
 

 

1. GİRİŞ  

 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAP) Vakfı 1985 yılında koruyucu sağlık 

hizmetleri kapsamında sunulmakta olan anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması 

çalışmalarını desteklemek üzere kurulmuştur. TAPV cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı alanında toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde hak temelli bir yaklaşım ile 

çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda cinsel eğitim, güvenli annelik, üreme 

sağlığı riskleri, doğurganlığın düzenlenmesi, cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonlar konularında çalışmalar yürütmekte ve yerel yönetimler ile iş birliği 

kurarak hassas grupların cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimini 

güçlendirmek üzere çalışmaktadır. 

 

Avrupa Birliği (AB) Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Programı tarafından 

fonlanan “Türkiye’de Üreme Hakları ve Sağlığı Platformunun Güçlendirilmesi” 

projesi kapsamında Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu’nun 

(CSÜSP) örgütsel ve kurumsal kapasitesini güçlendirilmesi ve savunuculuk 

faaliyetleri temelinde platformun yurttaşlar, STK’lar ve özel sektöre erişiminin ve 

merkezi ve/veya yerel otoriteler arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. CSÜSP, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkına ve hizmetlerine 

hiçbir ayrımcılık olmadan erişimi desteklemek üzere çalışan uluslararası, ulusal 

veya yerel sivil toplum örgütleri, akademik kurumlar, meslek örgütleri ve 
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akademisyenlerin bir araya gelerek ortak savunuculuk çalışmaları 

gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Proje 03.02.2020 tarihinde 

başlamış olup 02.02.2023 tarihinde tamamlanacaktır.  

CSÜSP savunuculuk faaliyetlerini veri ve kanıta dayalı olarak gerçekleştirerek; 

Türkiye’deki üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmet ve haklarının güncel 

durumunu ortaya koymayı ve ilgili hak ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmayı 

amaçlar. Platform çalışmaları kapsamında Türkiye’de cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı hizmetleri ve haklarının güncel durumunun ortaya konması için bir izleme 

raporu oluşturulacaktır. Bu şartnamede ilgili izleme raporu ve araştırma sürecine 

ilişkin teknik detaylar sunulmaktadır. 

 

2. AMAÇ 

CSÜSP cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CS/ÜS) hakları ve hizmetlerine erişimi 

savunuculuk temelinde artırmayı amaçlar. Platformun savunuculuk faaliyetlerinin 

ana hattını belirlemek, CS/ÜS alanında yerel ve ulusal düzeyde olumlu ve anlamlı 

bir değişim yaratabilmek için ilgili hizmet ve hakların güncel durumuna ve 

savunuculuk alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin kapsamlı bir çerçeveye 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple aile planlamasında karşılanmayan ihtiyaçlar, 

riskli gebelikler ve anne ölümleri, yaşa göre yapılandırılmış kapsamlı cinsel sağlık 

eğitimi,  gençlerin ve diğer dezavantajlı grupların cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerine erişimleri konularının 

önceliklendirileceği bir izleme raporu hazırlanacaktır.  

Türkiye’de cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri ve haklarının güncel 

durumuna ilişkin izleme çalışmasının gerçekleştirilmesi ve ilgili raporun 

oluşturabilmesi için araştırma hizmet alımı yapılacaktır. TAPV bu şartnamede 

belirtilen özelliklerde bir araştırma önerisi sunabilecek ve ilgili izleme raporunu 

hazırlayabilecek yetkinlikte, sivil toplum örgütleri ile çalışma deneyimi olan 



 

kurum veya bağımsız çalışan kişilerden ve araştırmacılardan teklif almak 

istemektedir.  

 

3. TARAFLAR 

Bu Şartname kapsamında teklif isteyen taraf Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması 

Vakfı (TAPV), teklif veren taraf ise “Teklif Sahibi” olarak tanımlanmıştır. 

 

4. ALINACAK HİZMETİN TANIMI, KAPSAMI VE TEKNİK 

ŞARTNAMESİ 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Çerçevesi 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, 2006a) cinsel sağlığı “herhangi bir hastalık ya da 

işlevsizliğin bulunmamasından ziyade cinselliğe ilişkin bütünlüklü bir fiziksel, 

duygusal, zihinsel ve sosyal iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Cinsel sağlık ve 

üreme sağlığı kavramlarına ilişkin teorik tartışmalar ve farklı tanımlamalara 

ilişkin arayışlar devam etse de Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus ve Kalkınma 

Konferansı (ICPD) Eylem Programı’nda belirtildiği üzere; üreme sağlığı 

bilgilendirilmiş, özgür ve sorumlu kararlar alma özgürlüğü ve üreme yeterliliği 

ile ilgilidir. Aynı zamanda, bireylerin üreme davranışları hakkında 

bilgilendirilmiş, özgür ve sorumlu kararlar almalarını sağlamak için üreme 

sağlığına ilişkin bir dizi bilgiye, ürünlere, tesislere ve hizmetlere erişimi de 

içerir. 

1994 yılında gerçekleştirilen BM Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 

Konferansı’nda üreme hakları ve cinsel haklar temel insan hakları kapsamında 

tanımlanmıştır. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları ayrımcılığın önlenmesi, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ilgili sağlık hizmetlerinden adil bir 

şekilde yararlanma ve dezavantajlı grupların haklarının korunması bakımından 

pek çok temel insan hakları metninde de doğrudan ya da dolaylı olarak koruma 

altına alınmıştır. BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 



 

Sözleşmesi (CEDAW) (Madde 2, 12, 16), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Uluslararası Sözleşmesi (Madde 12-1), BM Engellilerin Haklarına İlişkin 

Sözleşme (Madde 23, 24) ve Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan 

Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi (Madde 3) ilgili hakları 

koruma altına alan uluslararası metinler arasında yer almaktadır. 

Türkiye cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları alanına ilişkin birçok 

uluslararası sözleşmeye taraf olan, BM Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 

Konferansı (UNKK) Eylem Planı’nı imzalayan ve iç hukukunda da ilgili hak ve 

hizmetlere ilişkin düzenlemeleri yapan bir ülkedir. 1994 yılında oluşturulan BM 

UNKK Eylem Planı’nın gözden geçirildiği ve Nüfus ve Kalkınma: 2015 sonrası 

program çerçevesinin oluşturulduğu dönemde Türkiye’de anne ve bebek 

ölümlerinin önemli ölçüde azaldığı, yöntem kullanımında yaklaşık %47’lik bir 

artış olduğu, gebeliklerin “düşükle” sonlandırılma oranlarının düştüğü ve 

HIV/AIDS ve benzeri cinsel yolla bulaşan hastalıklarda ise önemli artışlar tespit 

edilmiştir. CS/ÜS alanında çeşitli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen 2018- 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırma (TNSA) raporu riskli gebeliklerin halen 

yüksek olduğunu, çocuk yaşta zorla evlilikler ve ergen gebeliklerinin önemli bir 

sorun olmaya devam ettiğini ve karşılanamayan aile planlaması ihtiyacının 2013 

yılı verilerine göre iki katına çıktığını göstermektedir. Benzer şekilde, 2010 yılı 

sağlıkta dönüşüm süreci ile birlikte koruyucu sağlık hizmetleri yaklaşımı geri 

plana atılmış ve CS/ÜS alanının farklı boyutlarında haklara erişimde sıkıntılar 

yaşanmıştır. Karşılanamayan aile planlaması ihtiyacındaki önemli artışın yanı 

sıra halen gençlere yönelik okul temelli cinselliği de içeren kapsamlı eğitim 

programları sunulmamakta, sonuçta özellikle genç kızlar, engelli gençler ve 

LGBTİ+ gençler istismara ve şiddetin farklı boyutlarına açık hale gelmektedir.  

BM- UNKK Eylem Planı ve ilgili ülke verileri, TNSA sonuçları ve CS/ÜS 

alanında akademik çalışma yapan tekil araştırmacı örnekleri dışında Türkiye’de 

cinsel sağlık üreme sağlığı ve haklarına ilişkin güvenilir veri ve kapsamlı ve 



 

sistematik literatür taraması gibi çalışmaların bulunması oldukça zordur. İkinci 

bir zorluk da yasal çerçevenin birçok cinsel sağlık üreme sağlığı hizmet ve 

haklarını korumasına karşın uygulamalarda, toplumun bu hizmetlere erişiminde 

önemli sıkıntıların yaşanması ve bu durumun hizmet açığı ile sonuçlanmasıdır. 

Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu oldukça sınırlı verinin 

bulunduğu ve haklara erişimde sorunların yaşandığı bu alanda; toplumsal 

cinsiyet eşitliği temelinde karşılanmayan sağlık gereksinimlerinin, hizmet 

açığının azalması, haklara erişimin artırılması ve özellikle ayrımcılığa uğrayan 

grupların bilgi, danışmanlık, eğitim ve sağlık hizmetlerinden tam ve eşit bir 

şekilde yararlanması için savunuculuk faaliyetleri yürütecektir. Platformun 

temel savunuculuk faaliyetleri toplantılar, kapasite geliştirme eğitimleri, yerel 

yönetimler ile görüşme ve buluşmalar, ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile 

görüşme ve buluşmalar, sosyal medya kampanyaları, araştırma ve izleme 

çalışmaları ve çevrimiçi ya da yüz yüze toplantılar gibi araçlarla 

gerçekleştirilecektir. Platform tüm savunuculuk faaliyetlerini veri ve kanıt 

temelli sürdürerek uygulamada iyileşme sağlayacak revizyon ve dönüşümleri 

hedeflemektedir.  Bu bağlamda öncelikli hedef grupları da sağlık hizmet 

sunucuları, meslek örgütleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, bürokratlar, ilgili 

bakanlık ve kamu birimleri gibi karar vericilere ve uygulayıcılardır. Bu 

grupların yanı sıra savunuculuk faaliyetleri ile toplumun farklı kesimlerinde 

üreme sağlığı ve cinsel sağlık ve ilgili haklara ilişkin farkındalığın artırılması ve 

aile planlaması ile ilgili nitelikli hizmet ve modern yöntemlere başvuruların 

artırılması da hedeflenmektedir.  

Bu şartnamede özellikleri belirtilen İzleme Raporu da Platform’un temel 

çalışmalarından biri olacak ve Platform’un savunuculuk stratejisi, iletişim planı 

ve önceliklerinin belirlenmesine yön verecektir. İlgili raporda Türkiye’de CS/ÜS 

hizmet ve haklar alanında güncel durum, alandaki öncelikli ihtiyaçlar ve boşluklar 

sistemli ve kapsamlı bir şekilde tanımlanacak, eldeki mevcut veriler eleştirel bir 



 

bakış açısıyla ele alınacak, öncelikli ihtiyaç alanlarında seçilecek başlıklar üzerine 

sınırlı sayıda nitel araştırma yürütülecek ve ortaya çıkan verilerin sentezlenmesi 

ile birlikte CS/ÜS hizmet açığı ve hak ihlallerinin gençler ve kadınlar başta olmak 

üzere tüm dezavantajlı gruplar ve toplumun tamamı için ne anlama gelebileceği 

üzerine projeksiyonlar sunularak, gelecek çalışma ve savunuculuk faaliyetlerine 

ilişkin öneriler sunulacaktır. (a) Riskli gebelikler ve anne ölümleri, (b) aile 

planlamasında karşılanmayan ihtiyaçlar ve (c) cinsel sağlık ve üreme sağlığı -

gençler ve dezavantajlı grupların hizmetlere erişimi konuları başta olmak üzere, 

araştırmacıların yukarıda sunulan çerçeveye ilişkin başlıkları önceliklendirerek ve 

ilgili yöntemleri tanımlayarak araştırma önerilerini hazırlamaları beklenmektedir.  

Sunulan öneriler TAPV tarafından değerlendirilerek araştırma önerisi son haline 

getirilir.  

4.2. Teklif Sahiplerinin Sunacağı Belgeler 

İlgili teklifin değerlendirmeye alınabilmesi için Teklif Sahibi’nin aşağıdaki 

belgeleri iletmesi gerekmektedir. 

a. Tedarikçi Bilgi Formu 

b. Araştırma Önerisi (Format ve içerik aşağıdaki bölümde tanımlanmıştır.) 

c. Detaylı Maliyet Planı 

d. Kontrol Listesi 

4.2.1.  Araştırma önerisi: Genel çerçeve 

Sunulacak olan araştırma önerisi bir önceki bölümde açıklanan çerçeveye uygun 

ve belirtilen öncelikli alanları kapsayacak nitelikte olmalıdır. TAPV araştırmayı 

üç aşama olarak kurgulamıştır ve gelecek önerilerin bu kurguyu koruyarak, 

zenginleştirmesi beklenmektedir.  

a. İlk aşama “Literatür Taraması / Masaüstü Araştırma” çalışmasını 

içerecektir. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı alanında Türkiye Nüfus ve 

Sağlık Araştırmaları Serisi ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili veri ve çalışmaları 

da dahil olmak üzere önemli sayıda kaynak, tez, yayın ve makale 



 

bulunmaktadır. Teklif sahibinin izleme raporu için belirlenen başlıklara 

ilişkin bilgi, analiz ve kaynakları karşılaştırmalı ve eleştirel bir şekilde 

incelemesi ve raporlaştırması beklenmektedir. İlgili başlıklara dair 

araştırma ve raporlar, yasal düzenlemeler, politikalar ve diğer literatür 

temel kaynakları oluşturacaktır. Bu temel kaynakların sentezi ile birlikte 

alandaki boşluklar, bilgi ve veri ihtiyacı ortaya çıkarılacak ve ilgili 

ihtiyaçlar da raporlamaya dahil edilecektir. 

b. İkinci aşama “Nitel Araştırma” çalışmasını içerecektir. “Masaüstü 

Araştırma” raporuna bağlı olarak ortaya çıkan bilgi ve veri ihtiyacını 

karşılamak ve çalışmayı zenginleştirmek üzere araştırmacıların nitel 

araştırma yöntemleri ile çalışma yürütmesi beklenmektedir. Bu yöntemler 

içerisinde kilit kişiler ile derinlemesine görüşmeler, odak grup görüşmeleri, 

çevrimiçi bireysel ya da grup görüşmeleri bulunabilir. Nitel araştırma 

sonuçlarının Platform’un savunuculuk stratejisi ve iletişim dili oluşturma 

çalışmaları için yeterince kapsayıcı olması gerekmektedir. Savunuculuk 

çalışmalarında bireylerin deneyimleri, yaşadıkları güçlükler ve çözüm 

önerileri gerçekçi ve kapsayıcı bir zemin sunduğundan, araştırma 

yönteminin ilgili içeriği oluşturabilecek şekilde seçilmesi ve analizin ve 

raporlamanın da bu doğrultuda yapılması beklenmektedir. 

c. Üçüncü aşama ise ilk iki aşamada ulaşılan veri ve bilgilerin sentezlenmesini 

ve Türkiye’de CS/ÜS alanına ilişkin projeksiyonların ve önerilerin 

sunularak; raporun tamamlanmasını içerir. Raporun tamamlanmış halinde 

yönetici özetinin ve ilgili başlıklara dair savunuculuk çalışmaları 

önerilerinin de bulunması beklenmektedir. 

4.2.2. Araştırma önerisi: Format ve içerik 

Araştırma önerisi formatı: 

Araştırma önerisi (kapak sayfası, özgeçmişler, finansal teklif ve referanslar 

haricinde) en fazla 6 sayfa olarak hazırlanmalıdır.  



 

 

 

Araştırma önerisinin içeriği:  

Araştırma önerisi ilgili teklif sahibi ve önerilen araştırma ekibinin araştırmayı 

nasıl yürüteceğini, CS/ÜS alanından hangi başlıklara odaklanacağını, araştırma 

yöntemlerini ve izleme raporunun son halini nasıl oluşturacağına ilişkin detaylı 

bilgi içermelidir. Teklif Sahibi’nin hazırlamış olduğu araştırma önerisinde 

aşağıdaki başlıkların her birine ilişkin bilgi sunması beklenmektedir. 

1. Kapak sayfası: Başlık, teklif sahibinin iletişim bilgileri, kurum ismi, 

kurum ve araştırma ekibi üyelerinin e-posta ve iletişim bilgilerini 

içermelidir. 

2. Araştırma arkaplanı: Araştırma kapsamında önceliklendirilen konu ve 

seçilen değişkenler göz önüne alınarak, Türkiye’de cinsel sağlık üreme 

sağlığı ve hakları alanındaki mevcut çalışmaları ve araştırma ihtiyacını 

özetleyen bir giriş yazısı sunulmalıdır. Teklif Sahibi’nin CS/ÜS alanı ve 

alandaki güncel eksiklik ve ihtiyaçlara ilişkin yetkinliğini ilgili arka plan 

yazısı ile sunması beklenmektedir. 

3. Yöntembilim (Metodoloji): Araştırma ekibinin izleme raporunun 

oluşturulması aşamasında yöntemsel olarak izleyeceği yol ve kullanacağı 

araç ve yöntemlerin bu başlık altında tanımlanması gerekmektedir. Bu 

bölüm hazırlanırken TAPV’nin araştırmaya ilişkin oluşturduğu genel 

çerçeve göz önüne alınmalı ve bu çerçeve korunarak, yeni öneriler 

sunulmalıdır.  

a. Araştırma soruları: Masaüstü araştırma/literatür taraması ve nitel 

araştırma aşamalarında araştırmacıların hareket noktası olan 

araştırma soruları tanımlanmalıdır. 

b. Masaüstü araştırma alanları: Masaüstü araştırma için belirlenen 

alanlar, ilgili alanlarda kullanılacak olan temel veri kaynakları ve 



 

başlık seçiminin arka planı anlatılmalıdır. İlgili başlık seçimi ve 

taramaya ilişkin yöntemsel bilgi sunulmalıdır.   

c. Nitel araştırma alanları: Alandaki bilgi ve çalışma açığı 

doğrultusunda nitel araştırma başlıkları ve yöntemleri belirlenmeli, 

çalışmanın yürütüleceği grup tanımlanmalı, ilgili seçimin arkaplanı 

açıklanmalı ve sonuçların analizi ve sunumuna ilişkin bilgi 

verilmelidir. Teklif sahiplerinin ilgili analiz ve raporlama 

yöntemlerini detaylı bir şekilde belirtmeleri beklenmektedir. 

d. Araştırma uygulama aşamaları: Araştırmanın uygulama aşamaları 

sıralı olarak sunulmalı ve hangi aşamada hangi araştırmacının rol 

alacağına ilişkin bilgi sunulmalıdır.  

e. Etik ilkeler: Araştırma süresince benimsenecek etik ilkeler ve izin 

süreçleri tanımlanmalıdır. 

4. Kısa Kurumsal Profil ve Özgeçmişler: Araştırma ekibi bağlı 

bulundukları kurumun yapısı ve geçmiş çalışmalarını içeren bilgi 

sunmalıdır (Bkz: Tedarikçi Bilgi Formu). İlgili form dışında araştırma 

ekibinde yer alan tüm araştırmacıların özgeçmişleri benzeri geçmiş 

çalışmalarını, eğitim, çalışma, araştırma ve yayın bilgilerini içerecek 

şekilde sunulmalıdır.  

5. Finansal Teklif ve Zaman Çizelgesi: Araştırmanın bütçesi Finansal Teklif 

Formu’nda sunulan formata uygun olarak hazırlanmalı ve sunulmalıdır. 

Araştırmanın aşamaları ve TAPV’nin sunduğu iş/gün sayısı göz önüne 

alınarak, bir zaman çizelgesi oluşturulmalıdır. TAPV bu şartnamede 

belirtilen araştırma hizmetinin toplam 55 iş gününde bitirilmesini ve 

raporun nihai halinin en geç 20.12.2020 tarihinde sunulmasını 

beklemektedir. Masaüstü araştırma sürecinin tamamlanmasını takiben 

15.10.2020 tarihinde ilk ara raporun sunulması beklenmektedir. Finansal 

teklif ve zaman çizelgesi bu bilgi göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.  



 

4.3. Beklenen Tecrübe, Yetkinlik ve Özellikler  

Araştırma ekibinde yer alacak kişilerin: 

• Üreme sağlığı ve haklarına yönelik araştırma konularına hakim olması 

• Nicel ve nitel araştırma yöntemleri konusunda en az 5 yıl deneyimli olması, 

• Cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında teorik ya da uygulamalı 

çalışmalarının bulunması, 

• Benzer masaüstü araştırmalara ve nitel araştırmalara ilişkin deneyim sahibi 

olması,  

• Önerilen araştırma ekibinden en az bir kişinin ilgili bilim alanlarından 

doktora derecesinin bulunması beklenmektedir. 

 

5. TEKLİFLERİN SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Şartnamede belirtilen özelliklerde kurumsallaşma danışmanlığı hizmeti için teklif 

sunmak isteyen kurum ya da bağımsız çalışanların aşağıdaki belgeleri tarafımıza 

iletmeleri gerekmektedir. Eksik belgesi bulunan ya da belirtilen zamanda 

başvurusunu gerçekleştirmeyen kurum / bağımsız çalışanların teklifleri kabul 

edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

a. Kurum Profili ve Araştırmacıların Deneyimi (Ek 2- Tedarikçi Bilgi Formu, 

kurumsal tanıtım, ekip bilgisi, projede görev alacak araştırmacıların 

özgeçmişi. Özgeçmişlerde geçmiş araştırma tecrübeleri ve akademik 

çalışmalara ilişkin detaylı bilgi verilmesi beklenmektedir.) 

b. Araştırma Önerisi (4.2.1. ve 4.2.2. Maddelerinde belirtilen özellik ve 

formata uygun şekilde hazırlayınız.) 

c. Detaylı Maliyet Planı (EK 1’de sunulan formu kullanınız.) 

d. Kontrol listesi (EK 3 - Şartnamede belirtilen kontrol listesini doldurarak, 

teklifinize ekleyiniz.) 



 

 

Teklifler “Teknik Değerlendirme” ve “Mali Değerlendirme” olmak üzere iki ayrı 

değerlendirmeye tabii tutulacaktır. Teknik değerlendirme puanı 50’den düşük 

olan teklifler mali değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Değerlendirme kriterleri 

aşağıda belirtilmiştir.  

 

a.      Kurum profili ve araştırmacıların deneyimi (%30) 

b.      Araştırma yaklaşım ve yöntemler (%25) 

c.      Araştırma kapsamı (%25) 

d.      Maliyet planı (%20) 

 

6. İDARİ KURALLAR 

Başvuru sahibinin teklif verirken aşağıdaki idari kurallara uyması 

gerekmektedir.  

6.1 Detaylı teknik ve fiyatlandırma bilgilerini içeren teklif, teknik teklif ve 

finansal teklif ayrı zarflarda olmak üzere 20.07.2020 17:00’ye kadar TAPV’nın 

aşağıda belirtilen adresine kapalı zarf içerisinde kargoyla veya elden teslim 

edilebilir. Teklifin konulduğu zarfın üzerine ihalenin referans numarası olan 

REF:AB/2020-0012/1 ibaresi yazılmalıdır. Teklifin her sayfasında imza ve paraf 

bulunması zorunludur.  COVID19 salgınına ilişkin alınan tedbirler nedeniyle 

teslimatta sorun yaşanmaması için kargo ile gönderim Yurtiçi Kargo firması 

aracılığıyla yapılmalı ve gönderi takip numarası info@tapv.org.tr’ ye 

iletilmelidir.  Elden teslim için teslim tarihinden en az iki iş günü öncesinde 

teslim gün ve saati belirtilerek randevu talep edilmelidir. 

 

Adres: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 

Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür 

Mahallesi 34340 Beşiktaş/İstanbul 

Telefon: 0 (212) 257 79 41 

mailto:info@tapv.org.tr


 

  

6.2 Başvuru sahibi teklifinde yer alan fiyatlandırmayı Türk Lirası cinsinden ve 

KDV Muaf olacak şekilde yapmalıdır.  

 

6.3 Başvuru Sahibinin, teklifinin kabul edilmesi durumunda “Hizmet Sözleşmesi” 

imzalanacaktır. Söz konusu Hizmet Sözleşmesi dışında Hizmet Sağlayıcı kuruma 

ait başka bir sözleşme imzalanmayacaktır.  

 

6.4 Bu iş tanımı kapsamında hazırlanacak olan tüm çıktıların tüm mülkiyeti ve 

kullanım hakkı; TAPV’ye aittir. 

 

6.5 Teklif formları başvuru sahibi yetkili kişisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli 

olarak sunulmalıdır. 

 

6.6 Teklifler 30 sayfayı geçmemelidir. 

 

7. TAKVİM VE İŞİN TESLİMİ 

Süreç Tarih 

Teklif Davet Mektubunun Gönderilmesi  30.06.2020 

Tekliflerin Teslimi 20.07.2020 

Tekliflerin Değerlendirilmesi 24.07.2020 

Hizmet Sağlayıcının Açıklanması 27.07.2020 

Sözleşmenin İmzalanması 29.07.2020 

Çevrimiçi Brief ve İlk Araştırma Planına İlişkin 

Geribildirim ve Önerilerin Sunulması (TAPV & Teklif 

Sahibi) 

30.07.2020 

Araştırma Planının Revize Edilerek TAPV’ye İletilmesi 07.08.2020 



 

 

Teklif sahipleri iş tanımı, başvuru ve değerlendirme süreci ile ilgili sorularını 

10.07.2020 tarihi saat 12:00’ye kadar info@tapv.org.tr adresine “REF:AB/2020-

0012/1”ibaresini konu kısmına ekleyerek iletmelidir. 

İletilen soruların cevapları 12.07.2020 tarihinde tüm teklif sahiplerine 

iletilecektir.  
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EK 1. Detaylı Maliyet Planı 

 

  Birim  Adet  Birim fiyat Toplam  

1. İnsan Kaynakları       0 

     1.1. Proje Koordinatörü  Gün      0 

     1.2. Araştırmacı Ücretleri          Gün   0 

     1.3. Saha Çalışanları Ücretleri  Gün     0 

     1.4. Deşifre ücretleri        Gün      0 

     1.5. Diğer (Belirtiniz)  Gün      0 

Toplam Gün    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK 2. Tedarikçi Bilgi Formu 

 

1. Tedarikçi Genel Bilgiler 

Tedarikçinin Ticari Ünvanı : 

 

Adresi    : 

 

Kuruluş Yılı   : 

 

Web sitesi   : 

 

Sosyal Medya Adresleri : 

 

Çalışan Sayısı   : ….. Tam Zamanlı …..Yarı Zamanlı 

 

Telefon   : 

 

E-posta   : 

 

 

2. Finansal Bilgiler 

Vergi Dairesi & No   : 

 

Banka Hesap Bilgileri (IBAN) : 

 

Son 3 yılın satış gelirleri (binTL) :  ……….. 2019 ………..2018 ………..2017 

 

 

3. Deneyim 

Sivil Toplum Kuruluşları, BM, Kamu, Yerel Yönetimler, Uluslararası Yarım Kuruluşlarıyla 

son üç yılda yapılan sözleşmeler varsa belirtiniz. 

 
Kurum Yıl Sözleşme Tutarı 

   

   

   

 

 

 

 



 

 

EK 3. Kontrol Listesi 

 

 Mevcut Mevcut Değil 

EK 1 Detaylı Maliyet Planı   

EK 2.a. Tedarikçi Bilgi Formu   

EK 2.b. Araştırmacıların Özgeçmişleri   

EK 2.c. Kurum Profili ve Deneyimi    

EK 3. Kontrol Listesi   

   

 Evet  Hayır 

İlgili teklif dosyasının her sayfası imzalı 

ve kaşeli mi? 

  

Araştırma önerinizi 4.2.1 ve 4.2.2’de 

belirtilen özelliklere uygun olarak 

hazırlayıp, ilgili teklif dosyasına eklediniz 

mi? 

  

Finansal teklifiniz KDV muaf olacak 

şekilde ve TL cinsinden sunuldu mu? 

  

 


