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1 Amaç 

TDUB ihtiyaçları doğrultusunda TDUB üyelerine yönelik, TAKBİS sistemi üzerinde temel bilgiler, mülkiyet ve 
kısıtlar hakkında araştırma yapılabilmesi ve hazırlanacak değerleme raporlarına ulusal düzeyde tekil bir rapor 
numarası verilmesini sağlayacak bir bilgi sisteminin satın alınması amaçlanmıştır. 

2 Kısaltmalar ve Tanımlar 

2.1 Kısaltmalar 

PROJE:  “TABA - Tapu Bilgileri Araştırması” Bilgi Sistemi Projesi 

SİSTEM: Tapu Bilgileri Araştırması (TABA) Bilgi Sistemi 

ÜRÜN: Tapu Bilgileri Araştırması (TABA) Bilgi Sistemini oluşturan tüm bileşenler (yazılım kodları, belgeler, ilişkili 
hizmetler vb.) 

BELGE: Tapu Bilgileri Araştırması (TABA) Bilgi Sistemi Proje Analiz Belgesi 

TDUB: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 

İŞLETME: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği İktisadi İşletme 

İSTEKLİ: “TABA - Tapu Bilgileri Araştırması” Bilgi Sistemi Projesi yazılımlarını geliştirmeye istekli yazılım 
geliştirme YÜKLENİCİsı 

YÜKLENİCİ: “TABA - Tapu Bilgileri Araştırması” Bilgi Sistemi Projesi yazılımlarını geliştirmek üzere TDUB 
tarafından hizmet alımı kararı verilerek sözleşme imzalana yazılım geliştirme YÜKLENİCİsı 

TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 

TAKPAS: TKGM Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi 

TAKPAS2: TKGM Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (Sürüm No: 2) 

TARA: “TABA - Tapu Bilgileri Araştırması” Bilgi Sistemi Projesi TAKBİS Araştırma Uygulaması 

URAN: “TABA - Tapu Bilgileri Araştırması” Bilgi Sistemi Projesi Ulusal Rapor Numarası Uygulaması 

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu 

BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı 

2.2 Tanımlar 

Veri Merkezi: TDUB tarafından belirlenen SİSTEM sunucularının barındırıldığı ülke içinde yerleşik ve BTK 
denetimindeki tesis  

Erişim Sağlayıcı: TDUB tarafından belirlenen SİSTEM sunucularının internet erişimini sağlayan BTK 
denetimindeki İnternet Servis Sağlayıcı 

Değerleme Kuruluşu: Seri VIII, No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme 
hizmeti verecek şirketler 

Değerleme Uzmanı: Gayrimenkul ve/veya menkul kıymetlerin değerini tespit etme konusunda hizmet veren 
gerçek kişiler 

Denetmen: Gayrimenkul ve/veya menkul kıymetlerin değerini tespit etme konusunda hizmet veren ve/veya 
Değerleme Uzmanı tarafından gerçekleştirilen hizmeti değerlendiren deneyimli gerçek kişiler 

Sorumlu Değerleme Uzmanı: Değerleme kuruluşu ortağı ve değerleme uzmanı olan imza yetkisine sahip gerçek 
kişiler 
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Üye: TDUB üyesi değerleme uzmanı veya değerleme kuruşu 

Kullanıcı: SİSTEM’de işlem yapmaya yetkili gerçek kişi 

API: (An application programming interface (API)) Uygulama programlama arayüzü, bir yazılımın başka bir 
yazılımda tanımlanmış işlevlerini kullanabilmesi için oluşturulmuş bir tanım bütünüdür. 

 

3 Sorumluluklar 

3.1 TDUB’nin Sorumlulukları 

1. TDUB’nin sorumlulukları teknik şartlarda detaylandırılmıştır. 
2. TDUB’nin, sözleşmeyi istediği zaman, neden göstermeksizin, 2 (İki) ay öncesinden haber vermek 

kaydıyla tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. 

3.2 YÜKLENİCİ’nin Sorumlulukları 

1. İSTEKLİ’nin İdari Şartlara cevap vermesi istenmemektedir. Ancak İdari Şartname gereği sunulması 
gereken evraklar teklif dosyasına eklenmelidir. İstenmediği halde cevap verilmiş olması durumunda, 
cevaplar dikkate alınmayacak ve şartname hükümleri geçerli olacaktır. 

2. İSTEKLİ, Teknik Şartların her maddesine Teknik Şartların özdeş numaralama sistemine sahip ayrı bir 
doküman üzerinde net ve anlaşılır cevap verecektir. Verilecek cevaplarda teknik şartlara aykırı veya 
şart koşan ifadeler kullanılmayacaktır. Ayrıca, söz konusu cevapların desteklenmesi amacıyla talep 
edilmiş ilave broşür, belge, sertifika vb. dokümanlar var ise, bu dokümanlar da teklif dosyasına 
eklenecektir. 

3. Satın alma sürecine ortak girişim veya konsorsiyum olarak katılım kabul edilmeyecektir. 
4. TDUB’nin İSTEKLİ’den, 12 (oniki) aylık sözleşme tutarının % 10’u (yüzde on) kadar kesin teminat isteme 

hakkı saklıdır. 
5. Kesin teminat alınması halinde projenin tüm fazları tamamlanıp, kesin kabulü yapıldıktan sonran 

teminatın tamamı iade edilecektir. 
6. İSTEKLİ, ürünü kendisi sağlayacak olup, alt yüklenici kullanımına izin verilmeyecektir. Ancak, İSTEKLİ’nin 

talebi TDUB’nin onayı ile alt yüklenici kullanımına izin verilebilecektir.  
7. TDUB, bu alım kapsamında yazılım çözümlerini farklı İSTEKLİ/ İSTEKLİler’den satın alma veya ürünleri 

kısmen/tamamen satın almama konusunda serbest olacaktır.  
8. İSTEKLİ, teklif ettiği yazılım bileşenlerinin satışının (3. Parti dahil olmak üzere) ve desteğinin 7 yıl (yedi) 

süre ile kaldırılmayacağını işbu şartname ile kabul ve taahhüt eder.  
9. Veritabanı aktarımları, geçiş, teslimat, kurulum ve entegrasyon desteği ve eğitimler konularındaki 

İSTEKLİ sorumlulukları teknik şartnamede detaylandırılmıştır.  
10. TDUB ile PROJE kapsamında paylaşılacak bilgilerin güvenliğini sağlamak üzere gizlilik 

anlaşmasını/taahhütnamesini imzalayacak ve gereklerine uyacaktır. 
11. İSTEKLİ, şartnamelerin aynen kabul edildiği anlamına gelmek üzere; PROJE ile ilgili bu BELGE’yi (var ise 

İdari ve Teknik Şartları ile eklerini) İSTEKLİ kaşesi ile kaşelenmiş ve yetkili kişilerce imzalanmış olarak 
teklif dosyalarına ekleyecektir. 

 

4 Teklif ve Fiyatlandırma 

Teklif mektuplarında; 

1. İSTEKLİ, teklifinde kiralama ve satın alma bedellerini ayrı ayrı belirtecek olup, TDUB, ilerleyen 
dönemlerde farkı ödeyerek satın alma hakkını saklı tutar. 

2. İSTEKLİ, teklifinde işlem (transaction) bazlı, kullanım bazlı, lisans bazlı vb. şekilde zamanla değişecek 
herhangi bir parametreyi teklifine konu etmeyecektir. 

3. İSTEKLİ, BELGE kapsamında tüm hususların kabul edilmiş olduğunu teklif mektubunda taahhüt 
edecektir ve istenen belgeleri ekleyecektir. 
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4. İSTEKLİ’nin vereceği teklifdeki fiyatların geçerlilik süresi en az 60 (yüzyirmi) gün olacaktır. 
5. Teklif mektubunda işin süresi ve proje takvimi mutlaka belirtilecektir. 
6. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 
7. İSTEKLİ fiyat teklifini, KDV hariç TL cinsinden sunacaktır. 
8. Ürünlerin şartnameye uygun olarak çalışabilmesi ilave ürün, hizmet ve/veya lisans gerekiyor ise, bu 

ürünlerin, hizmetlerin veya lisansların fiyatı teklif üzerinde ayrı bir kalem olarak gösterilerek dahil 
edilmelidir. Gerekli olduğu halde fiyatı verilmemiş ürünler, ek bir ücret talep edilmeksizin İSTEKLİ 
tarafından karşılanacaktır. 

9. İSTEKLİ yazılım geliştirme ve benzeri konularda kullanılmak üzere fiyat alım tablosunda yer alan günlük, 
haftalık ve aylık danışmanlık ücretini verecektir. İSTEKLİ ek yazılım geliştirme ve benzeri konularda 
adam*gün ücretlerini de teklife ekleyecektir. 

10. Ürünlerin Teknik Şartlarda'de tarif edildiği şekilde çalışması için zorunlu olmayan fakat fayda 
sağlayacağı düşünülen her türlü öneri İSTEKLİ tarafından teklifte opsiyonel olarak belirtilecek, ancak 
fiyat değerlendirmesine etki etmeyecektir. 

11. TDUB, opsiyonel hizmetleri satın alıp almama konusunda serbest olacaktır. Opsiyonel hizmet fiyatları 
sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca geçerli olacaktır. 

5 İSTEKLİ Firmadan İstenecek Belgeler 

 

1. İSTEKLİ firmalar istenilen belgelerin, asıl veya aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış örneklerini 
verecektir. İhaleye katılan firmalardan istenilen belgeler veya noter onayları 2019 yılı içerisinde alınmış 
olan asıl veya noter tasdikli belgeler kabul edilecektir. İhale sırasında belgeler kontrol edildikten sonra 
asılları firmaya iade edilecektir. 

2. Siciline kayıtlı bulunduğu Sanayi Odası ve/veya Ticaret Odası’ndan sicile kayıtlı ve halen faaliyette 
bulunduğuna dair alınmış bir belge, 

3. Tebligata esas adres, 
4. İSTEKLİ’yi temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, 
5. İSTEKLİ adına vekaleten iştirak ediliyor ise, bu hususta özel yetkiye havi (asil adına ihaleye katılmaya, 

teklif vermeye, eksiltmeye katılmaya, pey sürmeye ve ihale kapsamındaki vs. tüm işlemleri yapmaya 
yetkisinin bulunduğu vekaletnamede yer alacaktır) noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı ile 
vekile ait noter tasdikli imza sirküleri, 

6. Geçici teminat mektubu, (Madde X’de belirtilen koşullarda) 
7. İmzalı ihale şartnamesi (ihale şartnamesinin her sayfası FİRMA’yı temsil ve ilzama yetkili kişilerce 

imzalanmış olacaktır), 
8. İşbu ihaleye; teklif istenen firmanın kendisi veya bu ihale için yetkili kıldığı firma katılabilecektir. Bu 

ihale için yetkili kıldığı firmanın ihaleye teklif vermesi durumunda, teklif veren firmanın yetki belgesi ve 
imza sirküleri teklife eklenecektir. 

9. Teklif edilen ürünlerin teknik özelliklerini gösterir Türkçe dokümanlar teklife eklenecektir. 
10. İSTEKLİ, üretici veya dağıtıcı ise, bu durumu belgeleyecektir. Aksi durumda, FİRMA; üretici Türkiye’de 

faaliyet gösteriyorsa üretici firmadan, üretici Türkiye’de faaliyet göstermiyor ise üretici adına yetkili 
firmadan (dağıtıcı), ürünleri satma ve satış sonrası donanım garantisi hizmetlerini verme konusunda 
alınmış, orijinal yetki belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. 

11. İSTEKLİ’nın teklifinde bildirmiş olduğu açık adresine yapılacak tebligatların; adres değişikliği, adrese geç 
ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle İSTEKLİ’ye ulaşmamasından ya da geç ulaşmasından TDUB 
sorumlu değildir. 

12. Gizlilik Sözleşmesi; İşbu BELGE kapsamı ile buna bağlı olarak daha sonra paylaşılacak her tür belge ve 
diğer eklerinde TDUB ve ilgili kurumlarla ilgili olan tüm bilgiler ve yazışmalar mahremdir ve gizlidir. 
İSTEKLİ, bu gizlilik kurallarına riayet edecektir. İhaleye katılan tüm firmalar ve şartnameyi görenler ekte 
yer alan ‘Gizlilik sözleşmesi’ni imzalayıp kaşeleyerek TDUB’ne teslim edecektir.  

13. İşbu BELGE kapsamı ile buna bağlı olarak daha sonra paylaşılacak her tür belge ve diğer eklerinde tam 
ve geçerli olarak verilip verilmediği TDUB’nce kontrol edilecektir. Eksik belgelerin bulunması halinde 
İSTEKLİ ihaleye katılamayacağını kabul ve taahhüt eder. 

14. İSTEKLİ, işbu BELGE’yi okumuş ve içeriğini kabul etmiş sayılır. 
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6 Çeşitli Konular 

1. İşin tamamlanmasından önce veya sonra her ne suretle olursa olsun yapılan masrafların iadesinin talep 
edilemeyeceğini teklif veren İSTEKLİ kabul etmiştir 

2. Ürünler için istenen doküman, belge ve prospektüsler ile Şartnameye/Şartnamelere verilen yanıtlar 
ayrı bir zarf içerisinde teslim edilecektir. 

3. Satın alma sürecine konu ürüne ilişkin masraflar İSTEKLİ tarafından yapılacağından bu konuda herhangi 
bir ücret talebinde bulunulamayacaktır. 

 

7 Geçici Teminat 

 

1. İSTEKLİ, toplam teklif fiyatının (en yüksek alternatif teklif üzerinden) % 3’ü tutarında Türk Lirası 
cinsinden, gayrikabili rücu, geçici, süresiz, kayıtsız şartsız teminat mektubunu TDUB’ne verecektir. Bu 
teminat mektubu TDUB tarafından kabul edilecek bir bankadan temin edilecektir. TDUB’ne verilen 
teminat mektupları, ihalenin kesinleştirilmesine kadar TDUB’nde muhafaza edilecektir. 

2. İhalenin kesinleşmesinden sonra, ihale edilen İSTEKLİ’ye ait teminat mektubu ihaleden sonra 
TDUB’nde muhafaza edilmeye devam edilecek, diğer İSTEKLİ’lere ait mektuplar ise iade edilecektir. 
Alternatif teklif verilmesi durumunda geçici teminat tutarı , en yüksek teklif bedeli üzerinden (ilgili 
maddede belirtilen oran kullanılarak) hesaplanacaktır. 

8 Sözleşmenin Yapılması ve Kesin Teminat 

1. TDUB, ihale edilen İSTEKLİ’ye ihale sonucunu yazılı olarak bildirecek ve İSTEKLİ belirtilen süre içinde 
sözleşme yapmaya çağrılacaktır. Belirtilen süre içerisinde İSTEKLİ’nin sözleşme imzalamaması halinde, 
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulacak ve geçici teminat irat 
kaydedilecektir. İhale edilen İSTEKLİ bu konuya herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt 
eder. 

2. Sözleşmenin imzalanmaması halinde TDUB, ihaleye katılan diğer İSTEKLİ’lere çağrıda bulunup 
bulunmamakta veya ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir. 

3. İhale edilen İSTEKLİ ile imzalanacak olan sözleşme ile ilgili her türlü vergi, harç, resim ve sair masraflar 
İSTEKLİ’ye ait olacaktır. 

4. İhale edilen İSTEKLİ en geç sözleşme imzalandığı tarihte, kullanılmak üzere, toplam satın alma 
bedelinin % 10’u tutarında, TDUB tarafından kabul edilecek bir bankadan temin edilecek gayrikabili 
rücu, kayıtsız şartsız ve süresiz teminat mektubunu TDUB’ne verecektir. İSTEKLİ’nin sözleşme 
hükümlerini ve sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini kendisine yapılan ihtarı takip eden 7 (yedi) gün 
içinde yerine getirmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın TDUB’nin 
sözleşmeyi feshedeceğini ve kesin teminatı irat kaydedeceğini, ayrıca bu nedenle uğradığı zararın 
tazmini için yasal yollara başvuracağını İSTEKLİ kabul ve taahhüt eder. Bu madde, artırımlar için de 
uygulanacaktır.  

5. İhale edilen İSTEKLİ’ye yapılacak bildirimin firma kurumsal elektronik posta adresine yapılması halinde, 
elektronik posta tarihi tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir. 

6. İşbu BELGE, ihale sonucunda uygun görülen İSTEKLİ ile yapılacak satın alma sözleşmesinin asgari 
şartlarını taşımaktadır. TDUB, bu şartları değiştirme ve ilave yapma hakkını saklı tutar. 

9 İşin Şartname ve Sözleşmesine Uymaması 

İşin zamanında bitirilmemesi veya şartname ve sözleşmelerine kısmen veya tamamen uygun bulunmaması 
halinde yapılacak işlem aşağıda gösterilmiştir.  

1. İSTEKLİ, yapılacak olan sözleşmedeki yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği takdirde, protesto 
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın TDUB’nin sözleşmeyi feshedeceğini ve kesin teminatı irat 
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kaydedeceğini, ayrıca bu nedenle uğradığı zararın tazmini için yasal yollara başvuracağını kabul ve 
taahhüt eder. 

2. TDUB, PROJE kullanıma alınmadan önceki dilediği zamanda 2 (iki) ay önceden, yazılı bildirim ile, 
herhangi bir neden belirtmeksizin ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi 
feshedebilecektir. 

3. Bu BELGE’de belirtilen ve YÜKLENİCİ’nin sorumluluğu altındaki tüm işlemlerle ilgili olarak, mücbir 
sebepler ve beklenmeyen haller nedeniyle yerine getirilemeyen işlemler, belirtilen sebeplerin ortadan 
kalkmasından sonra, yine bu şartnamede belirtilen süreler içerisinde yerine getirilir. Mücbir sebep ve 
beklenmeyen haller kanuni tarif içerisinde mütalaa edilecektir. 

4. İşbu BELGE kapsamında yapılacak olan sözleşme, TDUB’nin onayı olmadan üçüncü kişilere 
devredilemez. Devredildiği takdirde, TDUB’nce sözleşme feshedilip kesin teminat irad kaydedilir. 
TDUB’nin devre izin verdiği ahvalde dahi, bu durum YÜKLENİCİ’nin sözleşmede geçen sorumluluk ve 
zorunluluklarını ortadan kaldırmaz. YÜKLENİCİ’nin işi üçüncü şahıslara yaptırmasından dolayı TDUB’nin 
zarara uğraması halinde YÜKLENİCİ tüm zararları TDUB’ne ödeyecektir. Ayrıca YÜKLENİCİ, üçüncü 
kişilerin TDUB’den hiçbir şekilde talepte bulunmayacaklarını, talep olması halinde tamamının 
YÜKLENİCİ tarafından ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. 

5. İşbu şartnamenin uygulanması ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu satın alma işi sonucunda imzalanacak sözleşme de Türk 
Hukuku’na ve yargı yetkisine tabi olacaktır. Uyuşmazlıkların çözülmesinde TDUB’nin defter ve kayıtları 
münhasır delil teşkil edecektir. 

 

10 YÜKLENİCİ Yeterliliği 

1. YÜKLENİCİ’nin Genel Tanıtımı için aşağıdaki bilgi belgeleri paylaşacaktır: 

 YÜKLENİCİ, tüzel ve özel ortakları ile bağlı bulunduğu grup, ana YÜKLENİCİ ve/veya holdingleri 
ortaklı yapısı detaylarını 

 YÜKLENİCİ, organizasyon şemasını ve ortaklık yapısı, genel müdürü, Yönetim kurulu Başkanı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri gösterir beyan (ortaklar için; TCKN, ad-soyad, ikamet ettiği ülke, ortaklık 
payı bilgileri (pay yüzdeleri)  içermelidir. Genel müdür, YK Başkanı ve YK üyeleri için TCKN, ad-
soyad ve görev bilgisi yeterli olacaktır.) 

 YÜKLENİCİ, faaliyet alanlarını, kuruluş ve diğer sicil bilgileri ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarını 
(Son adres değişikliğine uğramış haliyle Ticaret Sicil Gazetesi sayfası ve Yönetim kurulu başkanının 
ve üyelerinin ile Genel müdürün tespit edilebileceği sayfalar) 

 YÜKLENİCİ, Şirketi temsile yetkili kişiler ile ilgili Güncel İmza Sirkülerini, 

 YÜKLENİCİ, hakkında Konkordato/İflas kararı bulunmadığına ilişkin YÜKLENİCİ merkezinin 
bulunduğu İcra mahkemelerinden alınması gereken derkenarı, 

 YÜKLENİCİ,  hakkında Konkordato/İflas kararı bulunmadığına ilişkin YÜKLENİCİ merkezinin 
bulunduğu Asliye ticaret mahkemelerinden alınması gereken derkenarı (Bu belge Asliye ticaret 
mahkemelerinden alınamaz ise Ticaret Sicili Memurluğu’dan firmanın müflis olmadığı konusunda 
ve Tedarikci’nin takyidat kaydı olmadığına ilişkin yazı alınmalıdır.), 

 YÜKLENİCİ, nitelikli pay sahipleri/yönetim kurulu başkan ve üyeleri/genel müdürü (her biri için 
alınmalı) hakkında Konkordato/İflas kararı bulunmadığına ilişkin kişinin ikametgahının bulunduğu 
Asliye Ticaret mahkemelerinden alınması gereken derkenarı, 

 YÜKLENİCİ, nitelikli pay sahipleri/yönetim kurulu başkan ve üyeleri/genel müdürü (her biri için 
alınmalı) hakkında Konkordato/İflas kararı bulunmadığına ilişkin kişinin ikametgahının bulunduğu 
İcra mahkemelerinden alınması gereken derkenarı, 

 YÜKLENİCİ, nitelikli pay sahipleri/yönetim kurulu başkan ve üyeleri/genel müdürü (her biri için 
alınmalı) Adli Sicil Örneğini (Sabıka Kaydı), 

 YÜKLENİCİ, hakkında Konkordato/İflas kararı bulunmadığına ilişkin beyanı, 

 YÜKLENİCİ, faaliyetlerinin kısıtlanmadığına dair beyanı, 

 YÜKLENİCİ, yöneticilerin Yurt dışında ya da Türkiye’deki yetkili otoritelerce bulunduğu alanla ilgili 
yetkileri iptal edilmiş veya kısıtlanmış destek hizmeti kuruluşlarında ortak, yönetim kurulu başkanı, 
üyesi veya denetçi ya da yönetici olarak çalıştıkları veya çalışan olarak yetki iptaline veya 
kısıtlamaya neden olan işlemlerde sorumluluklarının olmadığına ilişkin beyanı, 
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 YÜKLENİCİ, son Kurumlar Vergisi Beyannamesini, 

 YÜKLENİCİ, güncel Vergi Levhasını, 

 YÜKLENİCİ, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Kurumsal İletişim Elektronik Posta ve ilk kademe sesli 
iletişim için Telefon Numaraları ve YÜKLENİCİ merkezine ilişkin UAVT bilgisini içeren İletişim 
Bilgilerine ilişkin beyanı,  
 

2. Yeterlilik Koşulları için aşağıdaki bilgi belgeleri paylaşacaktır: 

 YÜKLENİCİ, sunacağı yazılım çözümüne ilişkin ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı proje kayıt 
bilgilerini, 

 YÜKLENİCİ, fiziki-kapasite yeterliliği ile ilgili kayıtlı bulunduğu sanayi odasından alınmış Kapasite 
Raporunu, 

 YÜKLENİCİ, geliştirme ortamına ilişkin internet erişimi ile ilgili kayıtlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu “Ticari Amaçlı Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi”olduğuna veya IP adreslerinin kendi 
kullanımına ait olduğuna ilişkin hizmet aldığı İnternet Erişim Sağlayıcıdan alınan “IP Tahsisi” 
yazısını, 

 YÜKLENİCİ, geliştirme ortamına ilişkin tahsis edeceği sunucu ve istemci donanım bilgilerini, yazılım 
geliştirme araçlarına ait bilgileri, ağ topolojisini ve bilgi güvenliği önlemlerine ilişkin beyanı, 

 YÜKLENİCİ, Proje Ekibinde görev alan ekip üyelerinin özgeçmişlerini (Eğitim ve İş Yaşamı bilgilerini 
içeren), 

 YÜKLENİCİ, daha önce Banka, SPK mevzuatına tabi kuruluşlar, kamu kurumları, kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşları vb. büyük ölçekte kurumsal yapıya sahip kurum ve kuruluşlara 
yazılım hizmeti vermiş olmalıdır. 

 YÜKLENİCİ, daha önce kurum ya da kuruluşta benzer en az on yazılım projesini başarıyla 
tamamlamış olması şartı aranacaktır. YÜKLENİCİ, söz konusu referansları gösterir kurumdan 
alınmış onaylı iş deneyim belgelerini, 

 YÜKLENİCİ, sahip olduğu Yönetim Sistemlerini ve bu yönetim sistemleri ile ilgili sertifikaları 

 YÜKLENİCİ, Olağan Üstü Durum Planı (Acil Eylem Planı veya İş Sürekliliği Prosedürü) ile ilgili 
beklenmedik durumlara ilişkin tedbirleri ve sorumlularını içeren belgeleri, 

 YÜKLENİCİ, yazılım geliştirme ile ilgili süreçleri için uyguladığı prosedürlere ilişkin belgeleri, 

 YÜKLENİCİ, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili süreçleri için uyguladığı prosedürlere (değişiklik 
yönetimi, test vb.) ilişkin belgeleri, 

 YÜKLENİCİ, Sunucu, yazılım, ortam vb. fiziki ve sanal alanlara Erişim Yönetimi, Fiziksel Güvenlik ile 
ilgili süreçleri için uyguladığı prosedürlere ilişkin belgeleri, 

 YÜKLENİCİ, Denetim İzleri (Log) Yönetimi ile ilgili süreçleri için uyguladığı prosedürlere ilişkin 
belgeleri 

 YÜKLENİCİ, Değerleme Uzmanı lisansına sahip en az 1 adet yazılım analisti çalışana sahip olmalıdır 

 

 

11 Teslimat, Kabul ve Cezai Koşullar 

1. YÜKLENİCİ; Teknik Şartname'de detayları belirtilen fonksiyonlarını yerine getiren yazılım ya da 
bileşenlerin üzerine gömülü her türlü yazılıma ait protokolleri sözleşme imzasını takiben 60 takvim 
günü içinde SİSTEM olarak kullanıma alacak ve dokümanları ile birlikte TDUB’ne teslim edecektir ve bu 
süre içerisinde Teknik Şartname gereği gerçekleştirilmesi gereken tüm eğitimler verilecektir. Belirtilen 
60 takvim günü sonundaki işlemler Teslimat olarak tanımlanmaktadır. 60 günlük süre yetersiz kaldığı 
takdirde karşılıklı yazılı mutabakat halinde her defasında 30 takvim günü olmak şartıyla toplamda en 
fazla 90 takvim günü uzatma ile en yüksek 3 defaya mahsus olmak üzere teslim süresi uzatılabilecektir. 

2. SİSTEM’in kullanıma alımını takiben TDUB, ürünün şartname, şartname cevapları ve alım aşamasında 
YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilen tüm hususlara uygunluğunu inceleyecek ve tespit edilen eksiklik, 
hata ve/veya uygunsuzlukları YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak bildirecektir. YÜKLENİCİ söz konusu eksiklik, 
hata ve/veya uygunsuzlukları TDUB’nin bildiriminden itibaren en fazla 15(onbeş) takvim günü 
içerisinde gidermekle yükümlü olacaktır. Bu süre içerisinde cezai yaptırım uygulanmayacaktır. 
Tamamlanan süre içerisinde eksiklik, hata ve/veya uygunsuzlukların giderilmemiş olması durumunda 
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TDUB, YÜKLENİCİ’ye ilave cezasız süre tanıma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. 
Sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi durumunda YÜKLENİCİ'nin kesin teminatı gelir kaydedilecek olup, 
bunun haricinde bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır. 

3. Sözleşme süresince, yazılım ve bileşenlerine ait tüm bakımlar YÜKLENİCİ tarafından sözleşme 
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  

4. YÜKLENİCİ, bu süre içerisinde kaynak kodlarının ve/veya diğer ürünlerin güncel halini teslim 
etmediği takdirde, her geçen takvim günü için proje bedeli üzerinden binde beş (5/1000) + 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tutarında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu sebepten 
dolayı, TDUB’nin YÜKLENİCİ’ye uygulayabileceği cezaların toplamı proje toplam 
bedelini  geçmeyecektir. 

5. YÜKLENİCİ'nın, teknik şartnamede belirtilen, ‘Garanti, Bakım ve Destek Koşulları’ bölümündeki 
yükümlülüklerini yerine getirmediği hallerde, gecikilen her iş günü için 200(ikiyüz) TL ceza 
uygulanacaktır.  

6. Teslimattaki gecikmenin 60 (yüzyirmi) takvim gününü geçmesi durumu, sözleşmenin esaslı biçimde 
ihlali olarak değerlendirilecek ve iş bu idari şartnamenin ilgili maddesinde tanımlanan Esaslı ihlal 
Durumunda Fesih koşullarını uygulama hakkını TDUB saklı tutar. 

7. Veritabanı aktarımları, geçiş, teslimat, kurulum ve entegrasyon desteği ile eğitimlerin tamamlanması 
sonrası, kesin kabul tamamlanmış olacaktır.  

8. İşlerin yerine getirilmemesi durumunda cezalar YÜKLENİCİ'nın teminat mektubu ya da bakım-destek 
alacağından  mahsup edilir. 

12 Kaynak Kodları ve Protokollerin Teslim Edilmesi: 

1. YÜKLENİCİ, kaynak kodlarının aşağıda belirtilen şekilde teslim ve/veya muhafaza edileceğine ilişkin 
şartları kabul ve taahhüt eder.  

YÜKLENİCİ, yazılımın kaynak kodlarının tamamını, sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, TDUB ile 
birlikte aynı anda erişime sahip olduğu ve birlikte kiraladıkları bir kiralık kasaya teslim ederek 
muhafazasını sağlayacaktır. YÜKLENİCİ, kasaya konulan kodlar da dâhil olmak üzere yazılımın kaynak 
kodlarını sürekli güncel tutacağını kabul ve taahhüt eder.  

YÜKLENİCİ, kasaya teslim ettiği kaynak kodlarını ve/veya diğer ürünleri sözleşme imzalanmasından 
itibaren her 3 (üç) ayda bir kontrol edecek ve varsa en güncel sürümleri de kasaya koyacaktır. Büyük 
sürüm değişimlerinde 3 (üç) aylık süre beklenmeden kasadaki kaynak kodları ve/veya diğer ürünler en 
son hali ile YÜKLENİCİ tarafından güncellenecektir. Kiralık kasanın iki farklı anahtarı olacak ve bu 
anahtarlardan birisi TDUB’da diğeri ise YÜKLENİCİ’da bulunacaktır. Kiralık kasa, YÜKLENİCİ ve TDUB 
tarafından birlikte açılıp/kapatılacaktır. Kiralık kasaya bırakılan kaynak kodları ve/veya diğer ürünler 
YÜKLENİCİ’nin de hazır bulunması koşuluyla TDUB tarafından denetlenebilecektir. Bu denetlemeler 
esnasında kiralık kasaya teslim edilen kaynak kodlarının ve/veya diğer ürünlerin TDUB tarafından 
kullanılan güncel hali ile aynı olmadığının tespit edildiği her denetlemede; TDUB bu durumun tutanakla 
tespit edilmesinden itibaren YÜKLENİCİ’ye durumun düzeltilmesi için 5 (beş) işgünü süre verecektir. 
YÜKLENİCİ, bu süre içerisinde kaynak kodlarının ve/veya diğer ürünlerin güncel halini teslim etmediği 
takdirde, her geçen iş günü için 200 (iki yüz) TL  tutarında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu 
sebepten dolayı, TDUB’nin YÜKLENİCİ’ye uygulayabileceği cezaların toplamı 100.000 (yüz bin)TL’yi  
geçmeyecektir. Toplam cezanın bu miktarı aşması durumunda, YÜKLENİCİ geliştirilen yazılımın güncel 
versiyonunun kaynak kodlarını ve/veya diğer ürünleri 10 (on) işgünü içerisinde TDUB'ne ek bir ücret 
talep etmeksizin teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralık kasaya ilişkin bütün ödemeler TDUB’nin 
sorumluluğunda olacaktır. Kasa TDUB tarafından temin edilecek, iki tarafın müştereken açabileceği 
(taraflardan birisinin tek başına erişemeyeceği) şekilde seçilecek ve TDUB’nin uygun göreceği 
yerleşkede olacaktır. YÜKLENİCİ ticari faaliyetlerine son vermesi/verilmesi veya satın alınan ürünün 
desteğini bitirmesi/vermemesi/verememesi ya da Türkiye operasyonları için yerleşik 
organizasyonunun kapatılması veya müşterilerine yeterli desteği veremeyeceğinin YÜKLENİCİ’nini 
mzaya yetkili kişileri tarafından beyan edilmesi durumunda; TDUB, kaynak kodlarının ve/veya diğer 
ürünlerin kasada tutulmakta olan kısımlarını da YÜKLENİCİ’nin onayına gerek kalmaksızın almaya ve 
sadece mevcut kendi personeli tarafından kullanmaya yetkili olacaktır.  
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Kasanın satın alınan ürünün desteğinin bitirilmesi/verilmemesi/verilememesi nedeniyle açılacak olması 
durumunda TDUB durumun düzeltilmesi için YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak bildirimde bulunacak ve 15 (on 
beş) gün süre tanıyacaktır. Bu süre sonunda uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda kasa TDUB 
tarafından açılacaktır. 

2. Teslimat aşamasında, TDUB'nden kaynaklanan gecikmelere ilişkin ceza uygulanmayacaktır. İşin mücbir 
sebeplerle gecikeceğinin anlaşılması halinde, işin yapılmasına engel durum devam ederken YÜKLENİCİ 
TDUB'ne yazılı olarak başvuruda bulunacak ve TDUB tarafından ek süre verilebilecek olup, sonradan 
yapılan ek süre talepleri dikkate alınmayacaktır. Ek süre verilmesi durumunda gecikilen süre için 
herhangi bir ceza uygulanmayacaktır. 

3. YÜKLENİCİ bu proje kapsamında teklif etmiş olduğu tüm bileşenler için lisanslı, patentli ve/veya 
kullanım hakları YÜKLENİCİ tarafından alınmış ürünler teklif etmekle yükümlüdür. Lisansız ya da 
tasarım veya kullanım hakları yasal olmayan bir şekilde ve izinsiz olarak alınarak TDUB'ne teklif 
edildiğinin anlaşılması halinde TDUB’nin uğrayacağı tüm zarar ve ziyan teklif sahibi YÜKLENİCİ 
tarafından tazmin edilecek ve bu durum sözleşmenin esaslı biçimde ihlali olarak değerlendirilerek, iş 
bu idari şartnamenin ilgili maddesinde tanımlanan Esaslı İhlal Durumunda Fesih koşulları 
uygulanacaktır. 

13 Garanti, Bakım ve Destek Koşulları 

1. Garanti süresi, destek koşulları Teknik Şartlar maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.  
2. Kalıcı çözüm için gerekli her türlü kod geliştirme, test ve yeni imaj ya da yama hazırlıkları ile 

oluşturulan çözümün arıza ile karşılaşılan yerlerde test edilmesi işlemleri, YÜKLENİCİ tarafından 
ücretsiz gerçekleştirilecektir.  

14 Ödeme 

Proje kapsamındaki işler için ödeme takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır: 

1. Teknik Şartname’de belirlenmiş olan kabul kriterleri sağlandıktan sonra yapılacak Geçici Kabul 
işleminin ardından, sözleşme tutarının (opsiyonel hizmetler ve kiralama bedeli hariç) %40’ı (yüzde kırk) 
ödenecektir. 

2. Kesin Kabulü takiben toplam sözleşme tutarının (opsiyonel hizmetler ve kiralama bedeli hariç) %60’ı 
(yüzde altmış) ödenecektir.  

3. Sözleşme kapsamındaki opsiyonel hizmetlere ve aylık kiralamaya ilişkin ödemeler, sözleşme ile 
belirlenmiş olan bedeller üzerinden, iş tamamlandıktan ve Kesin Kabül’den sonra yapılacaktır. 

15 Gizlilik Taahhütnamesi 

YÜKLENİCİ, oluşabilecek güvenlik sorunlarını önleyebilmek maksadı ile Gizlilik Taahhütnamesi'ni imzalayacaktır. 
YÜKLENİCİ, teklif vermekle, bu taahhütnameyi imzalamayı peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 

 

16 Esaslı İhlal Durumunda Fesih 

1. YÜKLENİCİ’nin bu BELGE kapsamındaki yükümlülükleri daha sonra düzenlenecek sözleşme 
kapsamındakiler ile aynı olacaktır. Sözleşme kapsamında da belirtilecek yükümlülüklerin esaslı şekilde 
ihlal etmesi halinde, TDUB bir ihbar mektubu ile YÜKLENİCİ'ye durumu bildirecek ve düzeltmesi için 15 
(on beş) günden az olmayacak şekilde süre tanıyacaktır. YÜKLENİCİ'nin tanınan sürede ihlali 
gidermemesi / giderememesi durumunda TDUB başka bir bildirim yapmaya veya hüküm almaya gerek 
duymaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin bu nedenle feshedilmesi 
durumunda TDUB ürünleri kullanmaya devam etme ve bedeli geri alma konusunda serbest olacaktır. 

2. Sözleşmenin YÜKLENİCİ kusuru ile feshedilmesi durumunda, YÜKLENİCİ’nin kesin teminatı gelir 
kaydedilecek ve tahakkuk eden cezalara mahsup edilmeyecektir.  
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3. BELGE ile daha sonra düzenlenecek Sözleşme, İdari Şartname ve Teknik Şartname dokümanları 
arasında uyumsuzluk olmaması esastır. Ancak herhangi bir uyumsuzluk durumunda TDUB lehine olan 
madde(ler) uygulanacaktır. 

 

17 Mücbir Sebepler 

İşin gecikmesine veya herhangi bir vecibenin yerine getirilmemesine sebep olarak aşağıdaki mücbir sebepler ve 
benzer haller göz önüne alınacaktır. 

a- İş bölgesinde veya imalatın yapıldığı yerde grev, ayaklanma, isyan, harp, terör veya seferberlik olması, 

b- İş bölgesinde işin veya imalatın yapılmasına mani olacak nitelikte ve olağanüstü doğa hadiseleri (yangın, 
zelzele, su baskını gibi) veya anormal hava şartlarının oluşması veya salgın hastalık çalışmaya engel durumlar 
oluşması 

Yukarıda belirtilen hallerden birinin veya birkaçının vukuunda, bu hallerin işe tesir 

derecesine göre iş süresi uzatılır. Uzatılan süre içerisinde işin yerine getirilememesi durumunda veya YÜKLENİCİ 
aşağıda sıralanan hususları yerine getirmediği takdirde sözleşmenin cezai hükümleri uygulanır. Süre uzatımının 
söz konusu olduğu hallerde; 

a- YÜKLENİCİ, süre uzatımına esas alınacak hadisenin vukuundan itibaren 2 (iki) iş günü içinde sözle ve 5 (beş) iş 
günü içinde yazı ile durumu TDUB'a bildirecektir. 

b-YÜKLENİCİ, mücbir sebebin varlığını aleniyet kazanmamış olduğu hallerde yetkili makamların onayını almak 
suretiyle teyit edecektir. Söz konusu belgeler en kısa sürede TDUB'ya verilmiş olacaktır. 

YÜKLENİCİ 'nın süre uzatımına hak kazanması kendisine başkaca herhangi bir İlave hak tanınmasına veya 
bedelin arttırılmasına sebep teşkil etmez. 

TDUB ve/veya YÜKLENİCİ 'nın ihtiyarı dışında meydana gelen ve yasa ve teamüllerle kabul edilen mücbir 
sebeplerle, kısmen veya tamamen şartname konusu İşin hiç yapılamaması veya devamına mani herhangi bir 
halin zuhur etmesi durumunda, TDUB ve/veya YÜKLENİCİ, Sözleşme hükümlerinin ifa edilmemesinden dolayı 
sorumlu tutulmayacaklardır. 

 


