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Sayın Yetkililer: 
 
1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği,  Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB 
Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya 
Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına 
geçilmiştir.  Bu proje kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin 
sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır. 
 

2. Bu kapsamda, Tarım Kredi Kooperatifi aşağıdaki kalemin/kalemlerin temini için Firmanızı 
teklif vermeye davet etmektedir:  
 
SIRA 
NO 

ÜRÜN ADI ADEDİ 

1 Dizüstü Bilgisayar  211 
2 Masaüstü Bilgisayar 211 
3 Ekran 211 
4 Yazıcı 211 
5 Modem  10 

 
 

 
Teknik şartnameler Ek 5 (Teknik Şartnameye verilmiş olan ek numarası) te yer almaktadır.  

 
3. Teklifler kalemlerin tamamı için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. İhale kalemlerin 

tümü bazında değerlendirilecek ve teklifi en düşük olarak değerlendirilen firmayla sözleşme 
yapılacaktır. 

 
4. Teklif Belgelerinde herhangi bir hususun açıklanmasını isteyen muhtemel teklif sahibi bu 

isteğini İdareye mail ile bildirebilir. İdare Son Teklif Verme tarihinden 3 (Üç) takvim gün 
öncesine kadar alacağı her türlü yazılı açıklama talebine yazılı olarak cevap verecektir. 
İdarenin yazılı cevabı teklif vermeye davet edilen bütün firmalara gönderilecektir. Son Teklif 
Verme tarihinden önce, İdare gerek kendi inisiyatifiyle gerekse muhtemel bir teklif sahibinin 
açıklama talebine istinaden teklif belgelerini zeyilname yayımlamak suretiyle değiştirebilir. 
Değişiklik muhtemel teklif sahiplerine yazılı olarak, elektronik posta ile bildirilir ve bu tür 
değişiklikler muhtemel teklif sahipleri açısından bağlayıcı olur. İdare, yapılan değişikliğin 



teklif hazırlanmasında göz önüne alınmasını teminen Son Teklif Verme tarihini kendi 
takdirine bağlı olarak uzatabilir. 

 
 
5. İstenilen formattaki teklifiniz aşağıdaki adrese kapalı zarf içinde teslim edilecektir: 
  
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği  
Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara  
Telefon: +90 312 216 40 14  
Mail: frit@tarimkredi.org.tr 
 
6. Teklifler tek nüsha halinde verilecek ve teklif edilen kalem/kalemler için uygun teknik 

doküman ve/veya katalog(lar) ile diğer basılı materyaller ve ilgili bilgiler verilecektir. Teklif 
edilen kalem/kalemler için satış sonrası hizmet veren firmaların isim, adres ve irtibat 
numaraları da teklifte yer alacaktır.  

 
7. Teklifler elden veya posta yoluyla 26/03/2021 Cuma günü saat 18:00’ a kadar İdarenin 

Madde 5’ te belirtilen adresine teslim edilecektir. Son teslim tarihinden sonra verilen 
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
8. Teklifler son teslim tarihinin akabindeki ilk iş gününde komisyon tarafından 

değerlendirilecektir.  
 
9. Dünya Bankası ihalelerine katılmaktan men edilmiş kişi ve kuruluşlar, Kamu İhale Kurumu 

tarafından yasaklanmış kişi ve kuruluşlar1 doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 
Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale kalmış ise ihale iptal edilir. Geçici teminat 
alınmışsa geçici teminatı irat kaydedilir; sözleşme yapılmış ise sözleşme bozulur, kesin 
teminatı irat kaydedilir.  

 
10. Teklifler aşağıda belirtilen talimatlara ve Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Temin Kayıt ve 

Şartlarına ve Teknik Şartnamelere uygun olarak verilecektir:  
 
 

a. FİYATLAR:  Teklif fiyatları malların nakliyesi, son noktada montajı, kurulumu ve 
diğer benzeri hizmetlere ilişkin bütün masrafları içerecektir. Malların Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm 
Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara  adresi ve Adana, Adıyaman, Bursa, 
Gaziantep, İzmir ve Mersin illerinde iletilecek olan adreslerde işletmeye hazır 
halde teslim edilmesiyle ilgili her tür masraf [son adrese teslimat bedeli ve sigorta 
ile vergi, resim ve harçlar dahil (KDV hariç)] fiyata dahil edilmiş olmalıdır.  

                                                             
1 Banka, kamu ihalelerinden yasaklanmanın, söz konusu yasaklamanın dolandırıcılık, yolsuzluk veya 
benzeri eylemlerden kaynaklanmış olması ve yasaklama işlemlerinin usulünce yürütüldüğünü ve kararın 
kesinleşmiş olduğunu teyit etmek kaydıyla Banka ihaleleri için de geçerli olacağını kabul edebilir.  

 



 
i. Fiyat teklifleri Türk Lirası (TL) veya seçtiğiniz serbestçe dönüştürülebilir 

döviz kuru cinsinden verilecektir.   
ii. Teklif edilen fiyatlar sözleşme süresince sabit olacak ve herhangi bir 

şekilde ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.  
iii. Teklif edilen fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmeyecektir 

17.12.2020 tarih ve KDV.IPA.CERT.2020/E.714 sayılı KDV istisnasına 
istinaden KDV’den muaftır.  

 
b. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  Teknik şartnamelere uygun olduğuna karar 

verilen teklifler, kalemlerin tümü bazında (KDV hariç) fiyat tekliflerinin 
karşılaştırılması yoluyla değerlendirilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, 
Alıcı her bir teklif için herhangi bir aritmetik hataya karşı aşağıda belirtilen şekilde 
bir düzeltme yaparak değerlendirmeyi gerçekleştirilecektir: 

1. Rakamla ifade edilen miktar ile yazılı miktar arasında fark 
olduğunda yazılı olarak verilen miktarlar geçerli olacaktır; 

2. Birim fiyat ile birim fiyatın adetle çarpımından doğan kalem 
toplamı arasında fark olduğunda teklif edilen birim fiyatı geçerli 
olacaktır; 

3. Teklif Sahibi düzeltmeyi kabul etmezse, teklifi reddedilecek ve 
Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye çağrılmayacaktır. 

 
Fiyat döküm çizelgesinde yer aldığı halde fiyatlanmamış kalemin/kalemlerin fiyatının/fiyatlarının 
teklifte yer alan ve fiyatlanmış diğer kalemlerin fiyatına dahil edilmiş olduğu kabul edilecektir.  
 
Alıcı, bütün kalemler için teknik bakımdan uygun teklif olmadığında, tekliflerin idari bakımlardan 
uygun olması koşuluyla, teklifleri kalem bazında değerlendirme ve ihaleleri buna uygun olarak 
verme hakkını saklı tutmaktadır.   
 
Alıcı herhangi bir teklifi kabul veya reddetme ve ihaleyi iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Alıcı 
bu durumdan etkilenen Teklif sahibine/sahiplerine karşı herhangi bir mali yükümlülük 
taşımayacaktır. 
 
Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İdare, kendi takdirine bağlı olarak Teklif Sahibinden 
teklifini açıklamasını isteyebilir. Açıklama talebi ve cevap yazılı olacaktır. Açıklama talebiyle 
fiyatlarda veya teklifin özünde herhangi bir değişiklik yapılması istenemez, teklif edilemez veya 
böyle bir değişikliğe izin verilmez. 
 
 

c. İHALENİN VERİLMESİ: İhale teknik şartnameyi karşılayan ve en düşük olarak 
değerlendirilmiş fiyatı teklif eden firmaya verilecektir. Başarılı olan teklif sahibi 
ekteki Sözleşme Formu ve Temin Kayıt ve Şartları’na uygun olarak Sözleşme 
imzalayacak ve kesin teminatını verecektir. Teklif Sahibi, bildirimin alınmasından 
sonra en geç otuz gün içerisinde Kesin Teminatını ve imzaladığı Sözleşmeyi 



İdareye teslim edecektir.  
 
Başarılı teklif sahibinin bu şartları yerine getirememesi halinde Alıcı ihaleyi ikinci en uygun teklif 
sahibine verebilir. 
 
Başarılı Teklif Sahibinin belirtilen sürede sözleşmeyi imzalamaması ve/veya kesin teminatını 
verememesi halinde İdare, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla söz konusu Teklif Sahibini 1 (bir) 
yıl süreyle benzeri ihalelere çağırmaz. 
 
 

d. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, Teklif Vermeye Davet Madde 8’de 
belirtilen Tekliflerin son verilme tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle geçerli 
olacaktır. 

 
Teklifler, son verilme tarihinden sonra değiştirilemez ve geçerlilik tarihinden önce geri 
çekilemez. Aksi takdirde Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye çağrılmaz. 
 
 

e. TEKLİFİ OLUŞTURAN BELGELER  
 

i. Teklif Formu (Ek 1)  
ii. Fiyat Çizelgesi (Ek 2) 

iii. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks 
numarası ile elektronik posta adresi, 

iv. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 
sirküleri;  

v. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesi,  

vi. Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığına dair taahhütname 
vii. Teklif edilen ürünle ilgili teknik doküman ve kataloglar ile teknik 

şartnameye verilen cevaplar   
 
 
11. İşbu ihale kapsamında Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize 

edilen “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi 
Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık 
Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 
Temmuz 2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile 
Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu”’(Kılavuz) 
hükümleri uygulanacaktır.  
Düzenlemelere: Procurement Regulations   adresinden  
Kılavuza ise:  Anti-corruption Guidelines  adresinden ulaşılabilir.  

12. İhale ile ilgili bilgi edinmek için mesai saatleri (09:00-18:00) içinde aşağıdaki adrese 



başvurulabilir. 
  
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği  
Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara  
Telefon: +90 312 216 40 14 
E-posta: frit@tarimkredi.org.tr 
 

 
  



1. Temin Kayıt ve Şartları 
2. İhale No: (Satınalma Planı Sözleşme Numarası yazılmalıdır) 

 
1. Teklif Fiyatları:  
 

Teklif fiyatları teçhizat ve donanım kalemlerinin İdarenin belirtilen adresine, 
şartnamesine uygun olarak teslimi ve montajı ile ilgili her türlü masrafı içerecektir. 

 
2.       Sabit Fiyat:  
 

Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütülmesi süresince herhangi bir ayarlamaya 
tabi tutulmayacaktır.  

 
3. Yedek Parça ve Kullanım Kılavuzları:  

 
Satıcı davet konusu Malların garanti süresini takiben T.C. Sanayi Bakanlığı “Sanayi 
Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte” belirlenmiş süreyle yedek 
parçalarının bulunabilirliğini sağlayacaktır. Firma uygun olan her bir kalem için Türkçe 
ve/veya İngilizce işletme ve bakım onarım el kitapları verecektir.  

 
4.       Menşei Ülke (Üretici Ülke) :  
 

Teklif edilen malların menşei, Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 
2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - 
Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı 
Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne göre, Satınalma 
Düzenlemelerinin 3.23 maddesi uyarınca yasaklanmamış olması kaydıyla herhangi bir 
ülke olabilir. Malların menşei fiyat çizelgesinde beyan edilmelidir. 
 
 

5.       Kesin Teminat:       
 

Kesin teminat istenmemektedir. 
 
6.      Teslimat Programı:  
 

Mallar, sözleşmenin imzalanmasını takiben en geç 90 (doksan yazı ile) gün içinde 
idarenin uygun gördüğü adres/lere teslim edilecektir 

 
7. Muayene ve Kabul:  

 
Mallar şartnamesinde yer alan şartlara ve teklifte yer alan özelliklerine uygunlukları 
açısından incelenecek ve test edilecektir. Malların kabulü, Satıcının ve Alıcının 
temsilcileri önünde yapılacaktır. Kabul testleri sonucunda, malların arızalı, kusurlu veya 



şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse Satıcı masraflarını kendisi karşılamak kaydıyla, 
buna ilişkin Alıcının göndereceği bildirimi aldıktan sonra en geç otuz gün içinde malı 
yenisiyle değiştirecek, arızayı giderecek veya malları şartnameye uygun hale getirecektir.  
 
Satıcı yukarıda belirtilen şartlara uymadığı takdirde “Temin Kayıt ve Şartları” Madde 10 
“İşin Yerine Getirilememesi (Satıcının Gecikmesi)” hükümleri uygulanacaktır.  
 
Kabul testleri (kontrolleri) Malların muayene ve kabule hazır olduğunun Satıcı tarafından 
Alıcıya bildirilmesini takiben 15 gün içinde tamamlanacaktır. Kabul testlerinin başarıyla 
tamamlanmasından sonra, Alıcı ve Satıcı tarafından bir kabul tutanağı hazırlanacaktır. 
Tutanakta malların teslim edildiği ve kesin kabullerinin yapıldığı tarih belirtilecektir. 
Garanti süresi Malların kabul işlemlerinden sonra başlayacaktır.  

 
8. SÖZLEŞME SÜRESİ VE GARANTİ ŞARTLARI:   

Mallar Alıcı tarafından kabul edildikten sonra işçilik ve imalat hatalarına karşı, Satıcı 
tarafından daha uzun bir teminat süresi teklif edilmemişse, en az altı ay süreyle imalatçı 
garantisi altında olacaktır. Alıcı garanti kapsamında meydana gelen taleplerini derhal 
Satıcıya bildirecektir.  

1.1 İş bu şartnamede belirtilen donanım ve yazılım ürünleri 5 (beş) yıl süre ile 
üretici/distribütör/yüklenici garantisine sahip olacak ve 
üretici/distribütör/yüklenici tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğe 
5x9 destek hizmeti ile birlikte verilecektir. Üretici/distribütör/yüklenici tarafından 
garanti ve destek hizmetlerinin sağlanacağını gösteren belgeler teklif ekinde 
sunulacaktır.  

1.2 Teknik şartnamede talep edilen tüm ürünlerin versiyon güncellemeleri, firmware 
güncellemeleri, donanım üzerinde gelen işletim sistemi versiyon güncellemeleri 
üretici/distribütör/yüklenici tarafından garanti süresi boyunca ücretsiz olarak 
yapılacaktır.  

1.3 Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan donanım ve yazılımlar, sözleşme 
imzalanmasını müteakip 90 (doksan) takvim günü içerisinde idarenin uygun 
gördüğü Ankara ili sınırları içerisindeki adrese/lere teslim edilecektir. 

1.4 Arıza ve kesinti grup tanımlamalarına aşağıdaki tabloda yer alan hizmet seviyesi ve 
cezai şartlar uygulanacaktır.  

Grup Tanım 

A HİZMET KESİNTİSİ 

- Söz konusu sistemin tamamen işlemez duruma gelmesi 

- Söz konusu sistemin önemli bir fonksiyonunun doğru çalışmaması 



B HİZMET KAYBI 

- Response Time Problemleri 

- Sistem yönetim konsolundan sisteme ulaşılamaması 

Sistemin çalışmasını engelleyen fakat sistemi durdurma noktasına getirmeyen arızalar 

C KISMİ KESİNTİ 

- Sistemin çalışmasını etkilemeyen veya bakım sırasında ortaya çıkmış düzenleyici ve 
arıza önleyici tedbirler, parça değişimleri  

 

Grup Hizmet Periyodu Müdahale Süresi Çözüm Süresi 

A 5 x 9 Azami 2-8 Saat arası Azami 7 Gün 

B 5 x 9 Azami 2-8 Saat arası Azami 15 Gün  

C 5 x 9 Azami 2-8 Saat arası Azami 25 Gün 

(Yüklenicinin talebi üzerine idare tarafından 
değerlendirilip süre uzatımı yapılabilir. 

1.5  Yüklenici firma, idarenin arıza bildiriminden itibaren yukarıdaki tablolarda 
belirtilen hizmet seviyelerine göre çözüm sağlayacaktır.  

1.6  Arıza ve kesinti grubu idare tarafından arızanın açılması ile belirtilecek ve 
belirtilme tarih ve saati itibari ile süre başlayacaktır. İlgili arızanın giderilmesi ile 
açılan arıza kaydı kapanmış olacaktır.  

1.7  Arızanın giderilememesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin % 0,1’i 
(binde biri) oranında ceza ödeyecektir.  

1.8  Bu şartnamede bahsi geçen ürünlerin desteğini verecek personelin ilgili 
üretici/distribütörden alınmış yetkinlik sertifikalarına sahip olması gerekmektedir 
ve bu durum sözleşme öncesi belgelenecektir. 

1.9  İstekliler, teklif ettikleri tüm ürünler için üreticisinin ve/veya Türkiye yetkili 
dağıtıcısından alınmış teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesini teklif 
aşamasında İDARE’ye sunacaktır.   

9. Ödeme: 
Ödeme, malların muayene ve kabul tutanağı ile birlikte ilgili faturanın Alıcıya verilmesini 
takiben en geç 30 (otuz)  gün içinde Satıcının banka hesabına yapılacaktır. 

10. İşin Yerine Getirilememesi (Satıcının Gecikmesi):  
Satıcı Sözleşmede belirtilen süresi içinde Malların tamamını veya herhangi bir kısmını 
teslim edemez ve hizmetleri yerine getiremez ise, Alıcı, gecikilen her bir gün için, 
toplamda Sözleşme Bedelinin % 6’sını geçmeyecek biçimde, sözleşme fiyatının binde 
ikisine (%0.2) eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde altıya 
(%6) ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi feshedebilir. 
 



11. Devir:  
Satıcı sözleşme kapsamında yerine getireceği yükümlülüklerini Alıcının yazılı onayı 
olmadıkça kısmen veya tamamen devredemez. 

12. Anlaşmazlıkların Çözümü:  
 

Alıcı ve Satıcı, aralarında Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına ilişkin herhangi bir 
anlaşmazlık veya uyuşmazlık çıkması durumunda, bunu doğrudan ve gayrı resmi 
görüşmeler yoluyla dostane bir biçimde çözümlemek için ellerinden gelen her türlü 
çabayı göstereceklerdir. Anlaşmazlık veya uyuşmazlık, otuz (30) gün içinde sulh yoluyla 
çözümlenemezse, konu Alıcı veya Satıcı tarafından Ankara Mahkemelerine havale 
edilebilir.  

13. Geçerli Kanun (Uygulanacak Yasa):  
Sözleşmenin yorumu Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yapılacaktır. 

14. Bildirimler:  
İşbu Sözleşme ile ilgili olarak verilecek ya da yapılacak her türlü bildirim, istemler veya 
gerekli olurlar veya izinler yazılı olacaktır.  Bu kabil herhangi bir bildirim istem veya olur, 
ilgili Tarafa elden teslim edildiği veya Tarafların adreslerine taahhütlü posta veya faks ile 
gönderildiği takdirde ilgili Tarafa usulü dairesinde tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bildirimler 
aşağıdaki koşulların oluşması durumunda yürürlüğe girecektir: (i) Elden teslim yapıldığı 
veya taahhütlü posta ile yollandığında bildirimin alındığı zaman; (ii) Faks ile gönderilmesi 
durumunda alındı onayından 24 saat sonra. Taraflardan herhangi biri, karşı Tarafa 
bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşmede belirtilen adresini değiştirebilir. 
 
Alıcı:  
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği  
Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, 
Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 
Çankaya/Ankara  
Telefon: +90 312 216 40 14  
  
 
 

Satıcı 
……………….  
……………….  
……………….  
……………….  
……………….  
Telefon: + 90  
Faks: + 90  

 
 
Teklif vermeye davete ek olarak aşağıdaki belgeler eklenecektir: 
 
Ek 1 Teklif Formu 
Ek 2 Fiyat Çizelgesi 
Ek 3 İmalatçı Yetki Belgesi (Gerekli olduğu durumlarda) 
Ek 4 Sözleşme    
Ek 5 Teknik Şartname 
Ek 6 Dünya Bankası Politikası – Sahtecilik ve Yolsuzluk Uygulamaları 
 



Ek 1 

Teklif Formu 

Tarih:  
Satıcının Adı  :  

 İhale No: (Satınalma Planında yer alan Sözleşme Numarası yazılmalıdır) 
      
Kime:  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği  

Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 
Çankaya/Ankara  
Telefon: +90 312 216 40 14  
E-posta: frit@tarimkredi.org.tr 

 
 Tarafımıza verildiğini ve içeriğini bütünüyle kabul ettiğimizi işbu yazıyla teyit ettiğimiz, 
yukarıdaki teklif belgelerini ve şartnameleri incelemiş olan ve aşağıda imzası olan biz, …………. 
(Satınalma Planında yer alan Sözleşme Numarası yazılmalıdır)  numaralı davet konusu malların 
ve bağlantılı hizmetlerin söz konusu İhale Belgelerine uygun olarak KDV hariç 
.................................... TL (........................................Türk Lirası) (yazı ve rakamla teklif bedeli) 
bedel veya ekte sunulan ve bu teklifin bir parçası olan Fiyat Döküm Çizelgelerine göre tespit 
edilecek diğer bedeller karşılığında temin ve teslim etmeyi teklif ediyoruz. 
 
 Teklifimiz kabul edildiği takdirde, “Temin Şartları” Madde 6’da belirtilen teslimat 
takvimine uygun olarak malları teslim etmeyi taahhüt ederiz. 
 
 
 Bu teklifimizin, tekliflerin son veriliş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle geçerli 
olduğunu ve anılan sürenin bitiminden önce herhangi bir zamanda kabul edilebileceğini ve gene 
bu süre boyunca bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul ediyoruz. 
 
 Resmi sözleşme hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar, bu Teklif, ihalenin verildiğini bildiren 
yazılı kabulünüz ile birlikte bağlayıcı Sözleşme niteliğini taşıyacaktır. 
 
Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz. 
 
Tarih:  
İsim: 
Unvan: 
İmza: 
 
________________________Nam ve hesabına usulüne uygun olarak yetkili kılınmıştır. 



Ek 2 
 

FİYAT ÇİZELGESİ2  
 
Tarih:  
Satıcının Adı  :  

 İhale No: (Satınalma Planında yer alan Sözleşme Numarası yazılmalıdır) 
  
 

  1 2 3 4 5 

Kalem 
No Cinsi Marka 

ve Model Menşei Adet 
Birim 

Fiyat * 
 

Toplam Fiyat 
(Kolon 3 X 4) 

1        
2       
3       
4       
5       

GENEL TOPLAM (KDV Hariç)  

 
 
Satıcının İmzası    
 
 
Not:  Birim ve toplam fiyat arasında fark olduğunda birim fiyat geçerlidir.  
 
* Teklif Fiyatları Malların son nokta olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
- Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara  adresine 
ve Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Mersin illerinde verilecek adreslere nakliyesi ile 
diğer bütün hizmetlerin teslimatıyla ilgili tüm masrafları da içerecektir. Fiyatlar TL cinsinden ve 
KDV hariç olarak verilecektir. 
  

  

                                                             
2 Fiyat Çizelgesindeki sütunlara her bir kalemin birim fiyatı, birim fiyatın adetle çarpılmasıyla 
hesaplanacak toplam fiyatı ve malların menşei girilecektir. Bütün kalemler için marka model 
belirtilecektir.  

 



Ek 3 
 

İSTEKLİLERDE ARANILACAK NİTELİKLER 
 

 

• İhale, Dünya Bankası'nın İlkelerinde belirtilen Uluslararası Rekabetçi İhale (ICB) 

prosedürleri kullanılarak gerçekleştirilecektir: IBRD Kredileri ve IDA Kredileri 

kapsamında tedarik, 2011 yılı Temmuz 2014'te revize edilmiş ve bu Kılavuzda 

tanımlanan tüm İsteklilere açıktır. Aşağıdaki asgari yeterlilik kriterlerini karşılar: 

• Teklif veren firma en az 5 yıl veya daha fazla süredir faaliyetini sürdürdüğünü gösteren 

ticaret oadası belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.   

• Teklif veren firma aşağıdaki tüm alanlarda faaliyette olması gerekir: Bilgisayar, monitör, 

yazıcı, donanım ve ağ altyapısı (sistem bileşenleri) sağlanması, kurulumu, garanti ve 

desteği için geçmiş 5 yıllık süre içerisinde (2016, 2017, 2018,2019 ve 2020) iş bitirme 

belgesi sahibi olmalıdır.   

• Son beş (5) yıl boyunca (2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020) İstekli işbu ihale konusu iş 

dahilinde en az bir (1) başarılı sözleşmeyi tamamlamış olmalıdır. Söz konusu referanslara 

konu projeler, bu teklif belgelerinin verildiği tarihte tam olarak çalışır durumda olmalıdır.  

• İş bitirme belge tutarı teklif ettiği bedelin %75 (yüzdeyetmişbeş) inden az olmayacaktır. 

Firma bu belgeyi ihale dosyasında sunacaktır 

• İstekli firma son üç (3) takvim yılında (2018, 2019 ve 2020) en az 1.000.000 TL 

(birmilyontürklirası) yıllık ortalama ciro gösterecektir. 

• İstekli, teklif edilen tüm bileşenler ve ürünler için tüm lisanslarını sunarak yazılım 

sahibinin sözleşme için teklif edilen ürünleri kullanma iznini gösterecektir. 

• Hizmetlerin planı - planlaması Alıcı tarafından yetkilendirilecek ve sözleşme 

imzalandıktan sonraki yirmi (20) iş günü içinde Alıcı tarafından imzalanacaktır. 

Tedarikçi derhal onaylanan program ile hizmet sunacaktır. 

• Yüklenici firma Ankara’da ikamet ettiğini belgeleyecektir. 

• Yüklenici firma Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesine sahip olmalıdır    

• Yüklenici firma Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 sertifikasına sahip 

olmalıdır. Bu belgenin örneği ihale dosyasında bulunmalıdır. 



• Yüklenici firma Bilgi Teknolojisi Yönetim Sistemi ISO 2000-1:2018 sertifikasına sahip 

olmalıdır. Bu belgenin örneği ihale dosyasında bulunmalıdır 

• Yüklenici personelin iş bu şartnamede belirtilen ürünlerin kurulması, desteğinin verilmesi 

süreleri boyunca idarenin Bilgi Güvenliği Politikalarına uygun olarak çalışmak 

durumundadır. Tüm donanım, yazılım kurulumları ilgili politikalara uygun olarak 

yapılacaktır.  

• Yüklenici işbu şartname kapsamındaki hizmetin takibinde sorumlu olacak konusuna göre 

yetkilendirilmiş kişilerin isim ve irtibat bilgilerini idareye bildirecektir. Bu kişiler 

tarafından veya bu kişilere yapılmış her türlü bildirim (resmi yazı, faks, e-posta) taraflara 

yapılmış olarak işlem görecektir.  

• Yüklenici firma bünyesinde en az beş (5) yıl iş deneyime sahip en az üç (3) adet teknik 

eleman olduğunu belgeleyecektir. 

• Yüklenici bünyesindeki teknik elemanlarda MCTS (Microsoft Certified Technology 

Specialist), MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer), MCP (Microsoft Certified 

Professional) ve/veya  MC IT PEA (Microsoft Certified IT Professional Enterprise 

Administrator), Brocade Certified Ethernet Fabric Professional (BCEFP), Brocade 

Certified Network Engineer (BCNE), Brocade Certified Network Professional (BCNP), 

Cisco Certified Network Associate (CCNA)  belgeleri olması tercih sebebidir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ek 4 

SÖZLEŞME FORMU 
 
 

İŞBU SÖZLEŞME 202X yılı ........ ayının ......... günü, bir tarafta Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği (bundan böyle “Alıcı” denilecektir) ile diğer tarafta 
.................................................... (Satıcı firmanın adresi) adresinde mukim 
.............................................................. (Satıcı'nın unvanı) (bundan böyle “Satıcı” denilecektir) 
arasında akdedilmiştir: 
 

 Bu Sözleşme ile Alıcı, Satıcı tarafından ……………….. (Satınalma Planında yer alan Sözleşme 
Numarası yazılmalıdır) numaralı davet konusu mal ve hizmetlerin, [Mal ve hizmetlerin kısaca 
tanımı] sağlanmasına istekli olup bu mal ve hizmetlerin temini için Satıcı'nın KDV Hariç 
................................ [Sözleşme Fiyatı yazı ve rakamla] (bundan böyle “Sözleşme Fiyatı” 
denilecektir) ..................................... tutarındaki teklifini kabul etmiş bulunmaktadır. 
 
İŞBU SÖZLEŞME: 
 
1. Bu sözleşmede kullanılan  kelime ve ifadeler  atıf yapılan Sözleşmenin hükümlerinde 

kendilerine verilen anlamları taşıyacaktır. 
 
2. Aşağıda belirtilen belgeler bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmeli ve buna 

göre okunup yorumlanmalıdır. 
 

a) Teklif Sahibi tarafından verilen Teklif Formu ile Fiyat Çizelgesi; 
b) Teknik Şartnameler; 
c) Temin Kayıt ve Şartları; 
d) İhalenin Verildiğine Dair Bildirim. 

 
3. Aşağıda belirtildiği üzere,  Alıcı tarafından Satıcıya yapılacak ödemeler karşılığında Satıcı, 

malları ve hizmetleri Sözleşme hükümlerine her bakımdan uygun olarak temin etmeyi ve 
bunlardaki kusurları gidermeyi Alıcıya taahhüt eder. 

 
4. Alıcı Mal ve Hizmetlerin temini ve kusurların giderilmesi karşılığında Satıcıya, Sözleşme 

Bedelini veya Sözleşmede belirtilen zamanlarda ve şekilde Sözleşme gereğince ödenmesi 
gereken diğer miktarları ödemeyi taahhüt eder.  

 
5. Dünya Bankası, Ek 6'da belirtilen Sahtecilik ve Yolsuzluklarla ilgili politikasına uyulmasını 

istemektedir. Satıcı; tedarik edeceği Mal ve Hizmetlerle ilgili hesap ve kayıtların Dünya 
Bankası’nca incelenmesine ve Dünya Bankası tarafından belirlenecek Denetçiler tarafından 
mali denetim yapılmasına izin verecektir. Bu yükümlülüğe uyulmaması, Dünya Bankası 
yaptırım prosedürlerine uygun olarak sözleşmenin feshi ve / veya Dünya Bankası’nca 
yaptırım uygulanmasına (sınırlama olmaksızın bir yasaklama kararı da dahil) tabi 



yasaklanmış bir uygulama teşkil edebilir. 
 

Taraflar, bu Anlaşmayı, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış temsilcileri eliyle, yukarıda 
belirtilen tarihte imza etmişlerdir.  
 
 
 

ALICI ADINA      SATICI ADINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ek 5   

 
TEKNİK ŞARTNAME 

 
1. Proje gereksinimi olarak TKK Merkez Birlik, TKK İl ve ilçe teşkilatlarında kullanılmak üzere 

dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar, ekran ve modem alınacaktır. Bu gereklilikten dolayı, 
alınacak ürünler azami 4 yıl kullanılacaktır.  

2. Teklif veren firma özellikleri EK 3 de belirtilmiştir. Bu kapsamda yüklenici firma tedarik 
edilecek ürünler ile ilgili istenilen yeterliliklere sahip olduğunu garanti eder. Olası teknik bir 
sorunda doğrudan kendisi sorumlu tutulacaktır. Bu kapsamda ürünler için bakım süreleri ise 
ürün nitelikleri ile ilgili kısımda bahsedilmiştir.  

3. TKK BT departmanı teknik muayeneyi yapıp ürünlerin kabulünü yaptıktan sonra yüklenici 
firma ek olarak kurulumdan sorumlu olacaktır.  

4. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra ise gerekli düzenlemeleri TKK BT departmanı 
yapacaktır.  

5. Teklif edilen tüm ürünler kullanılmamış olarak teklif edilecektir.  
6. Teklif edilen ürünler sıfırlanmış (refurbished) ürün olmayacaktır. 
7. Donanımlar teklif edilen tüm bilişenleri ile kurulu ve çalışır biçimde teslim edilecektir.  
8. Tüm kurulumlar üretici/distribütör/yetkili çözüm ortağı tarafından yapılacaktır. Kurulumların 

üretici/distribütör/yetkili çözüm ortağı tarafından yapıldığını gösterir belge kabul ve 
muayene komisyonuna teslim edilecektir.  

9. Teklif edilecek tüm ürünler idare adına kayıt edilecektir.  
10. İsteki tarafından teklif edilecek ürünler marka, model olarak teklif ekinde belirtilecek ve 

yüklenici tarafından teslim edilecek ürünler teklif edilen ürün markasının aynı veya idarenin 
onaylaması halinde bir üst versiyon/donanımı olacaktır.  

Şartnamede belirtilen tüm ürünler çalışır hale getirilmesine istinaden İdare tarafında kontrol 
komisyonu donanım, yazılım ve lisansların kontrolünü yapacaktır. 
 
  

1 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ ( 211 Adet)  
İstenilen Kişisel Bilgisayar sisteminin her birinde aşağıdaki teknik özellikler istenilmektedir. 

1.1 İşlemci 
1.1.1 Teklif edilen bilgisayar işlemcisi en az 6 (altı) çekirdekli olmalı, en az 

9MB önbelleğe ve her bir çekirdeği en az 3.00 GHz hızına sahip 
olmalıdır.  

1.2 Anakart 
1.2.1 Teklif edilen bilgisayar üzerinde yongaseti üreticisinin kurumsal 

yongaseti ailesinden en üst seviye ürün (en az Q370) bulunacaktır. 
1.2.2 Üzerinde en az 4 (dört) adet DDR4 RAM slotu bulunacaktır. 64 GB 

RAM desteği olacaktır. 
1.2.3 Üzerine RAM takıldıktan sonra en az 2 (iki) RAM slotu boş 

kalacaktır. 



1.2.4 Teklif edilen bilgisayar en az 6 (alti) adet USB portu bulunmalıdır ve 
portlar en az USB 2.0'ı desteklemelidir. Portların en az  3 (üç) adedi 
kasanın ön kısmında bulunmalıdır ve bunlardan en az  1 (bir) adedi 
en az USB 3.1 olmalıdır. USB Hub gibi harici çözümler kabul 
edilmeyecektir.  

1.2.5 Teklif edilen bilgisayar üzerinde M.2 slotlar haricinde en az 1 (bir) 
adet PCI Express x16 ve en az 2 (iki) adet PCI Express x1 slot olmak 
üzere toplamda en az 4 adet v3.0 (3. nesil) PCIe slot bulunmalıdır. 

1.2.6 Teklif edilen bilgisayar entegre ses kartı olmalıdır. 
1.2.7 Teklif edilen bilgisayar üzerinde en az 1 (bir) adet RJ-45, en az 1 (bir) 

adet audio giriş/çıkış bağlantı noktası ve 2 (iki) adet Display Port 
bulunmalıdır. 

1.2.8 Teklif edilen bilgisayar üzerinde anakarta entegre Intel 10/100/1000 
ethernet kartı olmalıdır. 

1.2.9 Sistem BIOS’u ağ üzerinden boot özelliğini destekleyecektir. 
1.3 Bellek 

1.3.1 Teklif edilen bilgisayar en az 16 GB kapasitede ve en az 2666 MT/s 
hızında DDR4 RAM belleğe sahip olmalıdır.  

1.4 Sabit Disk 
1.4.1 Teklif edilen bilgisayar üzerinde en az M.2 256GB PCIe NVMe SSD 

Disk bulunmalıdır 
1.4.2 Teklif edilen bilgisayar üzerinde en az 1 Tb kapasite 3.5 inç 7200 

rpm 64 Mb tampon bellek ve SATA3 (6 Gb/s) arabirime sahip disk 
olmalıdır 

1.5 Ekran Kartı 
1.5.1 Teklif edilen bilgisayar üzerinde dahili ekran kartı bulunmalıdır.  

1.6 Klavye ve Mouse Birimi 
1.6.1 PC ve monitör ile aynı marka USB klavye ve 2 tuşlu scroll USB 

mouse olmalıdır. Bu ürünler aynı üreticinin üretimi olmalıdır. 
1.7 Optik Sürücü 

1.7.1 Teklif edilen bilgisayar üzerinde SATA bağlantılı çift katmanlı 
disklere yazabilen DVD RW optik sürücü olmalıdır.  

1.8 Kasa 
1.8.1 Kasa tower ya da mini tower ya da microtower yapıda olmalıdır. 
1.8.2 Kasanın ön tarafında kulaklık girişi bulunmalıdır.  
1.8.3 Sistem ile birlikte verilecek güç kaynağı, %50 yükte en az %90 

verimlilikte ve en az 400 Watt güçte olmalıdır. 
1.8.4 Kasa üzerinde harddisk sürücüleri için en az 2 (iki) adet 2.5” ve en az 

1 (bir) adet 3.5” genişliğinde dahili genişleme yuvası bulunmalıdır. 
1.9 İŞLETİM SİSTEMİ VE OFİS ÜRETKENLİK YAZILIMI 

1.9.1 İşletim sistemi Windows 10 Pro 64 Bit Türkçe olacaktır. 
1.9.2 Ofis üretkenlik yazılımı Microsoft Office 2019 Ev ve İş (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook) veya muadili versiyonu olacaktır. 
1.10 GARANTİ 



1.10.1 Sistem, bir bütün olarak en az 5 yıl üretici garantisi kapsamında 
olmalıdır ve bu belgelendirilmelidir. 

1.11 DİĞER ÖZELLİKLER 
1.11.1 Teklif edilen kişisel bilgisayar, üretici firmanın kurumsal ürün 

ailesinden olacaktır.  
1.11.2 Kişisel bilgisayar ve monitör aynı marka olacaktır. 
1.11.3 Teklif edilen bilgisayarlar, “Energy Star ve Epeat” belgelerine sahip 

olmalıdır.  
1.11.4 Teklif edilen bilgisayar üzerinde TPM güvenlik yongası bulunacaktır. 
1.11.5 Teklif edilen bilgisayarları oluşturan parçalar bilgisayar üreticisi 

tarafından üretilmiş olmalıdır ya da bilgisayar üreticisi firmanın ürün 
koduna sahip olmalıdır. 

1.11.6 BIOS tabanlı bir sorun veya saldırı olduğunda BIOS’u otomatik 
olarak geri yükleyen ve kendi kendine onarım sağlayan sistem 
çözümü bilgisayar ile birlikte gelmelidir. 

1.11.7 Kötü amaçlı yazılım, fidye yazılımı veya virüs bulaşmış web 
sitelerinden ya da tarayıcı üzerinden gelen ve zararlı yazılım içeren 
pdf, word ve excel dosyalarından bilgisayarı korumak amacıyla 
sistem ile birlikte ücretsiz verilmelidir. 

1.11.8 Derin öğrenme algoritmaları ve gelişmiş sinir ağı teknolojisi 
kullanarak kötü amaçlı yazılımları kendiliğinden algılayan ve daha 
önce hiç görülmemiş saldırılara karşı koruma sağlayan güvenlik 
çözümü bilgisayarlarla birlikte ücretsiz verilmelidir 

1.11.9 Teklif edilen diğer sistem bileşenleri de (kasa, monitör, klavye, 
mouse) aynı üreticinin ürünleri olacaktır. 

1.11.10 Masaüstü bilgisayarlarla birlikte her bir bilgisayar için ajan tabanlı 
Uygulama servis takip yazılımı verilecektir. 

1.11.11 Uygulama servis takip yazılımı kullanıcı bilgisayarlarında çalışacak 
servis sayısı 1 olmalıdır. 

1.11.12 Uygulama servis takip yazılımı merkezi bir arayüze sahip olmalıdır. 
1.11.13 Uygulama servis takip yazılımı kullanıcı bilgisayarındaki kullanıcı 

aktivitelerini gerçek zamanlı olarak takip edebilmelidir. 
1.11.14 Uygulama servis takip yazılımı kullanıcı bilgisayarlarındaki yazılım 

ve donanım durumlarını gerçek zamanlı olarak listeleyebilmelidir. 
1.11.15 Uygulama servis takip yazılımı kullanıcı bilgisayarlarında kurulu 

yazılımların ve lisansların kullanım durumlarını gerçek zamanlı 
olarak raporlayabilmelidir. 

1.11.16 Uygulama servis takip yazılımı ayrıcalıklı kullanıcı yönetimi yaparak 
kurum / kuruluş envanterinde bulunan yazılım ve ürünlerin 
kullanıcı hesabına herhangi bir yetkilendirme yapmadan 
kurulabilmeli ve raporlanabilmelidir. 

1.11.17 Uygulama servis takip yazılımı verileri ajan kurulu bilgisayarlar 
kurum / kuruluş ağını dışında bir ağda olsa bile merkez arayüzde 
raporlanabilmelidir. 



1.11.18 Uygulama servis takip yazılımı ajan kurulu bilgisayarlarda herhangi 
bir uygulama ile uzaktan bağlantı yapılır ise uzaktan yapılan 
bağlantıyı kayıt altına alabilmelidir. 

 
2. EKRAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ( 211 Adet)  
İstenilen ekranın her birinde aşağıdaki teknik özellikler istenilmektedir. 

1.1.1. LED (arkadan aydınlatmalı) teknolojisinde, IPS panel olmalıdır. 
1.1.2.  En az 23.8 inch görünebilir ekran büyüklüğü olmalıdır. 
1.1.3. En az 1920 x 1080 piksel çözünürlüğü desteklemelidir. 
1.1.4. Statik kontrast oranı en az 1000:1, dinamik kontrast oranı en az 8000000:1 

olmalıdır. 
1.1.5. Parlaklığı en az 250 cd/m2 (nits) olmalıdır. 
1.1.6. Yenileme süresi en fazla 8 ms. olmalıdır. 
1.1.7. İzleme açısı, yatayda ve dikey de en az 178 derece olmalıdır. 
1.1.8. 1 adet HDMI, 1 adet DisplayPort ile bir adet VGA girişi olmalıdır. 
1.1.9. Monitör gözleri korumak için low blue light uyumlu olmalı ve bu özellik OSD 

menüsünden ayarlanabilmelidir.  
1.1.10. Monitör standının tilt ve pivot özelliği olmalı, yüksekliği ayarlanabilmelidir. 
1.1.11. Teklif edilen monitör “ Energy Star ve Epeat” belgelerine sahip olmalıdır 
1.1.12. Teklif edilen monitör, masaüstü bilgisayar ile aynı marka olmalıdır.  

 
3. LASER YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ ( 211 Adet)  
İstenilen laser yazıcının her birinde aşağıdaki teknik özellikler istenilmektedir. 

1.1.13. Lazer baskı teknolojisine sahip olmalıdır. 
1.1.14. Laser yazıcının yazdırma ve kopyalama özelliği olmalıdır 
1.1.15. Laser yazıcı 128 MB RAM  belleğe sahip olmalıdır. 
1.1.16. Bir dakikada en az 20 A4 baskı yapılmalıdır. 
1.1.17. Aylık Baskı Kapasitesi  10.000  sayfaya kadar olmalıdır. 
1.1.18. Baskı çözünürlüğü en az 1200 x 1200 dpi olmalıdır. 
1.1.19. Kopyalama çözünürlüğü en az 600 x 600 dpi olmalıdır. 
1.1.20. Laser yazıcının maximum baskı alanı 216mm x 356 mm olmalıdır. 
1.1.21. Kopyalar; Orijinal Boyut; Küçült/Büyüt; Koyuluk; Orijinal Tür; Harmanlama; Tek 

Yaprağa 2 Sayfa; Tek Yaprağa 4 Sayfa; Kimlik Kopyası; Arka Plan Ayarlama; 
Kopyayı Otomatik Sığdır kopyalama özelliklerine sahip olmalıdır. 

1.1.22. Kopyalama küçültme / büyültme %25 ila 400 arası olmalıdır 
1.1.23. İlk sayfa çıkışı en fazla 7sn olmalıdır. 
1.1.24. Laser yazıcının 150 sayfa kapasiteli giriş tepsisi ve 100 sayfalık çıkış kapasitesi 

olmalıdır.  
1.1.25. Laser Yazıcı tarama teknolojisi Temaslı Görüntü Sensörü (CIS) olmalıdır. 
1.1.26. Laser Yazıcı tarama çözünürlüğü 4800 x 4800 dpi olmalıdır. 
1.1.27. Laser Yazıcı Gri tonlama düzeyi 256 olmalıdır. 
1.1.28. Bir USB 2.0 bağlantı portu olmalıdır. 
1.1.29. Windows 7 üzeri işletim sistemlerini desteklemelidir 
1.1.30. Yazıcıyla birlikte bir (1) USB 2.0 kablosu sağlanmalıdır. 



4. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ ( 211 Adet)  
İstenilen Dizüstü Bilgisayarın her birinde aşağıdaki teknik özellikler istenilmektedir. 

4.1.1. İşlemcisi en az 10.Nesil Core i5 olmalı, en az 1.6Ghz hızı desteklemelidir. 
4.1.2. RAM belleği en az 16 GB DDR 2666 Mhz olmalı ve desteklenen toplam RAM 

kapasitesi 32 GB olmalıdır. 
4.1.3. Ekran kartı harici en az 2 GB DDR5 veya GDDR5 olmalı ve en az OpenGL 2.0 ve 

DirectX 12 desteklemelidir. 
4.1.4. Ekran 15.6” ve Full HD 1920x1080 çözünürlükte ve IPS panel olmalıdır. 
4.1.5. İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 bit olmalıdır. Ofis üretkenlik yazılımı 

Microsoft Office 2019 Ev ve İş (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) versiyonu 
veya eş değeri olmalıdır. 

4.1.6. En az 256 GB M.2 SSD Disk olmalıdır. 
4.1.7. Dizüstü Bilgisayarda en az 1 Tb kapasite 2.5 inç 5400 rpm ve SATA3 (6 Gb/s) 

arabirime sahip disk olmalıdır 
4.1.8. DVD-RW Sürücüye sahip olmalıdır. Harici veya dahili olabilir. 
4.1.9. HD Web kameraya sahip olmalıdır. 
4.1.10. Dizüstü bilgisayarda entegre olarak 10/100/1000 Base TX destekli, Gigabit 

Ethernet arabirimi bulunmalıdır. 
4.1.11. Dizüstü Bilgisayarın 802.11ac kablosuz bağlantı özelliği bulunmalıdır. 
4.1.12. Dizüstü Bilgisayar giriş/çıkış birimleri olarak, en az 1 adet kulaklık, en az 1 adet 

mikrofon, en az 2 adet USB 3.1 portu, En az 1 adet USB 2.0 portu, en az 1 adet 
USB 3.1 Type-C portu, 1 adet HDMI olmalıdır. 

4.1.13. Dizüstü bilgisayarın katalogta gösterilen başlangıç ağırlığı en fazla 2 Kg 
olmalıdır. 

4.1.14. Dizüstü Bilgisayarda parmak okuyucu güvenlik kilidi ve BIOS şifreleme özelliği 
bulunmalıdır. 

4.1.15. Teklif edilen Dizüstü bilgisayarlar, “Energy Star ve Epeat” belgelerine sahip 
olmalıdır. 

4.1.16. Teklif edilen Dizüstü bilgisayarlar BIOS tabanlı bir sorun veya saldırı olduğunda 
BIOS’u otomatik olarak geri yükleyen ve kendi kendine onarım sağlayan 
sistem çözümü bilgisayar ile birlikte gelmelidir. 

4.1.17. Teklif edilen Dizüstü bilgisayarlar kötü amaçlı yazılım, fidye yazılımı veya virüs 
bulaşmış web sitelerinden ya da tarayıcı üzerinden gelen ve zararlı yazılım 
içeren pdf, word ve excel dosyalarından bilgisayarı korumak amacıyla sistem 
ile birlikte ücretsiz verilmelidir. 

4.1.18. Teklif edilen Dizüstü bilgisayarlar derin öğrenme algoritmaları ve gelişmiş sinir 
ağı teknolojisi kullanarak kötü amaçlı yazılımları kendiliğinden algılayan ve 
daha önce hiç görülmemiş saldırılara karşı koruma sağlayan güvenlik çözümü 
bilgisayarlarla birlikte ücretsiz verilmelidir. 

4.1.19. Teklif edilen dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayar ve mönitör ile aynı 
marka olmalıdır.  

4.1.20. Dizüstü bilgisayarlarla birlikte her bir bilgisayar için ajan tabanlı Uygulama 
servis takip yazılımı verilecektir. 



4.1.21. Uygulama servis takip yazılımı Kullanıcı bilgisayarlarında çalışacak servis sayısı 
1 olmalıdır. 

4.1.22. Uygulama servis takip yazılımı merkezi bir arayüze sahip olmalıdır. 
4.1.23. Uygulama servis takip yazılımı kullanıcı bilgisayarındaki kullanıcı aktivitelerini 

gerçek zamanlı olarak takip edebilmelidir. 
4.1.24. Uygulama servis takip yazılımı kullanıcı bilgisayarlarındaki yazılım ve donanım 

durumlarını gerçek zamanlı olarak listeleyebilmelidir. 
4.1.25. Uygulama servis takip yazılımı kullanıcı bilgisayarlarında kurulu yazılımların ve 

lisansların kullanım durumlarını gerçek zamanlı olarak raporlayabilmelidir. 
4.1.26. Uygulama servis takip yazılımı ayrıcalıklı kullanıcı yönetimi yaparak kurum / 

kuruluş envanterinde bulunan yazılım ve ürünlerin kullanıcı hesabına herhangi 
bir yetkilendirme yapmadan kurulabilmeli ve raporlanabilmelidir. 

4.1.27. Uygulama servis takip yazılımı verileri ajan kurulu bilgisayarlar kurum / kuruluş 
ağını dışında bir ağda olsa bile merkez arayüzde raporlanabilmelidir. 

4.1.28. Uygulama servis takip yazılımı ajan kurulu bilgisayarlarda herhangi bir 
uygulama ile uzaktan bağlantı yapılır ise uzaktan yapılan bağlantıyı kayıt altına 
alabilmelidir 

5. MODEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ ( 10 Adet)  
İstenilen modemin her birinde aşağıdaki teknik özellikler istenilmektedir. 

5.1.1. Cihaz Annex A standardinda ADSL2, VDSL2 protokollerini destekleyecektir. 
5.1.2. Cihaz EMEAR uyumlu LTE Advanced teknolojisine sahip olmalıdır, üzerinde sim 

kart yuvası bulunmalıdır. LTE antenleri de cihazla birlikte verilmelidir. 
5.1.3. Cihaz Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIPv1 and RIPv2), Ospf 

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Border Gateway 
Routing Procol (BGP) ve Open Shortest Path First (OSPF ve OSPFv3) 
yönlendirme protokollerini destekleyebilmelidir. 

5.1.4. Cihaz Static Routing, Policy Based Routing, Network Address Translation 
(NAT), Dynamic Domain Name System (DNS) protokollerini desteklemelidir. 

5.1.5. Cihaz Simple Network Management Protocol (SNMP) Remote Monitoring 
(RMON) syslog, NetFlow, IP Flow Information Export (IPFix) protokollerini 
destekleyebilmelidir. 

5.1.6. Cihaz Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (server, relay, and client) 
ve Hot Standby Router Protocol (HSRP) özelliklerini desteklemelidir. 

5.1.7. Cihaz IKE protokolü ile DES, 3DES, AES 128 and AES 256 kripto algoritmalarını 
desteklemeli, kriptolama işlemlerini hardware tabanlı yapabilmelidir. 

5.1.8. Cihaz merkezdeki VPN sonlandırma cihazına trafiği yönlendirmeden, şubeler 
arası dinamik olarak VPN tünellerinin oluşturulmasını sağlayacak Dinamik VPN 
Tünelleme özelliğini desteklemelidir.  

5.1.9. Cihaz üzerinde en az 4 adet 10/100/1000 mbps auto-negotiating Ethernet 
port bulunmalıdır.  

5.1.10. Cihazın DiffServ IP QoS (Quality of Service) desteği bulunmalıdır. Protokol, 
kaynak ve hedef network IP adres, port ve TCP/UDP port bazında 
önceliklendirme, tamponlama ve erişim kontrolü yapabilmelidir.  

5.1.11. Cihazın IPv6 desteği bulunmalıdır. 



Ek 6 
 

Dünya Bankası Politikası – Sahtecilik ve Yolsuzluk Uygulamaları 
 

DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri Temmuz 2016 Revize Kasım 
2017 ve Ağustos 2018: 

 
“Sahtecilik ve Yolsuzluk 

 
(1) Amaç  

1.1 Banka’nın Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) operasyonları kapsamında gerçekleştirilen satın 
alma işlemleri için Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu ile bu Ek’in hükümleri uygulanır.  

(2) Gereklilikler  
2.1  Banka, Borçluların (Banka finansmanının faydalanıcıları dahil olmak üzere); teklif 
sahiplerinin (başvuru / teklif sahipleri), danışmanların, yüklenicilerin ve tedarikçilerin; varsa alt 
yüklenicilerin, alt danışmanların, hizmet sağlayıcıların veya tedarikçilerin; varsa temsilcilerin 
(ister açıklanmış ister açıklanmamış); ve bunların çalışanlarının, Banka tarafından finanse edilen 
sözleşmelere yönelik ihale süreci, seçim ve sözleşme imzalama aşamalarında en yüksek etik 
standartlarına uymalarını ve Sahtecilik ve Yolsuzluktan kaçınmalarını gerektirir.  
 
2.2  Bu amaçla, Banka:  
 

a. Bu hükmün uygulanması bakımından aşağıdaki terimleri aşağıda verildiği gibi 
tanımlamıştır:  

 
i. “Yolsuzluk uygulaması”, bir başka tarafın hareketlerini uygunsuz bir 

şekilde etkilemek için doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir değerli 
şeyin önerilmesi, verilmesi, alınması ya da istenmesi anlamına 
gelmektedir;  

ii. “Sahtecilik uygulaması”; mali veya başka türlü bir çıkar elde etmek veya 
bir yükümlülükten kaçınmak amacıyla, yanlış yorumlama da dahil olmak 
üzere, bir tarafı bilerek veya dikkatsizlikle yanıltan veya yanıltmaya 
teşebbüs eden herhangi bir hareket veya ihmal anlamına gelmektedir;  

iii. “Hileli uygulama”; iki veya daha fazla taraf arasında, bir başka tarafın 
eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek de dahil olmak üzere uygunsuz 
bir amaca ulaşmak amacıyla tasarlanmış bir düzenleme anlamına 
gelmektedir;  

iv. “Baskıcı uygulama”; bir tarafın eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek 
amacıyla, bir tarafa veya o tarafın mülklerine doğrudan veya dolaylı 
olarak halel getirmek veya zarar vermek, veya halel getirmekle veya zarar 
vermekle tehdit etmek anlamına gelmektedir;  

v. “Engelleyici uygulama”:  
a. Banka’nın yolsuzluk uygulaması, sahtecilik uygulaması, hileli 

uygulama veya baskıcı uygulama iddiaları ile ilgili soruşturmasını 



önemli ölçüde engellemek amacıyla soruşturmanın kanıtlarının 
kasten tahrip edilmesi, tahrif edilmesi, değiştirilmesi veya 
gizlenmesi veya soruşturmayı yürüten kişilere yanlış beyanda 
bulunulması; ve/veya soruşturma ile ilgili konularda bilgisi bulunan 
herhangi bir kişinin sahip olduğu bilgileri açıklamaması veya 
soruşturmayı takip etmekten vazgeçmesi için tehdit edilmesi, taciz 
edilmesi veya korkutulması;  

b. Banka’nın aşağıdaki paragraf 2.2.e’de hüküm altına alınan teftiş ve 
denetim haklarını kullanmasını önemli derecede engellemeye 
yönelik eylemler anlamına gelmektedir.  

 
b. Banka, sözleşme için önerilen şirketin veya bireyin, veya bunların bir 

personelinin, temsilcilerinin, alt danışmanlarının, alt yüklenicilerinin, hizmet 
sağlayıcılarının, tedarikçilerinin ve/veya bunların çalışanlarının söz konusu 
sözleşmeye yönelik olarak rekabet ederken, doğrudan ya da dolaylı olarak, 
yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu tespit etmesi 
halinde teklifi reddedecektir;  

c. Herhangi bir zamanda Borçlunun ya da Kredi tutarlarından herhangi bir 
bölümünün alıcısının temsilcilerinin seçim sürecinde ya da söz konusu 
sözleşmenin imzalanması sırasında yolsuz, sahteci, hileli, baskıcı ya da 
engelleyici uygulamalara başvurduğunun ve Borçlunun bu uygulamalardan 
haberdar olduğunda Banka’yı zamanında bilgilendirmemek de dahil olmak 
üzere, durumu düzeltmek için Banka’yı tatmin edecek uygun bir eylemi 
zamanında uygulamaya koymadığının Banka tarafından tespit edilmesi halinde, 
ilgili Hukuki Anlaşmada belirtilen yasal yollara ek olarak, yanlış tedarik ilanı da 
dahil olmak üzere diğer uygun adımları atabilir;  

d. Banka tarafından, herhangi bir zamanda satın alma süreci veya Banka 
tarafından finanse edilen bir sözleşmenin seçilmesi ve/veya imzalanması ile 
bağlantılı olarak Sahteciliğe ve Yolsuzluğa karıştığı tespit edilen firmalara veya 
bireylere, Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu uyarınca ve Dünya Bankası 
Grubu’nun Yaptırımlar Çerçevesinde belirtilen mevcut yaptırım prosedürleri ve 
politikalarına uygun olarak yaptırım uygular;  

e. Teklif Sahiplerinin / Başvuru Sahiplerinin, danışmanların, yüklenicilerin ve 
tedarikçilerin, bunların alt yüklenicilerinin, alt danışmanlarının, temsilcilerinin, 
personelinin, danışmanlarının, hizmet sağlayıcılarının veya tedarikçilerinin, 
temsilcilerinin, personelinin, alt danışmanlarının, alt yüklenicilerinin, hizmet 
sağlayıcılarının veya tedarikçilerinin Banka’ya satın alma süreci, seçim, ve/veya 
sözleşmenin imzalanması ile ilgili olarak tüm hesapları, kayıtları ve ilgili diğer 
belgeleri teftiş etme izni vermelerini ve bunların Banka tarafından tayin edilen 
denetçiler tarafından denetlenmelerini öngören bir hükmün teklife çağrı 
dokümanlarına ve Banka kredisi ile finanse edilen sözleşmeye dahil edilmesini 
isteyecektir. 


