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AMAÇ ve KAPSAM: Ordu üniversitesinde kullanılmakta olan bilgisayar cihazlarına donanım parçası 
eklenmesiyle performansının artırılması amaçlanmaktadır. Bu şartname, yeni alınacak ürünlerin 
mevcut kurum sistemlerine  entegre edilmesi sürecinde, işin uygulanması için oluşturulan talimatlara 
uygun olarak ürünlerin  sorunsuz ve çalışır  durumda idareye teslimini kapsamaktadır 

 
 

GENEL HUSUSLAR 
1. Yüklenici kurum bilişim cihazlarına ilave donanım parçası ürünlerin uygulanma  iş planlarını, 

görevlendireceği personel bilgilerini işe başlamadan önce idareye bildirecektir. İdarenin onayını 
aldıktan sonra kurumun belirlediği personeller gözetiminde işlemlerini kurumun belirlediği 
yerlerde yürüteceklerdir. 

2. Kullanıcı Hesapları(User Account)koruma parolası olan cihazlara sorumlu yetkilisi tarafından şifre 
giriş işlemi yapılmak suretiyle sistemin  durum kontrolleri yapılacaktır. 

3. İşe başlamadan önce mevcut çalışmakta olan cihazın aktif olup olmadığı kurum personelleri ve 
cihazdan sorumlu kişinin nezaretinde ön tespit yapılarak işlem öncesi kaydı oluşturulacaktır. 

4. Aktif edilen cihazlarda kesinlikle kişisel ve kurumsal verilerle ilgili alanlar üzerinde yetkili izni 
alınmadan erişim ve yedekleme işlemi yapılmayacaktır. 

5. Cihazların kapağı açılmadan önce güvenlik amacıyla şebeke enerji fişi çıkarılarak kapalı 
olduğundan emin olunacaktır. Firma çalışanlarının çalışma güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri 
almak ve tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. 

6. Çalışmakta olan cihazların yeni donanım takılabilmesine uygun zemin oluşturulabilmesi için genel 
bir temizlik yapılacaktır. 

7. Takılacak ürünler tamamen yeni ve hiç kullanılmamış orijinal paketi içinde ambalajlanmış ve 
cihazlarla tam uyumlu ürünler olacaktır. Hatalı çıkabilecek ürünlerin onarılarak takılması kabul 
edilmeyecektir. 

8. İşlemleri yapacak firma personelinin bilişim alanında yeterli seviyede yetki ve sertifikaya sahip 
olduğunu istenilmesi durumunda belgesini idareye sunacaktır. 

9. Ürünlerin cihazlara tanıtılması için gerekli her türlü yazılım ve sürücü yüklenmesi sorumluluğu 
yüklenici tarafından yapılacaktır. 

10. Takılacak ürünlerden kaynaklı cihazlarda oluşabilecek sorunların çözümü tamamen yüklenicinin 
sorumluluğunda olacaktır. İşlem nedeniyle oluşabilecek sorunların giderilmesi onarım ile mümkün 
ise yüklenici tarafından yapılması, mümkün olmayan durumlarda ise zarar gören ürün 
özelliklerinde az olmamak kaydıyla cihazın yenisi  sağlanacaktır. 

11. Kritik cihazlarda bulunan verilerin bütünlüğünü korunması ve kaybını önlenmesi için gerekli 
tedbirin alınması yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. 

12. Takılacak ürünlerin garanti sürelerini gösterir belgeyi kuruma teslim edecektir. 
13. Ürünlerin garanti süresi içinde oluşabilecek sorunların çözümü yüklenici sorumluluğunda 

olacaktır. Garanti sürecinde yapılacak sorunlu ürün değişiminde veya sistemlerde meydana 
gelebilecek konfigürasyon sorunlarının giderilmesinde ek bir ücret talep edilmeden yüklenicisi 
tarafından sağlanacaktır. 

14. Sistemin yeni takılan ilave donanım parçaları ile bir bütün olarak çalıştırılacak, cihaz performans 
testleri yapılmak suretiyle kullanıma hazır durumda teslim edilecektir. 

15. Yüklenici, sorumluluğundaki tüm işlemleri tamamladıktan servis tutanağı düzenleyecektir. İlgili 
cihazsın marka-model bilgisi, cihazın işlem sonu çalışır durumu, takılan parçanın özellikleri liste 
halinde tutanağa işlenecektir. Yüklenici teknik personeli imzası ve sorumlu birim yöneticisinin de 
imzası ile iki nüsha olarak düzenlenecek tutanağın bir nüshası ilgili birimine, diğeri nüshası satın 



almadan sorumlu daire başkanlığına teslim elden teslim edilerek muayeneye hazır hale 
getirilecektir. 

16. Yüklenici Kurum cihazlarına erişimden dolayı edinilebilecek oldukları her türlü veri ve bilgi hangi 
amaçla olursa olsun herhangi bir ortamdan paylaşılmayacaktır. Yüklenici, yürürlükte bulunan 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu amir hükümlerine uymak zorundadır. 
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