzemelerin, yedek parçaların, yıllık bakım lcitlerinin, miatlı  parçaların ve kalibrasyon 
veya validasyon fiyatlarını  tercihen Türk Lirası  para birimi üzerinden hazırlayarak teklif 
dosyalannda idareye sunmak zorundadır. Bu listede cihazIann garanti süresince ve 
garanti sonrası  8 (sekiz) yıllık sürede cihazın tahsis edildiği idareler tarafından talep 
edilmesi durumunda belirtilen yedek parça/aksesuar/sarf ve miatlı  malzeme fiyatlarının 
geçilmeyeceği açıklanacak/beyan edilecektir. Beyan edilmeyen malzemelerle alakalı  herhangi 
bir ücret talep edilmeyecektir. 
7.8. Üzerinde ihale kalan istekli bu yedek parça fiyat listesinin bir suretini cihazlann teslim 
edildiği tüm idarelere sunmak ve garanti süresi sonrası  8 (sekiz) yıllık süre içerisinde 
hastanelerin yedek parça talep etmesi durumunda bu listede belirtilen parasal tutarlar üst sınır 
olmak kaydıyla hastanelerin talepleri Icarşılanacaktır. Yüklenici firma tarafından istisna veya 
kapsam dışı  adı  altında ilave ücret talep edilerek satış  teklif edilemeyecektir. 
7.9. Cihazla birlikte alınan ya7dunlar sürekli kontrol edilerek güncel halleri (upgrade) 
yüklenecektir. Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazılımlar son sürüm olmalı, garanti süresi ve 
idarelerce garanti sonrası  sözleşme yapılması  durumunda bu süre boyunca da, cihaz ile 
birlikte verilen yazılimlann kullanıcilservis şifitleri, son sürün leri ücretsiz olarak 
yüldenecektir. Garanti sonrasında kullamcdservis şifrelerine ihtiyaç duyulması  halinde 
yüldenici firma ilgili sağlık tesisinin Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi Personellerine 
şifreleri vermek ve güncellemeleri yapmak zorundadır. 
7.10. Teknik servise arıza bildiriminde bulunulduğunda mesai saatleri dahilinde en geç 2 iş  
günü içerisinde müdahale edilecek, yedek parça gerelcmeyen durumlarda müdahaleden en geç 
4 iş  günü sonra cihaz çalışır durumda teslim edilecektir. Yedek parça gerektiğinde 
müdahaleden sonra en geç 15 iş  günü içerisinde cihaz çalışır teslim edilecektir. Ithal izni 
gerektiren yedek parça değişimi durumunda belgelenmesi kaydıyla geçen süre bu süreye 
eldenecektir. Bu süre 20 iş  gününü geçmeyecektir, geçtiği takdirde Kurum'un yasalardan 
doğan haldarı  salch kalacaktır. Arızalı  geçen süre garantiden saydrnayacaktır. 
7.11. Malın anzasımn 20 (yirmi) iş  günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici onarım 
sonuna kadar benzer özelliklere sahip (aynı  işlevi yerine getirebilecek nitelikte olmak şartıyla) 
ücretsiz olarak yedek (ikame) cihaz temin edecektir. 
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7.12. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları  dışında yukarıda 
belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı  arızanın 3 (üç) kez 
tekrarlanması  veya farklı  türdeki anzalann 4 (dört) 'ten fazla meydana gelmesi veya 
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı  anzalann toplamının 6 (altlyclan fazla olması  ve bu 
anzalann maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması  ve Hastane Yönetimi veya 
Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından bu durumun belgelenmesi halinde yüklenici 
malı  yenisi ile degiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması  
halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle 
yükümlüdür. 
7.13. Garanti süresi içinde ve garanti bitimini takip eden 8 yıl içerisinde ihtiyaç olması  
halinde; 
Görüntüleme eihazIan, laboratuvar cihazları, sterilizasyon cihazları  (inşaat, elektrik hattı  
yenilenmesi gibi işlem gerektiren, montaj ve demontaj desteğine zorunlu kılınan cihaz 
gruplan için) demontaj, montaj ve kurul= bedelinin sözleşme bedelinin %2 `sini 
geçmeyecektir. 
7.14. Garanti süresi içinde ve garanti bitimini takip eden 8 yıl içerisinde ihtiyaç olması  
halinde; 
Yedek parça hariç bakımlar için sözleşme bedelinin %2 sini, parça dâhil balumlar için 
sözleşme bedelinin %4 ünü geçmeyecektir. 
7.15. Garanti süresi boyunca cihaza yapılacak her türlü müdahaleden sonra (periyodik 
balcunlar da dâhil olmak üzere) en az iki nüsha halinde teknik rapor düzenlenmeli, bir nüshası  
Yüklenici tarafından Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimine teslim edilecektir. 
7.16. Garanti süresi devam eden biyomedikal dayanddı  taşmırda meydana gelen anzalar, 
yapılan müdahaleler, periyodik bakım ve onanmlar ve taşuunn mevcut durumunu belirten 
yıllık rapor Yüklenici tarafmdan İdareye yazı lı  olarak sunulacaktır. 
7.17. Garanti süresi devam eden dayamkh taşınınn üretici dölcümantasyonunda belirtilen 
periyotlarda yapılacak bakımlarında her türlü sarf malzemelerinin bedeli yüldeniciye ait 
olacaktır. 
7.18. Satm alınacak biyomedikal dayanıklı  taşınırın üretici dökümantasyonunda bakım 
periyotlarının belirtilmediği durumda yılda en az bir kez taşınınn kullanım sılclığına göre 
yüklenici tarafından periyodik bakım ve kalibrasyon işlemi ücretsiz olarak 
gerçekleştirilecelctir. 
7.19. Garanti süresi devam eden dayanıklı  taşınırın bakım işleminin yüklenici tarafından 
yerinde bakımı  yapılmalıdır. 
7.20. Biyomedilcal dayanıklı  taşınınn garanti süresi bitmeden en az 45 gün önce, Yüklenici 
tarafından garanti bitiş  tarihi, işin teknik şartnamesi ve yedek parça fiyat listesi resmi yazı  ile 
İdaremize bildirilecelctir. 
7.21. Yüklenici firma tarafmdan sistemde kullanı lacak tüm görüntü işleme, işletim ve servis 
yazılımlannın bir kopyası  lisansı  ile birlikte dijital olarak sağlık tesisine teslim edilecek ve bu 
sistemlerde kurul= ve erişim lesıtı  uygulanmayacalctır. 
7.22. Garanti süresince cihazın çalışmadığı  ve yüklenici firma tarafından eksiksiz hizmet 
sımulmadığı  durumda down time sürelerine karşılık gelen sürelerde verilen hizmete karşılık 
gelen güncel Sağlık Uygulamaları  Tebliginde yer alan işlem Bedeli/ işlem Puanı/ Tıbbi 
Malzeme Alan Tanımı  ile günlük ortalama işlem hacmi göz önüne alınarak İdaremizce 
hesaplanacak bedel hizmet tedarikçisine cezai işlem olarak uygulanacaktır. 

8. TEKNIK ŞARTNAIVIE GENEL HÜKÜMLERI ISTENEN DÖKÜIVIANLAR: 

8.1. Cihaz ile birlikte Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazlarm kullamcılara ve 
uygulayıcılara yönelik olarak cihazla birlikte verilmesi gereken bilgileri, kullanım lulavuzlan, 



etiketleri, bakım-onarım kitapçıgı  ve diğer açıklamalar, Yönetmeliklere uygun olarak Türkçe 
olmalıdır. Türkçe etiket ve Türkçe kullanım lulavuzu bulunmayan (Yönetmelilder gereği 
kullanım kılavuzu bulunması  zorunlu tıbbi cihazlar için) tıbbi cihazlann muayene ve kabul 
işlemleri yapılmayacaktır. 
8.2. Tıbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürün ve cihazlann tedarik stireçlerinde 
terminoloji birliğini sağlamak esastır. Tıbbi cihaz alımlarında tüm ürün, cihaz, yedek parka, 
aksesuar, sarf ve sistemlere ilişkin tedarik zinciri içerisinde (planlama,ihtiyaç tespit, ihale, 
teklif, belge control, sözleşme, fatura, muhasebe, stok, satış  sonrası  hizmetler gibi) tüm 
doküman ve kayıt işlemlerinde ÇKYS/MKYS'de belirtilen malzeme tammlan kullanflacalchr. 
Uygun terminolojide olmayan dokümanlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
8.3. ihaleye katılan istekliler, teklif ettiği cihazla ilgili yetkili kişilerce imzalanan ve kaşelenen 
yetki belgelerini, yetki belgesinde imzası  olan kişilerin yetkili olduklarına dair belge ile 
birlikte teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunacaktır. 
8.4. Ihaleye katılan aday ve istekliler "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" 
kapsamında "satış  merkezi yetki belgesi"ni ibraz edeceklerdir. 
8.5. Ciha7lar kalibrasyonlan yapılarak, kalibrasyon etiketleri ve raporlar!, TKHK Metroloji 
Faaliyetleri Kılavuzuna uygun formatta olacak şekilde teslim edilecektir. 
8.6. Yüklenici firmanın teklif edeceği dayanıklı  taşınır, (yönetmelik kapsamında tıbbi cihaz 
olması  durumunda) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3. maddesinin (o) bendine istinaden; 

Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi 
Yaralanma veya sakatlıgın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya magduriyetin 

giderilmesi 
Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştınlması , değiştirilmesi veya yerine başka bir şey 

konulması  amacıyla kullanıma uygun olmalı dı r. Maddelerinden en az birini sağlamalıdır. 
8.7 lrsaliye ve faturalarda, sartnamelerde (teknik sartname, idari sartname vs.) 
belirtilen MKYS Malzeme Tammlan ve seri / lot numarası  bilgisinin açıkça belirtilmesi 
gerekmektedir. 
8.8. Yüklenici fıırma tıbbi cihazın kaydma esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, 
sarf ve yazıhmlara ilişkin ayn ayn Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt barkodlan teklif 
dokümanlan ihale dosyasmda ve faturalarda beyan edecektir. 
8.9. Yüklenici firma tarafından teklif edilecek tıbbi cihaz ile birlikte kullanılacak yedek parça 
aksesuar ve sarflar, cihazın maliyetinden ayn olarak miktarları  belirtilerek teklif edilecek ve 
faturada ayn bir mal kalemi olarak belirtilecektir. 
8.10. Yüklenici firma teklif edeceği ürünün yetki grubunu, rutin bakım periyodu, cihazın 
datili yazılım sistemi bulunuyorsa yazılımlann erişim, kullanım yetki bilgilerine (program 
kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı  gibi) hata kodları  ve müdahale aşamalarma ilişkin beyan ve 
bedelsiz temin edeceğine ilişkin taahhütnameleri sunacalchr. 
8.11. Dayanıklı  taşınırın muayene ve kabul sürecinde, şartname isterlerinin beyan edilen 
katalog değerleri ile karşılandığnıa yönelik ölçülebilir parametrelerin İdaremiz tarafından 
belirlenecek ve masrafları  tedarikçi tarafından karşılanacak bağımsız bir metroloji kuruluşu 
tarafından değerlendirilecegine ilişkin taahhütname yüklenici firma tarafından sunulacaktır. 
8.12. Garanti süresince teknik hizmet sunacak yüklenici "TS 12426 Yetkili Servisler- Tıbbi 
Cihazlar İçin Kurallar" standardına veya "TS 13703-Özel Servisler- Tıbbi Cilıazlar İçin 
Kurallar" standardına veya "TS 13011 Yetkili Servisler — Cerrahi El Aletleri- Kurallar" veya 
"TS 13005 Yetkili Servisler Tıbbi ve Laboratuvar Amaçlı  Hastane Mefruşatı  ve Elcipmanlan 
İçin Kurallar" standardına göre hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı  ve teklifle beraber bu 
belgeyi sunmalıdır. 
8.13. Yüklenici firma temin edilen cihaza satış  sonrası  bakım ve onarım hizmeti desteğini 
garanti süresi ile birlikte en az 10 (on) yıl boyunca verecegine dair taahhütname verecektir. 
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8.14. Temin edilecek cihazın HL7 standardında ham veri (RAW data) alctarabilmesi için 
gerekli olan entegrasyon bilgi ve dökümanlarmın (protokoller, şifre, SDK (Software 
Development Kit)), yülclenici firma tarafından hastane idaresine teslim edilmelidir. 

NOT: Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda tip idari şartname ve sözleşme 
hükümleri geçerlidir. 
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