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TEKLİF VERMEYE DAVET(TVD) 
 
İHALE NO  : G3.3-02B 
TVD TARİHİ  : 20.01.2023 
İHALE TARİHİ  : 10.02.2023    
İHALE SAATİ  : 15:00 
SAYFA SAYISI               : 32 Sayfa   
 
Sayın Yetkililer: 
 
1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler 

ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdam Desteği PROJESİ kapsamındaki harcamaları 
finanse etmek üzere (Dünya Bankası) yönetimi altında bulunan bir hibe sağlamıştır.  Bu 
Hibenin bir bölümü bu Teklif Vermeye Davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin 
ödemelerinde kullandırılacaktır.  
 

2. Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği aşağıdaki kalemin/kalemlerin 
temini için Firmanızı teklif vermeye davet etmektedir:  
 

SIRA NO ÜRÜN ADI ADEDİ 

1 Bütünleşik Altyapı Sistemi 2 

2 Yedek Altyapısı Sistemi 1 

3 Ağ Güvenlik Duvarı 2 

4 Kayıt, Analiz ve Raporlama Cihazı 1 

5 Yük Dengeleme, Uygulama Güvenliği ve Yönetim, Görüntüleme ve 
İnceleme Sistemi (2 adet fiziksel, 1 adet sanal) 

3 

6 E-posta Güvenlik Sistemi 1 
7 Nesne Tabanlı veri Depolama Sistemi (1 Adet Fiziksel, 1 Adet 

Sanal) 

2 

 
Teknik şartnameler Ek 6‘ da yer almaktadır.  

 
3. Kurulacak network sisteminin topolojisi ve ağ katmanları ile ilgili bilgiler EK 4’te yer 

almaktadır. Network Ağ katmanları ve topolojisi ile ilgili çalışmalar TKK Merkez Birliği Bilgi 
Teknolojileri Grup Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Önerilecek ürün ve kalemlerin bu 
topoloji ve katmanlarına uygun olması gereklidir. Yeni sistem mimarisi ve sistem çözümleri 
teklif edilmemelidir.    
 

4. Teklifler kalemlerin tamamı için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. İhale kalemlerin 
tümü bazında değerlendirilecek ve teklifi en düşük olarak değerlendirilen firmayla sözleşme 
yapılacaktır. Teklif edilen ürünler, kendi ürün ailesi içerisinde duyurusu yapılmış en son nesil 
ürün olacaktır. 

5. Teklif Belgelerinde herhangi bir hususun açıklanmasını isteyen muhtemel teklif sahibi bu 
isteğini İdareye mail ile bildirebilir. İdare Son Teklif Verme tarihinden 2 (iki) takvim gün 
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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. 
 

6. İstenilen formattaki teklifiniz aşağıdaki adrese elden veya posta ile 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 00   
                +90 312 216 41 01 

 
7. 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.  

 
8. Teklifler kapalı zarf içerisinde 10/02/2023 Cuma günü saat 15:00’ a kadar İdarenin Madde 6’ 

da belirtilen adresine teslim edilecektir. Son teslim tarihinden sonra verilen teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
9. Teklifler 13.02.2023 Pazartesi günü saat 15:00’ da TKK Merkez Birliği Bilgi Teknolojileri Grup 

Başkanlığı Toplantı Salonunda Teklif Sahiplerinin yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. 
Teklif sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunmaması halinde tutanakla tespit edilir, teklif zarfı 
açılır ve ihaleye hazır bulunanlarla devam edilir. 

 
10. 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.  
 

11. Teklifler aşağıda belirtilen talimatlara ve Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Temin Kayıt ve 
Şartlarına ve Teknik Şartnamelere uygun olarak verilecektir:  

 

 
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.  

 

tel:+90%20312%20430%2023%2000
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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 adresinde 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.  

 
i. Fiyat teklifleri Türk Lirası (TL) veya AVRO olarak 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.  
 

b. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:   
 
Tüm tekliflerin toplanmasından sonra Ek 5’te yer alan İsteklilerde aranacak 
özelliklere göre İdare tarafından kısa liste oluşturulacaktır. Kısa Listede yer alan 
firmaların tekliflerindeki teknik şartnameleri değerlendirilecektir.  
 
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. 
 

Çeşitli para birimlerinde ifade edilen tüm Teklif fiyatlarını tek bir para birimine 
dönüştürmek için Teklif değerlendirme ve karşılaştırmasında kullanılacak para 
birimi: Türk Lirası.  
 
Döviz kurunun kaynağı ve tarihi: Döviz kurlarının kaynağı, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) tarafından yerel saatle 15:30'da resmi olarak yayınlanan 
döviz satış kurları olacaktır. Döviz kurları için geçerli tarih, teklif açılış tarihinden bir 
gün önce, ya da teklif açılışının Cumartesi ve Pazar da dahil resmi tatil gününün bir 
ertesi gününe rastlaması halinde teklifin açıldığı tarihten önceki son çalışma 
günüdür. 

 
Fiyat döküm çizelgesinde yer aldığı halde fiyatlanmamış kalemin/kalemlerin 
fiyatının/fiyatlarının teklifte yer alan ve fiyatlanmış diğer kalemlerin fiyatına dahil 
edilmiş olduğu kabul edilecektir.  
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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 kısa listeye kalmış ve 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 imzalayacaktır. Teklif Sahibi, bildirimin alınmasından sonra İdare’nin 
bildireceği tarihte 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 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. Şirket geçmiş bilgileri, bilgilerin doğruluğunu ve EK 5’teki özellikleri 
karşıladığını beyan eden resmi resmi yazı.  

iv. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks 
numarası ile elektronik posta adresi, 
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v. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 
sirküleri;  

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

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

şartnameye verilen cevaplar   
 

12. 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:  
http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf   
adresinden  
Kılavuza ise:  https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anti-
corruption%20guidelines%20(as%20revised%20as%20of%20july%201,%202016).pdf  
adresinden ulaşılabilir.  

 
13. 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 00 / +90 312 216 41 01  
Mail: frit@tarimkredi.org.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anti-corruption%20guidelines%20(as%20revised%20as%20of%20july%201,%202016).pdf
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anti-corruption%20guidelines%20(as%20revised%20as%20of%20july%201,%202016).pdf
tel:+90%20312%20430%2023%2000
mailto:frit@tarimkredi.org.tr
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1. Temin Kayıt ve Şartları 
İhale No: G3.3-02B 

 
1. Teklif Fiyatları:  

Teklif fiyatları İdarenin belirtilen mail adresine, şartnamesine uygun olarak teslimi ve 
entegrasyonu ile ilgili her türlü masrafı içerecektir. Fiyatlar değerlendirilirken parça fiyat 
değil genel toplam fiyat değerlendirilecektir. 

 
2.       Sabit Fiyat:  

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

3.      Teslimat Programı:  
Ürünler ve hizmetler, sözleşmenin imzalanmasını takiben en geç 150 takvim günü içinde 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm 
Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara adresine teslim edilecektir. 
 
Yüklenici, tedarik zincirindeki sıkıntılar gibi mücbir sebeplerden ötürü teslimat süresinin 
uzaması durumunda üretici veya ithalatçı tarafından gecikme sebebini belgelendirerek, 
alıcıdan ek süre talep edebilir. 

 
4. Kesin Teminat:       

 
Başarılı teklif sahibi, Alıcı tarafından ihalenin kendisinde kaldığının bildirilmesinden sonra 30 
gün içerisinde, Kamu İhale Kanunundaki örneğe uygun, Sözleşme Fiyatının % 6 (yüzde altı)sı 
oranında bir banka teminat mektubunu İdareye verecek veya kesin teminat miktarı kadar 
nakit parayı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Muhasebe Biriminin ilgili 
hesabına yatırarak dekontunu İdareye teslim edecektir. Banka teminat mektubunun süresi 
malların muayene ve kabul tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay olacaktır.  
 
Kesin Teminat Satıcının garanti yükümlülükleri de dahil olmak üzere sözleşme şartlarını yerine 
getirmesinden sonra en geç otuz (30) gün içinde Satıcıya iade edilecektir. Tedarikçinin 
sözleşme hükümlerini yerine getirememesi halinde Alıcı ortaya çıkacak zararları kesin 
teminattan tahsil edebilir. 
 

5. Genel Şartlar ve Kabul:  
 

• Yükleneci firma özellikleri de Ek 5’te 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. 

• TKK Merkez Birliği Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı teknik muayeneyi yapıp 
ürünlerin kabulünü yaptıktan sonra yüklenici firma ek olarak kurulumdan sorumlu 
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olacaktır. 

• Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra ise gerekli düzenlemeleri TKK Merkez 
Birliği Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı yapacaktır.  

• Teklif edilen tüm ürünler kullanılmamış olarak teklif edilecektir. 

• Teklif edilen ürünler sıfırlanmış (refurbished) ürün olmayacaktır. 

• Teklif edilecek ürünler için son satış tarihi (End of Sale) duyurusu yapılmamış 

olmalıdır. 

• Donanımlar teklif edilen tüm bilişenleri ile kurulu ve çalışır biçimde teslim 
edilecektir. 

• Nihai ürünlerin testi ve kabulü için gerekecek parça ve her türlü masraf yüklenici 
tarafından karşılanacaktır. 

• 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.  

• Teklif edilecek tüm ürünler idare adına kayıt edilecektir.  

• 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 donanım ve yazılımların çalışır hale getirilmesine 
istinaden İdare tarafında kontrol komisyonu donanım, yazılım ve lisansların 
kontrolünü yapacaktır. 

 
6. Sözleşme Süresi ve Garanti Şartları:   

 

• İş bu şartnamede belirtilen donanım ve yazılım ürünleri 3(üç) yıl süre ile 
üretici/distribütör/yüklenici garantisine sahip olacak ve üretici/distribütör/yüklenici 
tarafından 7x24 destek hizmeti ile birlikte verilecektir. Üretici/distribütör/yüklenici 
tarafından garanti ve destek hizmetlerinin sağlanacağını gösteren belgeler teklif ekinde 
sunulacaktır.  

• Teknik şartnamede talep edilen tüm ürünlerin versiyon güncellemeleri, firmware 
güncellemeleri, donanım üzerinde gelen işletim sistemi versiyon güncellemeleri, alınan 
yazılımların alım kapsamındaki yeni güncel versiyonları, patchler 
üretici/distribütör/yüklenici tarafından garanti süresi boyunca ücretsiz olarak yapılacaktır.  

• Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan donanım ve yazılımlar, sözleşme imzalanmasını 
müteakip 150 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde idarenin uygun gördüğü Ankara ili sınırları 
içerisindeki adrese/lere teslim edilecektir.   

• 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.  

• Bu şartname kapsamındaki diskler arızalanması durumunda idare tarafından iade 
edilmeyecektir.  
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• 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,e-posta) taraflara yapılmış olarak 
işlem görecektir.  

• 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 7 x 24 Azami 2 Saat Azami 6 Saat 

B 7 x 24 Azami 2 Saat Azami 3 Gün  

C 7 x 24 Azami 2 Saat Azami 10 Gün 
(Yüklenicinin talebi üzerine idare tarafından 
değerlendirilip süre uzatımı yapılabilir. 

 

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

• 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.  

• Arızanın giderilememesi durumunda her saat için sözleşme bedelinin % 1’i (yüzde biri) 
oranında ceza ödeyecektir.  

• Yüklenici sistemlerde oluşacak arızalara 7x24 esasına göre en geç 2 (iki) saat içinde 
müdahale edecektir. Arızalar yazılı, telefon, faks veya çağrı bırakılarak yapılabilecektir. 

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

• 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. 
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7. Muayene 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 30 (otuz) gün içinde malı yenisiyle 
değiştirecek, arızayı giderecek veya malları şartnameye uygun hale getirecektir.  
 
Satıcı yukarıda belirtilen şartlara uymadığı takdirde İhale iptal edilecektir.  
 
Kabul testleri (kontrolleri) Malların muayene ve kabule hazır olduğunun Satıcı tarafından 
Alıcıya bildirilmesini takiben 5 (beş) 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. Ödeme: 
 

Ödeme, malların muayene ve kabul tutanağı ile birlikte ilgili faturanın Alıcıya verilmesini 
takiben en geç 30 iş günü içinde Satıcının banka hesabına yapılacaktır. Alıcı kanunlarla 
tespit edilen oranda KDV’den sorumludur. Ödeme takvimi ise: 
 

ÖDEME Oran AKTİVİTE 

1.Ödeme %5 Fizibilite raparo hazırlanır. İş akış 
planlaması ve kurulum, tasarım 
süreçlerini içeren rapor hazırlanır. 

2.Ödeme %35  Tüm ekipmanlar İdareye tesim 
edildiğinde ödeme yapılır.  

3.Ödeme %60 Tüm ekipmanların kurulumu 
tamamlandıktan sonra ödeme 
yapılacaktır  

Toplam  %100  

 
 

9. 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 % 2’sını geçmeyecek biçimde, sözleşme fiyatının binde ikisine (%0.2) 
eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde iki (%2) ulaştığında, Alıcı 
Sözleşmeyi feshedebilir. 
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10. Devir:  
Satıcı sözleşme kapsamında yerine getireceği yükümlülüklerini Alıcının yazılı onayı 
olmadıkça kısmen veya tamamen devredemez. 

 
11. 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.  
 

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

 
13. 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 mail 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) Mail 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 00  
                  +90 312 216 41 01 

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

 
 
Teklif vermeye davete ek olarak aşağıdaki belgeler eklenecektir: 
 
Ek 1 Teklif Formu 
Ek 2 Fiyat Çizelgesi 
Ek 3 Sözleşme    
Ek 4 Ağ Katmanları ve Network Topolojisi 
Ek 5 İsteklilerde Aranılacak Özellikler  
Ek 6 Teknik Şartname 
Ek 7 Dünya Bankası Politikası – Sahtecilik ve Yolsuzluk Uygulamaları 

tel:+90%20312%20430%2023%2000
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Ek 1 

Teklif Formu 

Tarih:  
Satıcının Adı  :  

 İhale No: G3.3-02B 
      
Kime: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği  
Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara  
Telefon: +90 312 216 40 00 / +90 312 216 41 01  
 
 Tarafımıza verildiğini ve içeriğini bütünüyle kabul ettiğimizi işbu yazıyla teyit ettiğimiz, 
yukarıdaki teklif belgelerini ve şartnameleri incelemiş olan ve aşağıda imzası olan biz, …………. 
G3.3-02B  numaralı davet konusu malların ve bağlantılı hizmetlerin söz konusu İhale Belgelerine 
uygun olarak KDV hariç .................................... TL (........................................Türk Lirası/AVRO ) 
(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 Şartların ’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. 

tel:+90%20312%20430%2023%2000
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Ek 2 
 

FİYAT ÇİZELGESİ2  
 
Tarih:  
Satıcının Adı  :  

 İhale No: G3.3-02B  
 

  1 2 3 4 5 

Kalem 
No 

Cinsi 
Marka 

ve Model 
Menşei Adet 

Birim 
Fiyat * 

 

Toplam Fiyat 
(Kolon 3 X 4) 

1 Bütünleşik Altyapı Sistemi   2    

2 Yedek Altyapısı Sistemi   1   

3 Ağ Güvenlik Duvarı   2   

4 Kayıt, Analiz ve Raporlama Cihazı   1   

5 Yük Dengeleme, Uygulama Güvenliği 
ve Yönetim, Görüntüleme ve 
İnceleme Sistemi (2 adet fiziksel, 1 
adet sanal) 

 

 

3 

 

 

6 E-posta Güvenlik Sistemi   1   

7 Nesne Tabanlı veri Depolama Sistemi 
(1 Adet Fiziksel, 1 Adet Sanal) 

 
 

2 
 

 

GENEL TOPLAM (KDV Hariç)  

 
 
Satıcının İmzası    
 
 
Not:  Birim ve toplam fiyat arasında fark olduğunda birim fiyat geçerlidir.  
 
* Teklif Fiyatları Malların son nokta olan Tarım Kredi Kooperatifleri Yukarı Bahçelievler, 
Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara adresine nakliyesi ile diğer bütün 
hizmetlerin teslimatıyla ilgili tüm masrafları da içerecektir. Fiyatlar TL veya AVRO 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.  
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Ek 3 
SÖZLEŞME FORMU 

 
 

İŞBU SÖZLEŞME 2023 yılı ........ ayının ......... günü, bir tarafta Tarım Kredi Kooperatifleri (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 G3.3-02B numaralı davet konusu mal ve hizmetlerin, 
Sunucu ve Ağ Altyapı 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 7'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. 
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Taraflar, bu Anlaşmayı, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış temsilcileri eliyle, yukarıda 
belirtilen tarihte imza etmişlerdir.  
 
 
 

ALICI ADINA      SATICI ADINA 
 
 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği  
 Yukarı Bahçelievler, Mahallesi 
 Wilhelm Thomsen Cd. No:7 
 06490 Çankaya/Ankara 
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Ek 4  
Ağ Katmanları ve Network Topolojisi 

 
 
Network ağ katmanları ise: 
 
• DMZ Katmanı; Yerel ağ (LAN) için başka bir güvenlik katmanı sağlamaktadır. Sahte bir 
oyuncu DMZ'de bulunan hizmetlere erişebiliyorsa, ağın ana kısmına tam erişim sağlayamazlar. 
Böylelikle güvenlik açığı verilmemiş olur. 
 
• Eğitim Katmanı; Bu katmanda, eğitim modülündeki tüm eğitim materyalleri 
depolanacak ve eğitim modülü uygulaması bu katmandaki sunucularda çalışacaktır. Bu katmana 
erişim herkese açık olacak. 
 
• Uygulama Ön Üretim Katmanı; Geliştirme ve test sunucuları bu katmanda olacak. 
Yazılım geliştirme ekibi yazılımı geliştirmek için VPN ile bu katmana erişecek. 
 
• Uygulama Ürünü Katmanı; BT sisteminin ana sunucusu bu katmanda olacaktır. Ana şube 
bu sunucularda olacak ve sadece TKK Merkez Birliği Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı için 
erişilebilir olacak. 
 
• E-posta Uygulama Katmanı; E-posta uygulaması bu katmandaki sunumlarda çalışır. 
Böylece Mail sunucuları olacak ve basit posta aktarım protokolleri kullanılacaktır. Gelişmiş Mail 
erişim protokolleri de kullanılacaktır. 
 
• Yönetim Katmanı; Yönetim katmanı (ML) bir ağ yöneticisi tarafından üstlenilir ve ağ 
yöneticisi ise Ağ yapılandırması, Ağ hatası, Ağ performansı gibi ağ işlemlerini yönetir. 
 
• Güvenlik Katmanı; Güvenlik Katmanı, değiştirilebilir mekanizmalar aracılığıyla bağlantı 
odaklı protokollerde kimlik doğrulama ve veri güvenliği hizmetleri sağlamak için bir çerçevedir. 
Protokoller ve mekanizmalar arasında yapılandırılmış bir ara yüz sağlar. Yeni protokollerin 
mevcut mekanizmaları yeniden kullanmasına ve eski protokollerin yeni mekanizmaları 
kullanmasına izin verir. Çerçeve ayrıca, bir veri güvenliği katmanı içindeki sonraki protokol 
değişimlerini güvence altına almak için bir protokol sağlar. 
 
•  Raporlama Katmanı; Raporlama katmanı, raporun yapısını tanımlayan bir dizi rapor 
dosyası olarak tanımlanır. Bu nedenle, tüm raporlama faaliyetleri ve yapıları bu katmanda 
hazırlanacaktır 
 
• Veri tabanı Katmanı; Veri tabanı katmanı, uygulama ve veri tabanı arasındaki iletişimi 
PostgreSQL ile birleştiren bir uygulama programlama arabirimidir. 
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Ek 5 
İsteklilerde Aranacak Özellikler 

 

• 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 verenin (bireysel bir firma veya ortak girişim - JV) aşağıdaki tüm alanlarda faaliyette 
olması gerekir: donanım ve ağ altyapısı (sistem bileşenleri) sağlanması, kurulumu, garanti 
ve desteği için geçmiş 5 yıllık süre içerisinde  (2018, 2019, 2020,2021 ve 2022) iş bitirme 
belgesi sahibi olmalıdır. Ortak Girişimin lideri bu alanların her birinde aktif olmalıdır. İş 
bitirme belgesi olarak kabul edilebilecek işler Bütünleşik Altyapı Sistemleri, Sanallaştırma, 
Sunucu, Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme Cihazlarından herhangi birinin veya birden 
fazlasının sağlanması, kurulumu, garanti ve desteğidir. 
 

• Son beş (5) yıl boyunca (2018, 2019,2020,2021 ve 2022) İstekli (teklifi veren veya ortak 
girişim içinde müştereken bir firma) her biri dahil işbu ihale konusu iş dahilinde en az on 
(10) başarılı sözleşmeyi tamamlamış olmalıdır. Söz konusu referanslara konu projeler, bu 
teklif belgelerinin verildiği tarihte tam olarak çalışır durumda olmalıdır. Ortak girişim 
olması durumunda, liderin bu sözleşmelerden en az 7 (yedi) tanesini tamamlamış olması 
gerekir. 
 

• İstekli, bu teklif belgelerinin verildiği tarihte en az 10.000.000,00 TL (OnMilyonTürkLirası) 
likit ve/veya gayri likit (nakdi) varlıklarını kullanılabilirliğini bankadan alınacak belge ile 
gösterecektir. 
 

• İstekli (bireysel bir firma veya müştereken ortak girişim) son üç (3) takvim yılında 
(2020,2021 ve 2022) en az 25.000.000 TL (Yirmi beş Milyon Türk Lirası) yıllık ortalama ciro 
gösterecektir. 

 

• İstekli, teklif edilen tüm bileşenler ve ürünler için tüm yazılım 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. 
 
 

• Satıcılar en azından aşağıdaki listeden sertifikaya sahip olacaktır: ISO 9000 serisi, ISO 9001: 
2019 veya kalite yönetimi için eşdeğeri ve ISO 27001: 2013 veya bilgi güvenliğini yönetmek 
için eşdeğeri  
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Ek 6  
TEKNİK ŞARTNAME 

 

SIRA NO ÜRÜN ADI ADEDİ 

1 Bütünleşik Altyapı Sistemi 2 

2 Yedek Altyapısı Sistemi 1 

3 Ağ Güvenlik Duvarı 2 

4 Kayıt, Analiz ve Raporlama Cihazı 1 

5 Yük Dengeleme, Uygulama Güvenliği ve Yönetim, Görüntüleme ve 
İnceleme Sistemi (2 adet fiziksel, 1 adet sanal) 

3 

6 E-posta Güvenlik Sistemi 1 
7 Nesne Tabanlı veri Depolama Sistemi (1 Adet Fiziksel, 1 Adet 

Sanal) 

2 

 

1. BÜTÜNLEŞİK ALTYAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (2 Adet)  
 

1.1 Sistem Teknik Özellikleri 

1.1.1. Bütünleşik Sistem veri işleme ve depolama görevlerini tek bir altyapıda 

birleştirecek ve tek bir noktadan yönetilebilecek donanım ve yazılımdan oluşan bir 

bütün olacaktır. Mimari olarak bu sistemlerden biri üretim ortamında diğeri ise 

geliştirme ve test ortamlarında kullanılacak olup bu iki sistem arasında gerekli göç 

ve replikasyon mekanizmaları sürekli çalıştırılacaktır. 

1.1.2. Sistem en az; teklif edilen sunucu, işlemci, bellek, veri depolama disk ve toplam 

kapasite için gerekli olan tüm lisanslar ile birlikte teklif edilecektir.  

1.1.3. Teklif edilecek bütünleşik sistemlerde, yedekli güç ünitesi bulunacaktır. 

1.1.4. Teklif edilen bütünleşik altyapının gelecekte genişlemesi için eklenecek uç 

sunucuları, sistemi kesintiye uğratmadan eklenebilmeli ve sistem 

büyütülebilmelidir. 

1.1.5. Teklif edilecek bütünleşik sistem üreticisi (1.2 maddesindeki ağ katmanı hariç) 

“Gartner Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure” kategorisinde 2019 

yılı listesinde liderler bölümünde yer almalıdır. 

1.1.6. Bu şartname kapsamında teklif edilecek tüm yazılımlar, kurum adına ve sahipliği 

kurumda olacak şekilde lisanslanacaktır. 
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1.1.7. Teklif edilecek her bütünleşik sistem içerisindeki en az 1 sunucunun bozulması 

durumunda servis kaybı olmadan veri koruması sağlayacaktır. 

1.1.8. Madde 1.1.7’deki arıza meydana geldiğinde dahi sistem üzerinde toplam en az 144 

işlemci çekirdeği, 4.5TB RAM ve tamamı SSD diskler üzerinde 

tekilleştirme/sıkıştırma öncesi 90TB net kapasite sağlanmalıdır. Tekilleştirme / 

sıkıştırma desteklemeyen sistemler için istenen kapasitenin en az %50 fazlası 

(kurumdaki mevcut veri setinin asgari tekilleştirme / sıkıştırma oranı 1:1.5’dur) 

teklif edilmelidir. 

1.1.9. Hiper bütünleşik sistemi oluşturan fiziksel sunucuların iletişim ve depolama trafiği 

ile sanal sunucuların trafiği fiziksel port bazlı olarak birbirinden ayrı ve yedekli 

yapıda olmalıdır. 

1.1.10. Teklif edilecek uç sunucular üzerindeki ethernet bağlantı hızları en az teklif edilen 

anahtarlama cihazı port hızı kadar olmalıdır. 

1.2 Ana Veri Merkezi Ağ Katmanı Teknik Özellikleri – (2 adet) 

1.2.1. Bu cihazların aktif-aktif çalışabilmesi için gerekli olan arabirimler teklife dahil 
edilecektir. 

1.2.2. Bu şartname kapsamındaki tüm cihazlar (hiper bütünleşik sistem, güvenlik duvarı, 

yük dengeleme cihazı, log / analiz cihazı, yedekleme cihazı) bağlandıktan sonra 

anahtar üzerinde en az %50 boş port bulunmalıdır. Portlar kesintisiz (non-blocking) 

çalışacak şekilde teklif edilmelidir.  

1.2.3. Anahtar üzerindeki portlar aktif olup, en az 25Gbps hızında ve port hızında orijinal 

SR SFP bulunmalıdır. 

1.2.4. Teklif edilecek cihaz Data Center sınıfı cihaz olmalıdır. 

1.2.5. Cihazın üzerinde yedek güç kaynağı desteği olmalı ve takılı olarak teklif edilmelidir. 

1.3. Ana Veri Merkezi Veri Merkezi Sanallaştırma Yazılımı Teknik Özellikleri 

1.3.1. Teklif edilecek yazılım “Gartner Magic Quadrant for x86 Server Virtualization 

Infrastructure” kategorisinde 2016 ve sonrası listelerde “Leaders” veya 

“Visionaries” bölümünde yer almalıdır. 

1.3.2. Hiper bütünleşik altyapı ile birlikte teklif edilecek tüm yapı için gerekli olan 

sanallaştırma lisansları teklife dahil edilecektir. 
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1.3.3. Teklif edilecek sanallaştırma yazılımı, yönetim yazılımı lisansları ile birlikte teklif 

edilecektir.  

1.3.4. Bu şartnamedeki tüm yazılımlar, kurum adına ve sahipliği kurumda olacak şekilde 

lisanslanacaktır. 

1.3.5. Ürün ile birlikte 3 yıl destek paketi de teklif edilmelidir. Bu destek paketi ile çağrı 

açılabilmeli ve yeni versiyonlar indirilebilmelidir. 

1.4. Teknik Destek 

1.4.1. Teklif edilecek sistem içerisindeki tüm donanım ve yazılımlar 3 yıllık 7/24 destek 

olacak şekilde garanti destek paketi ile teklif edilecektir. Bu garanti ile yeni 

yazılımlar ve güncelleştirmeler indirilebilmelidir. 

1.4.2. Teklif edilecek sistem içerisindeki tüm donanım firmware ve yazılımlar 3 yıl 

boyunca üretici veya bayi firma personeli tarafından istek üzerine son sürüme 

güncellenecektir.  

1.4.3. Teklif edilecek sistem üzerindeki tüm yazılımlar ve donanımlara yüklenici veya 

yüklenicinin anlaşma yapacağı tedarikçi tarafından destek sağlanacaktır. 

1.4.4. Teklif edilecek sistem üzerindeki tüm yazılımların ve donanımların kurulumu 

üretici firma personeli tarafından ya da yetkili bayi tarafından yapılacak olup 

kurulumu yapacak personelin yetkinlik belgeleri bordrolarıyla birlikte beyan 

edilecektir. 

1.4.5. Teklif edilecek bütünleşik sistem üreticisinin veya bayisinin Ankara’da teknik 

destek noktası bulunmalı ve bu ofiste yerleşik, teknik destek verebilecek personeli 

bulunmalıdır. 

1.4.6. Teklif edilecek hiper bütünleşik sistemlere destek öncelikle Türkçe konuşan destek 

merkezi tarafından verilecektir. Firma sorunları kendisi çözemezse üreticiye 

aktaracaktır. 

 

 

 

 



21 

 

2. YEDEKLEME ALTYAPISI TEKNİK ÖZELLİKLERİ (1 Adet) 

2.1.1. Yedekleme Storage Ünitesi Teknik Özellikleri 

2.1.2. Teklif edilecek yazılım “Gartner Magic Quadrant for Deduplication Backup Target 

Appliances” kategorisinde 2015 ve sonrası listelerde “Leaders”, “Visionaries” veya 

“Challengers” bölümlerinden birinde yer almalıdır. 

2.1.3. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatlarına göre ve bazı yasal zorunluluklara 

istinaden veriler 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl geriye dönük tutulma zorunluluğu vardır. Bu 

gereklilikleri sağlayabilmek adına, teklif edilen yedekleme ünitesi 1. Maddede 

bahsedilen Bütünleşik Altyapı Sisteminin net kapasitesini göz önünde 

bulundurularak en az %20 fazlasına kadar yedekleyebilmelidir. Depolama 

maliyetlerinin düşürülmesi adına yedekler tekilleştirilerek saklanabilmelidir. 

2.1.4. Teklif edilen yedekleme ünitesinde, sisteme yazılacak bütün verilerin sistematik 

olarak kontrolü (verification) ve herhangi bir hata durumunda yeniden 

yapılandırılması otomatik olarak yapılabilmelidir. 

2.1.5. Teklif edilen yedekleme ünitesinin yedekleme performansı hiper bütünleşik sistem 

üzerindeki toplam kapasiteyi en fazla 6 saat içinde yedekleyebilecek şekilde 

olmalıdır.   

2.1.6. Teklif edilen yedekleme ünitesi bu şartnamedeki anahtarlama cihazına 

bağlanacaktır. Yedekleme ünitesi üzerinde yedekli yapıda çalışabilecek Ethernet 

portları ve gerekli arabirimler (SFP+, SFP28, GBIC vs.) bulunmalıdır. 

2.1.7. Yedekleme ünitesi üzerinde birbirini yedekleyen güç kaynağı ve fanlar 

bulunmalıdır. 

2.1.8. Teklif edilen yedekleme ünitesinde arızalanan disk, güç ünitesi ve fanlar sistemde 

herhangi bir kesintiye (downtime) ihtiyaç duymadan (hotswap) 

değiştirilebilmelidir. 

2.1.9. Teklif edilen yedekleme ünitesi sisteme yazılan verileri sistem içerisinde 

şifrelenmiş olarak (encrypted) saklayabilmelidir. Şifreleme işlemi için gerekli 

lisanslar teklif içerisinde verilmelidir. 
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2.1.10. Teklif edilecek yedekleme ünitesinin son satış tarihi (End of Sale) duyurusu 

yapılmamış olmalıdır. 

2.1.11. Teklif edilecek yedekleme donanımı üreticisinin veya bayisinin Ankara’da Teknik 

destek noktası bulunmalı ve bu ofiste yerleşik, teknik destek verebilecek personeli 

bulunmalıdır.  

2.1.12. Teklif edilecek yedekleme sistemlerine destek öncelikle Türkçe konuşan lokal 

destek merkezi tarafından verilecektir. Destek verecek firmanın bu konuda en az 

1 adet sertifikalı çalışanı olacak ve bu personelleri beyan edecektir. Firma sorunları 

kendisi çözemezse üreticiye aktaracaktır. 

 

3. AĞ GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ (2 Adet) 

3.1. Teklif edilen Ağ Güvenlik Duvarı Sistemi üreticisi, “Gartner Magic Quadrant”’te 

“Network Firewall” ya da “Next Generation Firewall” ya da “Enterprise Firewall” 

kategorileri için en son yayınlanan 3 yılın tablolarında liderler kısmında yer almalıdır.  

3.2. Teklif edilen sistem, yeni nesil güvenlik duvarı özellikleri olarak asgari; 

3.2.1. Güvenlik Duvarı (Firewall) 

3.2.2. IPSec VPN Sonlandırma Sistemi 

3.2.3. SSL VPN Sonlandırma Sistemi 

3.2.4. Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi (IPS) 

3.2.5. Uygulama Tanıma ve Kontrolü (Application Control) Sistemi 

3.2.6. Virüs/Zararlı İçerik Kontrolü 

3.2.7. URL Kategori Filtreleme 

3.2.8. Bant genişliği yönetimi 

3.2.9. Sanal güvenlik duvarı (en az 8 adet) 

Özelliklerine sahip olmalıdır. Bu özelliklerin sağlanması için gerekli olan lisanslar teklife 

dahil olmalıdır. 

3.3. Kurumdaki mevcut trafik miktarı iç ağda 6.5 Gbps ve dış ağda 0.5 Gbps olmak üzere 

toplamda 7 Gbps değerindedir. Firewall, IPS, Uygulama kontrolü, URL Filtreleme 

özellikleri aktifken en az toplam değerin %30 üzerinde olacak şekilde performans 
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(throughput) değerine sahip olan bir cihaz teklif edilmelidir. Bu değer teklif edilen ürün 

dokümanlarında açıkça belirtilmiş ve üreticinin resmî web sitesinde herkese açık bir 

şekilde yayınlanmış olmalıdır. Eğer bu değer açıkça gösterilemiyorsa Threat Protection 

performans değeri dikkate alınacaktır.  

3.4. Ağ Güvenlik Sisteminin, Birden fazla Geniş Alan Ağı (WAN) bağlantısını desteklemeli, 

birden fazla Internet bağlantısını yedekli ve/veya aynı anda kullanabilmelidir. 

3.5. FESAS projesi katılımcısı pilot kooperatiflerdeki (624 kullanıcı) ve bölge birliklerindeki 

(201 kullanıcı) kullanıcı sayısı kadar SSL VPN güvenli bağlantı lisansı teklif edilmelidir.  

3.6. Sistem kendi üzerindeki depolama biriminde de kayıt tutabilmelidir.  

3.7. Cihazlar yedekli güç kaynağına sahip olmalı ve cihazlar çalışırken değiştirilebilir 

mimaride olmalıdır. (Hot Swappable) 

3.8. Teklif edilen Ağ Güvenlik Duvarı bu şartnamedeki anahtarlama cihazına bağlanacaktır. 

Ağ Güvenlik Duvarı üzerinde yedekli yapıda çalışabilecek Ethernet portları ve gerekli 

arabirimler (SFP+, SFP28, GBIC vs.) bulunmalıdır. 

3.9. Güvenlik duvarları ile kayıt sunucusu arasında iletişimin sağlanamaması durumunda 

oluşturulan kayıtlar, bağlantı sağlanana kadar güvenlik duvarının kendi üzerinde 

tutulabilmelidir. 

4. KAYIT, ANALİZ ve RAPORLAMA CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ (1 Adet) 

4.1. Güvenlik duvarı tarafından üretilen logların Kurumun tabi olduğu Risk Denetim 

Merkezi, Bağımsız Denetim ve 5651 sayılı kanunda belirtilen hususlar (süre, 

damgalama, log türü vb.) doğrultusunda kayıt altına alınabilmesi için gerekli donanım 

ve lisansları teklif edilmelidir.  

4.2. Sistem üzerinde oluşan olay kayıtları kurallarına göre alarm üretebilmelidir. 

4.3. Raporlama ürün/ürünleri, güvenlik duvarı anlık ve geçmişe dönük kayıt 

operasyonlarının, teklif edilen güvenlik duvarı ürününden logları alabilmelidir ve 

fiziksel donanım olarak teklif edilmelidir. 

4.4. Kurumda günlük ortalama 25GB log oluşmaktadır. Oluşan logların kanunen en az 2 yıl 

boyunca saklanması gerekmektedir.  Teklif edilen cihaz 2 yıl boyunca üretilecek olan 

logların %30 fazlasını saklayacak kapasiteye sahip olmalıdır. 
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4.5. Cihaz üzerinde yedekli güç kaynağı olmalıdır. 

4.6. Gün, saat veya haftalık periyodlarda yapılandırılabilen otomatik kayıt arşivleme özelliği 

olacaktır.  

4.7. Rapor üretebilmeli ve üretilen raporları belirtilen e-mail adreslerine otomatik veya elle 

gönderebilmeli, ftp veya web sitelerine otomatik olarak yükleyebilmelidir. 

4.8. Kayıtları ftp veya benzer bir protokolle harici bir Sunucu veya Depolama alanı üzerinde 

yedekleme yapıp arşivleyerek kayıtların yedeklenmesini sağlayabilmelidir. 

4.9. Teklif edilen sistemlerin en az 3 yıl yazılım garantisi bulunmalıdır. 3 yıl süre ile 

Yazılım/Firmware güncellemelerini yapacak lisanslar sistemle birlikte verilmelidir. 

4.10. Teklif edilen Kayıt, Analiz ve Raporlama Cihazı bu şartnamedeki anahtarlama cihazına 

bağlanacaktır. Kayıt, Analiz ve Raporlama Cihazı üzerinde yedekli yapıda çalışabilecek 

Ethernet portları ve gerekli arabirimler (SFP+, SFP28, GBIC vs.) bulunmalıdır. 

5. YÜK DENGELEME, UYGULAMA GÜVENLİĞİ VE YÖNETİM, GÖRÜNTÜLEME VE İNCELEME 

SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (2 Adet Fiziksel, 1 Adet Sanal) 

5.1. Teklif edilen Yük Dengeleme, Uygulama Güvenliği ve Yönetim, Görüntüleme ve 

İnceleme Sistemi, “Application Delivery Controllers” için “Gartner Magic Quadrant” 

2016 yılı ya da sonrasında yayınlanan tablolarda liderler kısmında yer almalıdır.  

5.2. Aktif/Aktif ve Aktif / Pasif çalışmayı destekleyen eşlenik iki cihaz teklif edilecektir. 

5.3. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. 

5.4. Cihazlar üzerinde yedek çalışabilen en az 2 adet AC güç kaynağı bulunmalıdır. 

5.5. Bütün modüller cihaz üzerinde eş zamanlı çalışacaktır. 

5.6. Kurumdaki yük dengeleme ve uygulama güvenliğinde yapılan mevcut trafik miktarı iç 

ağda 7.3 Gbps ve dış ağda 0.5 Gbps olmak üzere toplamda 7.8 Gbps değerindedir. 

Cihazın Layer 7 HTTP throughput değeri en az toplam değerin %50 üzerinde olacak 

şekilde teklif edilmelidir.  

5.7. Kurumumuzda kullanılmakta olan uygulamalar (e-posta, dns, web uygulamaları vb.) 

farklı ön bellekleme profillerine ihtiyaç duymaktadır. Teklif edilen cihaz bu özelliği 

sağlayabilmelidir. 
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5.8. Cihaz üzerinde SSL sonlandırma özelliği olacaktır. SSL Decryption (SSL şifresini çözme), 

cihaz üzerinde yapılıp, istemci - cihaz arası HTTPS, Cihaz - sunucu arası, HTTP protokolü 

ile konuşacak şekilde konfigüre edilebilme li ve farklı profiller tanımlanabilmelidir. 

5.9. Cihaz bütünleşik SSL özelliği olmalı, donanım tabanlı SSL hızlandırma yapılabilmelidir. 

5.10. Cihaz L4 ve L7 özelliklerine göre trafiği yönetebilme özelliği olmalıdır. TCP ve UDP 

temelli bütün uygulamaları yük dengeli şekilde çalıştırabilmeli ve akıllı yük 

dengelemesi yapabilmelidir.  

5.11. Cihaz Web uygulama güvenlik duvarı (WAF) lisansları ile birlikte temin edilmelidir. 

5.12. Teklif edilen Yük Dengeleme, Uygulama Güvenliği ve Yönetim, Görüntüleme ve 

İnceleme Sistemi bu şartnamedeki anahtarlama cihazına bağlanacaktır. Yük 

Dengeleme, Uygulama Güvenliği ve Yönetim, Görüntüleme ve İnceleme Sistemi 

üzerinde yedekli yapıda çalışabilecek Ethernet portları ve gerekli arabirimler (SFP+, 

SFP28, GBIC vs.) bulunmalıdır. 

5.13. 2 adet birbirlerini yedekleyen fiziksel sisteme ek olarak ayrıca FKM’de kullanılmak 

üzere sanal ortamda çalıştırılacak şekilde fiziksel sistem ile aynı marka yük dengeleyici 

ve uygulama güvenlik duvarı teklif edilecektir. FKM’de mevcut trafik 0.35 Gbps olup 

en az bu değerin %50 üzerinde olacak şekilde performans (throughput) değerine sahip 

olan bir lisans teklif edilmelidir. 

6. E-POSTA GÜVENLİK SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (1 Adet) 

6.1. Sistem, şartnamede istenen özellikleri üretici tarafından bu amaçla özel olarak 

üretilmiş sanallaştırma üzerinde çalışacak çözüm (virtual appliance) veya fiziksel cihaz 

olarak sağlamalıdır. Fiziksel cihaz olarak sağlanması durumunda yedekli cihaz teklif 

edilecektir. 

6.2. Teklif edilen E-posta Güvenlik Sistemi, Kurum E-posta Sunucularına doğru (Inbound) 

e-posta trafiğinde: 

6.2.1. En az aşağıdaki kriterlere göre DOS saldırılarını engelleme, 

6.2.1.1. Belirlenen zaman içerisinde her istemci bazında bağlantı sayısı 

6.2.1.2. Her istemci için eş zamanlı bağlantı sayısı 

6.2.1.3. Toplam eş zamanlı bağlantı sayısı 
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6.2.1.4. Her oturum bazında gönderilebilecek e-posta sayısı 

6.2.1.5. E-posta içerisinde bulunabilecek alıcı sayısı 

6.2.1.6. Alıcı ve gönderen adresleri içeren yasaklı ve izinli e-posta adres listeleri 

6.2.2. Spam ve Phishing Engelleme, 

6.2.2.1. IP itibarı kontrolü 

6.2.2.2. E-posta Header içerisindeki ip itibarı kontrolü 

6.2.2.3. Greylist kontrolü 

6.2.2.4. E-posta Domain ve E-posta adres tabanlı Black/White liste control 

6.2.2.5. E-posta Header kontrolü 

6.2.2.6. SURBL ve DNSBL liste kontrolü 

6.2.2.7. SPF kontrolü 

6.2.2.8. DKIM kontrolü 

6.2.2.9. Reverse DNS kontrolü 

6.2.2.10. E-posta içeriğindeki URL kontrolü 

6.2.2.11. Kullanıcı/Domain bazlı Bayesian kontrolü 

6.2.2.12. Kurum çalışanından gelmiş gibi görünen spam e-posta kontrolü 

6.2.2.13. Office ve PDF dosyası içinde içerik kontrolü 

6.2.2.14. Anahtar kelime bazlı içerik filtreleme 

6.2.2.15. Bulut istihbarat tabanlı filtreleme 

6.2.2.16. Şüpheli bülten mail kontrolü 

6.2.2.17. Bülten mail kontrolü 

6.2.2.18. Kategori bazlı URL kontrolü 

6.2.3. Virus, Spyware ve Malware gibi zararlı yazılımları üretici tarafından sürekli güncel 

tutulan bir imza veritabanı kullanarak engelleme fonksiyonlarını sağlamalıdır. 

6.3. Teklif edilen E-posta Güvenlik Sistemi, E-posta Sunucudan dışarı doğru (Outbound) e-

posta trafiğinde: 

6.3.1. E-posta sunucudan dışarıya doğru spam engelleme yaparak, kurumun Spam kara 

listelerine (RBL, DNSBL) girmesini engelleme 

6.3.2. Spam ve Phishing Engelleme, 
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6.3.3. Virus, Spyware ve Malware gibi zararlı yazılımları üretici tarafından sürekli güncel 

tutulan bir imza veritabanı kullanarak engelleme fonksiyonlarını sağlamalıdır. 

6.4. Sistem HTML bileşenleri için aşağıdaki aksiyonları alabilmelidir. Lisans gerekli ise 

verilmelidir. 

6.4.1. HTML içeriği text formatına çevirebilmelidir. 

6.4.2. HTML içeriği (hyperlink ve scriptler gibi) kaldırabilmelidir. 

6.4.3. URI linkleri temizleyebilmelidir. 

6.4.4. URI tıklama koruması yapabilmelidir. (URI tıklandığı zaman eposta koruma 

sistemine yönlendirme özelliği) 

6.4.5. Text formatı içerisindeki URI’lar silebilmeli ve URI tıklama koruması 

yapılabilmelidir. 

6.5. Sistem üzerinde dışarı çıkmaması istenen e-posta adresleri otomatik olarak belirlenen 

başka adresler ile değiştirilebilmelidir. 

6.6. Kullanıcılara karantinaya düşen e-postaları için bilgilendirme e-postaları otomatik 

olarak gönderilebilmeli ve kullanıcılar bunları bir web arayüzü vasıtası ile karantinadan 

çıkarabilmelidir. 

6.7. Sistem e-posta içerisindeki zamanla değişen bağlantıları kontrol ederek, zararlı 

görmesi durumunda, zararlı içeren bağlantının açılmasını engelleyebilmelidir. 

6.8. Kurumdaki mevcut e-posta sunucuları, tek bir domainde, dahili tüm sistemlerden ve 

kullanıcılardan saatte ortalama 20.100 e-posta alıp göndermektedir. Cihazın AV ve 

AntiSpam koruması devrede iken saatte tarayabildiği e-posta sayısı mevcut sistemin 

en az %50 üzerinde olacak şekilde veya Kurumda kullanılan 8000 adet e-posta hesabını 

koruyacak şekilde teklif edilmelidir. 

6.9. Teklif ile birlikte en az 3 yıl süre ile yazılım güncelleme ve 3 yıl süre ile AntiSpam ve 

AntiVirus/AntiMalware ile ilgili tüm güncellemeler için gerekli lisanslar verilmelidir. 

 

7. NESNE TABANLI VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ (1 Adet Fiziksel, 1 Adet Sanal)  
7.1. Teklif edilen fiziksel nesne tabanlı veri depolama sisteminin üzerinde en az 50TB 

net alan olmalıdır. 
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7.2. İstanbul Felaket kurtarma merkezi için, bu ihale kapsamında alınan 

hyperconverged yapıdaki, sanallaştırma platformu üzerine kurulum yapılacaktır. 

Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi 30 TB kapasiteli olarak bu sanal 

sunuculara kurulacaktır. Eğer bu yapılamıyor ise fiziksel sunucu olarak teklif 

edilecektir. 

7.3. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemin in replikasyon desteği olacaktır. 

7.4. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi  üreticisi, “Gartner Magic 

Quadrant” ta “Distributed File Systems and Object Storage” kategorisinde en son 

yayınlanan 3 yılın tablolarında leaders yada challengers kısmında yer almalıdır.   

7.5. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, kendi ürün ailesi içerisinde 

duyurusu yapılmış en son nesil (jenerasyon) ürün olmalıdır.  

7.6. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, yazılım ve donanım bileşenleri 

nesne tabanlı veri depolama sistemi için özel üretilmiş, bütünleşik tek bir sistem 

(appliance) şeklinde, tek bir üretici markası altında sağlanacaktır. Standart 

sunucular üzerine yüklenen (referans model vb.) veya bir üçüncü parti/OEM 

yazılım ile oluşturulan çözümler kabul edilmeyecektir. 

7.7. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi NFS ve S3 protokolleri ile 

çalışabilmelidir. Bu protokoller için herhangi bir lisans gerekiyor ise, sistemin 

desteklediği maksimum kapasite ve erişim sayısı için lisanslanmalıdır.  

7.8. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, talep edilen tüm protokolleri 

GUI (graphical user interface) üzerinden yönetebilme imkânı sağlamalıdır.  

7.9. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi kendi içinde yedekli yapıda 

olmalıdır. Veri koruma, disk bozulması, kontrol ünitesi (node) bozulması gibi 

durumlar ile arka yüz erişimini sağlayan switchlerde, kesinti oluşmasına karşı 

gerekli koruma sağlayacak yedekli yapıda olmalıdır.  Aynı anda en az bir erişim 

node’ un (kontrol ünitesinin) tamamının bozulması durumunda sisteme erişimi 

kesmeyecek ve veri kaybı yaşatmayacak yapıda olmalıdır.  

7.10. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, yedekli olacak şekilde nodelar 

arası veri trafiği için en az 10 Gbit, veri trafiği için ise en az 10 Gbit bağlantı  
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sağlayacaktır. Nodelar arası veri trafiği için switch gerekiyor ise yedekli olacak 

şekilde 2 adet switch dahil edilecektir. 

7.11. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi en az 1 adet kontrol ünitesinin 

kaybedilmesi durumunda,  veri erişimini kayıpsız olarak sağlamaya devam 

edebilmelidir.  

7.12. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi üzerinde toplamda en az 512 GB 

DRAM tipinde ön bellek bulundurmalıdır. 

7.13. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, anlık ve geçmişe yönelik 

performans değerlerini gösterebilmelidir. Bu özellik için lisans gerekiyor ise 

maksimum kapasite için gerekli lisans teklifte yer almalıdır.  

7.14. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, Dosya / Nesnelerle beraber üst 

veri (meta data) tutabilmeli, bu üst veri üzerinde sorgu çalıştırılabilmelidir.  

7.15. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, düzenli olarak verilerin 

bütünlüğünü kontrol edebilmelidir. (data integrity check). 

7.16. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, depolanan içeriğin yedekleme 

ihtiyacını ortadan kaldıracak veri koruma mekanizmalarına sahip olmalıdır.  

7.17. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi üzerindeki kapasite, farklı 

uygulamalar arasında ortak kullanımı sağlayabilmeli ve farklı uygulama ya da 

departmanlar için ayrıştırılmış yapı (multitenancy) tanımlanmasına olanak 

sağlamalıdır. 

7.18. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, veri replikasyonunu farklı 

coğrafyalar arasındaki sistemler arasında gerçekleştirebilmelidir. 

7.19. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi üzerinde yapılan yapılandırma 

değişikliklerine ait kayıtlar sistem yöneticisi tarafından takip edilebilmelidir.  

7.20. Teklif edilecek nesne tabanlı veri depolama sistemi Microsoft  Active Directory ile 

uyumlu çalışmalıdır. 

7.21. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi üzerinde yapılan tüm işlemler 

denetleme (audit) mekanizmasından geçmeli ve loglanmalıdır.  
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7.22. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, en az 3 yıl üretici firma 

garantisine sahip olmalıdır.  

7.23. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sisteminin kurulumunda gerekli bağlantı 

kabloları vb. ile birlikte gerekli tüm donanımlar ve yazılımlar teklife dahil 

edilecektir. 

7.24. Tüm kurulumlar, bu konuda sertifikalı veya üretici firma elemanları tarafından 

gerçekleştirilmelidir. 
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Ek 7 
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”:  



32 

 

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. 


