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Sunuş 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun (Kanun) 76’ncı maddesine 
dayanılarak kurulmuş kamu tüzel kişiliğe haiz öz düzenleyici Meslek Birliğidir. 

TDUB’un organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve esasları 02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü (Statü) ile düzenlenmiştir. 

Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar 
yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde 
çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek 
amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen veya Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul) 
belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını 
vermek, ilgili konularda Üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal 
düzenlemeleri izleyerek bu konuda Üyelerini aydınlatmak görev ve yetkilerine sahiptir.   

Değerleme sektörü, krediye konu gayrimenkuller, kamulaştırma, özelleştirme, uyuşmazlık ve mülkiyet davaları, 
kentsel dönüşüm, sigorta, vergi, gayrimenkul odaklı finansal varlık ve hakların değerlemesi gibi birçok amaçla 
faaliyet göstermektedir. TDUB, öz düzenleyici meslek örgütü olmasından hareketle, Üyeleri tarafından yürütülen 
faaliyetlerin adil ve dürüst olması, Üyelerinin iş ahlakı, dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin 
içerisinde çalışmalarının sağlanması amacıyla değerleme standartları ve meslek kuralları oluşturmakta, 
değerleme sektörünün kurumsallaşmasına katkıda bulunmaktadır. 

TDUB’un Üyelik yapısı Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olan gerçek kişi Değerleme Uzmanları ile Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen tüzel kişi Değerleme Kuruluşlarından oluşmaktadır. 

TDUB üyeleri tarafından hazırlanmakta olan değerleme raporlarında, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
işletilen ve ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın 
yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden birisi olan TAKBİS verilerinden ihtiyaç duyulan tanım, 
coğrafi konum, mülkiyet, şerh, beyah, irtifak ve rehin gibi verilerde araştırma yapılması ihtiyacı duyulmaktadır. 

PROJE kapsamında araştırma ihtiyacı duyulan verilere erişimin, araştırma maliyetine ilişkin muhasebe 
işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin ilişkilerin yönetimi için güncel teknolojik gelişmelerin sunduğu zenginlikte bir 
bilgi sistemi geliştirilmesi gerekmektedir.  
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1 Genel Bilgiler 

1.1 Kısaltmalar ve Tanımlar 

1.1.1 Kısaltmalar 

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

SİSTEM: Tapu Bilgileri Araştırması (TABA) Bilgi Sistemi 

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

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

TDUB: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 

İŞLETME: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği İktisadi İşletme 

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

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

TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 

TAKPAS: TKGM Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi 

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

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

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

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu 

BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı 

1.1.2 Tanımlar 

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

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

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

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

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

Sorumlu Değerleme Uzmanı: Değerleme kuruluşu ortağı ve değerleme uzmanı olan imza yetkisine sahip gerçek 
kişiler 

Üye: TDUB üyesi değerleme uzmanı veya değerleme kuruşu 

Kullanıcı: SİSTEM’de işlem yapmaya yetkili gerçek kişi 

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

1.2.1 Mevcut Durum 

1.2.1.1.1 Tapu Sicil Örneği belgesinin alımı  

Değerleme raporu hazırlanırken değerleme kuruluşlarının çalışanları bir çok tapu bilgisi derlemesi gerekmektedir. 
Bu bilgilerin derlenmesi https://portal.tkgm.gov.tr/ adresi üzerinden TKGM tarafından yetkilendirilen E-Devlet 
kullanıcıları tarafından giriş sonrası yapılabilmektedir. Başarılı şekilde giriş yapan kullanıcılar “Taşınmaz 
Değerleme Modülü”nü kullanarak tüm alanları kendilerince doldurulan web form üzerinden sorgulama isteğine 
ilişkin “Yeni Başvuru” oluşturmaktadır. Oluşan sorgulama başvurusu ile birlikte web formda girilen veriler 
doğrulanmış ve bir Taşınmaz ID ile ilişki kurulabilmiş ise hizmet bedelinin tahsilatına yönelik Makbuz No bilgisi 
kullanıcıya gösterilmektedir. Kullanıcı bu bilgi ile daha önceden oturum açtığı ilgili TDUBnın İnternet Şubesi 
üzerinden “Kurum ve Abone” ödeme işlemlerinden “Tapu Online İşlemler” sayfasındaki aşamaları izleyerek 
gerekli web formlara veri girerek ödemesini gerçekleştirmektedir. Tüm bu sürecin iki farklı sistemde oturum 
devamlılığı istemesi, işlemlerin aşamalar halinde gerçekleşmesi ve web form alanlarının elle tekrar tekrar yazımı 
gerektirmesi kullanıcılar için verimsizlik ve bilgiye ulaşım açısından risk oluşturmaktadır. 

1.2.1.1.2 Rapor Numarası 

Halen değerleme hizmeti sunan ve alan her kurum kendi iş süreçlerinin zorunluluğu gereği farklı farklı rapor 
numaraları kullanmaktadır. Bazı durumlarda rapor numaraları sıralı şekilde iken bazı durumlarda da yıl veya 
kurum-kuruluş adı kısaltmalarına da ya ön ek ya da numara arasında yer verilmektedir. Her durumda da bu 
numaralar hem tekil hem de taşınır olmadığında kurumlar arası veri alışverişlerinde kullanılamamakta ve birçok 
kayıt ortamının veri bütünlüğünü bozmaktadır. 

1.2.2 İhtiyaçlar 

Temel olarak değerleme kuruluşlarının değerleme süreçlerinde ihtiyaç duydukları TAKBİS verilerine erişimlerinin 
sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Değerleme süreci içerisinde “Tapu Bilgileri Araştırması” yapılır iken aynı 
zamanda da değerleme sürecinin tanımlanarak her bir değerleme sürecinin hangi kuruluşça hangi müşteri için 
yapıldığı, değerleme sürecinde kimlerin görev aldığı ve değerlemeye konu gayrimenkullerin neler olduğu kayıt 
altın alınması gerekmektedir. 

Bu ihtiyaçlardan hareketle birbirleriyle entegre çalışacak bilgi sistemi uygulamaları ile ana iş süreci olarak; TKGM 
TAKPAS2 servisleri kullanılarak araştırma yapacak kullanıcının bildiği varsayılan İl, İlçe, Ada, Parsel, Blok, BBno 
bilgilerinden yararlanarak konu taşınmazın TaşınmazID ve temel tapu kayıt bilgilerine erişim sağlanacaktır. 
Devamında konu taşınmazın mülkiyet bilgileri ve yine konu taşınmaz ve/veya ana taşınmaz, malik ve hisse 
üzerindeki şerh, beyan, irtifak ve rehin verilerine ulaşılarak bu verilerden hareketle bir “Tapu Sicil Örneği” benzeri 
“Tapu Bilgileri Araştırma Raporu” hazırlanacaktır.  

Ayrıca inşaat ruhsatına esas bina projesine ilişkin taranmış proje çizimlerinin değerleme uzmanları tarafından 
erişimi de sağlanacaktır. Proje çizimlerine ait jpg, tiff vb. fotoğraf dosyaları için gerekli görülmesi halinde 
kullanıcılar için dosya türü, çözünürlük ve kalite dönüşümleri de yapılacaktır. 

Yukarıda genel hatları ile anlatılan ana iş süreci dışında bu sürecin öncesinde ve sonrasında aşağıdaki süreç 
ve/veya iş adımları bulunmaktadır. 

 Değerleme sürecine konu tüm taşınmazlar ile ilgili Tapu Bilgileri Araştırması yapabilmek için değerleme 
kuruluşu ve taşınmaz ile ilişkili Ulusal Rapor Numarası tahsis edilmesi (Yetki, kısıt vb kontrolu) 

 Değerleme sürecine konu tüm taşınmazların son kontrolü ve tümüne ilişkin “Tapu Bilgileri Araştırma 
Raporu” hazırlanması 

 Tapu Bilgileri Araştırma hizmet bedeli ile ilgili e-faturanın düzenlenmesi 

 Değerleme sürecinin sona ermesi ile birlikte süreçte görev alan değerleme uzmanlarının beyanının 
tamamlanması 
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1.3 Amaç 

Proje Analiz Belgesinin hazırlanma amacı, bilgi sistemi geliştirilmesine konu edilen “TABA - Tapu Bilgileri 
Araştırması” Bilgi Sistemi Projesi iş ve işlemlerini tüm bileşenleriyle bir bilgi sistemi bakışıyla eksiksiz 
detaylandırmaktır. 

PROJE  kapsamında geliştirilecek SİSTEM; TARA (TAKBİS Araştırma) Uygulaması ve URAN (Ulusal Rapor Numarası) 
Uygulaması olarak belirlenen iki ana bilgi sistemi uygulamasının yanı sıra çeşitli yönetim-izleme uygulamalarından 
oluşacaktır  

TARA (TAKBİS Araştırma) Uygulaması TDUB üyesi Değerleme Kuruluşları üzerinden yine TDUB üyesi değerleme 
uzmanları için TKGM TAKBİS projesine bağlı veritabanları üzerinden araştırma yapılabilmesini ve “Tapu Bilgileri 
Araştırma Raporu”nun alımını sağlayacaktır.  

URAN (Ulusal Rapor Numarası) Uygulaması TARA uygulaması ile araştırma yapılabilmesi için Değerleme 
Kuruluşları ve başta Değerleme Uzmanları olmak üzere diğer Değerleme Kuruluşu çalışanları için gerekli izin ve 
ilişkilerin yönetimi ile görev üstlenecektir.  

TARA Uygulamasında araştırma konusu gayrimenkuller, değerleme raporuna konu olan ve URAN 
Uygulamasından araştırma izinleri oluşturulmuş gayrimenkuller olacaktır. Değerleme raporuna konu 
gayrimenkuller ile ilgili araştırma TKGM tarafından sağlanan TAKPAS2 web servisleri ile tapu sicil kayıtlarındaki 
mülkiyet, şerh, beyan, irtifak ve rehin bilgilerini kapsayacaktır.  

1.4 Kapsam 

Geliştirilecek bilgi sisteminin hayata geçme sürecinde rehberlik edecek Proje analiz Belgesinin hazırlanmasında 
başlıca aşağıdaki durumlar incelenmiştir. 

 Ülkemizdeki bir mesleki alanın işleyişinden yasal düzenlemeleriyle sorumlu olan kuruluşlar ve bu 
kuruluşlar hakkında yazılıma konu olduğu belirtilen süreçler ve uygulamaları 

 Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarınca yürütülen değerleme süreci ve ilişkili diğer süreçler ve 
uygulamalar 

 Değerleme Raporu isteyeni kurum ve kuruluşların ilgili süreçleri ve uygulamaları 

 Tapu Kadastro Bilgi Sistemi üzerinde tutulan veriler ve bu verilerin güncellemesine neden olan tapu sicil 
işlemleri ve süreçleri 

İncelenen konulardan hareketle kurgulanan bilgi sistemine ait kapsam; güvenilirlik, bütünlük ve devamlık 
şeklinde aşağıda detaylandırılan unsurlardan oluşmaktadır. Belirtilen bu unsurlar kendilerine ait diğer 
maddelerde daha da detaylı olarak anlatılmıştır. 

1.4.1 1. Unsur Güvenilirlik: Güncel ve Güvenilir Veri Altlığı 

TDUB Statüsü çerçevesinde birliğe atfedilen görev ve yetkiler şöyledir: “Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul 
değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Üyelerinin 
dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve 
değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine 
mevzuatla verilen veya Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul) belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, 
yürütmek, denetlemek, Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda Üyeleri temsilen ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda Üyelerini 
aydınlatmak”.  

Projenin ilk unsuru olan Güvenilirlik, yukarıda belirtilen tüm görev ve yetki konularının her birine ilişkin verilerin 
doğrudan veri üreticisi ve TAKBİS verilerinin isteyeni (yani üyeler) tarafından iletilmesi ve alınması ile 
sağlanacaktır. Üyeler kendi iş süreçleri içerisinde birçok noktada da sürekli bilgi sistemi iletişim halinde olacaktır. 
Kurulan bu sürekli iletişim sayesinde, bilgi sistemi veri tabanları gerçek yaşamdan beslenecek ve artık hiç kimse 
tarafından güncelliği ve güvenilirliği sorgulanmayacaktır. Böylelikle veri tabanlarını güvenilirliği herkes tarafından 
kabul edileceğinden sistemin tüm unsurları da bu veri tabanını bir güvenilir veri altılığı olarak kullanacak ve 
işleyecek sonuçta tüm sistem çıktıları da güvenilir olacaktır. 
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1.4.2 2. Unsur Bütünlük: Süreçler Arası Etkileşim ve Bütünlük 

TDUB Statüsü çerçevesinde birliğe atfedilen görev ve yetkiler çerçevesinde bulunan ve bilgi sisteminin doğrudan 
veya dolaylı alanına giren kişiler ve kişiler arası ilişkileri içeren değerleme süreci bir bütün olarak bilgi sisteminin 
alanına girdiği kabul edileceğinden değerleme süreci içerisinde ilişkilerin kopmaması sağlanacaktır. Böylelikle 
hem süreç özelinde nesneler hakkında (gayrimenkuller, şerhler, beyanlar, irtifaklar, rehinler vb.) hem de süreci 
etkileyen veya süreçten etkilenen özneler (kişiler - malikler) hakkında (uzman, şirket, müşteri vb.) ilişkilerin 
yönetilebilir ve izlenebilir olması sağlanacaktır. 

“TABA - Tapu Bilgileri Araştırması” Bilgi Sistemi bileşeni olan uygulamalar, kendi fonksiyon ve görevlerine uygun 
olarak tek bir değerleme raporu çerçevesinde rapora konu n adet gayrimenkule ve bağlı değerleme sürecine ait 
çeşitli verileri kaydediyor olacaktır. Bilgi sistemi tarafından iş (değerleme raporu)-kişi-ilişki-süreç örgüsüne 
uyumlu biçimde saklanan veriler sayesinde belirtilen örgünün her bir bileşeni özelinde diğer işler, diğer kişiler, 
diğer ilişkiler ve diğer süreçler ile bir model çerçevesinde bağımlılık kurulabilecektir. 

1.4.3 3. Unsur Devamlılık: Sistemler Arası İletişim ve Sistem Devamlılığı 

TDUB’un hem kendi içinde pek çok bilgi sistemi uygulamasına sahip olması ve/veya gelecekte sahip olacağı 
varsayıldığında kurum dışı bir diğer paydaşlardan olan TKGM’ye ait TAKBİS sistemi ile iletişim içinde oluşu 
nedeniyle iş süreçlerinin devamlılığı birçok açıdan (mantıksal, süreçler arası, uygulamalar arası, sistemler arası 
vb.) iletişimin kesintisiz gerçekleşmesini gerekli kılmaktadır. URAN ve TARA uygulamalarının hem kendi içlerinde 
API temelli oluşu hem de sistem genelinde bir çok bileşenin (mimari, topoloji, donanım, bilgi güvenliği, erişim 
yönetimi vb.) kesintisizliği hedeflemesi kaçınılmazdır.  

SİSTEM’in devamlı hizmette oluşu pek çok bileşene bağlı olduğundan hem bu bileşenlere özgü biçimde bileşen 
yapısına uyumlu gösterge verilerine ilişkin izleme ve bileşen özgü yönetim araçları hem de bileşenler arası genel 
kararlılık göstergelerine ilişkin izleme araçları bilgi sistemi içinde yer alacaktır. 

1.5 Paydaşlar 

Bilgi sisteminin iç ve dış paydaşlar olarak iki grup paydaşı bulunmaktadır. 

1.5.1 1. Paydaş Grubu: TDUB 

TDUB Paydaş Grubu, TDUB yönetici ve çalışanları ile birlikte asıl değerleme hizmetini veren üyelerden 
oluşmaktadır. Bu paydaş grubu SİSTEM’in de sahibi olan ve bu nedenle de “İç Paydaş” olarak değerlendirilen 
gruptur. Bu gruba dahil olan paydaşlar değerleme hizmeti çerçevesinde ve yetkileri oranında doğrudan veya 
dolaylı biçimde yardımcı-yakın bazı verilere erişmeye de yetkili tek kullanıcılardır. 

1.5.2 2. Paydaş Grubu: TKGM 

TARA uygulaması tarafından araştırma için kullanılan TAKBİS verilerinin sahibi durumundaki TKGM dış paydaş 
olarak değerlendirilmiştir. Her ne kadar tek yönlü bir veri akışı TARA uygulamasına konu olsa da özellikle mali 
konular özelinde TGKM ile karşılıklı etkileşimde olunacaktır.  

1.5.3 3. Paydaş Grubu: Değerleme Raporu Hazırlama Hizmeti Alıcıları 

TDUB üyelerince sunulan Değerleme Raporu hazırlama hizmetinin doğrudan veya dolaylı alıcısı durumundaki 
kurumlar veya kişiler bilgi sistemi tarafından kendilerine ait verilerin işlenmesi dolayısıyla çeşitli noktalarda 
gözetilmesi gereken paydaş olarak değerlendirilen gruptur. 

1.6 Kullanıcılar – Uygulamaların Kullanıcıları 

1.6.1 WEB Uygulama Kullanıcı Rolleri 

WEB uygulamalarını kullanacak kullanıcı rolleri aşağıda belirtilmiştir. 

 TABA Bilgi Sistemi Yöneticileri 

 TDUB Yönetim Kurulu Üyeleri 

 TDUB Denetleme Kurulu Üyeleri 

 TDUB Çalışanları 

 Tüzel Kişi Üye Temsilcileri 
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 Gerçek Kişi Üyeler 

 Diğer Değerleme Şirketi Çalışanları 

1.6.2 API Uygulama Kullanıcı Tipleri 

API uygulamalarında kurumlara yönelik kullanıcı tipleri aşağıda belirtilmiştir. 

 Değerleme Kuruluşu API Kullanıcısı 

1.7 Proje – “TABA - Tapu Bilgileri Araştırması” Bilgi Sistemi Projesi 

PROJE temelde bu BELGE’de anlatılan ve yazılım geliştirmeye konu olan özelliklerin bir bilgi sistemini oluşturan 
yazılım uygulamalarının geliştirilmesi, kullanıma alınması ve işletiminden oluşmaktadır. Proje büyük oranda ayrı 
ayrı fazlardan oluşan uygulama yazılımı geliştirilmesine konu olan iş ve işlemlere ilişkin “Yazılım Geliştirme 
Süreçleri” yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Proje, “Yazılım Geliştirme Süreçleri” yürütülmesine ilişkin planlama 
yapılması ve kaynak yönetimini kapsamaktadır. Proje kapsamında aşağıda genel hatları belirtilen “Yazılım 
Geliştirme Süreçleri” yürütülecektir.  

1.7.1 Gereksinim Analizi 

Gereksinim Analizi aşaması yazılım geliştirme sürecinin ilk aşamasıdır. Bu ilk aşamada tüm paydaş gereksinimlerin 
eksiksiz tespiti gerekmektedir. (Bu doküman kapsamında gereksinimler uygulamalar özelinde gruplandırılmaya 
çalışılmıştır.) 

1.7.2 Fonksiyonların Belirlenmesi 

Bu aşamada, Gereksinim Analizi çalışmaları doğrultusunda yazılımdan beklenilen fonksiyonlar belirlenmelidir. 
Fonksiyon, önceden belirlenen özelliklerdeki girdilerin beklenilen çıktılar için kuralları belirli bir şekilde işlem 
görmesi olarak anlaşılmalıdır. 

1.7.3 Mimarinin Belirlenmesi 

Fonksiyonlar çerçevesinde belirlenen yazılım bileşenleri ve görünür dış özellikler ile bunlar arasındaki ilişkilerin 
dikkate alınarak sonrasında mantıksal, entegrasyon, yetki, iletişim gibi çeşitli bakış açılarına göre genel tasarım 
hatları belirlenmelidir. 

1.7.4 Tasarım 

Genel tasarım hatlarını içeren mimariye uygun olarak fonksiyonların veri tabanı, ara yüz, rol, yetki vb. belirli 
bileşen grupları haline getirilerek özellikleri belirlenmelidir. 

1.7.5 Uygulama (Programlama) 

Uygulama geliştirme sürecinde hazırlık ve gerçekleştirme olarak iki aşama bulunmalıdır. Uygulama 
gerçekleştirmesinden kastedilen yazılımın kodlanması işlemi olup, öncesinde hazırlıkların sağlıklı şekilde 
tamamlanması kodlama işleminde ortaya çıkacak sorunları en aza indirecektir. Tasarım sürecinden Uygulama 
sürecine geçişte mümkün oldukça hazırlık olarak Algoritma Geliştirme, Akış Çizelgesi Geliştirme ve Kod Taslağı 
Hazırlama işlemleri yapılmalıdır. 

1.7.6 Test 

Uygulama sonrasında yazılım kullanıma alınmadan önce çeşitli testlere tabi tutulmalıdır. Yazlım testleri; kaliteden 
emin olmak, yeniden geliştirme maliyetlerini aza indirmek, hataları en aza indirmek ve kullanıcı memnuniyetini 
artırmak amacıyla yapılmalıdır. Bu nedenle her bir test amacı aynı zamanda da bir başarı kriteri olarak kabul 
edilmelidir. 

1.7.7 Kullanıma Alma 

Test sürecini başarıyla tamamlayan yazılımlar belirli bir ilerleme işlemleri ile kullanıcının erişimine açılmalıdır. 
Kullanıma alma süreci, kullanıcıların canlı (prod) ortamda yazılımı başarıyla kullanmaya başlaması ile 
tamamlanmalıdır.  
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1.7.8 Bakım - İşletim 

Bu süreçte kullanımda olan yazılım ile ilgili çeşitli iyileştirme istekleri veya hata bildirimleri ile ilgili çalışmaların 
nasıl yapılacağı belirlenmiş olan kurallara göre gerçekleştirilmelidir. 

1.7.9 Yazılım Kalite İzleme 

Yazılım kalitesi, yazılım geliştirildikten sonra değil önce bütün geliştirme süreçleri içinde çeşitli izleme noktaları 
belirlenmeli sonrasında ise yazılım kullanıma alındığında etkin olarak izleme sonuçları karşılaştırılmalıdır. 

1.8 Ekip Üyeleri 

Başlangıçtaki uygulama geliştirilme dönemi ve kullanıma alınması sonrasındaki işletim döneminde (Yüklenici 
tarafındaki öngörülen kişi bilgileri bu döneme aittir.) proje taraflarının ekip üyeleri aşağıda belirtilmiştir 

1.8.1 TDUB Tarafı 

 Proje Lideri (1 kişi) (En az 15 yıl deneyimli) 

 Proje Yöneticileri (2 kişi) (En az 2 yıl deneyimli) 

 Sistem Analistleri (2 kişi) (En az 2 yıl deneyimli) 

 UAT Test Uzmanları (2 kişi) (En az 2 yıl deneyimli) 

1.8.2 Veri Merkezi Tarafı 

 Proje Temsilcisi (Müşteri Temsilcisi) (1 Kişi) 

 Ağ Mühendisi  (1 Kişi) 

 Bilgi Güvenliği Mühendisi  (1 Kişi) 

1.8.3 YÜKLENİCİ Tarafı 

 Proje Lideri (1 kişi) (En az 15 yıl deneyimli) 

 Proje Lider Yardımcısı (1 kişi) (En az 5 yıl deneyimli) 

 Proje Yöneticileri (4 kişi) (En az 2 yıl deneyimli) 

 Yazılım Yöneticisi (1 kişi) (En az 10 yıl deneyimli) 

 Yazılım Takım Liderleri (2 kişi) (En az 5 yıl deneyimli) 

 Yazılım Uzmanı (4 kişi) (En az 2 yıl deneyimli) 

 Sistem Yöneticisi (2 kişi) (En az 10 yıl deneyimli) 

 Yazılım Test Uzmanı (2 kişi) (En az 5 yıl deneyimli) 

 Yazılım Destek Uzmanı (2 kişi) (En az 2 yıl deneyimli) 

1.9 Başarı - Bilgi Sistemi Gelişimi Başarı Kriterleri 

 Değerlemeye konu gayrimenkullere raporlar ile ilişkilendirilmiş olacaktır 

 Değerleme hizmetini veren kuruluşların hizmet kapsamları kayıt altına alınmış olacaktır 

 TAKBİS araştırmasının en az insan gücüyle otomatik yapılması sağlanmış olacaktır 

 Hızlı bir hizmet bedeli ödeme yapısı kurulmuş olacaktır 

 Web Arayüz TS EN ISO 9241-151  standardında belirtilen AAA düzeyi karşılamalıdır. 

 

 


