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İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğümüzün 
ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri çıkarılan hizmet 4734 sayılı Kanunun 22/d bendine göre satın 
alınacaktır. Söz konusu yazılım hizmetine ait birim fiyatları içeren teklifinizin (KDV hariç) 
3.11.2017 saat 16.00'ya kadar Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez 
Müdürlüğümüze bildirilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Yrd.Doç.Dr.İdris GÖKSU
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TEKNİK ŞARTNAME
(Yazılım Bakım ve Destek Hizmeti)

1. KAPSAM

Bu şartname Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUZEM) 
tarafından yapılan uzaktan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla kullandığı 
yazılımlardan Sanal Sınıf Platformunun 24 AY süreli bakım destek hizmetinin ve Öğrenim 
Yönetim Sistemi (ÖYS) için 24 AY süreli bakım destek hizmetinin satın alınması işlerini 
kapsamaktadır.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Mevcut Yazılım altyapısı Özellikleri 

1. Sanal Sınıf Uygulamasının Mevcut Özellikleri

a) Mevcut Sanal Sınıf uygulamamız 10 adet tanımlı toplantı yönetici lisansı 
içermektedir. Her tanımlı toplantı yöneticisi aynı anda en fazla 100 katılımcılı sanal 
toplantı odaları açma ve kullanma yetkisine sahiptir.

b) Sistem, eşzamanlı olarak toplam maksimum 1000 kullanıcının sunucu üzerindeki 
sanal toplantılara katılmasına izin vermektedir.

c) Uygulama halen aktif olarak ve 10 adet tanımlı toplantı yönetici lisansı ile sorunsuz 
çalışmaktadır.

d) Mevcut Sanal Sınıf Uygulaması Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığının bünyesinde MAUZEM’e ait olan sunucuda aktif olarak çalışmaktadır.

e) Mevcut Sanal Sınıf Uygulamasının Yedeklemesi aktif olarak çalışmaktadır.

2. ÖYS’lerin Mevcut Özellikleri

a) Halen 3 adet ÖYS platformu (kurs.artuklu.edu.tr, oys.artuklu.edu.tr, 
portal.artuklu.edu.tr) Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 
bünyesinde MAUZEM’e ait olan sunucuda aktif olarak çalışmaktadır.

b) 1 adet ÖYS platformunun (oys.artuklu.edu.tr)  Sanal Sınıf yazılımıyla entegrasyonu 
mevcuttur.

c) Diğer 2 adet ÖYS platformunun Sanal Sınıf yazılımıyla entegrasyonu yoktur.

d) Mevcut ÖYS’lerin Yedeklemesi aktif olarak çalışmaktadır.

Tedarik edilecek yazılım ve hizmet bileşenleri

a) Sanal Sınıf Platformunun 24 AY süreli bakım destek hizmeti

b) 3 adet Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) için 24 AY süreli bakım destek hizmeti

3. TANIMLAR
- İDARE: Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- YÜKLENİCİ: İşi yüklenecek olan gerçek ya da Tüzel Kişi



4. SANAL SINIF BAKIM ve DESTEK HİZMETİ

1. YÜKLENİCİ, Sanal sınıf sistemi için 24 ay Bakım destek hizmeti verecektir.

a) Sanal sınıf sistemi uygulama sunucusu, veri tabanı bileşenleri için sözleşme 
tarihinden itibaren sekiz kez majör teknik bakım hizmeti verilecektir.

b) Bakım hizmetinin verileceği günler İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından eğitim 
yoğunluğunun az olduğu ya da eğitim yapılmadığı, ortalama üçer ay aralıklı sekiz 
farklı gün olarak belirlenecektir.

c) YÜKLENİCİ, İDARE’ye bildirmek üzere 1 adet teknik destek personelini ilgili 
hizmet için görevlendirecektir.

d) Teknik destek bilgilendirmeleri, eposta ile yazılı olarak, bu hizmet işi ile ilgili 
tanımlanmış İDARE personeli tarafından, bu hizmet işi ile ilgili tanımlanmış 
YÜKLENİCİ personeline iletilecektir. 

e) Sanal Sınıf uygulama sunucusu bakım hizmeti işi aşağıdaki alt başlıklarda 
detaylandırılmıştır;

1. Donanım performanslarının ölçülmesi ve Donanım performanslarının 
iyileştirilmesi ile ilgili gerekli İDARE bilgilendirmesinin yapılması

2. Sanal Sınıf sunucu yazılımı loglarının periyodik bakım kapsamında 
incelenmesi, tutarsızlıkların giderilmesi ile ilgili çalışmaların başlatılması

3. Sanal Sınıf sunucularına bağlı depolama alanlarındaki verilerin yedekleme 
kontrollerinin yapılması, zamana bağlı büyümesinin kontrollü olarak takip 
edilmesi

4. Sanal Sınıf ile ilişkili veri tabanı performans iyileştirmelerinin 
gerçekleştirilmesi

o Veritabanında zamanla oluşan boş veritabanı kayıtlarının 
temizlenmesi 

o Veri tabanının yedekleme kontrollerinin yapılması, olası gerekli 
iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi 

5. YÜKLENİCİ, kritik konularda İDARE’nin izni ile sanal sınıf yayınlama 
sunucularına uzaktan bağlanıp sunucu bileşenlerinin kontrolü ve veri tabanı 
bileşenlerinin kontrolü işlemlerini gerçekleştirecektir. 

6. YÜKLENİCİ, Üretici firma tarafından gerçekleştirilen ürün yamaları ve ürün 
güncellemelerini İDARE’ nin izni ile İDARE’ nin uygun gördüğü tarihlerde 
sunucular üzerinde kontrollü şekilde gerçekleştirecektir. Bu iş için gerekli 
Yazılım bakım destek anlaşmaları İDARE tarafından gerçekleştirilecektir.

7. YÜKLENİCİ; İDARE tarafından, İDARE adına, sanal sınıf yazılımı ile ilgili 
olası problemlerin çözümü için, Yazılım üreticisi firma ile ve Yazılım 
üreticisi tarafından Türkiye bölgesi için görevlendirilmiş olan Atanmış Ana 
Dağıtıcı (Designated Partner) ile temasa geçebilecektir. Bu işlemlerin 
yapılabilmesi için gerekli Yazılım bakım destek anlaşmaları İDARE 
tarafından gerçekleştirilecektir.



5. ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ (ÖYS) BAKIM ve DESTEK HİZMETİ

1. YÜKLENİCİ, ÖYS sunucu bileşenleri için 24 ay Bakım destek hizmeti verecektir. 

a) 3 adet Açık kaynak kodlu öğrenim yönetim sistemi yazılımının 2 yıl (24 ay) 
süresince çıkacak her türlü yama, yeni versiyon ve eklentiler yüklenici tarafından 
İdarece istendiğinde sisteme uyarlanacaktır.

b) Açık kaynak kodlu öğrenim yönetim sistemi yazılımına ait verilerin ve ayrıca 
uygulama ile birlikte kurulan veritabanı uygulamasının veri yedekleme kontrol 
hizmeti üç aylık dönemler halinde iki yıl içerisinde 8 kez verilecek periyodik bakım 
hizmeti dâhilinde verilecektir.

c) ÖYS’lerde mevcut olan veyahut meydana gelebilecek olası hatalar Yüklenici 
tarafından en geç üç iş günü içerisinde giderilecektir.

Yrd. Doç. Dr. İdris GÖKSU


