
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI VMWARE 
SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ 

 
 

 

Madde 1 – TARAFLAR 

1.1 Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

1.2 ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Madde 2 – KONU 

Bu sözleşme ile …………………………………………………………… ait olan üniversite faaliyetlerinde kullanmak 
amacıyla ihtiyaç duyduğu sunucunun Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 

sağlamasını kapsamaktadır. 

 

Madde 3- SUNUCU SAHİBİ BİRİM/FAKÜLTENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

3.1 Sunucu sahibi sadece sunucu desteği alacağından ,  duyacağı sistem yönetimi, ihtiyaç duyduğu ek 

yazılımlar, site tasarımları ve benzeri konular kendisi tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacaktır. 

Sorunlar yaşanabilmesi durumunda Bilgi İşlem Daire başkanlığı personelinden gerekli yazışmalar ile eğer 
mümkünse destek alınabilecektir. 

3.2 Sunucu sahibi birim/fakülte Erciyes Üniversitesine  ait network(iletişim ağı) ve bağlı bulunduğu ana 

altyapıya zarar verecek, güvenliğini etkileyecek aktivitelerde bulunamaz. Bu tür bir sorunla karşılaşılması 

durumunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, gerekli müdahale yapılana kadar erişimi durdurma hakkını 

sahiptir. 

3.3 Sunucu sahibi kullandığı yazılımların lisanslarında sorumludur ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bu 

konuda sorumlu tutulamaz. 

3.4 Sunucu sahibi  kullanımının sadece Erciyes Üniversitesi faaliyetlerinde kullanıldığını taahhüt edere 
ve yapılan üniversite dışı faaliyetlerde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı haber vermeksizin verdiği hizmeti 

durdurma hakkını saklı tutar.. 

3.5 Sunucu sahibi sunucunun tüm özelliklerini eksiksiz bir biçimde belirtmeli ve yanında kullanılacak ağ 

cihazları ve aparatları belirtmek zorundadır. 

3.6 Sunucu sahibi gerektiği durumlarda irtibata geçmek üzere sunucu sorunları ile ilgilenecek personelin 

bilgilerini Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirmek ile yükümlüdür. 

 

 

 
 

 



Madde 4 – ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKALIĞI HAK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

4.1 Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sunucunun gerekli altyapı desteğini sağlayarak kendi 

makine parkında (sistem odasında), hizmete açmaya taahhüt eder. 

 4.2 Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tahsis edilmiş olan internet erişiminde Türk 

Telekom, ULAKBİM ve teknik nedenlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle kesinti oluşması durumunda 

sorumluluk kabul etmez. 
4.3 Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, elinde olmayan sebeplerden (doğal afet, sel, 

deprem, yangın, vs...) dolayı, yaşanabilecek kesintilerde sorumluluk kabul etmez. 

4.4 Kullanım hatalarından kaynaklanan sistem sorunlarında ise tüm sorumluluk sunucu sahibi birime 

aittir. 

4.5 Kullanım hataları nedeniyle oluşacak arızalarda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı gerekli yazışmalar 

sonucunda müdahil olabilecekse yardım etmeyi kabul eder. 

 

Madde 5 – SUNUCU ÖZELLİKLERİ ve SORUMLU PERSONEL 
5.1 İstenilen özellikler aşağıda belirtilmiştir. 
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5.2 Sunucudan aşağıdaki personeller sorumlu olacaktır. 

 

Adı-Soyadı Görevi Birimi Telefon İmza 
     

     

     

 

 
 

 

 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

........………………………….. 

…………………………………………….. 

Tarih(Kişi/Birim Amiri) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


