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igin qeqidi: lnternet ve PPTP Hizmeti Alrmr

isin niteligi: Toros Universitesi'niri lokasyonlarrnda mevcut olan Metro Ethernet fiber baflanttlar lizerinderr
kanrpi.islerarasr iletigirni sa$layan PPTP hizmeti alrmr ve tiim lokasyonlarrn Santral Ana karnptis iizerinden
ulagtr[r internet Hizmeti altmt

igin siiresi: 36 Ay(otuzaltray)

[hale kapsamrndaki allnacak hizmet ve kapasiteler:

o 45 EVLER Kampiisii ( Bahgelievler Mahallesi, 16. Cadde, No:77, 33140 Yenigehir/Mersirr) igin 500

Mbit kapasiteli Metro F.tlrernet internet hizrneti ve DDos hizrneti

r Bahgelievler Kampiisii (1857 Sokak, No:12, 33140 Yeniqehir/Mersin) igin 200 Mbps PPTP hizrneti

. Uray Kampiisii (ismet inonti Bulvart, Uray Caddesi, No:10, 33060 Akdeni/Mersin) igin 100 Mbps

PPTP hizrneti

. Yurt Bina ( 50. Yrl Mah.27l45 Sok. Yenigehir/Mersin)iqin 200 Mbps PPTP hizrneti

$artnamede;

l'oros [Jniversitesi - TOROS i KURUM,
l'oros [Jniversitesi, Bilgi iglem Daire Bagkanhfr - BiDB.
'l'eklil'veren kurulug * tjlRMA / YUKLENICI,
Satlr alruacak lntentet- PP fP liiznreti- HiZMEI'olarak adlandrrrlacaktrr.

l. ox xosuruR

l.l igbu gartname, TOROS'un kendi lokasyonunda konuglandrrdrfir yukarrda belirtilen destek verilecek

H|ZMET lerin, Metro Ethernet internet-PPTP servis sa[layrcr hizmetleri konusunda bilgi birikirnine

sahip olan bir FiRMA dan altmtnt kapsamaktadrr'

1.2 Hizrnet alrm yeri, internet igin 45 Evler Karnpi.isii, PPTP iqin ti.irn lokasyonlardrr.

1.3 F|RMA, her sorun, talep bildirimi igin ga[n merkezi hizmeti sunacakttr. Soruna yerinde mijdahale,

FiRMA bordrosunda veya alt ytiklenici olan uzman personel taraflndan yaprlacaktrr. Mijdahale

galrgmasr BiDB personeli eqlifinde bilgi verilerek yiiriitiilecek ve teyit altnacakttr.

2. GENEI, KOSULLAR

2.1. FiRMA, tiim devrelerinde ve'IOROS'un tiim lokasyonlannda kendine ait fiber optik altyapr ile

Sizrnet sa[layacaktrr veya en geg 2(iki) ay iginde gerekli altyapryr tlirn lokasyonlar igin sa$layacaktrr.



2.2. Firrla'rrrn hAlihazrrda belirtilen lokasyorrlardan herliangi birinde fiber altyaprsr yoksa - gegici olnrasr
kaydryla - kendi fiber altyaprstnt tesis edip devreye alrncaya kadar bir bagka altyapt saflayrcrnrn fiber
hattr iizerinden hizmet sa$layabilir.

2.3. Kalrcr veya gegici olarak Radyolink hat iizerinden hizmet sunulmasr kabul edihnemektedir.

2.4' FIRMA, BTK taraftndan verilmi$ ISS lisansrna sahip olmalr ve TOROS'un tiim lokasyonlarrnda
'okenditre ait", paylaqrmsrz fiber optik altyaprsrna sahip olmalrdrr. itgiti nber optik ba[lantr,
Fi RMA'n rn santral inden saflanmal rdtr.

2.5. Kiralama, Al-Sat ve IP VAE (lP Seviyesinde Veri Akrg Eriqimi) modeli ile verilecek hizrnet kesinlikle
kabul edilmeyecektir. FiRMA bu kogullan ispatlamak zorundadrr.

2.6.Merkez Metro Ethernet Devresi FiRMA tarafrndan fiber optik altyaprsr ile saglanacak ve en az
500(Beq Ytiz) Mbps indirrne (download) ve en az 500 (Beg Yiiz) Mbps yi.iklerne (upload) hrzrnda
olacaktrr.

2.7.llizt'nette kesintisizlik esastrr. Kurulacak altyaprlar hizmette mijmkijn oldu[unca kesirrti
ya$anmayacak gekilde planlanacaktrr, Bir kesinti ya$anmasl halinde veya TOROS'un talebi olmasr
durumunda FiRMA, hat kullanrrnlarrnr ve teknik sorunlar hakkrnda detaylr raporu hazrrlayrp
'IOROS'a sunacaktrr.

2.8.FiRMA, soz konusu lokasyonda hali hazrrda belirtilen hrzda ve ihtiyaq durulmasr halinde bu hrznt
iizerinde sorunsuz olarak galrgacak kalitede hizrnet yaprlandrracagrnr kabul ve taahhiit edecektir.

2.9.TOROS'un haricinde FIRMA, ornurgasr tizerinde, yasalar zorunlu krlmadrfr siirece, higbir a$ iletigirn
protokoli"ine engel olmayaca[rrtr, limit uygulamayaca$rnr ve onceliklendirme srnrflnr
de$igtirrneyece$ini, ayrrr hattr baqka bir miiqteriye kullandrrmayaca[rnr taahhiit edecektir.

2.10. FiRMA, soz konusu hizmet igin yrlhk %99,8 oranrnda erigilebilirlik sa$ayacaktrr.

2.11. FiRMA, soz konusu hizmet kapsamrnda talep edilen devrelerin sonlandrrrlaca$r cihazlarrn yeterli
rniktarda yede[ini stoklannda bulunduracaktrr. FiRMA, cihazlarda meydana gelebilecek herhangi bir
artza durutmunda, stoklartnda bulundurdu[u yedek cilrazr miimktjn olan en hrzlr ulagrm ile ilgili adrese
sevh ederek, gerekli de$igirnin yaprlmasrnr ve hizmette kesinti ya$anmamaslnr safilayacaktrr.

2.12. TOROS'a sunulacak hizrnet 7 1fii 24 saat galrgrr olacakttr.

2.13. internet trafifii yofunlugu TOROS tarafrndan en fazla 5dk aralrkla izlenebilecektir. t iRtr,,tR burrurr
iqin gerekli yanhn ve donantm yatrnmrnr yapacak ve TOROS'aizleme igin yetki verecektir.

2.14. TOROS ilitiyaglarr dofirultLrsunda internet bant genigli[ini (internet hrzr) artrrabilecektir,

2.15' Yeni Ipv4 adreslerinin kullanrlmasrnrn zorunlu olmasr durumunda FiRMA, rnevcut galrgarr
hizrnetlerin 6rne[in www.TOROS.edu,tr internet sayfasrnrn eriEime kesilmemesi igin gereken
galrqmayr TOROS ile birlikte ortak galrgmalar yaparak sa[layacaktrr.

2.16. FIRMA ayrrca a[ alt maskesi "164" Ipv6 adres aralrgrnr ilgili adreste kullanrlacak gekilde TOROS'un
ku I lan r m rna agacaktrr.

2.17. lP kayrt TOROS'Lrn istegi do[rultusunda girilecektir.

2.18. t'iRMA servis sa$layrcrst,'fiirkiye Curnhuriyeti'rrin yi.iri.irliikteki kanun, yonetmelik ve mevzuatrndaki
hiikiirnleri saklr kalmak kaydr ile TOROS hakkrnda hizmetin kurulmasr velveya siirdiirtilrnesi
esnastnda o$rendi$i herti.irlii bilgiyi muhafaza edecefini ve koruyaca[tnl, gizli ve strolarak tutaca[rnr
ve kimseye agrklamayacagrnr kabul etrnig saytlacaktrr.
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3.1. FiRMA, mevcut hatlarrn bakrmr ve iyilegtirilmesi veya yeniden tesis edilecek Metro Ethernet internet
ba$antrlannda kullanrlacak her tlirlii rnalzemerrin teminini rnontajrnr ve tasanmrnr yapaca$rnr taahhLit
edecektir. Sdz konusu iglernler strastnda meydana gelebilecek kusurlar lratalar bozr"rk ve/veya irnalat
hatalr rnalzemeler liizmet kusuru olarak kabul edilecektir. FiRMA, gerekli her tiirtii onanm ve
yenilenieyi TOROS'un uygun gordU$U gekilde yapacagrnr kabul ve taahhtjt edecektir,

3.2. TOROS tarafrndan nakil, arza kaydr hat kapatma bagvurulan e-posta yoluyla yaprlabilecektir. Bu
yollar ile yaprlan bildirimler yi)kleniciye tebliS edihnig olarak iglem gorecektir.

3.3. Hizrnet, sozlegmede belirtilen tarihte verilmeye baglanacak ve fatura bu tarihten itibaren kesilmeye
baglanacaktrr. (Bu tarihten 6nce herharrgi bir {icret odenmeyecektir.)

3.4.TOROS bu gaftname kapsamrnda Metro Etlrernetdevresi igin kampiis noktalarr igerisinde nakil talep
edebilecektir.

3.5. ig bu gartnamedeki servisin kogullarrna uyglrn olarak yerine getirilmesi amacryla iigiincii kigiler ile
yapr lacak gorti grneler ve an lagmalar Fi RM A' rr r n sorum I u lu[urrdad rr.

ARIZA VE BAKIM HiZMBTLERI

4.l.TOROS ve FIRMA, bu gartname kapsamrnda hizmetin takibinden sorumlu olacak kigilerin isirn ve

irtibat bilgilerini kargr tarafa bildirecektir. Bu kigiler tarafrndan veya bu kiqilere yaprlmrg her ttirlii
bildirirn (Resmi yazr, Faks, E-posta) taraflara yaprlmrg olarak iglem gorecektir.

4.2. FiRMA, hizmet alrnan uglar arasrndaki veri kesintisi gibi dzel durumlan SMS, e-posta ile TOROS'a
bildirecektir.

4.3. FiRMA, bafilantr durumunu 7124 izledi|i devre lerden, herhangi bir arza uyansr almasr durumunda,
TOROS tarafrndan bildirirn beklemeden, TOROS'a haber vererek gerekli galrgmalara baglayacaktrr.

4,4. FiRMA. bu garlname kapsamrndaki hizmet si.jresince biri asil biri yedek olniak lizerek 2(iki)adet
Miigteri tenrsilcisi atayacak ve bu kiqilerin inibat bilgilerini TOROS'a sbzleErne imzalanmastndan

sonra yazr I r olarak bi ldirecektir.

r{izMET KAPSAUT

5,1. FiRMA, rnevcutta kullanrmda olan Metro Ethernet internet ba[larrtr kapasitesini gdzetmeden gerekli

ug donanrmlan en az 2 gbps kapasiteyi iletecek gekilde TOROS ve kerrdi taraflnda sa$ayacakttr.

5.2.Ayda bir kez TOROS. FiRMA kapsam altrndaki iiriinlerin kontrolii saflanrp sonuglart rapor olarak

BiDB' ye sunacaktrr.

5.3, F|RMA, tiim firmware ijrtjnlerinin, onarrm, yama ve temel sliriimleri dahil, gi.incellegtirilrnig veya

defigtirilmig btittin yeni versiyonlarrnr -ana siirlim ytikseltmeleri dahil- TOROS'a sunacakttr. Cerekli
Uretici Destek Paketlerinin alrmr TOROS sorumlu[undadrr.

5,4.'fOROS' un galrgmakta olan sisteminde, yanlnn giincellegtirmesinin yaprlrp yaprhnayacafr kararr,

FiRMA'nrn onerileri dogrultusunda TOROS tarafindan karar verilecek olup, FiRMA' ya

bildirilecektir. Yazrlrm giincellemeleri, TOROS tarafrndan talep edihnesi halinde FiRMA tarafrttdatt

gergeklegtirilecektir. FiRMA giincellemenin sa$layacagr faydalarr'l'OROS'a agrklrkla tanltmakla
yiiktirn liidiir.

4.

5.
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5.5. FiRMA belirlenerr siirelerde rniidahale ve gozUmli gergeklegtirecektir. Mtidahale iglerni. arrza tespiti
igin gerekli olan ti.im test iqlemlerini, arnah oldu$u tespit edilen donanrmrn velveya yaztltmtn egde[eri
veya daha geligmig rnodeli ile defigtirilmesini, giincellegtirilmiq yeni yaztltmlann kurulma ya da

mevcut yazrlrm konfigiirasyonun defiiqtirilmesi ve sistemin yeniden galrgrr hale getirihnesi iglernlerini
kapsar. FiRMA, arvah oldu[u tespit edilen donanrma velveya yazrlrma, elindeki yedek parga stokunu
ku I lanarak rni.idahale edecektir,

5.6. Sisteniin yetenekleri kapsamrnda konfiglirasyon degiqikliIi isteklerine destek verilmesi ve

uygulanmasr gerekti[i taktirde sozleqmedeki iiriinler igin bir defaya mahsus on-site rniigteri e[itimi
verilecektir.

6. YETERLiLiKLER

6.1, FiRMA' nrn ( Flolding geklinde yaprlanrnrg girketlerde ayrrr belge grup girketlerinde bulunmakta ise

girket btitiirrlUgi.i igerisinde, " lstenilen bu belgelerin grup girketinde bulunmast halinde grup girketine

ait belgerrin sunulmasr da yeterli$e esas olmak tizere kabul edilecektir.") aga[rdaki gUvenlik ve kalite
sertifi kalanna sah ip ol mast terci h zorun ludur.

r ISO 27001Bilgi Giivenli$i Yonetirn Sisternleri

r ISO 9001:2008 veya egde[er kalite Lrygunluk belgesi

. FiRMR'nrn kendine ait Siber Giivenlik Merkezi olmalrdrr,

. piRve Teer3 seviyesinde Veri Merkezine sahip olmalrdrr.

7. REFERANS

7.1.FiRMAenaz IGbpskapasiteli enaz5(bel)rltigteriyehali hazrrdahizmetsa[lryorolmalrdrr.
Ret-erans belgesi bilahare istenecektir.
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