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2018.TES.YAT.01 SCADA/DMS/OMS KURULUMU VE BT ENTEGRASYONU İşinde 

Adaylardan gelen  SORULARA CEVAPLAR 

SORU 1 :  İhale dokümanında 3.1.2 EK-B Sinyal Listesi’nde belirtilen Koruma Elemanı, Koruma 

Rölesi ve Ölçüm Değerleri başlığı altında belirtilen sinyallerin; mevcut veya değiştirilmesi planlanan 

Koruma Rölelerinde mevcut ve haberleşme üzerinden alınabileceğini öngörüyoruz. Teyit edebilir 

misiniz? 

CEVAP 1 : Mevcut rölelerimizde gerilim ucu bulunmamaktadır. Bu nedenle ekte göndermiş olduğunuz 

sinyal listesinde bulunan 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 no’lu sinyaller mevcut rölelerimiz üzerinden 

sağlanamayacaktır. Fakat oluşturulan bu liste ileride yapılacak herhangi bir röle değişimi sırasında alımı 

yapılacak (gerilim ölçümü de yapabilen) koruma rölesi durumunda sisteme ek müdahale gerekmeksizin 

bu sinyallerinde SCADA sistemine dahil edilmesi amaçlıdır. Yani yeni bir röle alımı yapıldığında ek bir 

yazılımsal işleme gerek duymadan gerilim ölçümlerine ilişkin sinyallerinde alınıyor olması amacı ile 

eklenmiştir. 

 

SORU 2 :  IT Ekipman  (server ve workstationlar) ile merkez ve kenar router ve switchlere ait tüm 

donanım ihale aşamasında yüklenici kapsamında mı olacaktır? Vedaş tarafından mı sağlanacaktır? 

İstekli Şartname isterlerine uygun olarak bir donanım blok diyagramı (sunucu, iş istasyonları, ağ 

ekipmanları vb diyagramı) paylaşacaktır. Ancak Kontrol Merkezi donanım (sunucu, iş istasyonu, 

networking ekipmanı) ile 3ncü parti yazılımların (veritabanı lisanları vb) gereksinimlerinin, proje 

başladıktan sonra tasarım fazında yapılacak analiz aşamasında -mevcut donanımların da 

kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi ile- kesinleştirileceğini ve bu gereksinimler ışığında VEDAŞ 

tarafından tedarik edileceğini varsayıyoruz. Teyidinizi rica ederiz. 

 

CEVAP 2 : Workstation bilgisayarlar ana kontrol merkezinde hali hazırda mevcuttur. Sunucu tarafı 

ihaleyi kazanacak firmanın kapasite ihtiyaçlarına göre Vedaş tarafından alınacak  ya da var olan 

kapasiteden kullanacaktır. Uygulamanın çalışması için embedded veri tabanı ve işletim sistemi paket 

olarak çözümle geliyorsa firma teklifinde bunları dahil edecektir. Ağ ekipmanları  uç noktalardaki uç 

sayısına göre nasıl bir cihaz gereksinimi olduğu belirlenmesi ile VEDAŞ tarafından alınacaktır. Firma 

vereceği teklifi le birlikte çözümünün çalışması için gerekli olacak tüm IT çözümlerini ( teklif fiyata 

dahil edilmeden ) alternatif olarak sunabilirler. Uygun görülmesi durumunda SCADA kapsamında 

ürünlerin alınması da değerlendirilebilecektir. 
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