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2020.HİZ.İŞL.21 ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET ALIMI İŞİNE İLİŞKİN ADAYLARDAN 

GELEN SORULAR VE CEVAPLARI 

                                                                                                                

Soru 

No 

SORU CEVAP 

1 Soru 1: Madde 4.4’te belirtildiği üzere, Urfa da 

tüm donanımlar  yüklenici karşılayacak fakat 

Van için donanım  yükleniciye teslim edilip 

bozulma ve bakımı bizim yapmamız 

beklenmektedir. Ürünler şu anda kaç yıllık 

kullanılmaktadır ve marka/model bilgisi 

alabilir miyiz ? 

 

Bilgisayar: Dell İ5 4 gb ram 256gb ssd 21”  

Ekran Klavye Mouse vs.  1 ile 4 yıl arası. 

Kulaklık : Jabra bizz2 duo 2400  1 ile 3 yıl 

arası 

 

2 ”5.16. Çağrı Merkezi Hizmeti, 7 gün 24 saat 

düzeninde, resmi tatil günleri de dâhil olarak 

yürütülecektir. Yüklenici, fazla mesai, hafta 

sonu ve resmi tatilde personel çalıştırmadan 

dolayı İş sahibi’nden hiçbir ek talepte 

bulunmayacak ve çalışanlarına karşı iş 

mevzuatının gerektirdiği tüm yükümlülükleri 

yerine getirecektir. Yoğun çağrı alındığı 

dönemlerde iki lokasyonunda ki bütün 

masaların dolacak şekilde nöbetçi ekip hazır 

bulundurulacak lokasyona nöbetçi ekibin her 

türlü sevk ve idaresi yüklenici sorumluğunda 

olacaktır.” Burda tüm masalardan kasıt toplam 

110 kişi midir? İlave olarak yoğun çağrı 

dönemine olan büyümeler VEDAŞ onayı 

doğrultusunda ilave olarak faturalanacak 

mıdır? Nöbetçi ekip beklentisini biraz daha 

ayrıntılandırabilir miyiz ? 

 

Maddeden kast edilen tam kapasite 110 kişi 

olacak şekildedir.  

Yoğun çağrı dönemlerinde herhangi bir ek 

ödeme yapılmayacaktır personele yapılacak 

ek ödemeler fazla mesai ve benzeri 

ücretler  yükleniciye aittir. 

Nöbetçi ekip olası çağrı yoğunluğunda 

vardiya planında belirtilen personellerin 

listesi her hafta başı yayınlanır ve 

personellerin  idare ve sevki veya evden 

çağrıya dahil olacaksa VPN lisans ücreti 

yükleniciye ait olacaktır. 

 

3 %15 oranında kullanılması önerilen backoffice 

personeli 110 kişilik ekibe dahil midir? 

 

Backoffice personeli 110 kişilik ekibe 

dahildir.  

 

4 İhaleyi farklı bir istekli kazanması durumunda 

Mevcut çalışan personellerin bordro devri 

istenecek mi / Zorunlu tutulacak mıdır ? Eğer 

yeni işe alım imkanı var ise, İşkur kullanımı ile 

ilgili bir engel var mıdır? 

 

Mevcut personelinin bordro devri zorunlu 

tutulmayacaktır. Fakat Elektrik Dağıtım 

sektöründe belirli kriterler ve memnuniyet 

oranları mevcuttur. Yeni personelin eğitim 

ve oryantasyon vb. süreçleri dikkate 

alındığında Şartnamede belirtilen çağrıların  

karşılanamaması durumunda teknik şartname 

ve sözleşmede düzenlenen cezai hükümler 

uygulanacaktır.  

 

5 Temsilci ve /veya operasyon yönetimi ekibi 

için office uygulaması talebiniz var mıdır? 

 

 Şirket bilgisayarlarımızda Office 

uygulamaları mevcuttur. 
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6 Evden çalışma modeli proje başlangıcı 

itibarıyla uygulanacak mıdır? 

 

Şu aşamada net bir cevap verilememektedir, 

Pandemi sürecine bağlı olarak değişiklik 

gösterebilecektir. 

 

7 EPDK ve elektrik dağıtım firmaları arasında 

olan yıl sonu mahsuplaşmasından kaynaklı 

olası bir hakediş kesintisi, yıl sonunda 

Yükleniciye yansıtılacak mıdır? Eğer 

yansıtılacaksa bu yansıtma bedelinin 

baremlerini/şartlarını paylaşabilir misiniz? 

 

 Mahsuplaşma kaynaklı herhangi bir hakediş 

kesintisi ön görülmemektedir. EPDK ve 

TEDAŞ ile ilgili diğer uyulması gereken 

hususlar teknik şartnamede açık şekilde 

belirtilmiştir 

 

8 Sosyal medya yönetimi kapsamında talep 

ettiğiniz anahtar kelime sayısı belli midir? 

Daha tutarlı bir fiyat teklifi alabilmek adına 

sosyal medya/web anahtar kelime listenizi 

paylaşabilir misiniz? 

 

Anahtar kelime sayısı sınırsız olmalıdır. 

. 

 

9 Hali hazırda Van lokasyonunda yer alan 85 

kişi için 26322 yatırım teşvikinden 

yararlanıyor musunuz ? Alt işveren olarak 

devralmamız durumunda bu teşvikten 

sözleşme süresince  yararlanmaya devam 

edebilir miyiz?  Eğer yararlanma durumu yok 

ise daha avantajlı fiyat sunabilmek adına Van 

‘da yer alan kendi lokasyonumuz için teklif 

verme şansımız var mıdır?  

 

26322 Teşvikten yararlanılmamaktadır.  

Teknik şartnamenin 5.3. maddesinde 

Şanlıurfa lokasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi 

verilmektedir. VEDAŞ gerekli gördüğü 

taktirde Şanlıurfa için lokasyon değişikliği 

isteyebilecektir. 85 kişilik Van operasyonu 

VEDAŞ’ın Şirket Müdürlüğü lokasyonunda 

sağlanacaktır.Van ili için farklı bir 

lokasyonda hizmet verilmesi mümkün 

değildir. . 
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