
 
 

DANIŞMANLIK  HİZMETİNİN TANIMI 
 

Programın Adı TR42/22/TD Teknik Destek Programı 

Proje Kodu TR42/22/TD/0123 

Başvuru Sahibi Sınırlı Sorumlu Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi 

Başvuru Dönemi Kasım - Aralık 

 

1. Program kapsamında başvuru yaptığınız öncelik türü: 

Öncelik 6 - Sonuç Odaklı Programlar (SOP) 

 

2. Beklenen çıktılar: 

Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet 

Başvuru Sahibi Kooperatif’in tedarik süreçlerinde kullanılmak üzere mobil uygulama geliştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proje kapsamında talep edilen danışmanlık faaliyetinin içeriği: 

Proje kapsamında Kooperatif’in tedarik süreçlerinde kullanılmak üzere mobil uygulama geliştirilecek olup 

uygulamanın aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir: 

 

1. Mobil Uygulama Yazılımı " Flutter" ortamında geliştirilecektir. 

2. Mobil Uygulama erişilebilirlik standartlarına ve araçlarına uygun geliştirilecek. 

3. Mobil Uygulama sürüm aralıkları Android için 21-30, IOS için 10 - 13 olacaktır. 

4. Mobil Uygulama farklı ekran büyüklük ve Çözünürlüklerine sahip mobil cihazlar ve tabletlerde sorunsuz görüntülenecek 

şekilde çalışacaktır. 

5. Mobil uygulama anonim olarak kullanılabilecek ayrıca kullanıcıların profil oluşturup uygulama fonksiyonlarını 

kişiselleştirebilmesi de mümkün olabilecektir. 

6. Mobil Uygulama ilgi cihazlara yüklendiğinde Cihazın ID'si işletim sistemi, versiyonu vb. Gibi bilgiler servis aracılığı ile veri 

tabanını kayıt edilecektir. 

7. Mobil Uygulama, mobil cihazın GPS, A-GPS özelliğini kullanarak kullanıcıların bulunduğu konumu kullanılabilecek 

modüller içerecektir. 

8. Mobil uygulama için gereken lisanslar, sertifika vb. dijital materyal temini idare tarafından sağlanacaktır. Temin edilen 

materyalin yazılıma uyarlanması yüklenici sorumluluğunda olacaktır. 

9. Mobil Uygulama anlık bildirim ("push notification") alabilecek bildirimin özelliğine göre ilgili ekranlara yönlendirme 

yapılması sağlanacaktır.  

10. Mobil Uygulamanın yeni bir sürümü hazırlandığında mobil cihazda yüklenmiş olan mobil uygulama yeni sürüm 

olduğunu algılayabilmeli ve kullanıcıya yüklemek isteyip istemediği sorulmalıdır. Kullanıcı bu isteği onaylandığında yeni 

versiyonu yükleyebilmelidir. 

11. Mobil Uygulama içerisinden çağrılan bütün servisler HTTPS protokolü ile şifrelenmiş ve güvenli bağlantı altyapısı 

üzerinden sağlanmalıdır. 

12. Yüklenici Mobil Uygulama geliştirilirken yazılım güvenliği ilkelerine uygun geliştirilmelidir. Kodlardaki güvenlik açılığı 

log kayıtları ile tespit edilecektir.  

 

 

 

*Beklenen çıktılar arasındaki maddeler Ajans tarafından incelenecek ve gerekli görülenlere (*) işareti 
eklenecektir. (*) ile işaretli olan faaliyetler tamamlandıktan sonra, yapılan işin niteliğinin uygun olup 
olmadığının kontrolü için İzleme ve Değerlendirme Birimiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. (*) ile işaretli 
aşamalarda ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle proje çıktısının Ajans tarafından yetersiz bulunduğu durumlarda, 
Ajans hizmet tutarından kısmi olarak kesinti yapma hakkını saklı tutar. 



 
 

Danışmanlık hizmeti talep edildiği durumda hizmeti verecek firma (yüklenici) için aşağıdaki durum geçerli olacaktır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan şartlar: 

 Daha önce en az 3 mobil uygulama geliştirmiş olmak, 

 Tercihen bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği vb. alanlardan birinden mezun olmak. 

 

5. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan referanslar: 

Yukarıdaki şartları taşıdığını ispatlayıcı belgeleri sunabiliyor olmak. 

(Yukarıda talep edilen ve belge sunulması gereken durumlar firmalar tarafından belgelenmediği takdirde 

firmanın verdiği teklif dikkate alınmayacaktır.) 

Önemli Not:  

- Teknik destek kapsamında danışmanlık ve/veya eğitim ile ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir maliyet uygun maliyet 
değildir. Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim esnasında 
yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi kurumun sorumluluğundadır. Ajansın 
bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur. 

- Başvuru aşamasında sunulan Ek-B: Danışmanlık / Eğitim Formu projenin destek almaya hak kazanması halinde “şartname” 
yerine geçer. Ajans bu şartname doğrultusunda satın alma sürecini yürütür. Satın almaya dair Ajansın kararı nihaidir.  

- Proje faaliyetlerinin verimli geçmesi ve uygulamada herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için, Ajansın satın alma kararını 
taraflara bildirmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yüklenici ile yararlanıcı içerik ve uygulama takvimi üzerinde mutabakat 
sağlar. Nihai içerik ve uygulama takvimi yüklenici ile Ajans arasında yapılacak sözleşmeye derç edilir. Ajansa sunulan nihai 
içerik ve uygulama takvimi üzerinde, Ajansın bilgisi ve onayı dışında herhangi bir değişiklik yapılması halinde; Ajansın, uygun 
göreceği tedbirleri alma ve yararlanıcıya başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır. 

- Proje faaliyetleri, Ajans ile Yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde tamamlanmalıdır. 
Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde nihai raporunu Ajansa 
sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programından 
faydalanamayacaktır. 

- Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğinde hazırlanan materyal(ler) Ajansın onayı 
alınmadan ve kaynak gösterilmeden Ajans dışı kişi, kurum, kuruluşlarca herhangi bir yerde herhangi bir şekilde 
kullanılamaz. 

- Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğindeki çalışmanın (çalışmaların) sonuçlarını ve 
çalışma sürecini Yüklenici firmanın/uzmanın Ajans yetkililerine, taraflarca uygun görülen bir tarihte fiziki veya sanal olarak 
gerçekleştirilecek toplantıda açıklaması talep edilebilecektir. Proje kapanışı ve ödeme işlemleri, bahse konu toplantının 
gerçekleştirilmesinin ardından tamamlanacaktır. 

- Danışmanlık içerikli projelerde, yapılacak çalışmanın niteliğinin gerektirdiği sayıda saha ziyareti gerçekleştirilmesi 
zorunludur. Saha çalışması gerçekleştirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanışı yapılmayacaktır. 

 

Teknik Destek başvurusuna ilişkin faaliyet tamamlandığında Yüklenici’den başvuru konusuyla ilgili bir teknik 
rapor (araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi vb. konuları içeren) 
talep edilmektedir. Sunulan raporda Ajans tarafından talep edilecek olası güncellemelerin tamamlanması 
zorunlu olup hazırlanan rapora onay verilmeden proje kapanışı yapılmayacaktır. Hazırlanan rapor alıntı 
programında incelemeye tabi tutulacaktır. Raporu hazırlayanların gerçek kişi ve unvan bilgilerinin rapora 
eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazırlayanlar tarafından ıslak imzalı olarak sunulması zorunludur. 
Ajans tarafından işin kısmi olarak tamamlandığına kanaat getirilen durumlarda, Ajans işin tamamlanan kısmına 
uygun oranda ödeme yapma hakkını saklı tutar. Ajans kontrolünü aşağıdaki bağlantıda bulunan liste üzerinden 
gerçekleştirmektedir: 

 Değerlendirme Kontrol Listesi 

http://www.marka.org.tr/uploads/files/2020_TD/Teknik%20Destek%20De%C4%9Ferlendirme%20Formu%20Rev.1.2.1.xlsx

