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3,1 5. idare tarafınca sunucuların taşınması durumunda yazılım sistemlerinin
aktarılmasl ve gerekli koordinasyonunun ve entegrasyonların yapılması yükLENici
tarafından gerçekleştirilecektir.

3.16. yazılımların kulland|ğı veri tabanının ve işletim sistemlerinin güncellenmesi
durumunda yazılımların da bu güncellenmeye göre uyumlaştırılması sağlanacaktır.

3,17,.. Yazılımların gerçekleştirdiği tüm işlemler (sisteme erişim, veri güncellemeleri ve
üretilen belgeler ddhil) ldare'de mevcut bulunan merkezi LoG yönetimine aktarılması
sağlanacaktır. yapılacak asgari LoG detayı |p, kullanıcı adı, gerçekleştiriien
fonksiyonun adı, veri tabanına gönderdiği sQL komutu ve tarjhi saniye, dakika, saat,gün, ay ve yıl şeklinde olacakt|r.

3,18, Yazılımlarda oluŞacak hataların düzeltilmesi ve yazılımların işletimi için .yazılım
Destek Merkezi" kurulacaktır ve Destek Merkezi'ne ait iletişim bilgileri yazıllmlara
ilişkin giriş sayfalarında verilecektir.

3.'l9. YÜKLENlcl, yazılımlara ilişkin işletim programının veri tabanına idare'nin izni
olmaksızın doğrudan müdahalede bulunamaz. Ancak gerektiği durumlarda idare'nin
izni ddhilinde programa müdahale edebilecektir.

3,20. yazılımlardaki fikri mülkiyet haklarının tümü (yazılım kaynak kodları ve
algoritmalar) idare'ye ait olacaktlr.

3,21, yapı|an meirzuat değişikliklerinde veya yeni bir merzuatın uygulamaya alınması
durumunda, Yazıl ımların güncel me\rzuata göre uyarlanması, yüxİEı..ıici trr"İ," j""
ldare'ce öngörülen süre d6hilinde yapılacaktır.

3,22, YÜKLENlci, garanti.süresi boyunca, sunucu Veya sunucularln barlndtrlldlğl
lokasyonun değiştirilmesi durumunda uygulamaların kurulumunu, entegrasyonuriu ve
çallşma sürekliliğini sağlayacaktlr. yükLENlci bu kurulumlardan ve tağımaıardan
dolayı ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.

ÇALlŞMA SMTLERi VE ÇAL|ŞAN ELEMANLAR

4,1. kuRuM lokasyonunda verilecek olan danışmanlık ve destek hizmetleri; mesai saatleri
içerisinde sabah-öğlen veya Öğlen-Akşam periyotlarında toplam 8 saat olarak
verilecektir.

4.2. YÜKLENicl tarafından KURUM 'a sağlanan destek elemanlan, YÜKLENlci izni
olmadan, anlaşma kapsamı dışında, bireysel veya başka şirket üzerinden kuRuM
sistemlerine destek veremez.

4.3. Destek elemanları, YÜKLENic| bünyesinden ayrılsalar dahi, ayrılış tarihinden itibaren
12 ay süreyle KURUM bünyesinde çalışamazlar. Aksi halde, KURuM, 12 aylık destek
bedelini YÜKLENici' e tazminat olarak ödemeyi peşinen kabul eder.
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sözleşmenin imza|anmasını müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde İdare'ye bildirecektir.
Yapılan personel değişikliği verilen hizmetler aksatılmayacak şekilde 2 (iki) iş günü
içerisinde idare'ye bi|direcektir.

3.4. YÜKLENici idare'nin talep etmesi halinde, bakım Ve destek hizmetleri ile ilgili olarak
ldare'nin uygun gördüğü tarihte rapor verecektir. Rapor ekinde, gerekirse geliştirme
sağlamak veya yazı|ımlardaki problemleri gidermek amacıyla yapılan yazılım yamaları
(pacth), mevcut programa ait açık kaynak kodları ve algoritmalar ile ilgili tüm
dokümanları elektronik ortamda idare'ye verecektir.

3.5. YÜKLENİCİ, kurumda yaşanacak EAYS yazılımlarına ait yazılımsal sorunlara, görevli
teknik personeli ile müdahale edecek ve sorunları giderecektir.

3.6. YÜKLENİCİ, personelin kurumda yaşayacağı EAYS yazılımına ilişkin oluşacak
sorunlarla ilgili bütün iş ve işlemleri görevlendirilen teknik personel aracılığıyla,
çözümleyecektir. Söz konusu teknik personel bilgisayar programcılığı konusunda
uzman Ve en az bu konuda ön lisans eğitimi almış olması EAYS programında tecrübe
ve deneyime sahip olacaktır.

3.7. YÜKLENİCİ'nin görevlendirdiği teknik personelin izin ve raporlu olması durumunda,
İdare'ye bildirecek ve aynı koşullara haiz teknik personel (bilgisayar programcısı)
YÜKLENİCİ tarafından görevlendirilecektir.

3.s. YÜKLENicl, ldare tarafından bildirilen hata Ve değişiklikler ile iyileştirmelere ilişkin
çözümleri gerçekleştirdikten Sonra, yapılan değişiklikleri içeren kod versiyonu,
İdare'nin görevlendireceği personel tarafından test edilecektir.

3.9. Test işlemi sonuçlarlnln uygun bulunması halinde; YÜKLEN|Ci tarafından testleri
yapılmış yazılım modülünün, iyileştirmelerinin ve hatalara ilişkin çözümlerin çevrimiçi
sisteme entegre edilmesi İdare'nin görevlendirdiği personel gözetiminde YÜKLENİCİ
tarafından yapılacaktır.

3.1 0. YÜKLENicl taraflndan yapllan her türlü işlem, YÜKLENiCi' nin hazırlayacağı
servis formu ile kayıt altına alınacaktır.

3.11. İdare tarafından yapılmış veya yapılacak olan protokoller çerçevesinde
yazılımların çalışma performansını düşürmeyecek ve işleyişini bozmayacak şekilde
kurum içinde gerekli görülen diğer uygulamalar|a entegrasyon sağlanacaktır.

3.12. İdare içi uygulamalar, hem de diğer kurumlarla entegrasyon için web servisleri
idare'de mevcut bulunan veya kullanılması planlanan sürümünde kullanılacaktır.
YÜKLENİCİ entegrasyon ihtiyaçlarınI ve çözüm önerisini tasanm dokümanında
paylaşacaktır.

3.13. Uygulama yazılımının geliştirilmesi (kodlama) sürecinde yazılım|arın çalışma
platformu entegrasyonu tamamlanacak ve bu çalışma sonucunda yazılımların tüm
fonksiyonları İdare'nin görevlendireceği personel tarafından test edilecektir.

3.14. YÜKLENİCİ tarafından yapılan tüm işlemlerin fikri mütkiyet hakları (yazılım
kaynak kodları, algoritmalar, vb. gibi) İdare'ye ait olacaktır.



1. lŞlN KoNUsU

Kurum bünyesinde kullanılmakta olan "Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi" için, EAYS
Sistemi yazılımının bir yıl süre ile bakımı ve günlük işleyiş içerisinde oluşan destek

taleplerinin cevaplandırllmaSl hizmeti Verilecektir.

2. TAN|MLAR

İdare : Diyarbakır Su Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü,

Yazılımlar: Elektronik Belge Yönetim Sistemi

YÜKLENİCİ: Yazı!ımların bakım ve destek hizmetlerini üstlenen özel veya tüzel kişiliğe

sahip idare ve/veya kuruluştur.

Sözleşme Süresi: Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar. Sözleşme

süresi ....../......2021 ile .....l ....1.2022 tarihleri arasını kapsar.

Bakım: Halihazırda kurulumu yapılarak işletime alınan "EAYS" programlarının

kesintisiz hizmet vermesi amaclyla mevcut yazılımların altyapısında oluşabilecek Ve

işletim sırasında oluşabilecek problem!erin giderilmesini kapsamaktadır.

Destek Merkezi: Kullanıcılar tarafından gelebilecek aksaklık ve sorunların YÜKLENİCİ

'ye bildirileceği, vÜxı-eııici'ye ait temas noktasıdır.

Müdahale Süresi: Sorunun kullanıcı tarafından YÜKLENlCl' ye bi|dirilmesinden

itibaren YÜKLENİCİ' nin soruna çözüm getirdiği ana kadar geçen süredir. Bu süre en

fazla 24 saaftt.

3. BAK|M VE DESTEK

3.1. YÜKLENİCİ, yazılımların işletimini ve sürekliliğini aksatmayacak şekilde bakım ve
destek hizmetlerinin verilmesi işlemlerinden sorumlu olacaktır.

3.2. YÜKLENici, Teknik Şartname kapsamındaki hizmetin verilmesi ile ilgili olarak idare ile
koordineli çatışacaktır. YÜKLENici tarafından alınan bütün kararlar hakkında idare'nin
uygun görüşü alınacaktır.

3.3. YÜKLENici bakım ve destek hizmetlerinin Verilmesinde görev alan bütün personelin
ve bu hizmetleri de kontrol edecek görevli personelin isim ve iletişim bilgilerini
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