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ULUSAL YAZILIM SANAYİİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
YD100
PROJE DESTEKLEME ESASLARI


Madde 1

Yazılım Destek Ticaret A.Ş. (ŞİRKET); küçük ölçekli yazılım firmalarının ve genç girişimcilerin yazılım ürünleri geliştirmeyi amaçlayan projelerine sermaye ve hizmet desteği vermek üzere duyurular yapar. Bu olanaktan yararlanmak isteyen yazılım şirketleri (MÜŞTERİ ŞİRKET) ve genç girişimciler (GİRİŞİMCİ), Proje Başvuru Formu’nu (YD210) doldurularak doğrudan ŞİRKET’e, bölgesindeki (bu metinde MERKEZ olarak anılan) Yazılım Geliştirme Merkezi’ne (YGM), TEKMER’e veya ŞİRKET tarafından uygun görülecek diğer yerlere başvurur. Form, Proje Başvuru Formu Doldurma Kılavuzu’ndaki (YD220) kurallara uygun olarak doldurulur.

Proje ile ilgili olarak bir kişi, Proje Yürütücüsü olarak belirlenir. Bu kişi, projenin teknik sorumluluğu ile birlikte, idari ve mali hususlarda da projeyi yürüten ortak veya ortaklarla birlikte ŞİRKET’e karşı “müşterek borçlu ve müteselsil kefil” olarak sorumludur.


Madde 2

ŞİRKET’e veya başvuru merkezlerine 6 kopya olarak ulaştırılan proje önerileri, ŞİRKET veya yetkilendireceği birimler tarafından format ve genel esaslar yönünden bir ön incelemeye tabi tutulur. İstenen format ve genel esaslara uymayan proje  önerileri bir hafta süre verilerek düzeltilmek üzere sahiplerine iade edilir.


Madde 3

Ön incelemeden geçen ve değerlendirilmeye alınması uygun bulunan projelerle ilgili MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ hakkında bir mali değerlendirme raporu hazırlanır. MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ hakkında yapılan mali değerlendirme ve istihbarat sonunda desteklenmesi uygun bulunan projeler, “DEĞERLENDİRME  KOMİTESİ”nin incelemesine sunulur.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ: ŞİRKET, TTGV, TÜBİTAK-TİDEB ve DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI temsilcilerinden oluşur. Gerektiğinde bu komiteye konularında uzman kişiler davet edilir. Komitenin raportörlüğü, ŞİRKET elemanlarınca yürütülür.

Gerekli durumlarda proje konularına özel Alan Komiteleri oluşturulabilir. Bir Alan Komitesinin üye sayısı (üç kişiyi geçmemek kaydı ile) ihtiyaçlar gözönüne alınarak saptanır. Alan Komitesi üyeleri üniversite, kamu araştırma veya uygulama kuruluşları ve/veya özel kuruluşlarda proje konusunda uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçilir. Alan komitesi üyeleri değerlendirmelerini en geç iki hafta içinde ve birbirlerinden ayrı olarak ekteki Proje Değerlendirme Formu’na (YD300) uygun olarak yapar ve raporlarını ŞİRKET’e iletir. Değerlendirme Komitesince desteklenmesi uygun bulunan projeler, ŞİRKET Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Alan Komitesi üyelerine ödenecek ücretler; işin kapsamı, niteliği ve günün şartları göz önüne alınarak, ŞİRKET Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

TİDEB tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler için ayrıca değerlendirme yaptırılmayabilir veya sadece projenin “ticarileşme” imkânları araştırılabilir. 


Madde 4

ŞİRKET Yönetim Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücü ortakları (MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ) ve Proje Yürütücüsü ile ŞİRKET arasında Yazılım Projesi Destekleme Sözleşmesi (YD700) imzalanır. Kabul edilen proje, sözleşmenin eki olup, proje süresince verilecek Gelişme Raporları ile Proje Sonuç Raporu’nun tarihleri ve ŞİRKET tarafından sağlanacak destek miktarı, ödeme planı, yürütücü ortakların ve Proje Yürütücüsü’nün idari, mali, hukuki, ticari, bilimsel ve teknolojik yükümlülükleri ile sağlanan desteğin geri ödenmesini garanti edecek ek teminatlar sözleşmede belirtilir. Sözleşmede, sağlanan desteğin ŞİRKET’e belirtilen vadede ve USD bazında faizsiz olarak geri ödeneceği, toplam proje bütçesinin % 3’ünün, ŞİRKET’in idari giderlerini karşılamak üzere kesileceği, projede önerilen/geliştirilen ürünün satışlarından ŞİRKET’in %10 pay alacağı ayrıca bu ürünü temel alarak geliştirilen diğer ürünlerin satışlarından da ürünün katkısına göre belirlenen bir oranda pay alınacağı, ancak satıştan pay alma işleminin MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ’nin kullandığı parasal desteğin tamamını ŞİRKET’e geri ödediği tarihte sona ereceği, bu amaçla ŞİRKET’in satış kayıtlarını kontrol etme hakkına sahip olacağı belirtilir.


Madde 5

Yazılım projelerinin finasmanı ile ilgili olarak: 
 
(a) ŞİRKET, yurtiçi ve yurtdışında pazar potansiyeli yüksek olan yazılım ürünleri geliştirmeyi amaçlayan projeleri destekler. Desteklemede öncelik verilecek ürün türleri ve teknolojiler ŞİRKET tarafından her yıl yeniden belirlenir ve duyurulur.

(b) Proje bütçesi giderleri aşağıdaki gider türleri ile ilgili olmalıdır:
	Yazılım geliştirme personelinin giderleri,
	Yazılım geliştirme çalışmaları için kullanılan alet, teçhizat ve yazılım giderleri,

Yazılım geliştirme amaçlı danışmanlık hizmetleri ve buna eşdeğer hizmet alım giderleri,
	YGM, TEKMER ve TEKNOPARK’lara ödenen kira ve hizmet giderleri (bu “MERKEZ”ler dışında yerlere ödenen kira ve diğer giderler dikkate alınmaz),

Yazılım kalite çalışmaları ve onaylama giderleri,
Pazar analizi ve ürünü pazara hazırlama giderleri,
Doğrudan yazılım geliştirme çalışmaları  ile ilgili malzeme alım giderleri.

(c) Proje süresi en fazla 12 (oniki) aydır. Bu süre, MÜŞTERİ ŞİRKET’in veya GİRİŞİMCİ’nin, Yazılım Projesi Destekleme Sözleşmesi’nde belirtilen Proje Sonuç Raporu tarihinden en az bir ay önce ve makul gerekçelerle yapacağı yazılı başvuru sonucunda ve varsa ilgili MERKEZ’in önerisi üzerine ŞİRKET Yönetim Kurulu kararı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere en fazla üç ay uzatılabilir.

(d) Bir projeye sağlanan destek miktarı en fazla 50.000 USD’dir. Sağlanan destek tutarı proje bütçesinin % 50’sini aşamaz.

(e) Borçlandırma, ödeme ve tahsilat işlemleri ABD Doları (USD) bazında yapılır. 

(f) Projeye sağlanacak parasal destek; aylık bazda, destek kapsamına giren giderler, faturalar ve ödeme belgelerinin bir icmal cetveline eklenerek yapılan başvuru üzerine, KDV hariç fatura tutarları dikkate alınarak, destek oranında ve başvuru yapılan tarihi izleyen takvim ayının sonuna kadar MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ’nin göstereceği banka hesabına aktarılır.

(g) Her ödeme için, MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ ödeme belgeleri ile birlikte, talep ettiği parasal destek tutarı kadar ŞİRKET lehine tanzim edeceği bir “bono”yu ŞİRKET’e gönderir.

(h) ŞİRKET tarafından sağlanan finansman desteği için kabul edilebilecek ek teminat çeşitleri ve miktarı, Yazılım Projesi Destekleme Sözleşmesi’nde belirtilir.

(i) TİDEB yardımdan yararlanan MÜŞTERİ ŞİRKET, kendisine yapılacak ilk parasal destek ödemesinden önce, TİDEB yardımının ŞİRKET’e temlik edildiğine dair belgeyi ŞİRKET’e verir.  


Madde 6

ŞİRKET tarafından desteklenmesine karar verilen her proje; bilimsel, teknolojik, idari, mali, ticari ve hukuki yönlerden ŞİRKET veya görevlendireceği elemanlar tarafından izlenir. ŞİRKET, bilimsel, teknolojik ve ticari yönden gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir uzman kişi veya kurumu ŞİRKET Yönetim Kurulu kararıyla “izleyici” olarak atayabilir. İzleyici olarak öncelikle uygun nitelikteki YGM, TEKMER, TEKNOPARK elemanlarından yararlanılır. MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ tarafından Yazılım Projesi Destekleme Sözleşmesi’nde belirtilen tarihlerde verileceği taahhüt edilen Gelişme Raporları’nın değerlendirilmesi izleyiciye yaptırılır. Hazırladıkları rapor karşılığında, izleyicilere ŞİRKET Yönetim Kurulu’nca belirlenen miktarda bir  ücret ödenir.

Gelişme Raporu dönemi içindeki tüm harcamalarla diğer idari, mali, ve hukuki işlemlerin usulune uygun olarak yapılıp yapılmadığı ŞİRKET yetkilileri veya görevlendireceği elemanlar tarafından denetlenir. Yürütücü ortakların proje süresince yapmayı taahhüt ettikleri nakdi harcamaların yapılıp yapılmadığı ve yazılım projesinin proje planında belirtildiği gibi sürdürülüp sürdürülmediği belgeler üzerinde ve gerektiğinde mahallinde  izlenir ve denetlenir.

Proje Yürütücüsü ile yürütücü ortaklar, projenin izlenmesi ile ilgili olarak istenilen her türlü bilgi ve belgeyi izleyicilere vermekle yükümlüdürler.


Madde 7

Sonuçlanan projenin bilimsel ve teknolojik tüm yönlerini kapsayan Proje Sonuç Raporu, sözleşme süresinin tamamlanmasını izleyen bir ay içinde dört kopya olarak  ŞİRKET’e verilir. Ayrıca, proje sonuçlarının hangi mekanizma ve yöntemlerle ticari uygulamalara geçirilebileceği ve sonuçta beklenen kâr ve diğer gelirlerin ayrıntılarını gösteren Ticari Uygulama Raporu ile tüm harcamaları içeren Mali Rapor da Proje Sonuç Raporu’na eklenir.

Söz konusu raporlar ticari uygulamaya yönelik bir bilimsel ve teknolojik çalışmanın takdimi için gereken tüm unsurları içerecek şekilde ŞİRKET Yönetim Kurulu’nca belirlenen formata uygun olarak hazırlanır.

İzleyiciler kendilerine verilen raporları en geç iki hafta içinde inceleyerek, kendi görüşleri ile birlikte ŞİRKET’e iletirler. ŞİRKET gerek gördüğü hallerde raporları Proje Yürütücüsü’ne geri vererek, bunlar üzerinde görülen değişikliklerin yapılmasını talep edebilir.

Tüm raporlar ve yetkilendirilen birim görüşleri  ŞİRKET tarafından değerlendirilir. 


Madde 8

Projelerin önerilmesi, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili her türlü yazışma ve rapor gizlidir. Ancak, Proje Sonuç Raporu kabul edilen bir projede elde edilen bilimsel ve teknolojik sonuçlar ve bunlardan beklenen yararlar gerektiğinde ŞİRKET tarafından yayımlanmak üzere ŞİRKET’e teslim edilir.

Proje Yürütücüsü ve yürütücü ortakları, ŞİRKET desteğini belirtmek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında proje ile ilgili makale ve raporlar yayımlayabilirler ve tebliğler sunabilirler. Ancak bunların birer örneğinin ŞİRKET’e gönderilmesi zorunludur.

Yürütücü ortaklar, projenin devamı süresince birbirlerine veya yetkilendirilen MERKEZ’lerdeki diğer müşteri şirketlere aktaracakları bilimsel, teknolojik, ticari ve diğer bilgi ve verilerin gizli tutulmasından kendileri sorumludur.

ŞİRKET, proje sonucunda alınan patentler ve sonuçların ticari uygulamaya geçirilmesinden elde edilecek kârlar ve diğer gelirler üzerinde, bu esaslarda  belirtilen hususlar dışında hak öne süremez.


Madde 9

Projenin bilimsel, teknolojik, idari, mali ve hukuki yönden ŞİRKET tarafından kabul edildiği şekilde yürütülmesinden, personel harcamaları ile ilgili yasal kesintilerin zamanında ve yürürlükteki mevzuata göre ilgili mercilere yatırılmasından, proje ile ilgili raporların zamanında verilmesinden ve projenin yürütüldüğü yerlerde iş güvenliği ile ilgili gereken önlemlerin alınmasından ŞİRKET’e karşı Proje Yürütücüsü ve yürütücü ortaklar müteselsilen sorumludur.

Proje Yürütücüsü’nün değiştirilmesi için yürütücü ortakların müşterek önerisi ve ŞİRKET’in  onayı şarttır. Diğer proje personelinin değiştirilmesi Proje Yürütücüsü ve/veya yürütücü ortakların yetkisinde olmakla birlikte bu gibi değişikliklerin önceden ŞİRKET’e bildirilmesi zorunludur.
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ULUSAL YAZILIM SANAYİİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
YD210
PROJE BAŞVURU FORMU

FİRMANIN KİMLİK BİLGİLERİ
Adı


Adresi




Telefon No


Faks No

Kuruluş
Tarihi

Ticaret
Sicil No

Vergi
Dairesi

Vergi
No

Sermayesi


Şirket türü


Faaliyet
Alan(lar)ı











Toplam Cirosu
(Son üç yıl)






Çalışan
Sayısı



Tarih




Şirket Kaşesi


Yetkili İmza


FİRMA SAHİPLERİ HAKKINDA BİLGİ
(Her ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır)

Adı



Soyadı


Doğum Tarihi



Adresi








Telefon No



Faks No




PROJE PERSONEL BİLGİSİ
(Her proje elemanı için belirtilecektir)

Adı



Soyadı


Yaşı



Öğrenim Durumu (Üniversite Mezunu ise Üniversite / Bölüm /  Ünvan Bilgisi Verilecektir)



İş Deneyimi




Firmada Çalıştığı Süre



Yazılım Geliştirecek Düzeyde bildiği Bilgisayar  Dilleri  / Yazılım Geliştirme Ortamları



Geliştirilmesine Katkı Verdiği
Yazılımlar / Ne Kadar Katkıda Bulunduğu






FİRMANIN DENEYİMİ
Ürünleri (varsa)














Referansları (varsa)






















PROJENİN  BETİMLENMESİ
Projenin Adı



Konunun Açıklanması

































Sağlayacağı Yararlar








Yapılmış Ön Çalışmalar ve Yapılabilirlik Çalışması (varsa)












Süresi



Kullanılacak Yazılım Mühendisliği Yöntem(ler)i  (varsa) (Nedenlendiriniz)











Hangi Ortam İçin, Hangi Ortam ve Araçlar Kullanılarak Geliştirileceği
(Kullanılması tasarlanan destek araçları varsa belirtiniz)






Projenin Evrelerinin, Bunların Sürelerinin, Her Evre Sonu Çıktının Ne Olacağının Açıklanması
(Buna ek olarak “iş akış şeması” (Gantt Şeması) verilecektir.  Bu evrelerin / değerlerin belirlenmesinde nasıl bir yöntem / araç kullanılmıştır, belirtiniz)











Gerçekleştirmedeki Teknik Nedene Dayalı Riskler Var mıdır? Açıklayınız.
Bunları Gidermek İçin Tasarlanan Yol Nedir? Oluşması Durumunda Tahmin Edilen Maddi Kayıp ne Boyuttadır?














ÜRÜNÜN TİCARİ İRDELENMESİ
Ürün İçin Düşünülen Etiket Ederi




Pazarın Niteliksel / Niceliksel Betimlenmesi










Ürünün Rakip Ürünlere Göre Durumunun İrdelenmesi
(Üstünlük sağlayacak / sağlamayacak özellikleri açıkça belirtilmelidir)








Nasıl Pazarlanacağı











PROJENİN İSTEMLERİ
(Değişim sözkonusu ise evrelere göre ayrıntılandırılmış olarak belirtiniz)
Müşteri Şirket tarafından sağlanacaklar “FİRMA”, destek olarak talep edilenler “TALEP(n)” ifadeleri ile işaretlenecektir. Burada n, 1-4 aralığında bir tamsayı olup şu anlama gelecektir:

1.	En yüksek öncelikle talep edilmektedir. Müşteri Şirket tarafından temini hiçbir biçimde mümkün olmayacaktır. Temini, proje bakımından elzemdir.
2.	İkinci öncelikle talep edilmektedir. Müşteri Şirket’in kendi imkanları ile temini olanaklı değildir ve sağlanmaması durumunda proje yapılabilir olmakla birlikte verimlilik / kalite vb. bakımından riskler doğacaktır.
3.	İkinci önceliğe benzemekle birlikte Müşteri Şirket kendi imkanları ile temin edebilecektir. Ancak bu firmayı finansman açısından oldukça zor duruma sokacaktır.
4.	Varlığı projenin sağlığı açısından yarar sağlamakla birlikte vazgeçilebilecek bir taleptir.
Personel Gereksinimi
Niteliği
Miktar (Adam/Gün)
Maliyet
Firma / Talep(n)








































Bilgi, “know-how”, Danışmanlık Gereksinimi (Yazılıım Kalite Merkezleri’nden talep varsa belirtiniz)
Niteliği
Miktar (Adam/Gün)
Maliyet
Firma / Talep(n)










































Donanım / Yazılım / Altyapı Gereksinimi
Niteliği
Miktar (Adam/Gün)
Maliyet
Firma / Talep(n)




























































Sarf Malzemesi Gereksinimi
Niteliği
Miktar (Adam/Gün)
Maliyet
Firma / Talep(n)



































































İşletme Gereksinimi
Niteliği
Miktar (Adam/Gün)
Maliyet
Firma / Talep(n)
































































Pazarlama / Satış Gereksinimi
Niteliği
Miktar (Adam/Gün)
Maliyet
Firma / Talep(n)


































































ARA TOPLAMLAR

Firma



Talep (1)



Talep (2)



Talep (3)



Talep (4)



Talep (5)



GENEL TOPLAM
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ULUSAL YAZILIM SANAYİİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
YD220
PROJE BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU

GENEL

·	Formu fotokopi ile çoğaltıp kullanabileceğiniz gibi bilgisayar aracılığı ile tekrar yaratabilirsiniz.
·	Her XXX için belirtilecektir türünden bir ibare bulunan bilgiler için formun ilgili sayfasını çoğaltınız.
·	Formun basılı halini doldurmak durumunda iseniz ve vereceğiniz bilgi ayırılmış kutuya sığmıyor ise bu bilgiyi başlıklandırılmış ek bir döküman olarak verebilirsiniz. Bu durumda bunu, ilgili kutunun içine Ek nnn de sunulmuştur türü bir ifade ile belirtiniz.
·	Aşağıda formu doldurmada karşılaşacağınız soruların bazıları ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler form ile bir bütün oluşturmaktadır. Formun değerlendirilmesi bu açıklamaların okunmuş ve anlaşılmış olduğu varsayımı ile yapılacaktır.


FİRMANIN KİMLİK BİLGİLERİ

·	Şirket Türü
Limited, Anonim vb. olarak belirtiniz.
·	Faaliyet Alan(lar)ı
Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilmiş bütün faaliyet alanlarını belirtiniz.
·	Toplam Cirosu
Eğer firma üç yaşından genç ise kuruluşundan itibaren, aksi takdirde son üç yılın ciro değerlerini veriniz. 
·	Çalışan Sayısı
Proje ile ilgili olsun olmasın tüm çalışanların sayısı verilecektir.


PROJE PERSONEL BİLGİSİ

Bu başlık altındaki sorular proje kapsamında çalışacak her türlü personelin öğrenim durumundan şu ana kadar ne türlü yazılımlar geliştirildiğine kadar çeşitli konuları kapsamaktadır. Projelerin sağlıklı geliştirilmesindeki belki en önemli etmen geliştiricilerin bilgi ve yeti düzeyleridir. Projenizin değerlendirlmesinde bu sorulara verilen gerçek ve gerçekçi yanıtlar önemli rol oynayacaktır. Projenin kabulüne bağımlı olarak istihdam edilecek personel için de bu soruları yanıtlayınız. Ayrıca, bu türden, daha temin edilmemiş elemanlar için düşünülen ücreti belirtiniz (Müşteri Şirket bunu öz kaynakları ile finanse edecek olsa bile bu bilginin verilmesi de gerekmektedir).


FİRMANIN DENEYİMİ

Bu bölümde firmanın her türlü iş deneyimini, ürünlerini, başarı durumunu belirtiniz. Başarının beklenenin gerisinde kaldığı durumlar için nedenleri belirtiniz. Deneyim durumu projenin kabulüne yönelik doğrudan bir etmen olmaktan ziyade, Müşteri Şirket’in yaklaşımını belirlemede yardımcı olacaktır. Eğer yeni kurulmuş bir firma iseniz bu doğrultuda ipucu olacak bilgileri vermenizde yarar olacaktır (Örneğin; yayınlar, belgelenmiş kişisel başarılar, yarışma dereceleri, v.b.)


PROJENİN BETİMLENMESİ

Bu bölümdeki ilk sorular projenin söze dayalı tanımlanmasının yapılmasını amaçlamaktadır. Sunulanların irdelenmesi daha çok “fikirsel” zeminde olacaktır. 

Projenin “süresini” sorgulayan sorudan itibaren projenin gerçekleştirilmesinin nasıl olacağının yapılandırılmış/sayılaştırılmış tanımlanmasının yapılması beklenmektedir. Bu bölümün irdelemesi “teknik” düzeyde olacaktır.


·	Konunun Anlatımı

Alt başlıklar halinde yapılandırılmış olarak konu ile ilgili özet bilgi birikimi (background), ne tasarlandığı, benzerleri ile ortak/ayrılan özellikleri, konuya özel hangi tekniklerin kullanılacağı, bunun sağlayacağı üstünlükler, doğuracağı sorunlar ve bunların aşılması için ne düşünüldüğü irdelenecektir. 


·	Sağlayacağı Yararlar

Bu bölümde projelendirilen ürünün pazar bakımından hangi yararları sağlayacağı irdelenecektir.


·	Yapılmış Ön Çalışmalar ve Yapılabilirlik Çalışması

Projenin gerçekleştirilmesine yönelik tasarımlar, var ise, bu bölümde sunulacaktır. Bu, uygulanılacak özgün fikirlerin bir sunumu olan “gösterim yazılımları”, “taslaklar” olabilecektir.  “Yapılabilirlik Çalışması”nın (yani “fizibilite çalışması”nın) bir rapor halinde sunulması beklenmektedir.


·	Hangi Ortam İçin, Hangi Ortam ve Araçlar Kullanılarak Geliştirileceği

Projenin hangi yazılım geliştirme araçları ile hangi dilde geliştirileceği, hangi tür bilgisayarlarda bu yazılımın çalışabileceği detayları ile belirtilecek ve irdelenecektir. Burada irdeleme ile anlatılmak istenilen kıyaslamalı bir nedenlendirmedir. Ek olarak kullanılması tasarlanan destek araçları varsa (konfigürasyon yönetimi, proje yönetimi gibi) belirtiniz.


·	Projenin Evrelerinin, Bunların Sürelerinin, Her Evre Sonu Çıktının Ne Olacağının Açıklanması

Projenin evrelerinin tercihan iş paketlerine bölünerek bir “iş akış şeması” ile belirtilmesi beklenmektedir. Bu şemada tüm evrelerin isimlendirilmesi, başlangıç ve bitiş tarihleri, evrelerin birbirleriyle ilgilendirilmeleri ve kilometre taşları belirtilmelidir. Bunun yanısıra her evrenin açıklanması ve rapor zamanları da burada belirtilecektir.


·	Gerçekleştirmede Teknik Nedene Dayalı Riskler Var mıdır?

Geliştirme sırasında teknik nedenlere bağlı riskler olmasını bekleyip beklemediğiniz belirtilecektir. Risklerin ortaya çıkarılması için bir yönteminiz olup olmadığı belirtilmelidir. Sorun çıkma durumunda bunların giderilmesi için tasarlanan yollar ve maddi zarar belirtilmelidir.


ÜRÜNÜN TİCARİ İRDELENMESİ

·	Ürün İçin Düşünülen Etiket Ederi

Ürün için düşündüğünüz etiket ederini (fiyatını) (satış alternatifleri varsa detaylandırılmış olarak) belirtiniz


·	Pazarın Niteliksel / Niceliksel Betimlenmesi

Ürününüzü sunacağınız pazarı tarif ediniz. Pazarın ürüne olan ihtiyacı, ihtiyacın büyüklüğü, pazarın büyüklüğü gibi bilgiler burada yer alacaktır.


·	Ürünün Herhangi Bir Standardı Sağlaması Düşünülmekte midir?

Eğer sağlayacak ise bu doğrultuda projenin nasıl bir yordam izleyeceğini ayrıca belirtiniz.


·	Ürünün Rakip Ürünlere Göre Durumunun İrdelenmesi

Geliştirilmesi planlanan ürüne benzer ürünler yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasada mevcut mudur? Bu ürünler hakkında bilgi veriniz. Bu ürünlerin varsa eksikliklerini belirtiniz. Varolan ürünlerin pazardaki yerlerini belirtiniz. Benzer ürün geliştiren firmalar hakkında bilinenleri belirtiniz.

Rakip ürünler hakkındaki bilgiler ışığında, kendi ürününüzle diğer ürünleri kıyaslayınız. Onların, sizin ürününüze ve sizin ürününüzün, onlarınkine olan üstünlüklerini ayrı ayrı belirtiniz. Varolan benzer ürünlere rağmen kendi ürününüzü geliştirmek istemekteki nedenlerinizi açıklayınız. 


·	Nasıl Pazarlanacağı

Ürünü geliştirildikten sonra nasıl pazarlayacağınızı belirtiniz. Bu konuda zorluklarla karşılaşacağınızı varsayıyorsanız, belirtiniz.


PROJE GEREKSİNİMLERİ

Proje formunda talep edilen “karşılayan kuruluş” bilgisini ve “önem derecesini” belirtmeyi unutmayınız.
 
Gereksinim bilgilerini İş Akış Şeması ile uyumlu bölümlendirmeler olarak veriniz.


·	Personel Gereksinimi 

Bu projenın geçekleştirilmesi için Müşteri Şirket’in çalışanı olarak gözükecek işgücünün tanımlanması burada yapılacaktır. Bu bölümde pazarlama ve satış elemanları dışındaki tüm teknik olmayan elemanları da belirtiniz. Belirtme; gereksinimin süresi (Gantt Şeması ile uyumlu olarak), tam/yarı zamanlılık, özellik (meslek, mesleki deneyim süresi gibi niceliksel kıstaslar ile tarif edilmiş) olmalıdır. 


·	Bilgi “know how” Danışmanlık Gereksinimi 

Bu projenin geçekleştirilmesi için Müşteri Şirket’in çalışanı olarak gözükmeyecek ancak satın alınacak uzman insan işgücünün tanımlanması yapılacaktır. Bu belirtmede, danışmanlık konusu, ne kadarlık bir süre için sözkonusu olduğu, danışmanın özelliği (meslek, mesleki deneyim süresi gibi niceliksel kıstaslar ile tarif edilmiş) bulunmalıdır. Yazılım Kalite Merkezleri’nin de işlevleri danışmanlık esaslıdır. Dolayısıyla Yazılım Kalite Merkezleri’nden talepler de bu bölümde belirtilmelidir.


·	Donanım/Yazılım/Altyapı Gereksinimi 

Bu bölümde projenin evrelerini de göz önüne alarak, kullanım sürelerinin belirtildiği bir biçimde ilgili gereksinimlerinizi belirtiniz. Özellikle tam zamanlı kullanımın söz konusu olmayabileceği altyapı öğeleri (tarayıcı, lazer yazıcı, CCD kamera, grafik yetenekli iş istasyonu gibi) için kullanım sürelerini dikkatle oluşturunuz. Donanımın ayırıcı teknik özelliklerini belirtiniz (işlemci, hız, çözünürlük, bellek sığası, vb. olarak)  


·	Sarf  Malzemesi Gereksinimi

Bir önceki donanım bilgisine benzer biçimde, gereksinimleri, mümkün ise proje evrelerine, iş paketlerine göre detaylandırılmış olarak belirtiniz. Sarf malzemelerinin FİRMA tarafından karşılanması olumlu olacaktır.


·	İşletme Gereksinimi 

Projenin idari boyutlarının gereksinimlerini burada belirtiniz. Örneğin “muhasebe”, “dış ilişkiler” bu başlık altına girmektedir.


·	Pazarlama / Satış Gereksinimi

Pazarlama ve Satış için “Ürünün Ticari İrdelenmesi” başlığı altında anlatılmış yöntem ve yolun gereksinimleri bu başlık altında toplanacaktır. Bu doğrultudaki reklam, broşür, pazarlama elemanı, örnek üretimi gibi gereksinimlerin belirtilmesi beklenmektedir.


·	Ara Toplamlar / Genel Toplam

Proje gereksinimlerinin alt başlıkları olarak belirtilmiş kalemlerin maliyetlerinin toplamları burada belirtilecektir. Örneğin bu bölümün Firma satırına, tüm Proje Gereksinimlerindeki Firma / Talep(n) sütununda Firma ibaresi konulmuş bütün kalemlerin toplam maliyeti yazılacaktır. Genel Toplam, bu ara toplamların da toplamıdır ve “projenin tüm maliyeti” anlamı taşıyacaktır.
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Proje 
Kodu

Proje
Adı

Proje Sahibi Şirket


DEĞERLENDİRİLME ŞEKLİ

Değerlendirmenizi projenin yönetim yönü, projenin teknik yönü, projenin ekonomik yönü ve projenin genelinde görüş ve öneriler bölümlerinde yapınız. 

Değerlendirmenizi yaparken her bölüm altında sıralanan husuları da göz önünde bulundurunuz ve verdiğiniz puan ile ilgili gerekçe ve önerilerinizi de “Görüş ve Öneriler” kısmında belirtiniz.


 1. Projenin yönetim yönü	(0-40)	
PUAN

a. Proje planı	
EVET
HAYIR
Proje önerisinde personel gereksinimi belirlenmiş midir?


Kişilerin üzerine düşen yük gerçekçi midir?


Projede diğer kuruluşlardan alınacak hizmetler belirlenmiş midir?


Diğer kuruluşlardan alınacak destek gerçekçi midir?


Proje önerisinde ayrıntılı iş ve akış şeması verilmiş midir?


Proje akışının önemli kilometre taşları tanımlanmış mıdır?


İşlerin süresi gerçekçi midir?	


Projenin bütçesi ve harcama kalemleri gerçekçi midir?	


Projenin riskleri belirlenmiş midir?	


Proje riskleri için belirlenen yok etme yöntemleri gerçekçi midir?


b. Alt yapı
Proje önerisinde personel gereksinimi belirlenmiş midir?


Kişilerin üzerine düşen yük gerçekçi midir?


Projeyi öneren kuruluşun altyapısı (bilgisayar donanım/yazılım) söz konusu iş için yeterli midir?


Projeyi öneren kuruluşun eleman kapasitesi projeye uygun mudur?


Projeyi öneren kuruluş benzer nitelikte başka projeler gerçekleştirmiş midir?


Proje yöneticileri ve/veya takım liderlerinin projenin gerçekleştirileceği alanda yeterli eğitim ve deneyimleri var mıdır?




Görüş ve öneriler















































 
2.  Projenin teknik yönü (0-30)	
PUAN


EVET
HAYIR
Yazılım sisteminin hangi amaçlara yöneldiği ve hangi işlevleri gerçekleştireceği net ve kesin olarak belirtilmiş midir?


Yazılım sisteminin amaçlarına ulaştığını belirleme kıstasları net ve kesin olarak belirtilmiş midir?


Yazılım sisteminin geliştirilmesinde kullanılacak süreç ve içerdiği yöntem, teknikler ve araçlar açıklanmış mıdır?


Yazılım sisteminin geliştirilmesinde kullanılacak süreç ve içerdiği yöntem, teknikler ve araçlar günümüz bilimsel ve teknolojik yaklaşımı ile uyumlu mudur?


Yazılım sisteminin alt sistemleri ve bu sistemlerin yaratılma sırası belirlenmiş midir?


Yazılım sisteminin çalışmayı hedeflediği ortam (donanım, işletim dizgesi, vb.) açıkça belirlenmiş midir?


Yazılım sisteminin olurluk çalışması yapılmış mıdır?



Görüş ve öneriler






























3.Projenin ekonomik yönü (0-30)		
PUAN


EVET
HAYIR
Yazılım sisteminin pazar araştırması ayrıntılı ve verilere dayalı olarak yapılmış mıdır?


Yurtiçi ve yurtdışı rakip ürünlerle detaylı karşılaştırmalar yapılmış mıdır?


Yazılım sisteminin geliştirilmesi ve kullanımı süresinde oluşabilecek teknolojik değişmeler göz önüne alınmış mıdır?


Maliyet analizi yazılım sisteminin bakımı ve iyileştirilmesi çalışmalarını içeriyor mu?


Maliyet analizi yazılım sisteminin çoğaltılması masraflarını içeriyor mu?


Yazılım sisteminin dış pazara sunulması hedeflenmiş midir?



Görüş ve öneriler
(Özellikle bütçe ile ilgili değerlendirmenizi iş paketleri ayrıntısında veriniz)
































4.  Projenin genelinde görüş ve öneriler
Bu bölümde önceki sayfalarda alınan görüş ve önerilerinizde belirtme fırsatı bulamadığınız, varsa proje önerisinin göze çarpan üstünlük yada eksikliklerini belirtir kapsamdaki görüş ve önerilerinizi belirtiniz.












































Desteklenme yönünde öncelik
1. Mutlaka desteklenmeli

2. Desteklenmeli

3. Desteklenebilir

4. Desteklenmemeli

5. Kesinlikle desteklenmemeli

Gerekçe (Seçeneğiniz ile ilgili açıklama) :































Değerlendirmeyi yapan alan komitesi üyesinin
Adı Soyadı


Tarih	


Imza	
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YD400
PROJE İZLEME KILAVUZU 

Bu izleme çalışması; projenin durumunu, sorunlarını, başarıya ulaşma olasılığını ve başarıya ulaşması için atılması önerilen adımları belirlemek içindir. Proje izlemesi; YGM tarafından belirlenen uzman ya da uzmanlar grubu tarafından, proje yöneticileri, ve elemanlarıyla görüşülerek, proje başvuru formu, gereksinim dökümanı, proje planları ve üretilen ara ürünler karşılaştırılarak gerçekleştirilir.

Proje izlemesi dört aşamadan oluşur

·	Projenin durumunun belirlenmesi
·	Geliştirme sürecinin kontrol altında olup olmadığının belirlenmesi
·	Projenin başarı ile sonlanmasını engelleyebilecek faktörlerin belirlenmesi
·	Projenin başarıyla sürdürülmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi 

Her aşama bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümlerdeki sorular izleyicilerden beklenen yorumlara ışık tutmak amacını taşır. İzleyicilerin oluşturacakları proje durum raporu bu soruların cevaplarını değil bu soruların cevapları ışığında oluşan yorumları içerir. İzleyicilerin projeden projeye oluşacak farklılıkları değerlendirerek, gerekli eklemeleri proje durum raporunda yapmaları beklenir.

Aşama 1: Projenin durumunun belirlenmesi
1.1 Problemin doğası gereği projenin ulaşması gereken durumun belirlenmesi.

·	Şu ana kadar harcanan eforun toplam içindeki yüzdesi nedir?.
·	Şu ana kadar harcanan program zamanının toplam içindeki yüzdesi nedir?
·	Aktivite cinsine göre harcanan eforun yüzdesi nedir?
·	Şu ana kadar geliştirilen kodun yüzdesi nedir?
1.2 Üretim planı gereği projenin ulaşması gereken durumun belirlenmesi.

·	Şu anki aktiviteler neler olmalı? (effort schedule)
·	Şu anki personel dağılımı nasıl olmalı? (labor schedule)
·	Şu anki maliyet dağılımı nasıl olmalı? (cost schedule)
·	Geliştirilen ara ürünler neler olmalı? 
·	Hangi kilometre taşları tamamlanmış olmalı?
1.3 Projenin durumunun belirlenmesi.

·	Ulaşılan kilometre taşları nelerdir?
·	Tamamlanan dökümanlar nelerdir?
·	Aşama ve aktiviteler (effort schedule) nasıl gerçekleşmiştir?
·	Personel dağılımı (labor schedule) nasıl gerçekleşmiştir?
·	Proje maliyet programının gerçekleşme durumu (cost schedule) nedir?

Aşama 2: Geliştirme sürecinin kontrol altında olup olmadığının belirlenmesi
2.1 Problem tanımında değişiminin sürüp sürmediğinin belirlenmesi.

·	Proje büyüklüğü kaç kez yeniden hesaplanmıştır ve değişikliklerin kapsamı nedir?
·	Gereksinim değişikliklerinin sayısı (toplam) ve kapsamı nedir?
2.2 Proje planının uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi.
Gerçekleşen ve planlanan öğeler karşılaştırılarak aşağıda belirlenen konularda uyum sağlanıp sağlanmadığı belirlenmelidir:

·	İş programı takip ediliyor mu?					
·	Kilometre taşları gerçekleşmiş mi?
·	Proje planı güncellenmiş mi?	
·	Gerçek ve planlanmış personel sayıları uyumlu mu?
·	Gerçek ve planlanmış maliyetler uyumlu mu?
2.3 Yeterli yönlendirme sağlanıp sağlanamadığının belirlenmesi. 
Liderler, teknik ve idari yöneticilerle yapılacak görüşmeler sonucu aşağıda belirlenen konularda uyum sağlanıp sağlanmadığı belirlenmelidir:

·	Projenin çerçevesi ve amaçları bakımından taraflar uyumlu mu?
·	Beklenti ve sorumluluklar bakımından taraflar uyumlu mu?
·	Bugüne kadar gerçekleşen geliştirme eforundaki ilerleme hakkında taraflar uyumlu mu?			

Aşama 3: Projenin başarı ile sonlanmasını engelleyebilecek faktörlerin belirlenmesi
3.1 Kaynakların yeterliliği

·	Proje zamanında tamamlanabilecek mi?					
·	Gerekli ve gerçekleşen personel seviyeleri uyumlu mu?			
·	Bilgisayar kaynaklarının planlanan ve gerçekleşen seviyeleri uyumlu mu?
·	Destek fonksiyonları olması gerekli seviyelerde mi?		
3.2 Sürecin yeterliliği

·	Tasarım, kodlama ve testler için belirlenen standart ya da kılavuzlar takip ediliyor mu?
·	Gerekli araç ve yöntemler kullanılıyor mu?	
·	Problem çözme için kullanılan yöntemler yeterli mi?
3.3 Organizasyon ve planlamanın yeterliliği

·	Takım morali iyi düzeyde mi?	
·	Sorumluluklar yerine getiriliyor mu?
·	Yazılım geliştirme ve yönetim planları yeterli mi?
·	Risk yönetim planları yeterli mi?

Aşama 4: Projenin başarı ile sürdürülmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi
Bu bölümde bir, iki ve üçüncü aşamalardaki sonuçlar çerçevesinde projenin başarılı bir rotaya girmesi için gerekli aktiviteler ve dayandığı gerekçelerin belirtilmesi gerekmektedir.




YAZILIM DESTEK TİCARET A. Ş.
PROJE DURUM RAPORU

Proje Kodu



Proje Adı



Proje Sahibi Şirket



İzlemeyi gerçekleştiren kişi yada kişilerin


Adı Soyadı



İzlemenin gerçekleştirildiği tarih (aralığı)


Raporun yazıldığı tarih



İmza







1. Projenin durumu















































2. Geliştirme sürecinin kontrol altında olup olmadığı
















































3. Projenin başarı ile sonlanmasını engelleyebilecek faktörler















































4. Projenin başarıyla sürdürülmesi için yapılması gerekenler
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ULUSAL YAZILIM SANAYİİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
YD500
ALAN KOMİTESİ ÜYESİ -  PROJE DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMESİ

1
YAZILIM DESTEK TİCARET A.Ş. (ŞİRKET)
Atatürk Bulvarı, 221  Kavaklıdere-06100 ANKARA 

ALAN KOMİTESİ ÜYESİ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arasında aşağıdaki şartlarla bu proje değerlendirme sözleşmesi yapılmış ve taraflarca imzalanmıştır.

2
Bu sözleşmenin konusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nolu proje önerilerinin bu sözleşmede gösterilen şekilde değerlendirilmesidir

3
Alan Komitesi üyesi yukarıda sözü edilen yazılım projesini; projenin yönetim yönü, projenin teknik ve ekonomik yönü ile projenin genelinde görüş ve önerisini belirterek yapar. Önerilen proje; hedeflenen ürünün uygulaması ve satılabilirliği, iş programı, bütçe ve çalışma grubu yönünden proje dosyalarında verilen bilgilerin yanısıra, projeyi yürütecek Müşteri Şirket yetkilileriyle bizzat görüşülerek incelenir ve Şirket’in proje değerlendirme formatına uygun olarak değerlendirilerek bildirilen süre içerisinde Şirket’e gönderilir.

4
Alan komitesi üyesi, projelerle ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması bakımından hem Şirket’e hem de projeyi öneren kuruluşa karşı sorumludur.

5
Şirket, Alan Komitesi üyesine her proje için verdiği rapor karşılığında brüt . . . . . . . TL tutarında telif ücreti ödeyecektir.

6
Anlaşmazlık halinde yetkili merci, Ankara Mahkeme ve İcra Daireleridir.




	ŞİRKET YETKİLİSİ					ALAN KOMİTESİ ÜYESİ
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ULUSAL YAZILIM SANAYİİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
YD600
İZLEYİCİ - PROJE İZLEME SÖZLEŞMESİ

1
YAZILIM DESTEK TİCARET A.Ş. (ŞİRKET)
Atatürk Bulvarı, 221 Kavaklıdere-06100 ANKARA 

PROJE İZLEYİCİSİ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arasında aşağıdaki şartlarla bu Proje İzleme Sözleşmesi yapılmış ve taraflarca imzalanmıştır.

2
Bu sözleşmenin konusu ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." adlı Yazılım geliştirme projesini bu sözleşmede gösterilen şekilde izlenmesidir.

3
Proje İzleyicisi gerek yukarıda sözü edilen Proje Yürütücüsü tarafından Şirket’e iletilen Gelişme raporları, gerekse projenin yürütüldüğü yerde yapacağı temaslar sonucunda projenin gelişimine ilişkin Şirket’e proje durum raporu verecektir.

İçeriği “Proje İzleme Klavuzu” (YD400) ile detaylı olarak belirlenen bu raporda;	


a)	Projenin durumunun, alanı ve üretim planı gereği ulaşması gereken durum ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi,


b)	Geliştirme sürecinin kontrol altında olup olmadığının, problem tanımının değişimi, proje planının uygulanıp uygulanmadığı ve yeterli yönlendirmenin sağlanıp sağlanmadığı açılarından belirlenmesi, 


c)	Projenin başarı ile sonlanmasını engelleyebilecek faktörlerin (kaynak, süreç, organizasyon ve planlama) yeterliliği, 


d)	Projenin başarı ile sürdürülmesi için yapılması gerekenler,


konularında görüş ve öneriler belirtilecektir.

4
Proje İzleyicisi, Proje Yürütücüsü tarafından proje kapsamında gerçekleştirilen harcamalarla ilgili Şirket’e gönderilen harcama raporlarını inceleyerek harcamaların projede öngörülen amaç ve kapsama uygun olup olmadığı konusunda görüş bildirecektir.

5
Proje İzleyicisi, projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliğinin korunması bakımından hem Şirket’e hem de Projeyi öneren kuruluşa karşı sorumludur.
	
6
Şirket, Proje İzleyicisi’ne bu sözleşme kapsamında verdiği rapor karşılığında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tutarında telif ücreti ödeyecektir. Ayrıca projeyi izlemek amacıyla yapılacak masraflar Şirket’in Seyahat Harcamaları Esasları doğrultusunda ödenecektir.

7
Sözleşme giderleri Şirket tarafından ödenir.

8
Anlaşmazlık halinde yetkili merci, Ankara Mahkeme ve İcra Daireleridir.



	ŞİRKET YETKİLİSİ				PROJE İZLEYİCİSİ
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ULUSAL YAZILIM SANAYİİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
YD700
YAZILIM PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR
1.
YAZILIM DESTEK TİCARET A.Ş. Atatürk Bulvarı 221, 06100 Kavaklıdere-Ankara

MÜŞTERİ ŞİRKET: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


arasında aşağıdaki şartlarla bu Yazılım Projesi Destekleme Sözleşmesi yapılmış ve taraflarca imzalanmıştır. 


TANIMLAR
2.
Bu sözleşmenin bundan sonraki kısımlarında; Yazılım Destek Ticaret A.Ş. “Şirket”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Müşteri Şirket”, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Proje Yürütücüsü”:

Proje önerisinin, Şirket, Proje Yürütücüsü ve Müşteri Şirket tarafından imzalanmış son hali bu sözleşme eki olup “Proje”. 

olarak anılacaktır. 


SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.
Bu sözleşmenin konusu, Projede ayrıntıları belirtilmiş olan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. adlı Yazılım Geliştirme Projesinin, Şirket tarafından bu sözleşmede belirtilen şekilde desteklenmesidir.   


PROJENİN SÜRESİ
4.
4.1
Proje Başlama Tarihi: 
Proje Bitiş Tarihi      :


4.2
Proje Yürütücüsü ve Müşteri Şirket’in gerekçeli başvurusu üzerine, proje bitiş tarihi uzatılabilir. 




ŞİRKET’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.
5.1
Proje destekleme amacıyla Şirket tarafından . . . . . . . . . . . . . . . USD tutarında destek sağlanacaktır.

Destek oranı (sağlanan destek/proje bütçesi) % ……’dir.


5.2
Şirket, projeyi aşağıda belirtildiği şekilde destekleyecektir:

(i) Projeye sağlanacak parasal destek; aylık bazda, destek kapsamına giren giderler, faturalar ve ödeme belgelerinin bir icmal cetveline eklenerek yapılan başvuru üzerine, KDV hariç fatura tutarları dikkate alınarak, destek oranında ve başvuru yapılan tarihi izleyen takvim ayının sonuna kadar Müşteri Şirket’in göstereceği banka hesabına aktarılır. 

(ii) Proje bütçesi giderleri aşağıdaki gider türleri ile ilgili olmalıdır:
	Yazılım geliştirme personelinin giderleri,

Yazılım geliştirme çalışmaları için kullanılan alet, teçhizat ve yazılım giderleri,
Yazılım geliştirme amaçlı danışmanlık hizmetleri ve buna eşdeğer hizmet alım giderleri,
	YGM, TEKMER ve TEKNOPARK’lara ödenen kira ve hizmet giderleri (bu “MERKEZ”ler dışında yerlere ödenen kira ve diğer giderler dikkate alınmaz),

Yazılım kalite çalışmaları ve onaylama giderleri,
Pazar analizi ve ürünü pazara hazırlama giderleri,
Doğrudan yazılım geliştirme çalışmaları  ile ilgili malzeme alım giderleri.

(iii) Her ödeme için, Müşteri Şirket ödeme belgeleri ile birlikte, talep ettiği parasal destek tutarı kadar Şirket lehine tanzim edeceği bir “bono”yu Şirket’e gönderir.

(iv) Şirket tarafından sağlanan finansman desteği için kabul edilebilecek ek teminat çeşitleri ve miktarı, Yazılım Projesi Destekleme Sözleşmesi’nde belirtilir.

(v) TİDEB yardımdan yararlanan Müşteri Şirket, kendisine yapılacak ilk parasal destek ödemesinden önce, TİDEB yardımının Şirket’e temlik edildiğine dair belgeyi Şirket’e verir.  


5.3
Projenin devamı süresince Şirket, Proje Yürütücüsü, Müşteri Şirket ile Proje İzleyicisi’nin aktaracağı bilimsel, teknolojik, ticari vb. bilgi ve verilerin gizli tutulmasını sağlayacak her türlü önlemleri alacaktır.


MÜŞTERİ ŞİRKET İLE PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ’NÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.
6.1
Projeyi desteklemek  amacıyla yürütücü ortak veya ortaklar tarafından .......... USD tutarında destek  sağlanacaktır.


6.2
Yürütücü ortak/ortaklar tarafından sağlanacak destek tutarı;
. . . . . . . . . . . . . . USD
. . . . . . . . . . . . . . USD
. . . . . . . . . . . . . . USD
olarak ödenecektir.


6.3
Müşteri Şirket, yapılan destek tutarının %3’ü  karşılığı . . . . . . . . . . . . USD tutarını . . . . . . . . . . . . . .  tarihine kadar Şirket’e ödeyecektir.


6.4
Müşteri Şirket , Şirket tarafından sağlanan parasal desteği yalnızca proje  harcamalarında kullanmak zorundadır. Müşteri Şirket bu desteği projeyle ilgisi olmayan mal ve hizmetlerin alımında kullanamaz.


6.5
Projenin, belirlenen program içinde, öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından Proje Yürütücüsü ile Müşteri Şirket birlikte sorumludur.


6.6
Müşteri Şirket Proje Yürütücüsü’nü ancak Şirket Yönetim Kurulu’nun onayı ile değiştirebilir.


6.7
Projede nitelikleri ve ücretleri belirtilen araştırıcılarla, yardımcı personeli atama ve gerektiğinde görevden çıkarma yetkisi Proje Yürütücüsü’ndedir. Şirket’in bu işlemlerden haberdar edilmesi zorunludur.


6.8
Projede çalışan elemanlara yapılacak ödemelerden; yasal kesintilerin zamanında ve yürürlükteki mevzuata göre ilgili mercilere yatırılmasından; proje ile ilgili her türlü harcama ve satınalma işlemlerinden; projenin yürütüldüğü yerlerde iş güvenliği ile ilgili gereken önlemlerin alınmasından Proje Yürütücüsü ile Müşteri Şirket müteselsilen sorumludur.


6.9
Proje ile ilgili ödemeler ve harcamalar Proje Yürütücüsü ve/veya Müşteri Şirket tarafından müsbit evrak karşılığı yapılır ve bu belgeler her ay Şirket’e bir raporla sunulur.


6.10
Her bir belge üzerine, o belgeye ait ödemenin yapıldığı gündeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru esas alınarak USD değeri yazılacaktır.


GELİŞME RAPORLARI
7.
Proje Yürütücüsü, projenin devamı süresince
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

Tarihlerinde gelişme raporlarını ve ayrıca istenildiğinde Proje ile ilgili ayrıntılı  bilgileri Şirket’e vermekle yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen tarihlerde gelişme raporu gönderilmediği veya kabul edilebilir özür bildirilmediği takdirde Şirketçe, rapor gelene kadar proje durdurulur ve bu süre içinde hiçbir ödeme yapılmaz.


SONUÇ RAPORU
8.
Proje Yürütücüsü, sonuçlanan projenin bilimsel ve teknolojik tüm yönlerini ve sonuçlarını kapsayan sonuç raporu, sözleşme süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki ay içinde dört kopya olarak Şirket’e gönderir. Ayrıca, proje sonucunda ortaya çıkan ürün veya yöntemlerin ne şekilde ve nerelere pazarlanabileceğini ve sonucunda elde edilecek gelirin ne olması beklendiğini içeren ekonomik verilere dayalı rapor da, sonuç raporuna eklenir. Her iki rapor, Şirket tarafından, verildiği tarihten en çok bir ay içinde değerlendirilir ve sonuç yürütücü ortağa bildirilir. Değerlendirme olumlu ise, bildirimi izleyen 15 gün içinde 13.1 Md’ye göre tasfiye gerçekleştirilir.


DENETİM
9.




9.1
Proje, bilimsel ve teknolojik, idari, mali ve hukuki yönlerden Şirket yetkilileri ve Şirket tarafından belirlenen Proje İzleyicisi tarafından gerektiğinde projenin yürütüldüğü yerde izlenir. Proje Yürütücüsü ve Müşteri Şirket, Şirket yetkilililerinin ve Proje İzleyicisi’nin talep ettiği proje ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. 


9.2
Müşteri Şirket’in proje süresince taahhüt ettiğii nakdi harcamaların yapılıp yapılmadığını, proje için alınan teçhizat vb. gereçlerin proje amaçları doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını Şirket yetkilileri ile Proje İzleyicisi denetleme yetkisine sahiptir. 


ARAÇ, GEREÇ ve DONANIM
10.
10.1
Proje bütçesi gereği Şirket veya ilgili Üniversitenin Yazılım Geliştirme Merkezi (YGM) tarafından yurtiçinden ve/veya yurtdışından temin edilerek, projeye tahsis edilen her türlü eşya üzerinde Müşteri Şirket hak iddia edemez. Şirket tarafından sağlanan teçhizat ve eşyalar Şirket’e, ilgili YGM tarafından sağlanan teçhizat ve eşyalar ise o YGM’ye aittir. 


10.2
Şirket veya Müşteri Şirket tarafından yapılacak yurtiçi/yurtdışı satınalmada taraflar, vergi, resim, harç, fon ve benzeri kanuni kesinti muafiyetlerinden yararlanma yollarını arayacaklardır.


10.3
Bu teçhizat proje süresince Proje Yürütücüsü ile Müşteri Şirket’in gözetimi ve sorumluluğu altındadır.


SATINALMA USULÜ
11.
Şirket tarafından sağlanan destek ile satın alınacak malzeme ve hizmet alımlarında, Müşteri Şirket’in satınalma usul ve esasları Şirket’e bildirilerek onayı alınacaktır.


PATENT HAKLARI ve TİCARİ SONUÇLAR
12.
12.1
Proje sonucunda, Müşteri Şirket projede geliştirilmesi önerilen ürünün satışlarından elde edilen miktarın %10’unu Şirket’e ödemek zorundadır. Şirket bu ürünün izleyen sürümlerinin ve bu ürünü temel alarak geliştirilen diğer ürünlerin satışlarından aynı oranda pay alır. Satıştan pay alma işlemi, alınan kredinin Şirket’e tamamen ödenmiş olması koşuluyla sona erer. Şirket Müşteri Şirket’in satışlarını kontrol etme hakkına sahiptir. 


12.2
Proje sonucunda alınan patentlerde, sonuçların ticari uygulamaya geçirilmesinden elde edilecek karlar ve diğer gelirler üzerinden Şirket 13.1 Md’de belirtilen taksitlerin tümünün ödenmesinden sonra bu sözleşmede belirtilen hususlar dışında hak öne süremez.


ŞİRKET TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEĞİN GERİ ÖDENMESİ
13.
13.1
Proje sona erdiğinde Müşteri Şirket, Şirket’ten aldığı parasal desteği, Şirket’e USD bazında sabit ve faizsiz olarak ödemek zorundadır. Ödeme, toplam tutarın %. . . .  si proje bitiminde, geri kalanı . . . . . . . ara ile . . . . . . taksitte her ödemenin yapıldığı günkü Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL’ye çevrilerek Şirket hesabına yapılır. 


13.2
Elde olmayan zorunlu nedenlerle yürütülmesi imkansız hale gelen proje, Proje Yürütücüsü ve Müşteri Şirket’in müşterek gerekçeli başvuruları üzerine Şirketçe durdurulabilir. Bu durumda bu sözleşmenin 13.1 maddeleri hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.


13.3
Proje Yürütücüsü’nün veya Müşteri Şirket’in kusur ve ihmalleri sonucunda projenin olumsuz bir duruma geldiğinin tesbiti halinde veya Proje Yürütücüsü veya Müşteri Şirket tarafından sağlanan desteğin amaç dışı kullanımı belirlendiği takdirde, Şirket ilgili Yazılım Geliştirme Merkezi’nin görüşünü de almak kaydıyla taahhüt ettiği desteği kısmen veya tümüyle askıya alma veya bakiye tutarın kullandırılmasından tümüyle vazgeçmeye sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Kullanılan paranın zaman değeri ve buna ek olarak %15 cezai faiz ile birlikte Şirket’e ödemeye Proje Yürütücüsü ile Müşteri Şirket müteselsilen sorumludurlar.


GENEL HÜKÜMLER
14.
14.1
Proje Yürütücüsü ve Müşteri Şirket, Şirket’in desteğini belirtmek ve bunların birer örneğini Şirket’e göndermek şartıyla, yurtiçinde ve yurtdışında proje ile ilgili makale ve raporlar yayımlayabilir ve tebliğ sunabilirler. Ayrıca, projeyle ilgili sonuçların; fuarlarda, yazılı ve sözlü basında tanıtılması halinde ilgili YGM’nin katkısının belirtilmesi şarttır


14.2
Bu sözleşmeyle ilgili yazışma ve tebligat birinci maddede yazılı adreslere yapılır. Proje Yürütücüsü veya Müşteri Şirket adresini değiştirdiği takdirde bunu en geç 10 gün içinde Şirket’e bildirmeye mecburdur. İkametgah değişikliği bildirilmemiş ise eski ikametgaha gönderilen yazı ve tebligat yeni ikametgaha yapılmış sayılır.


14.3
Anlaşmazlık halinde yetkili merci, Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri’dir.


14.4
Bu sözleşme . . . . . . . . . . . . . .  tarihinde imzalanmıştır.

    

           ŞİRKET YETKİLİLERİ 				PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ



		MÜŞTERİ FİRMA
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ULUSAL YAZILIM SANAYİİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
YD800
YAZILIM GELİŞTİRME MERKEZİ – KİRA VE DONANIM KULLANIM SÖZLEŞMESİ


Yazılım Geliştirme Merkezleri (İTÜ-YGM, ODTÜ-YGM ve İzmir YGM) ile bu merkezlerin sunacağı olanaklardan yararlanmak isteyen ve projelerinin desteklenmesine karar verilen yazılım şirketleri arasında yapılacak "Kira ve Donanım Kullanım" sözleşmeleri, ilgili Yazılım Geliştirme Merkezinden temin edilebilir. Her Yazılım Geliştirme Merkezinin sunduğu olanaklar ve kira koşulları farklılıklar gösterebilmektedir.




