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2016 YILI 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 

İŞ ZEKASI VE PERSONEL DEVAM VE KONTROL S İSTEMİ (PDKS) 
  UYGULAMA VE YAZILIM BAKIM- DESTEK H İZMET İ ALIMI TEKN İK ŞARTNAMES İ 

1. AMAÇ 

Kurumumuz bünyesinde Oracle İş Zekası modelleme aracı ve Oracle Data Integrator (ODI) veri 
aktarım aracı kullanılarak geliştirilmi ş analizler ile Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) yazılımı 
için 3(Üç) yıllık bakım ve destek hizmeti satın alınacaktır.   

2. TEKNİK ÖZELL İKLER 

2.1. İŞ ZEKASI MODEL İ VE ANAL İZİ İLE ODI DESTEK H İZMET İ 

2.1.1.  YÜKLEN İCİ,  Oracle BI sunucularında yaptığı yapılandırma, güncelleme seviyeleri ve 
güncelleme kontrollerine göre gerekli gördüğü düzenlemeleri, İDARE ile koordineli halde yaparak, 
sunucuyu optimize çalışacak hale getirecektir. 

2.1.2.  YÜKLENİCİ, İdare’nin talep edeceği raporlama taleplerini ve gereksinimlerini analiz 
edecektir. 

2.1.3.  YÜKLENİCİ, veri ambarı tablolarının periyodik olarak beslenmesini sağlayan geliştirmeyi 
tamamlayacaktır.  

2.1.4.  YÜKLENİCİ, durum, performans ve erişilebilirlik izleme raporlarına göre gerekli 
iyileştirmeleri tespit uygulayacaktır. 

2.1.5.  YÜKLENİCİ, Oracle BI sunucusunda çalışan tüm veri ambarı, raporlama ve iş zekâsı 
projelerinin bakım faaliyetlerini yürütecek ve İdare’ye raporlayacaktır. 

2.1.6.  YÜKLENİCİ, veri ambarı tablolarının periyodik olarak beslenmesini sağlayan geliştirmeyi 
tamamlayacaktır.   

2.1.7.  Oracle Data Integrator (ODI) ile tasarlanmış süreçleri gözden geçirecek, İDARE’ce istenecek 
yeni iş süreçlerinin ODI ile modelleyerek veri bütünlüğünü sağlayacaktır. 

2.1.8.  YÜKLENİCİ,  Oracle BI sunucularında yaptığı konfigürasyon, patch seviyeleri ve güncelleme 
kontrollerine göre gerekli gördüğü düzenlemeleri, İDARE ile koordineli halde yaparak, sunucuyu 
optimize çalışacak hale getirecektir. 

2.1.9.  YÜKLENİCİ, İDARE’nin talep edeceği raporlama taleplerini ve gereksinimlerini analiz 
edecektir. 

2.1.10. YÜKLEN İCİ, İDARE’nin talep ettiği raporlama taleplerini önceliklendirecek ve belirlenen 
önceliğe göre veri ambarı sisteminin mimari, uygulama ve fonksiyonel tasarımlarını yapacak ve veri 
ambarını sistemini geliştirecektir. 

2.1.11. YÜKLEN İCİ, kapsam dâhilinde gereken veri kümelerini tespit etmek amacıyla İDARE’nin 
yönetimindeki veri tabanına izin dâhilinde erişerek tablo-kolon detayında kaynak sistem analizi 
yapacaktır. 

2.1.12. YÜKLEN İCİ,  Oracle BI sunucusunda tespit edilen hatalar, iyileştirmeler ve duyulan 
ihtiyaçlar için hizmet taleplerinin(SR) ve kritik hizmet taleplerinin (Critical SR) açılması, açık 
SR’ların takibi ve çözüm için ilerleme durumlarını kontrol ve SR’ların yönetimi işlerini proje süresi 
boyunca düzenli olarak yürütecektir. 

2.1.13. YÜKLEN İCİ, durum, performans ve erişilebilirlik izleme raporlarına göre gerekli 
iyileştirmeleri tespit edip İDARE’nin onayına sunacaktır. İDARE’nin onayladığı iyileştirmeleri 
uygulayacaktır. 

2.1.14. YÜKLEN İCİ, Oracle BI sunucusunda çalışan tüm veri ambarı, raporlama ve iş zekâsı 
projelerinin bakım faaliyetlerini yürütecek ve İDARE’ye raporlayacaktır. 
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2.1.15.  İstekliler, üretici firma ORACLE’ın Türkiye organizasyonu olan ORACLE Bilgisayar 
Sistemleri Ltd. Şti. firmasından ihale tarihinden önceki son bir yılda ORACLE çözüm ortağı 
olduklarını ve çözüm ortaklığının ihale tarihinden itibaren en az üç yıl daha devam edeceğini 
belgeleyen bir yazı alarak bu belgeyi teklif ekinde vereceklerdir. 

2.2. PERSONEL DEVAM KONTROL S İSTEMİ DESTEK HİZMET İ 

2.2.1.  PDKS yazılımı web tabanlı ve MS.NET platformunda, birbirileriyle eşgüdüm içerisinde 
çalışan 5 adet Uygulama Sunucusu (IIS Server) ve 2 adet Veritabanı (Oracle RAC Server) Sunucusu 
üzerinde çalışmaktadır. Uygulama web tabanlı olarak n-katmanlı mimaride geliştirilmi ştir. Kart 
Okuyucu ve Lamba ile olan entegrasyon servislerinde (SOA) entitiy-framework (EF) kullanılmıştır.  

2.2.2. PDKS yazılımı aşağıda belirtilen kurumun merkez ve taşra birimleri kullanmaktadır. Bunlar; 

- Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü 

- Armutcuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü 

- Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü 

- Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü 

- Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü 

- Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü 

2.2.3. Yüklenici uygulamaların üzerinde çalıştığı sistemlerin performansını artırıcı önlemleri yazılım 
ve veritabanında alacak ve bunları raporlayacaktır. 

2.2.4. Yüklenici uygulamaların bakımı ve güncellenmesi sırasında karşılaştığı performans ile ilgili 
sorunları müdahale ve sorun giderme süresi içerisinde giderecektir. 

2.2.5. BİM personeli, uygulamaların ve sistemlerin performanslarıyla ilgili problemleri yükleniciye 
iletecek ve bu problemlerin giderilmesi için uygulama yazılımları tarafında alınabilecek önlemler 
Yüklenici tarafından sağlanacak ve raporlanacaktır. 

2.2.6. Yüklenici güncelleme ve bakım süresinde yapılacak olan değişiklikler ile ilgili kodların 
dokümantasyonunu sağlayacaktır. 

2.2.7. Yüklenici kullanmış olduğu kaynak kod, veritabanı oluşturma scriptleri, analiz ve tasarım 
dokümanlarını, elektronik ortamda bakım ve güncelleme hizmeti sırasında ve sonunda teslim 
edecektir. 

2.2.8. Kurum tarafından hata tespit edildiğinde, Sorun Bildirim Formu doldurularak e-mail ile 
yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici, 1 saat içinde soruna müdahale edecek ve sorunun nedeni 
saptayacaktır. Çözüm önceliği bu tür sorunlara verilerek, sorunun giderilme tarihi, son kullanıcı ile 
BİM ve Yüklenici tarafından birlikte belirlenecektir. Belirlenen çözüm tarihi, izlenmek üzere Sorun 
Bildirim Formu üzerine işlenecektir. 

2.2.9. Yüklenici, Kurum personelinin giriş-çıkış zamanlarının kayıt altına alınması ve bu kayıtlarla 
ilgili günlük ve aylık raporlar ile beraber puantaj kayıtlarının oluşturulması amacı ile kullanılan 
Personel Devam Kontrol Sistemi yazılımı için geliştirme, güncelleme ve bakım için teknik destek 
sağlayacaktır. 

2.2.10. Kart okuyucu cihazlar ile olan iletişim altyapısını gözden geçirecek ve veri kaybını 
minimuma indiren önlemler alacaktır. 

2.2.11. Yeraltı personeli için lambalardan gelen verinin PDKS entegrasyonu konusunda destek 
verecektir. 

2.2.12. PDKS yazılımının, belirlenecek yeni kart okuyucu cihazlar ile entegrasyonunu sağlayacaktır. 

2.2.13. Gerekirse, maaşa esas teşkil eden puantaj kayıtlarının İnsan Kaynakları (IK) sistemi ile 
entegrasyonu konusunda destek sağlayacaktır. 

2.2.14. Genel Müdürlük merkez, Müessese ve İşletme Müdürlüklerinde bulunan ve merkezi sistemin 
yerel yedekleri olarak çalışan PDKS veritabanları için gerekli yedekleme ve veri aktarım prosedürleri 
geliştirilecektir. 
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3. GENEL HÜKÜMLER 

3.1. Teknik şartnamedeki 2. madde ve alt maddelerine (Teknik Özellikler) sıra ile ve ayrıntılı olarak 
cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net 
olacaktır.  Uygundur, sağlar, mevcut, olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır. 

3.2. TTK personelinin ilgili firma destek personeline kolay erişimini sağlayacak şekilde (PBX 
telefon numaraları, elektronik posta, web adresi, GSM, vb.) iletişim bilgileri firmaca bildirilecektir. 

3.3. Firma destek personeli herhangi bir arıza durumunda arızaya Kurum teknik destek personeli ile 
birlikte müdahale edecektir. İhtiyaç durumunda sorun firmaya bildirilecek, uzak destekle (VPN) 
çözümlenemiyorsa ve gerekiyorsa Kuruma gelerek yerinde destek verecektir. Firma personelinin 
yerinde desteğinin gerektiği durumlarda; çalışmaların yapılacağı tarih ve saatler, TTK ve firma ilgili 
personeli tarafından müştereken belirlenecektir.  

3.4. Bakım ve destek hizmetlerine ilişkin ödemeler, sözleşme tutarının 1/12'si olarak 3’er aylık 
periyotlarda (yılda 4, üç yılda 12 defa) firmaca düzenlenecek ve geçmiş üç aylık dönemde yapılan 
çalışmaların listelendiği rapordan sonra, şartnamede belirtilen hizmetlerin sipariş koşullarına uygun 
olarak gerçekleştirildi ğinin Kurumumuzca tespiti ile tanzim edilecek firma faturaları karşılığı 
yapılacaktır. 

3.5. Faturalar, aşağıdaki fatura kesim bilgileri doğrultusunda düzenlenecektir. 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI  

Türkiye Ta şkömürü Kurumu Genel Müdürlü ğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2  
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 


