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1. Kapsam 

Bu şartname İstanbul Kültür Üniversitesi’ne ait, Haziran 2022 sonu üretici desteği sonlanacak 
olan, 2 adet Check Point 13500 Firewall cihazının yerine güncel Check Point Firewall cihazlarının  
lisansları ile birlikte satın alınması işlerini kapsamaktadır. 

 

2. Tanımlar 
- İDARE: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İKÜ) 
- YÜKLENİCİ: İşi yüklenecek olan gerçek ya da Tüzel Kişi 

 

3. Teknik Şartlar 

1. YÜKLENİCİ; Tablo 1’de belirtilen, lisansları 29.06.2022 tarihinde bitecek olan, İDARE’ye ait 
ürün kalemlerinin, üreticinin imkan tanıdığı şartlar çerçevesinde geri alım maliyetlerini de 
düşerek, Tablo 2’de belirtilen model ve adette cihazı, belirtilen tarihe kadar geçerli olacak 
lisanslarıyla temin edecek, lisanların aktifleştirilmesini sağlayacak ve lisans bilgilerini İDARE’ye 
iletecektir. Ayrıca mümkünse İDARE’ye ait cihazlar üzerinde bulunan SSLVPN lisansları yeni 
cihazlara aktarılacaktır. Bu mümkün değilse yeni cihazların lisanslarına 200 adetlik SSLVPN lisansı 
da eklenmelidir. 
 
No ÜRÜN TANIMI BİRİM MİKTAR Lisans Sonu 

1 

Check Point 13500 Firewall - Next 
Generation Threat Prevention Gateway 
Blades Package for 13500 Appliance (IPS, 
APCL, UR.LF, AV, ABOT, ASPM) 

SSLVPN (200 adet) 

ADET 2 29.06.2022 

Tablo 1 (İDARE’ye ait cihazlar) 
 
No ÜRÜN TANIMI BİRİM MİKTAR Lisans Süresi 

1 
Check Point 6600 Plus Configuration 
(lisanslar 2 adet ürün için yedekli olarak 
çalışacak şekilde olacak) 

ADET 2 29.12.2023’de 
bitecek şekilde 

Tablo 2 (İDARE’nin talep ettiği cihazlar) 
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2. YÜKLENİCİ Check Point nezdinde Check Point tarafından akredite edilmiş “Check Point 
Distributor” veya en az üç yıldızlı “Check Point Partner” akreditasyonlarından birine sahip 
olmalıdır. İlgili akreditasyonunu belgeleyebilmelidir. İlgili akreditasyon en az 3 yıl önce alınmış ve 
güncel olmalıdır.  

3. YÜKLENİCİ; sermaye şirketi şeklinde kurulmuş olmalı, ortaklık yapısı şeffaf ve açık olmalıdır. 

4. YÜKLENİCİ, destek hizmetini gerçekleştirebilecek personele, gerekli teknik donanıma, belge 
ve kayıt düzenine sahip olmalıdır. 

5. YÜKLENİCİ’nin, yurtdışında ya da Türkiye’deki yetkili otoritelerce faaliyette bulunduğu alanla 
ilgili yetkilerinin iptal edilmemiş ya da kısıtlanmamış olması gerekmektedir. 
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