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1. GENEL HUsUSLAR VE isTEKLER

1,1" istekli, Teknik Şartnamenin bütün madde|erini alt bölümleriyle birlikte tek tek veşartname düzenine uygun olarak cevaplandıracaktır. Teknik Şartnameye verilencevaplar açık ve anlaşılır olacaktır. istekliye bilgi veren madde|er dışındaki maddelere"tamam", "anlaşıldı", "full" gibi cevaplai ,"rıir"y"..ı,tir. Eğer bir maddeye verilencevaPta referans (Çizim, ayrıntı vs.) işaret edilecekse söz konusu referansın tam ismi,
,, !,s!lc, ve sayfa numara|arl belirtilecektır. (Örnek: A|rıntııı bilgi için bakınız teknik, öze|likler kitapçığı cihazın çalışma. koşulları sayfa 3+). au koşullara uygun olmayancevaPlar geÇer|i saYılmayaçt _ve İsl9klinin. ayrıntılı oİarak açıklayamadığı maddeningereğini yerine getiremediği kabul ediIecektir.

2. TEKLiF HAZ|RLANMAsl iLE iLGiLi GENEL HUSUSLAR

2,1 istek|i, teklifini hazır|arken projeyi anahtar teslimi esaslna göre gerçekleştireceğinidikkate almalıdır.
2,2 istekli, proje çalışma|arı esnasında kendisine verilen hiçbir bilgi ve belgeyi 3. Şahıslaravermeyeceğini taahh üt etmelidir.
2,3 istekli, idare'nin yazılı oluru olmadan doğrudan ve dolaylı olarak tamamen veyakısmen şartname konusu işleri herhangi bi.;.fu;r;; kr.rlrş. devredemez.

"§r:f:jlilenin tamamı için teklif 
-verecet 

"ırp 
t,rri teklifler değerlendirilmeye

2,5 istekli, teklifinde proje yaklaşımını detaylı olarak sunacak, yürüteceği faaliyetleri vekullanacağı kaynakları içeren detaylı bir iroje pıan,n, teı<ıirıne ek|eyerek taahhütlerini

:İİllj::il:'klayacaktır. 
Beıirsiz ve tan,mıanmamış hususıai aegeıenoırmeye

2,6 Teknik şartnamede istenen sitenin tasarlml ve tüm açeriğin eksiksiz olarak idareninihtiyaçlarına uygun şekilde g_eliştirilerek d;;r;;|;;r. süresi, Yüklenici ile yapılacak_ sözleşmeyi takip eden 10 haftayı (en fazla ZO el"İg"İ."v.."itlı..2,7 iŞ anahtar teslimi olup; istek|i ihale konusr"rısielrin tamamına tek bir fiyat teklifi
§j.".,-"j:],. 

sistem Ve bu şartname maddelerinde belirtilen tüm hüküm|er fiyata dahil
2,8 idari ve Teknik şartname arasında bir çelişki olmasl ha|inde, idare lehine olanıbağlayıcı kabul edilir.
2,9 istek|i, teklif edilen her türlü ana Ve yardımcı yazl|ımlar, aksesuar, teknik

İr",:il:::rr:fr, 
eğitim vb. fiyatlandıral ;; ;;";", kod numaraları ile birlikte

2,10 istekli teklifinde, projelendirilen sistem yapısında hangi ağ katmanında hangiprotokollerin kullanılacağı, uygu|amaların 
""r"i" ".r,ı çalışacağı, veri tabanına nasıleriŞileceği, Web Portalın guven|ıgini n.r,ı ,rğı.v.-.rğİ, ,yrr, p".torr.ns vb. kriterleritek, tek açlklayacaktır.

' ",:'ji*HŞ;'fi:::?il:r,, aşamasında maızeme veya yazııım tesıim aıınmayacak
2,12 Bu şartname ile yüklenici taraflndan idare ye verilecek sistem ve sistemin bütünlükiçinde çalışmasını sağlayan.tüm ekipmanlar,n yrp;iıaigi fonksiyon ve özellikler,lstekli tarafından idare'ye teklifte sunulm* oi",l-ii*", yetenekleri için bütün
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lisanslama bedelleri (gerekli ise) kuIlanıcı sayısı belirtilerek teklif de tablo olarakvermelidir.
2'13 Proje kaPsamında bahsi geçen tüm süreçler işlevsel olarak idarenin |lgili birimleri ilebirlikte analiz edilip, detay|arı idarece beıirıenecek akış şemaları çıkartılarak, süreçiyileştirmesi yapı|acaktlr. yüklenici, uygulama metodolojisini ayrıntılı şekilde
^ dokümante ederek, İdareye verecek ve anlatacaktır.
2,14 Sistemin Hosting (yayınlama ve barındırma) işlemleri idare bünyesinde bulunan Bilgilşlem Merkezinden yapılacaktır.

3. TASARLANACAK wEB siTEsi iLE iLGıLi GENEL iSTEKLER

3,1 Bu şartname kapsamındaki hizmetlerin her aşamasında, aşağıda belirtilen esas|ar gözönünde bulundurulacak ve hizmetin a"r.-, ,,;r"rin.e söz konusu kaynaklardakigelişme ve değişimler izlenerek, idarenin ae uııgisive*onayı d6hilinde uygulanacaktır.3,22005/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi .ki"d;;;;;;;O5 tarih ve 25897 sayılı Resmi
_ ^ 

u^T*"d" yayım|anarak yürürlüğe giren .sııike 
çaü,şaıilir|ik Esasları Rehberi.''3'3 27,7,2006 tarih 2OO7-4 Sayılı aaşuiı<anııı< i"".ıöli,"oe yer alan ,,Kamu Kurumlarıİnternet Sitesi Kılavuzu.''

3,4 internet/web uygulamaları konusunda diğer uluslararasl standartlar ve araştlrmaçalışmaları, Teklif edilen site, Chrome, rır"-ror, ıni"rn.t Explorer, Safari, Yandex, veOpera tarayıcıları tam fonksiyonlu olarak İrl,s.;l;;;;""'rnr',O,r.3,5 idarenin halen www.diski.gor.tr ad.esin je ,.r"ir" 
"ir" 

web sitesinde yer alan tümiçerik eksiksiz olarak tasarlanacak yeni ,i ;;;il;;,;;.ktır. Mevcut e-diski ödenmiştüm geçmiş dekontlarının yeni sisteme 
"n'"gr" "Jilr"ri sağ|anacaktır.3,6 sitenin görse| tasarımı idafenin kr.r;;i'nill;i"i'"n .'n'n ve en iyi yansıtacakşekilde yapı|acaktır, Yüklerıici, bu konuda u,üi 

'rj", 
yetkili|eri ile analiz çalışmalarıyaparak alınan kararlar doğrultusunda eijo"l t]rrr,;,'oluşturacaktır.3,7 Bu teknik şartname de anIatılanlar ,'""'" 

'Jjı",n.sı 
gereken genel özelliklerıkapsamaktadır. Site en az;

KURuMsAt

Künye

Faaliyet 5ahamız

Organizasyon

Mevzuat

Genel kurul kararları

Performans Programı

Mali Durum Beklentileri

stratejik plan
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Etik Komisyonu

su Kaylplarl Raporu

İç Kontrol Eylem Planı

Görev ve Çalışma Yönergeleri

Birimlerin Görev Tanımları

Faaliyet Raporu

İhaleler I Doğrudan Temin

Logolarımız

ABoNE işLEMtERi

ilk Abonelik işlemi

Abone Devir İşlemi

Abone Çıkış-Kapama

Sayaç Değişim Prosedürü

Tarifeler

Kaçak su Prosedürü

Nasıl Ödeme Yaparım

Mükerrer Ödemeler

Eski Dönem Faturalarınız

Taksitlendirme

Fatura İtiraz

Sayaç Okuma Tahakkuk

Sayaç Hakkında Bi|gi

öoeırıe ıvorreıını

Diskı vezneleri

PTT Vezneleri

Bankalar
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iı.rrişiıvı

sANAt şuBE

Üyelik İşlemleri

Borç Sorgulama ve Ödeme

Dekontlar

Telefon Güncelleme (Kurum tarafından web servis veri|ecektir)

Endeks Bildirimi (Kurum tarafından web servis verilecektir)

cANtı YAY|N

İhale tarihi ve saati geldiğinde canlı olarak yayınlanması 8erekmektedir.
Bölümlerini ve yetenek|erini içermelidir.

Bu tanımlama ve anlatımlar, siteden beklenen teme| fonksiyon ve gereksinimlerin istekli|ertarafından daha net anlaşılması için belirtilmiştir

3'8 Yüklenici, sitenin tasarlm aşamasında idare tarafından ilgili birimlerden belirlenecekolan anahtar kullanıcı|ar. ve Bilgi işlem ,"*ı'üri l'. analiz çalışmaları yapacak veyapılan bu analiz çallşmala.r, neticesinde .ı,",n,, 
"lr" 

kararlar doğrultusunda sitenin
:i,}Jjil::-# bu bölümlerin iç",.iı,ilrı"l'" 

-' 
v.yın|anabileceği site yaplslnı

3.9 Site php tabanlı olacaktır ve M
kabiliyette olmalıdır.

YSQL veritabanı ile bilgi alışverişi yapabilecek

3,10 web sayfası içerikleri dinamik bir şekilde çok Dil Desteği yaplslna uygun olmalı vefarklı dil içerikleri web savfası ycınetim ,;;il;;;;;ramik olarak girilmelidir.
' '1 

*:1 sayfası tüm içeriklerine ." ., u" ,,.ir."i',*."n, json formatı ile dönecek.
, ., ]ı:ll11"r' 

listeleme endpointleri kurum ile o;r'.;];;;k:'J,J,z web sayta'l sadece https üzerinden ulaşılabilecek şekilde deploy edilecektir.3,13 Uygu|amanın database i dışarıya n;;l,';;;iiia. ,rrrır."ı,. Ayrıca databaseyedeklemesi gün|ük olarak .l,n,p'l,rı.r.rn ;;;;':;;;; yere atılmalıdır.3'14 Web sitesinin yazıldığı uygulam.",n 
'ü;;i;;;rİ" 

n". ay kontrol edi|ip, yeni

HsJH:,,o:l.,şsa 
o versiyon ile gii;ncellenm.İ''-l.rı.um bununla ilgili rapor

4. WEB siTEsi YöNET|M YAzlLlMl iLE iLGiLi GENEL |STEKLER

4'1Teklif edilecek site Yönetim y.azılımı, yüklenici tarafından tasarlanmış olan kurumsalweb sitesinin yetkisi olan kuiıanıcııar ;r;;;;;;ik o|arak yönetilebi|mesini vegü n ce llen ebilm esin i sağlayacaktır.
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4,2 Bu teknik şartname de anlatılanlar web sitesi yönetimi yazılımının sağlaması gereken
genel özellikleri kapsamaktadır. web sitesi yönetim yazılımı en az 5.3.9 madiesinde
belirtilen isteklerin tamamının yönetiminin yapılacağı şekilde hazır|anma|ıdır. Bununyanı sıra yazılım;

4,3 kullanıcı ve kulIanıcı yetkilerinin tanımlanacağı erişim kontrol listesi içerecektir.
4.4 Tanımla/yönet, ekle, sil, günce|le, oku ve işleİ gibi sistem yöneticisi tarafından

tanımlanabilen erişim haklarını sağlayacaktır.
4,5 lsteni|en zamanda veya önceden verılen zaman p|anl çerçevesinde tüm verilerin
_ yedeklenmesini ve aynl tutar|ılıkta geriye yüklanr"rini sağlayacak rutinler o|acaktır,4,6 Türkçe ve ingilizce karakterlerle sorunsuz çalışaca( tüm sorgulama, sıralama vekarşılaştırmaiar Türkçe ve ingilizce alfabeye ğ,ı.. y.p,ı.uiı..eı<tir. rıırı<ie ," in;ili.;.ı<lr,attlıeıe. 

_slrunsuz çalışacak, tüm sorgula-ma, i,,..ır* ve ka rşılaştırmalar Türkçeve lngilizce alfabeye göre yapılabilecektir.
4,7 Gerek sistem gerekse kullanıcı hatalarında hem veri tabanı hem de uygulamadangelen bütün mesajlar Türkçe olacaktır.
4,8 yazılım, modül ve kullanıcı bazında farklı menülerden oluşturulacaktır. yazı|ımı

kullanan personel sisteme girdiğinde tamamen kendi yetki seviyesine öze| menüleri
_ ^ 

ile programı kullanacak diğer modüllerin varlığından bile t.b"rd., olmayacaktır.4,9 Loglama kabi|iyetleri olacaktür. (Kullanıcı 
'şı"-.ı"ri, 

ir'. uııdırı.|"ri, hatah işlemlerV.b.)
4,Io Bu tanlmlama ve anlatımlar, web sitesi yönetim yazı|ımlndan beklenen temelfonksiyon ve gereksinimlerin istekliler t.rrr,no"n daha net anlaşılması içinbelirtilm|ştir.

s. oıvıirvr iŞLEM BöLüMü |LE iLGili GENEL |STEKLER

5,1site, içerisinde yer alan bir Iinke tık|anarak açılacak o|an yeni pencerede hizmetverecektir.
5.2 Bu teknik şartname de anlatılanlar on|ine işlem bölümünü n sağlaması gereken genelözellikleri kapsamaktadır. Online işlem bölümü en az;
5.3 Veri alışverişini 5SL protokolü ile yapabi lmelidir. SSL en az 256 bit ile şifrelemeyapabilmelidi r. Diski tarafından alınan SSL sertifikasını ilgili servera yükl emek vegerekli tanımları yapmak, sertifika süresinin geçip geçmedağini DİSKİ' ye bildirmekyüklenici firma sorumlul uğund a ve takibi nde o|acaktır.( S5L Sertifikası Kurumta rafından O1.05.2021 tarihinde 5 yıl süresin ce ahnmıŞtır.)5.4 Web servisleri ile veri tabanı ile veri alışverişi yapabilir kabili yette olmalıdlr.5.5 Üye yetkilerinin belirleneb ileceği bir yönetim ortamı içermelidir.5.6 On|ine işlem bö|ümü üyelik gerektiren işlemler ve üyelik gerektirmeyen işlemlerolmak üzere iki alt bölü mden oluşacakır.

5.7 Üyelik gerektirmeyen işlemler bölümünde en az;
Borç Sorgulama: Abone numarası girilerek borç bi lgisinin gösterilmesi.Fatura Hesaplama: Ton bi lgisi girilerek tahmini bo rç bilgisinin hesaplanması.Kaçak Su İhbar ı: Kaçak su kullanımının bildi rilmesi işlemleri.Arıza Başvurusu: Modülleri yer almalıdır ve ilgili modüller ile yapılacak iş|emlerinangi şeki |de olacağı Bilgi İşlem Daire Ba şkanlığı yetk ilileri ve İdare'nin belirlediği
h

anahtar ku llanıcılar ile ya ılacak olan analiz çalışmaları i|e b e lirlen ece ktir.
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5.8 Üyelik gerektiren işlem|er bölümü en az;
online Fatura ödeme
Dekontlar (online işlem bölümünden yapılan tahsilatlara ait) modülleri yer almalıdırve ilgili modüller ile yapılacak işlemlerin hangi şekilde olacağı Bilgi işlem DaireBaşkanlığı yetkiliIeri ve idare'nin belirlediği anlhiar kullanıcılar ile yapılacak olanana liz çalışmaları ile belirlenecektir.
E-Fatura ve sMs Abonelerimizin başvurması halinde kişisel maillerine ve sMs olarak

_ güncelfaturalarınıngönderilmesisağlanmalıdır.
5,9 online işlem bölümünde fatura ödeme işlemlerinin kredi kartı ve Bankamatik kartıbilgisi girilerek yapılabilmesi, kredi kartı ile taksitlendirme ihtiyaç duyulan ortamyüklenici tarafından oluştu ru lacaktır. Gerekli olduğu takdirde ssL sertifikası temini yada mevcut sertifikanın süresinin uzatılması, vpos Ju. ihtiyaç|ar için idare adına gerekli
_ _ 

taşvuru ve kurulum işlemIeri yüklenici taraf,ndan v.p,İr.rl.t,r.5,10 Bu tanlmlama Ve 
.anlatımlar, onııne işıem iölümünden beklenen temelfonksiyon ve gereksinimlerin istekliler 

'"..ini.n^ 
daha net anlaşılması içinbelirtilmiştir.

5.1]. Alo 185'e bildiri|en arıza ve arızaya istinaden a|ınan takip numarası ile webayf.asl üzerinden vatandaş arızanın durumu ve iş adımlarını takip edebi|meli ve ALo85'te operatöre bağlanmadan bildirmiş oıaugu'ar,ran,n Jrrr.rn, takip numarasıe sorgulayabiImelidir.

6. slsTEM KuRuLuMu vE işLETiMi

6,1yüklenici, bileşenlerin bütünlük içinde çalışması için gerekli kurulum ve yapılandırmaişlemlerini idare tercihleri ve kararları joe,.uı*rnJ."iaare 
personeli ile birlikte idareBilgi işlem Merkezinde yapacaktır. Diski freb ri*" po.,"l,ııor,ing hizmetleri yüklenicifirma tarafında karışlanacaktır. Gereklı ttım güv"nıll1ır.utı"rıni yüklenici tarafındansağlanmalıdır, Tüm sorumlu|uk yüklenici ;;r;; oic"ı,t,r. Kurumun ugr"yr.rg]zarardan firma sorumlu olup kurumun rrrrnn, trrİlrv-aaah,r.

s

7

il

7 BAK|M oNARlM sERVis VE EĞiTiM HıZMETLERi

7.1Satın alınacak yazılımlar i|e kullanıcı ve modül sınırlaması olmadan te7.2Yazılımı üreten firma bakım, destek ,; ;U;;İ;; için 2 yıllıkvermelidir.

klif edilmelidir.
taahhüt belgesi

7'3 Bakım ve güncelleme için 2 yıldan sonraki söz|eşme bedeli yazılım üreticisi taraflndansatın alma fiyatı üzerinden bakım ve o"r,"t içi. z"i5'u geçmeyecek şekilde garanti

:iffif" sonraki yıllarda ort,- a"rtu* ,'""ru"i"''.r. sağlayacağını taahhüt
7,4 yazllm üretici firması 

,güncel sürümleri güncellemeden kurum yetkililerinibilgilendirdikten sonra yazılım.en gün."ı ,";iyo;; iıiLrrr. kullandırmalıdır.
'';;;J[::J.rilj,|:"'" hata|ar + saat içerisinae i,'ra.,,.," z+ ,u.t i|"ırinau a"

en tüm veriler kurum taraf|nda süreklı
yüküm|üdür.

7.6 Diski. 
. 
bünyesinde yazılıma kayıt edil

yedeklenmelidir. Firma bunu sağlamakla
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7.7 yukarıdaki taahhütleri distribütör, yetkili satıcı veya bayi, yazılımı üreten firmadan
alarak kuruma sunulmak üzere vermelidir.

7,8 yüklenIci ve/veya üretici kurum personeline programın kullanımı ile ilgili gerek
duyulursa kurumun belirleyeceği lokasyonda yüz yüze kullanıcı eğitimi verecekiir. 2yıldan sonra kurumun Baklm ve onarım sözleşmesi yeni|enmesi ile programda
yapılacak değişiklik veya yeni versiyon eğitimi vermesi gerekmektedir.

7,9 yukarıdaki şartnamede beIirtilen madde veya maddelerde anlaşmazlık olması
durumunda Kurumun lehine olacak şekilde karar verilmelidir,

7.10 Bu Teknik Şartname Sözleşmeye bağlanarak işe başlan ılacaktır.

H
YAN

t
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