
2021.MLZ.YAT.10 GSM MODEM ALIMI İŞİ’NE AİT 

SORU VE CEVAPLAR 

 

 

SORU 1-)  GSM MODEM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 2.b.  

“Tebliğ, yönetmelik, kurul kararları, asgari şartlar ve Şirketin yükümlü bulunduğu kurumların (EPDK, 

TEDAŞ v.b.) haberleşme üniteleri hakkında yayınladıkları bu şartnamede belirtilmemiş diğer tebliğlere 

uygun olmalıdır. Alım sözleşmesi imzalandığı gündeki son geçerli bu tebliğ, yönetmelik, kurul kararları 

ve asgari şartların yürürlükte olanları geçerlidir..” olup Maddenin kaldırılmasını talep ediyoruz. (a) 

şıkkındaki net olarak ifade edilmiş tebliğ uygundur. (28105 sayılı Resmi gazete, yayımlanan EPDK 

asgari özellikler) 

CEVAP 1-) 28105 sayılı Resmi gazete yayımlanan ve EPDK tarafından belirlenen asgari özellikler 

karşılıyor olması yeterlidir. 

 

SORU 2-) GSM MODEM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 4.2.h “Ünitelerin tüm iletişim 

arayüzlerinden yapılacak olan veri iletimlerinde, yetkilendirmeyi sağlayacak ve veri kaynağını eşsiz 

şekilde tanımlayacak fonksiyona sahip olmalıdır.”olup  HÜ, gelen bağlantıyı sadece IP olarak 

tanıyabilir, bu maddede sorulan tam olarak nedir, örnek verilebilir mi ? 
 

CEVAP 2-) IP Bağlantılarının tanımlamasından bahsedilmektedir 

 

SORU 3-) GSM MODEM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 4.2.o“OSOS sistemine dahil olacak 

HÜ’lerin şebekedeki dalgalanmalara karşı darbe dayanımı en az 6 kV olmalıdır. RS485 arayüzü en az 

15 kV darbe dayanımlı olmalıdır.”  Olup 15 kV dayanımı havadan ESD şeklinde uygun mudur ? 

 

CEVAP 3-) Uygundur. 

 

SORU 4-) GSM MODEM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 4.2.p “Harici haberleşme 

ünitelerinde, RS 485, Cl veya (RJ45) istenen haberleşme metoduna göre tercih edilebilir.” olup 
Modemlerimizde sadece klemens bağlantılı RS485 portlar mevcuttur, uygun mudur ? 

 

 

CEVAP 4-) Uygundur. 

 

 

SORU 5 -) GSM MODEM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 4.2.q “Haberleşme ünitesinde 

Pano, kapak açılması uyarısı ya da benzeri ihtiyaçlar için en az bir adet sayısal giriş/çıkışa sahip 

olmalıdır.” olup Bu maddedeki “çıkış” ifadesi net olmayıp, yok sayılabilir mi ? 

 

 

CEVAP 5-) "Çıkış" ibaresi yok sayılabilir. Sadece giriş ibaresi dikkate alabilirsiniz. 

 

 

SORU 6-) GSM MODEM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 4.2.w “Haberleşme ünitesinde 

Cihazın enerjili olduğunu, SIM kartın takılı olup olmadığını, haberleşme akışını, mobil operatör 



bağlantısını gösteren LED dizisi olmalıdır ve kapak üzerinde bu LED ler isimlendirilerek akış takip 

edilebilmelidir. GÜÇ, GSM, GPRS, RS485 ve BAĞLANTI’ nın olup olmadığını gösterir şekilde LED ler 

olmalı ve bu LED ler kapak üzerinde bu şekilde isimlendirilmelidir.” olup, LED adlandırmamız uygun 

mudur ? 

 

CEVAP 6-) Uygundur. 

 

SORU 7-) GSM MODEM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 4.3.i “Haberleşmeyi, ölçü 

noktaları ile AKM arasında, GSM/GPRS/2G/3G/4G ve/veya EDGE 850/1800/1900 Class B haberleşme 

kanalı üzerinden sağlayabilmelidir.” olup, bu ifade tam anlaşılamamış olup 2 ürünümüzden hangisi 

uygundur ? 

DR532-UC2 : 2G+EDGE+3G destekler 

DR532-EC2 : 2G+EDGE+3G+4G destekler 

 

 

CEVAP 7-) "DR532-EC2 : 2G+EDGE+3G+4G" destekler uygun olabilir. 

 

SORU 8-) GSM MODEM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 4.3.u ve 4.3.v “u. Haberleşme 

ünitesinin tüm kontrol devresi donanımsal resetleme özelliğine sahip olmalıdır. (Modül – MCU - Hafıza 

Birimi) -  v. Haberleşme üniteleri haberleşmenin kesilmesi durumunda, problem oluşması durumunda 

veya ayarlanabilen sürede bir kendini otomatik başlatma (reset) özelliğine sahip olmalıdır. Bu reset 

işlemi enerji kesip verilerek yapılmalıdır (Donanımsal reset). HÜ reset işleminden sonra sisteme 

otomatik olarak yeniden bağlanabilmelidir.” olup MCU tarafını tekrar başlatırken enerji kesilmiyor, 

ancak MCU içinde bağımsız bir iç donanım olan WDT ile MCU anormal bir durumda RESET’leniyor. 

GSM Modülümüzün ayı bir beslemesi var, anormallik durumunda veya günlük peryod geldiğinde MCY 

tarafından beslemesi de kesilerek tekrar başlatılıyor. Yani ürünlerimizde besleme kesilip verilerek 

başlatma sadece GSM modüle uygulanıyor. Tarif edilen şekilde uygun mudur? 

 

CEVAP 8-) Uygundur. 

 

 

SORU 9-) GSM MODEM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 4.3.dd.“ Haberleşme ünitesi 

mevcutta kullanılmakta olan VANGÖLÜ EDAŞ AKM ile uyumlu çalışabilmelidir. Belirlenen 

periyotlarda mevcut AKM –HÜ protokolüne uygun olarak, veri paketlerini AKM ye iletebilmelidir.” 

olup, Hangi AKM yazılımı çalışmaktadır ? 

 

 

CEVAP 9-) GridBox (Hayen teknoloji) ve Luna Metrum kullanılmaktadır. 

 

 

SORU 10-) GSM MODEM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 6.b.“ Tüm HÜ üzerinde Şirket 

tarafından uygun görülen format ve onaylanan şekilde bir Şirket logosu kullanılacaktır.” olup, Modem 

plastik kutuların ön yüzüne VEDAŞ Logosu mu basılacak? 

CEVAP 10-) Evet VEDAŞ yazılmasını istiyoruz. 


