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2019.TES.YAT.22 VAN İli Merkez Mahalleri'nde  PLC Teknolojisi Kullanılarak İmal  Edilmiş 

Uzaktan Açma Kesmeye Uygun Sayaç Alım ve Montajı Yapım İşi’ nde Adaylardan gelen  

SORULARA CEVAPLAR  1                 

                                                                                                                

Soru 

No 

SORU CEVAP 

1 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde; Yüklenici 

Sorumluluğunda bulunan 11,12 ve 13 nolu 

kalemlerde bahsedilen yatay sayaçlı panolar için 

pano şartnamenizi talep ediyoruz. 

Şartname ektedir. 

Ancak burada ki boyutlar firmanın kendi 

sayaçlarına göre değişebilir. 

 PLC sözleşmesinde “çok sayıda sayacın 

sığacağı ve kilitlenebilir özel pano” 

olması istenmiştir. 

- Bara sistemi olacak. 

- Sayaçların RS 485 bağlantısı 

içerden olacak. (Sayaçlar PLC ise 

buna gerek yok.) 

- Sayaç çıkışlarının klemens 

bloğuna girmesine gerek yok, 

direk sayaçtan aboneye çıkış 

yapılacak. 

- NYY girişi için ve abone çıkışları 

için delik açılmasın. Biz sahada 

Pançlar ile uygun yerde açılacak. 

- Pano içinde TMŞ olacak, NYY 

girişi TMŞ ye yapılacak. TMŞ 

manevra kolu pano dışına çıkacak 

şekilde olacak. Yani pano kilitli 

iken TMŞ açılıp kapatılabilecek. 

- TMŞ nin seçimi panoda ki sayaç 

sayısına göre yapılacak. 

 

2 İş Güvenliği kapsamında sahada çalışacak 

personel için Yükleniciden KKD malzemesi 

Şebeke Operasyonları Kapsamında mı istenecek 

yoksa Müşteri Operasyonları personeli 

kapsamında mı istenecek?  

 

  Personel sahaya çıkmadan önce KKD 

malzemeleri eksiksiz olacaktır.  

 

3    ŞİRKET, Elekrik dağıtım hattının gerektirdiği 

zorunluluklar ve özellikleri nedeni ile yükleniciden 

işin herhangi bir bölümünde ve/veya bütününde 

vardiyalı çalışmasını isteyebilir. ŞİRKET, bu kabil 

talebi munzam bir bedel ödemesini 

gerektirmeyecektir. Yüklenici vardiyalı çalışma 

yapması gerekebileceğini bilerek teklifte 

bulunacaktır.(Sıklık derecesini paylaşılması 

durumu söz konusu olabilir mi? Alt yüklenici 

çalıştırılması söz konusu olduğundan 

fiyatlandırmanın tarafımızca sağlıklı 

Vardiyalı çalışma çok zaruri durumlar 

dışında olmayacaktır. 
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yapılabilmesi için sıklık derecesi önem arz 

etmektedir) 

 

4 Üçüncü Şahıslara Verilen Zararlar Yüklenici, 

çalışmaları esnasında üçüncü şahıslara karşı 

olabilecek bütün maddi ve manevi hasar ve zarar-

ziyan ile diğer alt yapı sistemlerine (elektrik, su, 

telefon, kanalizasyon vb.) verdiği hasarlardan 

doğrudan sorumludur. Bu tip hasar ile zarar ve 

ziyan için şirket tarafından saptanacak bedelleri 

Yüklenici, defaten bir hüküm almaya gerek 

görmeksizin ödeyecektir. (3.şahıslara karşı bir 

zarar oluştuğu taktirde İşveren ve Yüklenici 

temsilcisinin doğru bilgi, bulgu nezdinde 

İşveren ve Yüklenicinin eş zamanlı kontrolleri 

sonucunda karara bağlanması olarak ifadenin 

değiştirilmesini istiyoruz.)Aksi taktirde 

Yüklenicinin ilk hakkedişinden kesilerek emanete 

alınacaktır. Bilahare oluşacak yasal hüküm 

doğrultusunda mağdura ödenecektir. İşin ifası 

sırasında gerekli tüm teknik emniyet ve güvenlik 

tedbirleri alınacak, trafik işaret ve gereçleri yeteri 

miktarda ve yerinde bulundurulacak, şirketin onayı 

ile gece çalışmaları gerektiğinde yeterli 

ışıklandırma sağlanacaktır. 

     Değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. 

 

5 Hakediş raporları ile yapılan bütün ödemeler 

geçici nitelikte olup, hakediş raporu ile fazla 

ödeme yapıldığının anlaşılması hallerinde, 

Yüklenici, fazla ödemeyi ayrıca uyarı ve hüküm 

almaya gerek kalmadan(karşılıklı tarafların 

kontrolleri sonucunda fazla ödeme yapıldığına 

dair tespit/bulgu oluştuğu taktirde ,olarak 

ibarenin değiştirilmesini talep ediyoruz.), 

bildirim tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde 

ŞİRKET’e iade etmek zorundadır. 

 

 Değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. 

6 Yüklenici, teklifini hazırlarken kendisine verilen 

sözleşme ve eklerini incelemiş, adı geçen iş yerini 

gezmiş ve arazi şartlarını (yer altı ve yer üstü 

coğrafi yapısını) bir ehil sıfatı ile tetkik ve tahkik 

etmiş, imkanlarını araştırmış, değerlendirme 

yapmakla bir itirazı olmadığını, ileride herhangi 

bir nedenle ve sebeple bir talepte bulunmayacağını 

ve ayrıca fiyat artış talebinde bulunmayacağını bu 

sözleşmeyi imzalamakla kabul etmiştir.( İhale 

öncesinde montaj listesinin paylaşımını 

sağlayabilir  misiniz? ) 

Montaj listesi ekte sunulmaktadır. 

7 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 

belirlenmesi Bu ihalede ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre 

 Değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. 
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belirlenecektir.(Bu maddeye teknik açıdan 

uygunluk kısmı eklenebilir mi) 

 

8 Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf bu 

bilgileri ancak zorunlu hallerde ve işi 

gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçi 

ve danışmanlarına verebilecek olup, işbu 

Sözleşme ve 6698 sayılı Kişisel Verilen 

Korunması Kanunu kapsamında getirilen 

yükümlülükler hususunda işçi ve 

danışmanlarını uyarmak ve gerekli tüm 

tedbirleri almakla yükümlüdür. Gizli 

Bilginin ifşa edildiği taraf, Gizli Bilgiyi 

paylaştığı işçinin SSK’ya tabi olmasını 

göz önünde bulundurmalı, 3 bilgi 

paylaşımının yapıldığı kişilerle süresiz 

gizlilik anlaşması yapmalı (danışman, 

taşeron vb.) ve istendiğinde yapmış 

olduğu danışmanlık ve taşeron 

sözleşmesini ibraz etmelidir.(Doğu 

Anadolu bölgesinde çalıştıracak nitelikli 

ve nicelikli personel bulundurmak zor. 

İşin kapsamı içerisinde uygun bulunup 

çalıştırılan işçi bir süre sonra uygun bir 

şekilde davranış göstermeyip işten 

ayrıldığı taktirde bu kişinin gizlilik 

sözleşmesinin süresiz olarak uyması 

beklenebilir mi ? Doğubeyazıt İlçesinde 

Yüklenici personelimizin işine son verdiği 

personeli kurumu silahla taramıştı. 

Yapılması istenilen Sözleşmeyi ibra etmek 

yeterli olacak mıdır?) 

 

Sözleşmenin 25.2 maddesi daha önce 

yaşanan tecrübeye dayanmaktadır.  

Madde ki ihtimalin doğması halinde 

uygulanacak bir madde olup, 

değiştirilmesi mümkün 

bulunmamaktadır. 

 

9 İfşa Beyanı Yasağı: Kanuni zorunluluk içeren 

hallerin dışında, Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın 

izni olmadan, kamuoyuna Proje’nin ve buna 

ilişkin görüşmelerin varlığı veya içeriği ile ilgili 

herhangi açıklama yapmayacak ve bilgi 

aktarmayacaktır. Taraflar için işbu madde 

hükümleri ve sır saklama yükümlülüğü süresiz 

olarak devam edecektir.(Diğer dağıtım 

şirketlerine yaptığımız ziyaretlerimizde ve şirket 

sunumlarımızda bu projenin içeriğinden(takılan 

sayaç sayısı, abone sayısı vb.. izin alınmadığı 

taktirde süresiz olarak bahsedilemeyecek 

mi?Konuyu biraz detaylandırabilir misiniz?) 

 

Yüklenici firma takılan sayaç sayısı veya 

abone sayısı gibi bilgileri diğer firmalarla 

paylaşabilecektir fakat kişisel bilgi içeren 

isim adres veya firmanın toplam abone 

sayısı gibi VEDAŞ ticari sırlarını üçüncü 

kişilerle paylaşamaz. 
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10 Sorumlu VEDAŞ personelinin uygun gördüğü 

yerlerde yüklenici tarafından lente teli montajı 

yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için herhangi bir 

bedel talep edemez. Lente teli VEDAŞ tarafından 

temin edilecektir.. (Lente kullanımının VEDAŞ 

personelinin insiyatifi ve sahanın gerekliliğine 

göre değişiklik arz edeceğinden mağduriyet 

yaşanmaması adına Lente teli montaj bedelinin 

belirlenmesini ve yapacağı montaj karşılığında 

yükleniciye ödenmesini talep etmekteyiz) 

 

Lente teli oranı çok olmayacaktır. Ayrıca 

kablo montajının yanında lente montajı 

yapılması fazla külfet getirmemektedir. 

Montaj bedeli buna göre verilmelidir. 

 

11 12.3. Yüklenici işe başlamadan önce 

sözleşmede bulunan toplam sayaç sayısının 

her kalemini içerecek şekilde ayrı ayrı 

olmak üzere toplam sayaç sayısının 

%10’unu VEDAŞ merkez ambarına teslim 

edecektir. Bu sayaçlar sözleşme süresi 

boyunca oluşacak yeni abonelikler , 

VEDAŞ’ın yapacağı sayaç değişiklikleri 

gibi işlemlerde VEDAŞ tarafından 

kullanılacaktır. Bu sayaçlardan 

kullanılmayanlar VEDAŞ tarafından 

sözleşme bitiminden önce 

montaj  Yapılmak üzere yükleniciye iade 

edilebilecektir.  Söz konusu sayaçlar 

VEDAŞ tarafından sahada montaj işlemi 

tamamlandıktan sonraki ilk hakkediş 

dönemindeki ilk hakkediş içerisinde 

ödenecektir.( Yeni abone, abone 

itirazı,  arızalı, fiziki müdahale sayaç 

değişimleri için)%10 kapsamında 

değerlendirilecek bu abone grubu ihale 

kapsamında çıkılan ilçeleri mi 

kapsamaktadır? Yoksa VEDAŞ sınırları 

içerisinde tüm yerleşik yerler için mi 

geçerli? En azından yapılabilirse %10 

kısmının % 5 olarak revize edilmesi uygun 

olur mu? Dağıtım Şirketi sözleşme 

kapsamında bu sayaçları 2 sene elinde 

tutabilir. Buda işin sonunda teslim edilecek 

sayaçlarımızın 2 yıl eskimesi gibi bir 

duruma sebebiyet verebilmekte. Sözleşme 

kapsamında Yeni bağlantı abonelerinin 

montajının dağıtım şirketinin yapacağı 

anlaşılmakta. ihaleye çıkılan bölgede tüm 

sayaçların değiştirilmesi ön görülüyorsa 

,dağıtım şirketi sayaç değişikliğine neden 

gitmek istemekte? ) Arızalanan 

İhale sınırları içinde kullanılacaktır. %5 

uygun değildir. Yukarıda da belirtilen 

şekilde işin erken bitirilmesi yüklenici 

elindedir. Ayrıca bu sayaçlardan oluşacak 

iade iş bitmeden yükleniciye 

verileceğinden ihale süresi ve sınırlarında 

sahada montaj yapılabilir. 
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sayaçlar  dağıtım şirketi tarafından mi 

değişimini yapılacak yoksa yükleniciden mi 

değiştirilmesi istenecek? Yoksa diğer İl ve 

İlçelerde yapılacak yeni abone ve sayaç 

değişimini istenmiş olunan %10 diliminde 

yer alan sayaçlarla mı yapılması 

planlanmakta?) 

 

12 Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, 

ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler 

ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve 

niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici 

kabul tarihine kadar geçen süre içinde 

oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, 

fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, 

sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde 

“all risk” sigortası yaptırmak zorundadır.(AllRisk 

sigortası montaj bedeline ilave olarak ;bu iş 

kapsamında yüklenici kullanımına verilecek 

olan malzemeler de dahil olacak şekilde 

yaptırılacaktır.  

 

Allrisk sigortası sözleşmede belirtilen 

şekilde olmalıdır. 

 

13 İş bu sözleşme kapsamında kullanılan 

malzemelere ve sayaçlara sözleşme süresi 

boyunca üçüncü kişiler tarafından verilecek zarar 

ve hasarlar için yüklenici all risk sigortası 

yaptıracaktır. Sözleşme süresince sigorta 

tarafından karşılanmayan üçüncü kişiler 

tarafından verilecek zarar ve hasarlar 

yüklenici tarafından karşılanacaktır.(Bu ifade 

geçtiğimiz 4 yıl içerisinde Şirketimiz açısından 

ön görülemeyen maliyetler getirmekle birlikte 

mevzuat içerisinde Yapım İşleri Genel 

Şartnamesine ilave olarak eklenmiş. Aşağıda 

yer alan maddede görüldüğü üzere ALL RİSK 

sigortasının kapsamı genişletilmiş olduğu 

görülmekle birlikte sözleşme metni içerisinde 

yer alan sigorta tarafından karşılanmayan 

ibaresinin kaldırılmasını talep etmekteyiz) 

 

Değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. 

14 İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 2 yıl içinde 

tamamlanacaktır, sayaç montaj işleri VEDAŞ 

tarafından aksi belirtilmedikçe 1 yıl içerisinde 

tamamlanacaktır. (Burada tam olarak kastedilen 

nedir. Konuyu biraz açabilir misiniz) 

1 yıl içinde sahada montaj bitmelidir. 

Eksik, yazılım vb. durumlar için 2 yıl 

içinde tamamlanabilir. 

http://www.vedas.com.tr/
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15 Teklif Cetveli Açıklama kısmında: Sayaç, Kablo 

ve Panonun demontaj bedeli yok sadece sarı 

renkli kısımlar doldurulacak denilmiş fakat teklif 

cetvelinde demontaj bedeli açık bırakılarak sarı 

renk ile işaretlenmiştir.(Demontaj bedeli, montaj 

içine giydirilmesi gerekmez mi) 

 

Sadece montaj bedeli yazılacak. 

Demontaj bedeli verilmeyecektir. 

Demontaj bedeli montaj içine 

eklenmelidir. 

 

16 ŞİRKET, Elekrik dağıtım hattının gerektirdiği 

zorunluluklar ve özellikleri nedeni ile 

yükleniciden işin herhangi bir bölümünde ve/veya 

bütününde vardiyalı çalışmasını isteyebilir. 

ŞİRKET, bu kabil talebi munzam bir bedel 

ödemesini gerektirmeyecektir. Yüklenici vardiyalı 

çalışma yapması gerekebileceğini bilerek teklifte 

bulunacaktır. 

(Bölge şartları göz önüne alındığında güvenlik 

ve iş güvenliği nedeni ile  gece çalışması 

yapılması tarafımızdan uygun 

bulunulmamaktadır.) 

 

Çok özel durum olmaması halinde zaten 

vardiyalı çalışma yoktur. Değişiklik 

uygun görülmemiştir. 

 

17 Yüklenici, işin sözleşme süresinde bitirilmesi için 

yeterli sayıda ekibi her an iş başında 

bulunduracaktır. Bu hususta kendisini uyarmak 

üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak 

üzere 7 (yedi) gün içerisinde, bunları istenen 

sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. Aksi 

taktirde mukavele gerekleri uygulanacaktır. 

(Bölge şartları göz önüne alındığında 7 gün 

sürenin en az 20 iş günü olarak güncellenmesi 

gerekmektedir.) 

 

7 gün yeterlidir. Bölge şartlarından 

dolayı kabul edilebilir bir durum oluşursa 

VEDAŞ opsiyon tanıyabilir. 

 

18 Yüklenici, sözleşme bedelinin veya iş miktarının 

artması durumunda, yeni fiyat belirlenmesini veya 

fiyat farkı v.s. talebinde bulunamaz. Yüklenici 

sözleşmeyi imzalamakla bu şartı kabul etmiştir. 

(İşin 24 ay sürmesinden dolayı sözleşme imza 

tarihinden itibaren  Doviz kurundaki 

dalgalanmalar bağlı olarak  birim fiyatların +/- 

%10 oranında indirim yada fiyatlarda artış 

yapılabilmesi sağlanmalıdır. Böylelikle hem 

yüklenici ve işveren  2 yıl sürecek bir işi risksiz 

yönetmesi sağlanır.)  

 

İşi 1 veya 2 yıl içerisinde bitirmek 

yüklenicinin sorumluluğundadır. Ayrıca 

malzemeler sözleşme imzalanınca temin 

edilebilir, bu sayede dolar kuru 

etkilemeyecektir. 

Talep uygun değildir. 

 

19 Bu sözleşme konusu işte yer teslim tarihinden 

itibaren VEDAŞ tarafından aksi belirtilmediği 

taktirde 1 yıl içerisinde sahadaki sayaç montajları 

tamamlanacak ve geçici kabule hazır hale 

Sahada genel montaj işinin süresi 1 

yıldır. Montaj bittikten sonra eksiklerin 

tamamlanması için 1 yıl daha 

beklenebilir. Ancak ikinci bir yıl 
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getirilecektir. Gecikilen her bir gün için 

sözleşmenin  

(işin süresi 24 ay mı 12 ay mı?) 

 

içerisinde eksikler kalmazsa kabul 

yapılarak iş bitirilebilir. 

 

20 Yüklenici, teklifini hazırlarken kendisine verilen 

sözleşme ve eklerini 

incelemiş, adı geçen işyerini gezmiş ve arazi 

şartlarını (yer altı ve yer üstü coğrafi yapısını) bir 

ehil sıfatı ile tetkik ve 

tahkik etmiş, imkanlarını araştırmış, 

değerlendirme yapmakla bir itirazı olmadığını, 

ileride herhangi bir nedenle ve sebeple bir talepte 

bulunmayacağını ve ayrıca fiyat artış talebinde 

bulunmayacağını bu sözleşmeyi imzalamakla 

kabul 

etmiştir. (Yüklenicinin ihale duyusundan sonra 1 

haftada bu sahayı gezmesi pek mümkün olmadığı 

için bu maddenin iptali gerekmektedir) 

 

Saha gezilebilecek durumdadır. İstekli 

firma isterse sahayı gezebilir. Çıkarılması 

uygun değildir. 

 

21 Montajı tamamlanan Sayaç, haberleşme ünitesi 

vs. gibi bütün cihazların, üretimden kaynaklı 

hatalardan dolayı arızalanması ve/veya herhangi 

bir sebeple tekrardan müdahale edilmek zorunda 

kalınması durumunda; cihazın montaj bedelinin 

10 (on) katı kadar cezai yaptırım uygulanır. 

(Böyle bir cezai madenin tamamen kaldırılması 

arz ederiz. Cihazlarımız  üretim kaynaklı 

arızalarından dolayı 3 yıl garanti kapsamındadır.)  

 

Değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. 

22 Bu montajlar için gerekli olan pano ve abone 

bağlantı kablosu şirket tarafından temin 

edilecektir. Bunun yanında montajı yapmak için 

kullanılacak olan abone bağlantı klemensi (Al-

Cu), tüm alet ve ekipmanlar Yüklenici tarafından 

sağlanacaktır. Mevcut abone bağlantı klemensleri 

kullanılmayacak olup yenisi ile değiştirilecektir. 

(Teklif cetvelinde ayrıca belirtilmesinde yarar 

vardır. Aksi taktirde Yüklenicinin ön göremediği 

ekstra maliyetler çıkacaktır.) 

 

Öngörülen Abone bağlantı hattı değişim 

sayısı sözleşme teklif cetvelinde vardır. 

Bu sayılara göre klemens kullanılacaktır. 

23 Çok sayaçlı panoların montajı yüklenici 

tarafından yapılacaktır. Pano montajı yapılırken 

bina içerisine gelen bağlantı kablosu hiçbir delme 

veya branşman olmadan direk olarak Pano 

içerisinde buluna TMŞ ye girecek şekilde 

olmalıdır. Bu sebeple çok sayaçlı panoların 

montajının yapılabilmesi ve bağlantı hattının 

direk TMŞ ye girişinin yapılabilmesi için 

oluşacak tüm işlemler Yüklenici 

sorumluluğundadır. ( Tamamen Yüklenici 

sorumluluğunda olması risklidir. Sahayı 

Zaten yüklenici personelinin yanında 

kurum personeli refakat etmektedir. Yani 

ortak hareket edilmektedir. 
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tanımadan tüm abonelerin aynı olacağı nizami 

olacağı belli değildir bu yüzden Vedaş ile 

yüklenici ortak hareket etmesi gerekmektedir.) 

 

24 Müşteri iç tesisatta nötr iletkenlerinin bina içinde 

ortak kullanılmış olması durumunda, nötr 

iletkenleri ayrılarak her aboneye ayrı ayrı nötr 

iletkeni çekilecektir. Yüklenici bu işlem için bedel 

talep edemez. (Teklif cetvelinde ayrıca 

belirtilmesinde yarar vardır. Aksi taktirde 

Yüklenicinin ön göremediği ekstra maliyetler 

çıkacaktır.) 

 

Teklif cetvelinde ek olarak belirtilmesine 

gerek yoktur. Teklif mevcut montaj 

bedeline dahil edilmelidir. 

 

25 AG dağıtım şebekesinden enerji alan bütün 

müşterilerin sayaçları PLC sayaçlar ile 

değiştirilecektir. Faal olmayan abonelerin veya 

aboneliği olmayanların bağlantı hatlarının, 

sorumlu VEDAŞ personeli tarafından da 

onaylanması durumunda, şebeke ile irtibatı kesilip 

abone bağlantı hattı Demontaj malzeme olarak 

teslim alınacaktır. Yüklenici bu işlem için bedel 

talep edemez.  (Teklif cetvelinde ayrıca 

belirtilmesinde yarar vardır. Aksi taktirde 

Yüklenicinin ön göremediği ekstra maliyetler 

çıkacaktır.) 

 

Belirtilmesine gerek yoktur. Zaten aynı 

lokasyonda çalışan firma personeli bu 

işlemi de yapacaktır. Bunların sayısı çok 

az olacağından ve aynı güzergahta 

olacağından ekstra maliyet 

gelmeyecektir. 

 

26 Yüklenici, işlerin yapımı sırasında, Kamu kurum 

ve Kuruluşları ile özel kuruluşlar nezdinde 

yapılacak her türlü yazışmayı, ruhsat işlemlerini 

takip edecek ve işlerin sağlıklı yürütülmesini 

sağlayacaktır. Yüklenici, bu tür hizmetler için 

hiçbir bedel talebinde bulunmayacağını peşinen 

kabul etmiştir.(Belirtilen süreçlerin dağıtım 

şirketi uhdesinde daha hızlı ve kesin çözüm 

sağlayacağını bundan dolayı bu maddenin 

kaldırılmasını talep etmekteyiz) 

Değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. 

27 VEDAŞ tarafından yapılmış olan sözleşmeleri 

etkileyecek herhangi bir mevzuat değişikliği 

halinde; taraflar bir araya gelerek imza altına 

alacakları ek protokolle sözleşmeyi değişen 

mevzuata uygun hale getirecek veya mevzuat 

kapsamında sözleşmenin sonlandırılması 

gerekiyor ise yapacakları ek protokolle 

sözleşmeyi sonlandıracaklardır. Tarafların bu 

hususta anlaşamamaları durumunda VEDAŞ’ın 

tek taraflı haklı sebeple sözleşmeyi feshetme 

hakkı doğacaktır. Bu madde kapsamında işlem 

yapılması durumunda yüklenici hiçbir şekilde 

tazminat, zarar, kar mahrumiyeti vb. altında 

herhangi bir bedel talep edemez. Bu madde 

kapsamında sözleşmenin sonlandırılması veya 

Değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. 
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feshedilmesi halinde yüklenici sözleşmenin 

sonlandırıldığı veya feshedildiği tarihte yapılmış 

olan işlere ilişkin bedel dışında herhangi bir bedel 

talep edemez. Taraflar mevzuat değişikliği 

halinde bu madde kapsamında işlem yapacaklarını 

gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt 

ederler.(Bu madde ya kaldırılmalı ya da esnek 

bir hale getirilmelidir) 

 

28 Mücbir sebep halleri:  

 

            a) Doğal afetler,  

            b) Kanuni grev, Sayfa 16 / 23  

            c) Genel salgın hastalık,  

            d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,  

             e) Gerektiğinde ŞİRKET tarafından kabul 

edilebilecek benzeri diğer hallerdir.(Şirket 

tarafından kabul edilebilecek diğer hallerin 

açıklanmasını talep etmekteyiz) 

 

Sözleşmenin ilgili maddelerinde de 

belirtildiği şekilde Yüklenicinin kusuru 

dışında ki diğer durumlar olarak 

değerlendirilebilir. 

 

29 Sigorta yükümlülükleri yerine getirilmediği 

takdirde, yükümlülükler yerine getirilene kadar 

geçen her gün için 1.000 TL /Gün (Bin TL) cezai 

işlem uygulanır.(Cezai uygulanılması düşünülen 

bu madde kaldırılmalıdır) 

Değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. 

30 Sigortalama ile ilgili bir hasar meydana gelmesi 

durumunda, Yüklenici hasarın sigorta şirketine 

kanıtlanmasını sağlayacak ve bunu takiben sigorta 

ile ilgili tazminatın ödenmesini beklemeksizin 

hasarın giderilmesini temin ederek, iş programına 

uygun olarak ikmalini sağlayacaktır.(Hasar 

oluştuğu taktirde Dağıtım Şirketi hasarın 

kanıtlanmasını sağlayacak doğru,bulgu ve 

belgeyi zamanında geciktirilmeden Yükleniciye 

sağlamalıdır. Dağıtım Şirketinden kaynaklı 

yaşanılacak gecikmelerden dolayı Yüklenici 

yaptırım veya gecikme cezalarıyla karşı karşıya 

kalmamalıdır.) 

Dağıtım Şirketi sorumluluğunda olan 

kısımlar için Dağıtım Şirketi gerekli 

belgeleri sağlayacaktır.  

 

31 Belirli bir problem için oluşturulan çağrı yüklenici 

tarafından sonuçlandırıldıktan sonra aynı 

problemin tekrar yaşanması durumunda 1.000 

TL/GÜN cezai işlem uygulanır.(Cezai işlemin 

kaldırılarak mükerrer tekrar eden problemin 

açıklamasının yapılmasını ve çözüme yönelik 

adımların paylaşılması olarak değiştirilmesini 

talep ediyoruz) 

 

Değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. 

32 Çağrıların, aşağıda belirtilen sürelerde 

sonuçlandırılmaması ve VEDAŞ’ a detaylı bilgi 

aktarılmaması durumunda 500 TL/GÜN cezai 

işlem uygulanır. (En hızlı sürede aksiyon 

Değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. 
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alınacaktır. olarak değiştirilmesini cezai durumun 

kaldırılmasını talep ediyoruz) 

33 Bunun yanında montajı yapmak için kullanılacak 

olan abone bağlantı klemensi (AlCu), tüm alet ve 

ekipmanlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

Mevcut abone bağlantı klemensleri 

kullanılmayacak olup yenisi ile 

değiştirilecektir.(Al-Cu klemens ve bağlantı 

aşamasında yer alan tüm ekipmanların değişip 

değişmeyeceği VEDAŞ uhdesinde olduğundan 

sahada ne kadar kullanılacağı yönünde bilgimiz 

bulunmamaktadır. Bu yüzen malzemenin dağıtım 

şirketinden işçiliğin bedel karşılığında 

yükleniciden olmak üzere teklif birim cetvelinde 

belirtilmesi uygun olacaktır.)  

 

Öngörülen Abone bağlantı hattı değişim 

sayısı sözleşme teklif cetvelinde vardır. 

Bu sayılara göre klemens kullanılacaktır.  

 

34 Dağıtım panolarına monte edilecek toplayıcı ünite 

(router/Data consantratör), trafo ana sayaç ve 

aydınlatma sayacı ile X/5 sayaçlı tüm özel 

abonelerin sayaç ve modem montajları ŞİRKET 

PERSONELİNCE YAPILACAKTIR. Bu 

montajlar için gerekli olan pano ve abone bağlantı 

kablosu şirket tarafından temin edilecektir.(DC 

montajları önem arz etmektedir. DC 

montajlarında sahada geciktirilmeden hızlı bir 

şekilde aksiyon sağlanması yönünde adımlar 

atılması dağıtım şirketi tarafından sağlanacak 

mıdır? Bununla ilgili oluşturulan bir eylem planı 

var mıdır?) 

 

Yüklenici tarafından DC, ana sayaç ve 

aydınlatma sayacı zamanında temin 

edilirse hiçbir sorun yaşanmayacaktır.  
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