
 

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

ENTEGRE BİLİŞİM SİSTEMLERİ İHALESİNE AİT ZEYİLNAMEDİR. 

Şirketimizce 14.11.2014 saat :16.00 son teklif  verme tarihli olarak ihale 

edilen ENTEGRE BİLİŞİM SİSTEMLERİ İHALESİ’nde sunulan teknik şartnameler ve 

ihale evraklarında değişiklikler yapılmıştır. Kaldırılan maddeler kırmızı üstü çizili, 

değiştirilen maddeler kırmızı olarak belirtilmiştir. 

İlgililere duyurulur.                                           13.11.2014  

 

ÇAĞRI MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Değiştirilen veya kaldırılan maddeler 

6.1 Değiştirildi : Sözleşme konusu iş kapsamında 1 süpervizör, 4 takım lideri, 16 Müşteri 

temsilcisi ve 4 adet BO olmak üzere toplam 25 kişi çalıştırılacaktır.  Personelin 7 gün 24 saat 

olarak çalışması hususundaki koordinasyon VEDAŞ’ın onayı ile Firma tarafından 

sağlanacaktır. Vardiya/vardiyalarda çalışacak operatör sayısı, Yüklenici firma teklifi ve 

VEDAŞ’ın onayı ile değiştirilebilecektir.  İhtiyaç duyulduğu taktirde Yükleniciye 30 gün önce 

yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla operatör sayısı %12’e kadar artırılabileceği gibi %40 

kadar da azaltılabilecektir. VEDAŞ tarafından operatör sayısında artış yapılması halinde 

artırılan personel sayısı kadar Yükleniciye ilave ödeme yapılacaktır. Personel azaltılmasından 

dolayı doğacak maliyette Şirket’e yansıtılacaktır. 

6.2 Tamamen kaldırıldı: Yüklenici Çağrı merkezinde çalışan 25 adet personel sayısı 7 gün 

çalışmak üzere, izinli ve gelmeyen personelin yerine personel görevlendirecektir. 

6.3  Değiştirildi : Yapılan denetimlerde 25 personel çalışmadığının tespit edilmesi halinde cezai 

hükümler geçerli olacaktır. (Yüklenici, yedek personeli ile vardiyaların eksik olmaması için 25 

müşteri temsilcisi olmasını sağlayacak olup, aylık hakediş ilgili ayda çalıştırılan personel 

üzerinden hesaplanacaktır.) Yedek tutulan personel için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 

8.4 Tamamen kaldırıldı  : Kullanıcı yetkilendirilmesinde gerektiğinde IP adresi kontrolü de 

yapılacaktır. Bir kullanıcı tanımlanan IP adresleri dışındaki bilgisayarlardan sisteme 

giremeyecektir. 

35.1 Değiştirildi : Mobil ekiplerin konum bilgileri GPS aracılığı ile uydulardan yararlanarak tespit 

edilecektir. İstekliler, bu altyapıya sahip 90 adet mobil cihaz teklif edeceklerdir. Teklif edilecek 

mobil cihaz specleri, marka modelleri teklifle birlikte sunulacaktir. 

38.14 Değiştirildi : Sistem PBX,ACD,IVR ve CTI çözümleri ile ses kaydı aynı firmanın çözümü 

olmakla beraber; Sistem PBX, ACD, IVR ve CTI çözümleri ile ses kaydı aynı firmanın, faks 

sunucusu, çözümlerinin de sunulabilmesi tercih nedenidir. Bu çözümlerin tamamı için kuruluş 



ve kuruluş sonrası desteği teklif veren firmanın sorumluluğunda olmalıdır.  

 

40.3 Değiştirildi: Tasarım aşamasında kullanılan grafik tabanlı ve nesneye yönelik uygulama 

geliştirme aracı IVR yazılımı, IVR’ın akışını,her adımda okunacak anonsları veya kullanıcının 

yapması beklenen tuşlamaları belirlemek için kullanılmalıdır. Text to speech ( TTS) özelliği 

bulunmalı, IVR ile entegre olarak çalışmalı, istenilen zaman aralıklarında devreye alınabilmeli, 

çözüm için lisanslama gerekiyorsa IVR kanal sayısı kadar lisans teklif edilecektir. 

 

42.10 Değiştirildi : CRM içerisinde dinamik bir anket modülü olması tercih nedenidir. Farklı 

Anketler düzenlenebilecek, anketlere farklı sorular ve sorulara farklı cevaplar ve puanlama 

mantığı eklenebilecektir. Bu işlemleri son kullanıcılar sistem yöneticisi desteği olmadan da 

yapabileceklerdir. 

51.21 Değiştirildi : Kişi başı Yemek 7 TL ( Brüt), Yol 5 TL’ ( Brüt)’dir.  Söz konusu bedeller sözleşmenin 

başlangıç ayında TÜİK tarafından açıklanan TEFE + TÜFE ortalamasına göre artırılarak ödenecektir.  

55. GARANTİ VE TEKNİK DESTEK Tamamen Kaldırıldı : Proje kalemlerinde belirtilen Garanti süresi 

geçerlidir.  

Cbs sözleşmesi 

6. Değiştirildi :  

Pozun Adı Veri Toplama Birimi Metraj 
Birim 

Fiyat(TL) 
Teklif 

Fiyatı(TL) 

Şebeke Binası Bilgilerinin 
Toplanması(tr/kök/dm) 

ADET 8,859 
    

OG Yer altı hat güzergah tespiti ve 
Trafodan çıkan (AG) yer altı hatlar 
ile Box arasındaki güzergah 
tespitinin yapılması ( EK-5) 

KM 1,454.20 

    

Direk Bilgilerinin Toplanması ADET 500     

Saha Dağıtım Kutusu gibi tüm 
şebeke elamanları bilgisinin 
toplanması ( EK-5) 

ADET 29,084 
    

Abone sayaç bilgisi toplama ( EK-5) ADET 456     

Bina bilgisi toplama ( Yeraltı Kofra, 
Havai Şubelerin bulunduğu Abone 
Yapılarının İl, İlçe, Cadde-Sokak 
Bina No Tespiti. Binadaki elektrik 
kofra veya devrekesen bilgilerinin 
tespiti. Bina-Direk arası Rekortman 
bilgilerinin çizimi ve verisinin 
girilmesi.) ( EK-5) 

ADET 250 

    

OG/YG Tek-hat Şeması  (Tüm 
bölge) ( EK-5) 

ADET 1 
    



GENEL TOPLAM ( KDV  hariç)   

 
 

10.1 Değiştirildi : Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarih itibarı ile yazılım temini için 60 
(atmış) takvim günü, elektrik dağıtım tesisleri şebeke elemanlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılması 
işi için tarihinden itibaren 540 takvim günüdür.   CBS yazılımın geliştirilmesi, bakımı ve desteği 1.800 
takvim günüdür. 
 

23.1 Değiştirildi : Bu işte alt yüklenici kullanılabilecektir. 

42. GARANTİ ile İlgili Şartlar Tamamen Kaldırıldı : Proje kalemlerinde belirtilen Garanti süresi geçerlidir.  

 

Veri Toplama Teknik Şartnamesi 

 

    1.1.g. Değiştirildi : Şirket sorumluluk sahasını kapsayan imar planları ve hali hazır 

haritalar ŞİRKET tarafından temin edilecektir. Sayısallaştırma işlemi YÜKLENİCİ 

tarafından yapılacaktır.  

   3.2.c. Değiştirildi : Konumsal hassasiyet ,imar alanı içinde metre altı ,imar alanı dışında 
+/- 3 m olacaktır. 

   3.2.d. Değiştirildi : Yüklenici Veri toplama katmanlarında  TM,İM,DM,KÖK ve Trafo 
postalarının(Direk Tipi) için fotoğraf çekimi yapacak ve yazılım içerisinde nesneleri ile 
ilişkilendirilecektir. Fotoğraf kalitesi 2 MP ‘den düşük olmayacaktır. Fotoğraf bahse 
konu nesnenin tüm muhteviyatını gösterir biçimde çekilmelidir. 

 

3.3  Değiştirildi : Abone Sayaç Bilgilerinin Toplanması 
 

3.4.b. ilave yapıldı : Plakaların ölçüleri ve detayları TEDAŞ Genel Müdürlüğü “ELEKTRİK 

DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALAMA İŞLERİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ” belirtildiği 
boyutlarda olmalıdır 
 

CBS Teknik Şartnamesi 

3.4 Değiştirildi : Yazılım ODBC veya JDBC’yi desteklemelidir 

       3.62 Değiştirildi : CBS yazılımı elektriksel plan, proje çizimler ile harita objelerini aynı anda seamless 

olarak yönetebilecek ayrı tool sağlaması ve Tip projeler bu tool ile oluşturulabilmesi ve harita objeleri 

ile ilişkilendirmesi tercih sebebidir. 



4.27 Değiştirildi : WEB uygulamasında proje kapak sayfalarını şablon olarak kullanan çıktı aracı var 

olmalıdır. Web çıktı aracı ile çıktılar alınmadan önce ayarlamalar yapılabilmeli ve bu ayarlamalar 

saklanabilmelidir.   

5.  Başlık Değiştirildi : CBS UYGULAMALARI VERİTABANLARI VE TABLOLAR ARASINDA İLİŞKİLER 

6. Başlık Değiştirildi :  CBS - YETKİ UYGULAMASI 

 

10.1 Değiştirildi : Halihazır harita, kadastro, imar planı, adres bilgileri, proje çizimleri gibi, Dağıtım 

Şebekesi yönetimi ile yakından ilgili veriler ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olan CAD 

yazılımlarında hazırlanabilmektedir. Şirket için bu tür veri kaynaklarının CBS yazılımına aktarılmasında 

veri doğruluğu vazgeçilmez önem arz etmekte olup sözleşmeye esas Yazılım bu hizmeti mutlaka 

sağlamalıdır. Bu nedenle CBS Harita servislerinin hazırlandığı masa üstü CBS uygulamasında çalışacak 

ve aşağıdaki özelliklere sahip uygulama var olmalıdır: 

1. DGN, DXF, DWG gibi uluslararası veri formatlarına sahip verilerin herhangi bir veri kaybı 

yaşanmadan Masaüstü CBS Harita Penceresi üzerinde getirilmesi mümkün olmalıdır. Kullanıcının 

standart Veri ekleme işlemleri ile verinin depolandığı klasöre ulaşmak için işlemler yapmasına gerek 

kalmamalıdır. Kullanıcı, uygulama fonksiyonu kullanarak ekranda fare ile işaretlediği noktayı içeren 

DGN, DXF, DWG dosyasını doğrudan ekrana çağırabilmeli ve tekrar ekrandan geri 

gönderebilmelidir.Ayrıca şirketin kullanmış olduğu NCZ veri formatı içinde bir çözüm geliştirilmelidir. 

2. Ülkemizde yasal olarak kullanımda olan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 

Yönetmeliği’ne (BÖHHBÜY) uygun sembolojide üretimi yapılmış altlık haritaların Şirket CBS 

veritabanına ve harita uygulamasına uygun nokta ve çizgi sembolojisi ile doğrudan aktarımını sağlayan 

uygulama özelliği olmalıdır 

3. CBS Uygulamasından dışarıya aktarılacak nokta sembolojiye sahip veriler de Netcad sembol, 

Autocad block, Microstation cell yapısı olarak ilgili yazılımların uygulama ekranlarına doğrudan 

aktarılıyor olmalıdır. bu özelliğin sağlanaması durumunda şirketin kullanmış olduğu NCZ veri formatı 

içinde bir çözüm geliştirilmelidir. 

 

 

10.4 .3 Değiştirildi :  Yukarıda ifade edilen Temel Elektriksel Hesaplar Uygulaması için İdare'ye CBS 

Uygulama lisansı dışında ayrı bir lisans gereksinimi olmaması esastır. Eğer Yüklenici bu işlem için ayrı 

bir ürün veya eklenti lisansı öneriyor ise ; CBS Yazılımına ilişkin tüm şartlar gerekli program içinde 

geçerli olacaktır 

 

Proje Kalemleri 

 



1.1.6 Değiştirildi : Bu bölümde entegre bilişim altyapısını oluşturan sistemlere ilişkin garanti ve 

bakım gereksinimleri ele alınmaktadır. Bu garanti ve bakım süreci, ilgili sistem bileşeninin geçici 

kabulünün alınmasından sonraki 1800 günlük süreyi kapsamaktadır. 

      Yazılımlara İlişkin Garanti ve Bakım Gereksinimleri 

a. Değiştirildi : Entegre bilişim sistemi altyapısında yer alan tüm sistem bileşenlerinin sürüm 

yükseltmeleri ve versiyon güncellemeleri 1800 günlük garanti ve bakım periyodunda 

sağlanacaktır. 

f.i  Değiştirildi : Şirket’in gereksinimlerinin karşılanması noktasından bakıldığında en azından 

mevzuat değişiklikleri ve iç işleyişteki formel değişiklikler ile Birimler tarafından modüllerin kullanımı 

sırasında oluşabilecek tasarım değişiklikleri 1800 günlük garanti ve bakım sürecinin kapsamı 

içindedir.  

 

1.1.2.w Değiştirildi: Tüm ekran ve raporlar için Türkçe  desteği olmalıdır. 

1.1.3.P.Kaldırıldı : Sistemin kullanacağı veri tabanı dışında, tüm veri kaynakları (diğer ilişkisel veri 

tabanları, çok boyutlu yapılar ve dosya formatları) raporlama aracına tanıtılabilmelidir.  

3.0, 3.1,4.0 ve 4.1 : ilave madde eklendi 

3.0 CBS Tabanlı Düzenlemeye Tabi Varlık Teknik Çalışmalar ve Süreç Tasarımı 

 

Bu başlık altında beklenen çalışmalar, VEDAŞ  beklentilerinin ve proje gereksinimlerinin, VEDAŞ  

proje ekibi ve sorumluları ile ortak çalıştaylar dahilinde belirlenmesi ile başlayacaktır.  

Veri Toplama çalışması, şebeke varlıklarının ve müşteri verilerinin toplanması ve durum tespitinin 

yapılması yanında, VEDAŞ’a kazandırılacak farklı BT uygulamalarına yönelik verilerin belirlenmesinin 

de temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle süreç tasarımında, VEDAŞ proje yönetiminin ihtiyaçları ve 

“Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği”nin gereksinimleri dikkate 

alınacaktır.  

Daha önce  ihale edilen geçmiş Numarataj ihalelerinde yaşanan aksaklıkları ve sorunları yaşamaması 

ve bu sorunları VEDAŞ’ın proje takvimine yansıtmaması proje motivasyonları arasında yer almaktadır. 

Bu bağlamda; Yüklenici, çalışmalarına Mevcut Durum analizi ve VEDAŞ gereksinimlerinin  ile 

başlayacaktır. Bu çalışmalar kapsamında mevcut veri envanteri, mevcut saha veri toplama süreçleri ve 

veri kullanımları irdelenecek ve VEDAŞ gereksinimleri tespit edilecektir. Öte yandan önceki Numarataj 

projelerinden edinilen tecrübelerin, düzenlenecek öğrenilen dersler (lessons learnt) çalıştayı ile 

geçmişteki süreç sahipleri tarafından aktarılması gerçekleştirilecektir. Mevcut Durum Analizi 

çalışmaları  VEDAŞ yönetimine raporlanacaktır.  

Mevcut Durum Analizi ve VEDAŞ’ın gereksinimlerinin tespiti sonrasında Veri Toplama süreci için;  

 Veri toplama metodolojilerinin tanımlanması; sahadan verilerin elde edilmesi, varlık ve müşteri 

verilerinin sayısallaştırılması ve saklanması metodolojisidir. 

 CBS yazılımı üzerinde etiketleme (numaralandırma, barkod vb.) metodolojisinin oluşturulması,  

 Toplanması istenilen verilerin sınıflandırılarak, veri listelerinin hazırlanması, ilişkisel (öz-nitelik 

ve jeo-uzamsal ilişkilendirme) katman ve obje yapılarının oluşturulması, 

 Saha veri toplama işleri için iş kırılımı ve bölgesel bazda iş takviminin oluşturulması, 



 Düzenlemeye tabi varlık ve müşteri verileri için kalite (veri doluluğu, doğruluğu, güncelliği, 

tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliği) kontrol ve güvence yöntem ve kabul/red ve ödeme ve ödül/ceza 

kriterlerinin tanımlanması, 

 Şirket içi veri yönetim süreçlerinin belirlenerek, veri sahipliği haritalarının yapılması, 

 Kullanıcıların veriye erişim yetkileri ve rollerinin tanımlanması. 

çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmaların çıktısı olarak Veri Toplama Metodolojisi ve 

Düzenlemeye Tabi Varlık Veri Bankası Yönetimi raporu hazırlanacaktır. 

 3.1 CBS Tabanlı Düzenlemeye Tabi Varlık Proje Uygulama Kontrolörlüğü 

Veri Bankasının Oluşturulması 

Veri Toplama ihalesini alan yüklenicinin, sahada gerçekleştireceği Veri Toplama çalışması, VEDAŞ’ın 

nihai CBS veri tabanını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle yüklenicinin, CBS veri tabanının doğruluğu 

ve doluluğunun, etkin ve hızlı biçimde kontrol edilmesini sağlayacak, metodolojiyi hazırlaması 

gerekmektedir.  

Proje Uygulama Kontrolörlüğü kapsamında, Yüklenici, süpervizörlük hizmetini vermekle yükümlüdür. 

Bu hizmet kapsamında Yüklenici bir adet proje yöneticisi atayacaktır. Veri Toplama Projesi Uygulama 

fazındaki süpervizörlük hizmeti aşağıdaki maddeler ile tanımlanmaktadır: 

 Proje Kapsam Yönetimi Desteği Verilmesi: Veri toplama projesi sözleşme kapsamının VEDAŞ  

geri bildirimleri doğrultusunda izlenmesi ve temel değişikliklerin belirlenerek raporlanması, 

 Proje Zaman Yönetimi Desteği Verilmesi: Dönemsel olarak kritik yol analizlerinin yapılması, 

kritik yolda bulunan aktivitelerin yakından izlenmesi ve önerilerin sunulması, 

 Değişiklik ve Talep Yönetimi (Claim Management) Desteği Verilmesi: Proje Kapsamı ile ilgili 

(Veri Toplama Yüklenicisi ve VEDAŞ tarafından) gelebilecek olası değişiklik taleplerinin 

değerlendirilmesi ve önerilerin sunulması, 

 Risk Yönetimi Desteği Verilmesi: Proje yürütümü sürecinde karşılaşılacak olası risklerin analizi 

ve etkilerinin raporlanması, 

 Proje Takip ve Değerlendirme Toplantılarına Katılım: Veri Toplama Projesi durumu hakkındaki 

düzenli Takip Toplantılarına katılım gösterilmesi ve Veri Toplama Projesi Yüklenicisi tarafından 

sunulacak olan aylık ilerleme raporlarının değerlendirilmesi ve uygun görülmeyen noktaların 

raporlanması. 

Öte yandan, Proje uygulama kontrolörlüğü kapsamında; projenin önceki fazlarında Yüklenici tarafından 

ortaya konulacak ve VEDAŞ tarafından onaylanacak kalite kontrol ve güvence yöntem ve kriterleri ile 

doğruluk, doluluk ve tutarlılık kontrolünün yapılması için; Yüklenici, 18 ay süresince 3 adet kontrolörlük 

personeli (1 mühendis, 2 teknisyen) görevlendirecektir. Kontrolörlük personeli, Veri Toplama işi ile 

görevlendirilecek yüklenicinin sahadan elde ettiği dağıtım şebekesi ve müşteri bilgilerini, belirlenen 

metodoloji ışığında kontrol etmekle yükümlüdür. Bu personeller, VEDAŞ proje ekibinin yönetiminde 

çalışacaktır. 

Proje Uygulama Kontrolörlükğü VEDAŞ tarafından yönetilecek bir çalışma olduğundan, kontrolörlük 

personelinin yönetilmesi ve kaynak planlaması, VEDAŞ proje ekibi sorumluluğunda olacaktır. 

 



4.0 CBS Yazılımı Teknik Çalışmalar ve İş Süreçlerinin Tasarımı 

Yüklenici, VEDAŞ’ın CBS Yazılımından beklentilerinin netleştirilmesi için planlanan BT uygulamalarını 

ilgili birimlerle gerçekleştireceği çalıştaylarla belirleyecektir. Buna bağlı olarak Yazılımın entegrasyon 

yetenekleri açısından gereksinimleri VEDAŞ’a sunulacaktır.  

4.1 CBS Proje Uygulama Süreci Desteği 

CBS Proje Uygulama Süreci Desteği, VEDAŞ’a Projesi uygulama sürecinde Yüklenici tarafından 

verilecek “Teknik Uzmanlık Hizmetlerini” ve “Proje Yönetimi Hizmetlerini” içermektedir. 

 

CBS ENTEGRASYONU isimli Dosya CRM Arıza modülü ve entegrasyonu olarak revize edildi 

Arıza Modülü 1.1 Revize edildi 

1.7 Bakım Modülü Kaldırıldı 

 

IP_TELEFON_VIDEO_KONFERANS 

 

Aşağıdaki şartnamelerin bazı maddeleri revize edilmiştir. Değiştirilen şartname sunulmuştur.  

1- IP-Telefon-Santrali-Teknik-Sartname  

2- Gelismis-IP-Telefon-Sartname 

3- Sekreter-IP-Telefon-Teknik-Sartname 

 

Teklif Cetveli 

Referans Tablet Özellikleri tablosu eklendi 

Şebeke Verisi Birim Fiyat tablosu eklendi 

İlave madde ( Teklif cetveli) 

10-İstekliler Teklif cetvellerinde bulunmayıp sundukları çözümlerde gerekli gördükleri tüm 

malzeme ve işçilik kalemlerini ayrıca birim fiyatları ile beraber teklife ekleyeceklerdir. Sunulan ek 

malzeme ve işçilik bedeller toplamı toplam teklif bedeline ilave edilecektir. 

EKLER :  

      Ek 5 Değiştirilmiştir. 

     İDARİ ŞARTNAME  :  



11.  Geçici  Teminat 
Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere teklif geçerlilik süresinden en az 60 gün fazla 

süreli geçici teminat verilecektir. 
 


