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ZEYİLNAME - 01
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi VERİ MERKEZİ YÖNETİLEN HİZMETLERİ işine ait
zeyilnamedir.
Konu: İdari Şartnamede, Teknik Şartname ve Sözleşmedeki değişiklikler ve İlaveler
DEĞİŞİKLİKLER
I.İDARİ ŞARTNAME
Eski hali : Madde 18- Alt yükleniciler
18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İş bu zeyilname ile idari şartnamenin 18 nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yeni hali : Madde 18- Alt yükleniciler
18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, tüm sorumluluk ve cezai yükümlülükler
Yükleniciye ait olmak üzere, Alt Yüklenici çalıştırılabilir. Tek bir sözleşme yapılacak olup,
sözleşme sadece Yüklenici ile imzalanacaktır. Sözleşmedeki yükümlülükleri ve oluşacak
cezai müeyyideleri yerine getirme sorumluluğu tamamen Yüklenici ’dedir. Yüklenici hiç
suretle, Al Yüklenicileri bahane ederek bu sorumluluktan feragat edemeyeceğini
peşinen kabul eder.
18.2. Talep edilen teknik ve mesleki yeterliliğe ilişkin belgelerin Yüklenici veya Alt
yüklenicileri tarafından ibraz edilmesi zorunludur.
II.TEKNİK ŞARTNAME
İş bu zeyilname ile teknik şartnamenin maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1.1.6.
Eski hali : Yüklenicinin halihazırda 7/24 monitoring hizmetini kendi kaynakları
(personeli) ile veriyor olması zorunludur.
Yeni hali : Yüklenicinin halihazırda 7/24 monitoring hizmetini kendi kaynakları
(personeli) veya Alt Yüklenicisinin personeli ile veriyor olması zorunludur. Personelin
CV’si İdare ile paylaşılacak, onayı alınacaktır.
Madde 1.1.9.
Eski hali : YÜKLENİCİ bünyesinde PMI ve ITIL v3 sertifikalarına sahip personel
bulunduracak ve sertifikasyonları beyan edecektir.
Yeni hali : YÜKLENİCİ bünyesinde PMI veya ITIL v3 sertifikalarına sahip personel
bulunduracak ve sertifikasyonları beyan edecektir.
3. Kapsam başlığı altında,
Eski hali : YÜKLENİCİ İKÜ’ye hizmet vereceği Ana Veri Merkezi Cloud’u İstanbul il sınırları
veya Gebze içerisinde minimum TIER3 seviye bir veri merkezinde konumlandırabilir.
Yeni hali : YÜKLENİCİ İKÜ’ye hizmet vereceği Ana Veri Merkezi Cloud’u İstanbul il sınırları
veya Gebze içerisinde minimum TIER-III sertifikalı bir veri merkezinde
konumlandırabilir.
3.Kapsam, Felaket Kurtarma Merkezi Hizmetleri başlığı altında,
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Eski hali : Felaket Kurtarma Merkezi olarak İstanbul sınırları dışında, İstanbul’dan
coğrafi farklılık esas alınarak en az 300 Km uzakta olacak en az TIER3 DC (Veri Merkezi)
standartlarını destekleyen bir DC’de hizmet verilecektir.
Yeni hali : Felaket Kurtarma Merkezi olarak İstanbul sınırları dışında, İstanbul’dan
coğrafi farklılık esas alınarak en az 300 Km uzakta olacak en az TIER-III sertifikalı bir
DC’de hizmet verilecektir.
III.SÖZLEŞME
Eski hali: Madde 14- Alt yükleniciler
14.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İş bu zeyilname ile sözleşmenin 14 nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yeni hali: Madde 14- Alt yükleniciler
14.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, tüm sorumluluk ve cezai yükümlülükler
Yükleniciye ait olmak üzere, Alt Yüklenici çalıştırılabilir. Tek bir sözleşme yapılacak olup,
sözleşme sadece Yüklenici ile imzalanacaktır. Sözleşmedeki yükümlülükleri ve oluşacak
cezai müeyyideleri yerine getirme sorumluluğu tamamen Yüklenici ’dedir. Yüklenici hiç
suretle, Al Yüklenicileri bahane ederek bu sorumluluktan feragat edemeyeceğini
peşinen kabul eder.
14.2. Talep edilen teknik ve mesleki yeterliliğe ilişkin belgelerin Yüklenici veya Alt
yüklenicileri tarafından ibraz edilmesi zorunludur.
İLAVELER
IV.SÖZLEŞME
İş bu zeyilname ile sözleşmedeki 16.maddeye 16.11 bendi ilave edilmiştir.
Madde 16 – Tarafların Yükümlülükleri
16.11. Sözleşme sonunda, bir sonraki ihale ile işin başka bir Yüklenicinin uhdesine
kalması halinde, geçiş ile ilgili tüm sorumluluk mevcut Yüklenici ’de olacaktır. Geçişin
zamanında ve İdare’yi mağdur etmeyecek şekilde tamamlanması konusunda mevcut
Yüklenici bilabedel gerekli desteği ve hizmeti sağlayacak olup, İdare’nin gereken
desteğinin sağlanmaması nedeni ile uğrayacağı zarardan doğrudan sorumlu olacaktır.
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