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3 TAŞINABİLİR HARDDİSK 5 ADET
4 SVVİTCHLER (ANAHTARLAR) 3 ADET
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NOTLAR
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GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
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1. KAPSAM:
3.1. Bu şartname; Ağrı İl Sağlık M üdürlüğü Patnos İlçesi Devlet güvenlik tedbirlerini 

arttırmak için IP Kamera İzleme ve Kayıt Sistemineek olarak kurulacak 
olanKAMERA projesine ait Teknik özellikleri belirten Güvenlik kamera sistemi

çekimini kapsayan şartnamedir.
3.2. Bu şartname; Patnos İlçesi Devlet Hastanesi bünyesinde ihtiyaç olan bölgelerin IP 

Kameralar ile izlenmesi, görüntülerin belirlenen merkezlerde kayıt altına alınması, 
oluşabilecek alarm bilgi ve görüntülerinin belirtilen esaslar dâhilinde yönetilmesi, 
altyapısının donanım ve kablolama şeklinde kurularak ek kameraların izleme 
merkezine tesis edilmesi ve sağlıklı bir şekilde işletilmesini amaçlanmaktadır.

3.3. Bu şartname; tanımlanan sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve işletilmesi için 
ihtiyaç duyulan her türlü cihaz, malzeme, donanım, yazılım temini, nakli, 
depolanması, tesisi ve gerekli testlerin yapılması sonucunda tüm fonksiyonları ile tam 
çalışır vaziyette idareye teslimini ve garantilerini kapsar.



2. GENEL ŞARTLAR
2.1 .Bu şartnamede verilen teknik özellikler, sistemlerin genel özelliklerini ve kullanılacak 

donanımların asgari şartlarını belirtmektedir. Firma daha üst özelliklere sahip 
cihazlar, donanımlar teklif edebilir veya teklif ettiği cihaz, yazılım ve donanımların 
daha üst versiyonlarını idarenin uygun görmesi koşuluyla kullanabilir.

2.2. Teklif edilen ürünlerin tamamı “yeni ve kullanılmamış” olacaktır. Üretimden 
kalkmış olmamalıdır. Üretici firmanın son versiyon ürünleri olacaktır.

2.3. Teklif edilecek ürünler 365 gün, 24 saat kesintisiz olarak çalışacak şekilde 
tasarlanmış tipte olacaktır.

2.4. Teknik şartnamede ifade edilsin veya edilmesin sistemin asli fonksiyonları ile 
çalışması için gerekli her türlü cihaz, yardımcı malzeme, kablolar, montaj 
malzemeleri, vs. yüklenici tarafından temin ve tesis edilecek ve çalışır şekilde 
teslim edilecektir.

2.5. İşin yapısı ve teknolojisi, gelişen güncel standartlar ve uygulamalar gereği 
yapılması gerekip de bu şartnamede bahsedilmemiş her türlü tasarım, ilave 
donanım, yeni ürün, teknolojik çözümler vb. projeye dâhil edilecektir. Teklif 
edilen her türlü cihaz ve varsa sistemin opsiyonları, yardımcı malzemeleri teklifte 
listelenecektir.

2.6. Uygulama esnasında teknik gerekliliklerde ön görülmeyen ancak, sistemin bütün 
halinde tam performans ile çalışması için gerekli olan tüm yazılım, donanım, 
güncelleştirmeler yüklenici tarafından istisnasız bedelsiz sağlanacaktır.

2.7. Teklif edilecek kameralar ve kayıt cihazlarının satış, kurulum, işletim ve 
bakımları için Türkiye’de bulunan üretici firmadan (Eğer üretici firma Türkiye’de 
değilse yurtdışındaki üreticiden veya üretici firmanın onay vermiş olduğu ana 
dağıtıcıdan) alınmış yetki belgeleri teklifle beraber teslim edilecektir. Bayinin alt 
bayiye vermiş olduğu yetki belgesi kabul edilmeyecektir.

2.8. Firmalar dilerse teklif öncesinde yer görme talep edebilir. İdare bu konuda 
firmaya gerekli kolaylığı sağlayacaktır. İdare, montaj aşamasında, metraj farkı 
veya keşif artışı gibi nedenlerle hiçbir şekilde ilave ücret ödemeyecektir. Firma, 
teklif öncesinde gerekli ön çalışmasını yaparak işin niteliği, evsafı ve detaylarına 
vakıf olmakla mükelleftir.

2.9. Cihaz ve sistemlerin çalışma ortamlarıyla ilgili çevresel şartlar teknik şartnamede
belirtilmemiştir. Cihaz ve sistemler kullanılacakları yerin çevresel şartlarına
uygun olacaktır. Firma yer görme sırasında bu hususları dikkate alacaktır. 
Cihazların dokümanlarından çevresel şartlar ile ilgili tahkik etme imkânı olacaktır.

2.10. Her teklif sahibi teknik şartnamenin her maddesini tek tek detaylı olarak
cevaplandırılacak varsa ilave özellikler belirtilecektir. Şartnamenin dışında eksik 
özellik olmayacaktır.

2.11. Firma geçici kabul tarihinden itibaren 2 yıl süre ile ürünlerin garanti ve 1 yıl süre
ile bakım, servis hizmetlerini bu ihale bedeli kapsamında sağlamayı taahhüt
edecektir. Bunun için herhangi bir ek bedel firmaya ödenmeyecektir.

2.12. Teklif edilecek sistemler, üretici firmaların seri üretimi olacak, ulusal (Tse, ISO vs 
ve uluslararası CE) standartlarda, teknolojinin en ileri gereklerini kullanan ve 
uygulayan ürünler arasından seçilecektir.



2.13. Teklif edilecek ürünlerin teknik detayları teklif edildiği şekli ile üretici firmanın 
WEB sayfasında görülebilmelidir. Kurulacak sistem üzerindeki tüm elemanların 
eksiltme yapılmadan eksiksiz monte edildiği ve şartnameyi tam olarak karşıladığı 
kabul komisyonu tarafından kontrol edilecektir.

2.14. Uluslararası standartlarda değerlendirilerek yeterli kapasitede ve sistem alt 
birimlerinin maksimum fayda sağlayacak şekilde, mimari projelere uygun şekilde 
yerleşimi planlanarak teklif ve tesis edilecektir.

2.15. Teklif edilen tüm ürünlerin montajdan önce idareye resmi katalogları ve 
numuneleri sunularak onay alınacaktır.

2.16. Sistemde kullanılacak cihazlara ait modüller kesinlikle OEM olmayacak, orijinal 
olacaktır.

2.17. Merkez sistem odasındaki tüm cihazlar rack montajına uygun ve kabinet 
içerisinde olacaktır.

2.18. Teknik şartnamede istenen özellikler broşür/teknik dokümanlar üzerinde madde 
numarası ile belirtilecek, broşürler tarihlenmiş, kaşelenmiş ve imzalanmış olarak 
teklif dosyasında sunulacaktır.

2.19. Sistemin işletmesi için gerekli olan tüm malzemeler, bakım talimatında belirtilen 
ve bakım onarımda kullanılacak özel bakım avadanlıkların sistem ile birlikte 
verilmelidir.

2.20. Firma teklifinde; kayıt sisteminin süre 180 gün altında olmayacaktır ve kayıt 
kalitesi bazında depolama kapasitesi hakkmdaki bilgileri, nasıl hesaplandığını, 
görüntü ve ses sıkıştırma parametrelerini bildirecektir.

2.21. Kamera ile kayıt sistemi arasındaki bağlantı gizli veya kanal içerisinden 
yapılacak, hiçbir şekilde açıkta bağlantı kablosu görülmeyecektir.

2.22. Tüm kamera görüntüleri 3 Ayrı Ana Güvenlik Merkezi sistem odasında 
görüntülenebilecektir.

2.23. Sistemde kullanılacak olan İP Kameralar, İP Kayıt Cihazları, IP Kontrol 
Klavyeleri, Yönetim ve İzleme yazılımları birbirlerine uyumlu ürünler olmalıdır.

2.24. Kurumun gerek görmesi durumunda teklif edilen bütün cihazlar firmalardan test 
için talep edilecektir. Firma istenilen cihazların 10 gün içerisinde kuruma birer 
numunesini tedarik edip gerekli test düzeneğini sağlayacaktır.

2.25. Kablolarda görülebilir ve ulaşılabilir yerlerde yanmaz malzemeden etiketler 
kullanılarak etiketleme yapılacaktır.

2.26. Firma, kabul muayeneleri tamamlandıktan sonra, sisteme ait nihai projeyi ayrı 
ayrı dosyalanmış şeklide üç (3) nüsha olarak idareye teslim edecektir.

3. SİSTEMİN TAM M I
3.1. Teklif edilecek kamera izleme ve kayıt sistemi IP Tabanlı olacaktır.
3.2. Kameralar hariç, sistemde kullanılacak diğer cihaz ve ekipmanlar, 220 +/- %10 V 

AC ve 50 +/- %2 Hz şebekeden beslenecektir. Şebeke besleme voltaj ve frekansı ile 
fiş ve prizlerde Avrupa (Türk Tipi) standartlarına uyulacaktır. Kablo ve konektörler 
uluslararası standartlara uygun olacaktır.



3.3. Cihaz ani gerilim değişimlerine, şebekeden gelecek olumsuzluklara, kısa devrelere ve
* DC ters polarmaya karşı korunmuş olacaktır.

3.4. Sistem; çevre, personel, ziyaretçi ve araç girişi çıkışları ile güvenlik arz eden 
noktaların izlenmesi ve kaydedilmesi işini yapacaktır. Her bir kameradan alman 
görüntü dijital olarak kayıt cihazlarına kayıt edilecektir, sistemde hiçbir şekilde ve 
noktada sistem dışı kamera veya cihaz kullanılmayacaktır.

3.5. Tüm kameralar doğrudan NVR bağlanabilen Gerçek Gece&Gündüz (True 
Day&Night) İP kamera olarak bilinen yapıda kameralar olacaktır.

3.6. Kameraların yerleşimi; bina girişleri ve m uhtelif iç ve dış alanların operatör 
tarafından kolaylıkla izlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

3.7. Teklif edilecek Kameralar, Kayıt ve Yönetim Cihazları, Depolama Cihazları UL veya 
EN standartlarından en az birini destekleyecektir. Bu özellik kurum tarafından gerek 
kataloglarda gerekse üreticinin resmi sitesinden incelenecektir.

3.8. Sistemde kullanılan cihazlar, enerji kesintilerinden sonra cihaza enerji yeniden 
geldiğinde normal çalışma fonksiyonlarını hiçbir müdahaleye gerek duymaksızın 
yürütmeye devam edecek, enerji kesintisi herhangi bir bilgi kaybına neden 
olmayacaktır. Bu amaçla CCTV sisteminde kullanılan cihazlar, enerji kesintilerinden 
dolayı zarar görmemesi için enerjilerini UPS bağlantılarından yapılacaktır.

3.9. Sistem, tarih, zaman ve kamera isminin ve zamanın görüntüye eklenmesine izin 
verecektir.

3.10. Sistem bilgisayar kontrollü olacak ve kullanılan yazılımlar geliştirilmeye 
müsait olacaktır.

3.11. Kullanıcıların, yetki seviyelerine göre Kameralara erişim ve kontrolü 
sınırlandırılabilecektir.

3.12. Kameralar, kayıt sunucuları ve yazılımlar network veya internet ile uzak 
noktadan güncellenebilmelidir.

3.13. Tüm kablo giriş ve çıkışları sabotaja karşı mukavemetli olacaktır.
3.14. Teklif edilecek tüm elektrik, data kabloları dış hatta kullanılanlar harici tip, iç 

hatta kullanılacaklar dahili tip olacaktır.
4. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK:

4.1. Teklif verecek fırm ateklif edeceği ürünün Türkiye genelinde illerde Teknik Servisi 
olan bir ürün olacaktır.

4.2.Ürünün m arkasım teklif verecek fınnanm  ürüne ait Yetki Belgesi; Yetkili Satıcı ve 
Yetkili Servis Belgesi olacaktır. Kurumumuza hizmet verecek yetkili servis ve yetkili 
satıcı yetki belgesi en az 1 yıllık olmalıdır.

4.3.Sistemin sağlıklı çalışması için kameralar ve kayıt cihazları aynı marka olmalıdır.
4.4.Kayıtlar en az ISOgün süre ile tutulacaktır.
4.5.Hizmet sürekliliğini göstermesi için, markanın, en az 10 yıldır TSE hizmet yeri 

yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.
4.ö.Teklif verecek firma teklifinde ürünlerin imalatçı veya distribütör tarafından yıl 

içerisinde yayınlanmış sadece ürünlere ait broşürlerini dosyada teklif kapsamında 
şartname ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

5. TEKNİK ŞARTLAR

5.1. ip  KAYIT CİHAZI 8 KANAL STANDALONE NVR



1
5 1 1 Network Kay,t Cihaz,, tüm program ayarlar, ile her türlü kullanımla İlgili fohk^ıvonum 

yardımcı başka ekipmanlar veya yazılımlar olmaksızın cihaz üzerinden de gerçekleştirilebildiği 
endüstriyel tip ve bu iş için üretilmiş, "Standalone" bir dijital kayıt cihazı olacaktır. Wındows
tabanlı, PC Bazlı kayıt cihazı tipinde olmayacaktır

5.1.2. Video kayıt cihazı kapalı devre televizyon sistemleri (CCTV) ıçm üretilmiş 
gömülü teknoloji ile bağımsız çalışabilir endüstriyel yapıda olmalıdır. PC üzerinde

çalışan sistemler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5.1.3. Video kayıt cihazı, ONVİF (Open Network Video Interface Forum -  Açık 

Netvvork Video Ara yüzü Forumu) uyumlu olmalıdır. Bu sayede NVR, aynı forum 
üyesi diğer ü retic ilk in  ürünleri ile birlikte çalışma esnekliğini gösterebilmelidir

5 1 4 Video kayıt cihazı; Oynatma, Dondurma, Durdurma, Hızlı Oynatma, Yavaş
■ Oynatma, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma

fonksiyonları olmalıdır.
5,1,5. Video kayıt cihazı; 16 kanal Full HD çözünürlükte görüntü kaydedebılmelıdır.
5 1 6 Video kayıt cihazı üzerinde en az 1 adet HDMI ve 1 adet VGA çıkışı olmalıdır.
5.1.7. Video kayıt cihazı, 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

çözünürlükleri desteklemelidir. , r
5.1.8. Kayıtların bellekte az yer kaplaması ve elde edilen görüntülerin daha kaliteli 

olması için video sıkıştırma formatları kamera modeline bağlı olarak H.265, H.264 ve 

MJPEG olmalıdır.
5.1.9. Video kayıt cihazı, playback sırasında, görüntüyü durdurma, ileri sarma, yavaş

ileri sarma modlarmı sağlamalıdır.
5 110  Video kayıt cihazı 1/4/8/9/16 canlı izletme yeteneğine sahip olmalıdır.
5.1.11. Video kayıt cihazı, en az 1/4/8/16 kayıtlı kamera görüntüsünü aynı anda

oynatabilmelidir.
5.1.12. Video kayıt cihazı, gerçek zamanlı canlı izleme, kayıt ve playback 

yapabilmelidir.
5.1.13. Cihaz, herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, 

Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer& Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine
getirecek şekilde programlanabilmelidir.

5.1.14. Video kayıt cihazı, hareket algılama, MD Alanları: 396(22x18), Video Kaybı 
& Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabılmelidır.

5.1.15. Video kayıt cihazının ses desteği olmalı, G .711 veya daha iyi bir ses sıkıştırma

formatını desteklemelidir.
5.1.16. Video kayıt cihazı üzerinde dahili olarak en az 4 adet alarm girişi ve en az 2

adet alarm çıkışı olmalıdır..
5.1.17. Video kayıt cihazı, 1 Kanal giriş,! Kanal çıkış, RCA aracılığıyla çift yönlü

konuşma fonksiyonunu desteklemelidir.
5.1.18. Video kayıt cihazının maksimum kayıt oranı 320 Mbps değerinde olmalıdır.
5.1.19. Video kayıt cihazı ağ üzerinde bulunan İP kameraları otomatik olarak

algılayabilmelidir.
5.1.20. Video kayıt cihazı en az 2 adet dahili HDD bağlantısına, böylece dahili olarak

en az 16 TB HDD desteğine sahip olmalıdır.
5.1.21. Video kayıt cihazında en az 2 adet USB port girişi olmalıdır.
5.1.22. Video kayıt cihazı üzerinde yerleşik 16 adet PoE (IEEE802.3af/at) port

olmalıdır.
5.1.23. Video kayıt cihazı, PTZ ve speeddome kameralarını, klavyeye ihtiyaç

duymadan kendi üzerinden kontrol edebilmelidir.



V ‘ 5.1.24. Video kayıt cihazı, ağ üzerinden aynı anda video gönderme ve yedekleme için
' ^  en az 1 adet lO/lOO/lOOOMbps bant genişliğine sahip RJ-45 ethemet bağlantısı sahip

olmalıdır.
5.1.25. Video kayıt cihazı üzerinde PC ve kontrol klavyesi için en az 1 adet RS232 

portu olmalıdır.
5.1.26. Video kayıt cihazı, manuel kayıt, zamana bağlı kayıt, harekete duyarlı kayıt 

olmak üzere kayıt seçeneklerine sahip olmalıdır.
5.1.27. Video kayıt cihazı; alarm, hareket algılama, video kaybı alarmlarında olay 

anındaki kamera resimlerini ve alarm durum bilgilerini e-posta iletebilmelidir. E-posta 
üzerinden kullanıcılara iletilecek alarm tipleri, kayıt cihazı menüsünden 
seçilebilmelidir.

5.1.28. Video kayıt cihazı, kayıtlı görüntülerin oynatılması sırasında dosya arama 
yapabilmeli, durdurma, ileri ve geri sarma ve kare kare ilerletme gibi işlevleri yerine 
getirebilmelidir.

5.1.29. Video kayıt cihazı, USB Device/Netvvork/Internal SATA bumer üzerinden 
yedekleme yapabilmelidir.

5.1.30. Video kayıt cihazı HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, 
NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, P2P, Alarm Sunucu ağ 
fonksiyonlarını desteklemelidir.

5.1.31. Video kayıt cihazına maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve 
erişebilmelidir.

5.1.32. Video kayıt cihazı, iPhone, iPad, Android cihazlarla haberleşebilmelidir.
5.1.33. Cihaz 220V gerilim değerinde çalışmalıdır.
5.1.34. Çalışma sıcaklığı en az -10°C - -h55°C aralığında olmalıdır.
5.1.35. Video kayıt cihazı %10 ile %90 nemde çalışabilmelidir.
5.1.36. Cihaz CE sertifikasına sahip olmalıdır.

5.2. SİSTEM VE İZLEME YAZILIMI
5.2.1. En az 8 farklı noktada canlı ve kayıtlı görüntülerin izlenmesini sağlayacak 

adette teklif edilmelidir.
5.2.2. Client (uzak bağlantı bilgisayarı) üzerinden zamana ve harekete duyarlı 

görüntü kaydı arama yapabilecektir.
5.2.3. İzleme yazılımı, aynı ve/veya farklı kameralardan gelen görüntüleri ve video 

kayıt cihazından gelen kaydedilmiş görüntüleri aynı yazılım üzerinden izlemeye 
olanak tanıyacaktır.

5.2.4. İzleme yazılımı ile, her bir monitörde aynı anda en az 32 video görüntüsünü 
görüntülenebilecektir.

5.2.5. İzleme yazılımı üzerinde kurulu olduğu işletim sistemi içerisindeki zaman 
senkronizasyonunu sağlayacaktır.

5.2.6. İzleme yazılımı. Grafik Kullanıcı Ara yüzünü destekleyecektir. Bu desteği 
sayesinde kontrol klavyesi yerine Mouse hareketi yeterli olacaktır.

5.2.7. İzleme yazılımı, kameraların durumunu (online-offiine) dinamik ikonlar 
üzerinden bildirebilecektir.

5.2.8. İzleme yazılımı, hareketli kameraları kontrol için üç farklı opsiyonu 
destekleyebilecektir. Bu opsiyonlar kontrol klavyesi kontrolü, görüntü üzerindeki 
yön tuşları ile kontrol ve Mouse ile kontrol fonksiyonlarını da destekleyecektir.



. . . 5.2.9. İzleme yazılımı, görüntü üzerindeki yön tuşları ile Pan, Tilt, Zoom
^  ^  fonksiyonlarını, kameranın fokus ve iris ayarı, preset ve pattern çalıştırma

fonksiyonlarını destekleyecektir.
5.2.10. İzleme yazılımı, kameralar için video tur tanımlamaya izin vermelidir.
5.2.11. İzleme yazılımı içindeki video turlarının geçiş süreleri ayarlanabilecektir.
5.2.12. İzleme yazılımı, çoklu kamera için tarih, saat, alarm tipi, kamera adı bazlı kayıt 

arama yapabilecektir.
5.2.13. Video küpleri istenirse AVI, ASF ve MPEG4 gibi bilinen formatlardan biri ile 

saklanabilmen, istenirse de sistemin kendi özel formatmda ve başka programların 
açamayacağı şekilde (güvenlik açısından) saklanabilecektir.

5.2.14. İzleme yazılımı, canlı veya kayıtlı görüntüler üzerinde resim yakalamaya izin 
vermelidir. Yakalanan resimler, JPEG, BMP veya GIF olarak saklanabilmeli 
veya yazıcıdan çıktısı alınabilecektir.

5.2.15. Merkezi yönetim yazılımı, değişik mevkilere konumlandırılmış ağ vasıtası ile 
bir kontrol noktasından birçok NVR sistemini yönetmesi için yöneticiye izin 
vermeli. Ağ vasıtasıyla N V R ’ları herhangi bir zamanda gözleyebilmelidir.

5.2.16. Merkezi yönetim yazılımı, uzaktan sistem yapılandırma kurulumunu 
desteklemelidir.

5.2.17. Merkezi yönetim yazılımının, canlı olarak en fazla 64 kanal görüntüsü ve 64 
ekran bölümünü gerçek zamanlı gözlem ve kayıt yapılabilmesine olanak 
vermelidir.

5.2.18. Merkezi yönetim yazılımı bir bakışta eş zamanlı, detaylı kontrol ve tam 
gözleme için cihaz durumu, e-harita, playback, önizleme ve kamera grupları gibi 
ana bileşeninin görüntülenmesine imkan verebilmelidir.

5.2.19. Merkezi yönetim yazılımı, her cihazın gerçek zamandaki durumunu rapor 
edebilmeli ve acil yanıtlar uygulayabilmelidir.

5.2.20. Merkezi yönetim yazılımı, görsel ve işitsel işaretlerle acil bir durumu dikkat 
çekmek için değişik ekranlarda gösterebilmelidir.

5.2.21. Merkezi yönetim yazılımın olması gereken sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi 
olmalıdır.

5.2.22. Merkezi yönetim yazılımı dosya oynatıcısını kullanarak kaydedilen dosyaları 
N V R’danPC’ye olmakla beraber N V R’dan (Dahili HDD) N V R ’dan (USB ÖN 
l/USB ÖN 2 /CD / DVD) da kopyalabilmelidir.

5.2.23. Merkezi yazılımı sistemi kaydedilen görüntüleri avi formatma çevirebilmelidir.
5.2.24. Merkezi yönetim yazılımı NVR' lara kullanıcını istediği isimleri verebilmelidir.
5.2.25. Merkezi yönetim yazımı PTZ seçeneği ve kontrolllerine sahip olmalıdır.
5.2.26. Merkezi yönetim yazılımı kullanıcıya tek tuş yardımı ile durum bilgilerine 

ulaşabilmelsi sağlamalıdır..
5.2.27. Merkezi yönetim yazılımı maksimum 6 adet O/P ye kadar çoklu monitör 

çıkışını desteklemelidir.
5.2.28. Merkezi yönetim yazılımı kullanıcıya bir grup içinde 4 canlı ekranı gösterebilir 

olmalıdır.
5.2.29. Merkezi yönetim yazılımı kullanıcıya arzu edilen bir kamera için, iş takvimi 

kaydı (plan kaydı) yaptırtmahdır.
Merkezi yönetim yazılımı, kayıtlı videoları oynatırken 2x, 4x, 8x de ileri ve geri
oynatabilmelidir.
5.2.30. Merkezi yönetim yazıhmı.NVR'm her bir kanalı için anlık görüntü 

alabilmeli,ahnan anlık görüntüleri bir dizinde saklayabilmelidir.



5.2.31. Merkezi yönetim yazılımı, kaydedilen dosyaları uzaktan video oynatıcısı 
yardımıyla yeniden oynatmak isteyen kullanıcılara yetki verebilmelidir.

5.2.32. Merkezi yönetim yazımı, kullanıcıların seviye kontrolleri ve kayıtlarına ulaşım 
ve kontrolü sağlıyabilmelidir.

5.2.33. Merkezi yönetim yazılımı depolama ortam cihazları hakkında bilgileri 
gösterilmesini sağlayabilmelidir.

5.2.34. Merkezi yönetim yazılımı, bir olay tetiklendiği zaman, olayın meydan geldiği 
kanal numarasını, tetiklenen olay tipini ( Alarm, görüntü kaybı, hareket tespiti ) 
,DVR depolama içeriği hakkında bilgileri göstermelidir.

5.2.35. Merkezi yönetim yazılımı, bir mevkinin konumu bir harita ile 
smırlandırılmamalıdır. Stratejik kamera yerleşimi ve durum güncellemeleri için 
değişik görünümler ve değişik açılar ekleyebilmelidir.

5.2.36. Merkezi yönetim yazılımı, e-haritaları güncelleyebilmeli ve isteğe göre
isimlendirmelidir.

5.2.37. Merkezi yönetim yazılımı, sesli uyarılarda istenilen ses dosyalarının 
seçilmesini ve yüklenmesini sağlamalıdır.

5.2.38. Merkezi yönetim yazılımı, sağlık verisi kütüğü ile tarih , zaman, sıcaklık, kayıt 
durumu, cihaz yazıhmısürümü, mevcut HDD alanı açısından NVR hakkında 
detaylı bilgi verebilmelidir.

5.2.39. Merkezi yönetim yazılımı, anlık görüntüleri yazdırabilir ve kaydedebilir
olmalıdır.

5.2.40. Merkezi yönetim yazılımı, NVR yazılımlarını güncelleyebilmelidir.
5.2.41. Merkezi yönetim yazılımı, Artnix 40+, 50H+, 70H+; NVR serilerini

desteklemelidir.
5.2.42. Merkezi yönetim yazılımı, kullanıcı seviyelerini ve kontrol edeliyor olmalıdır.
5.2.43. Merkezi yönetim yazılımı, olay, takvim ve zaman olarak veri taraması

yapabilmelidir.
5.2.44. Merkezi yönetim yazılımı,ses giriş, ses çıkış özellikleri olmalıdır.

5.3. SW ITCH POE 8 PORT
5.3.1. Ağ Standartları : 1EEE802.3İ lOBASE-T lEEE802.3u 100BASE-TX 

lEEE802.3x Akış Kontrolü
5.3.2. PoEgücü :Her port için 15.4W (IEEE802.3af) Kablo bağlantısı: 

Çiftler üzerinden sağlanan veri & güç 1/2 ve 3/6 veya 4/5 (+) ve 7/8 (-) Kablo: 
UPT cat. 5 veya daha yüksek

5.3.3. İşlem tipleri : Depola ve ilet Yarı çift yönlü geri basınçlı; lEEE802.3x
tam-çift yönlü akış kontrolü

5.3.4. Geçici bellek : Her birim için 48Kb gömülü bellek
5.3.5. Ağ gecikmesi : Depola ve ilet modunda 64 bit çerçeveler için 20us’den az
5.3.6. Güç Girişi Güç : 52VDC giriş
5.3.7. Tüketimi : 154W
5.3.8. M ekanik M ahafaza : Metal gövde
5.3.9. Çalışma Sıcaklığı : 0-55°C (32-104°C
5.3.10. Güvenlik : CE/ROHs/FCC
5.3.11. Tak & Çalıştır olacak
5.3.12. Her PoE portu için 15.4W’a kadar PoE gücü desteklemeli
5.3.13. Otomatik algılama güçlü cihaz (PD)
5.3.14. Çoğu PoE uç cihazı için emniyetli ve güvenilir güç



5.4. 3 TB DAHİLİ TİP GÜVENLLK HARDDİSK
5.4.1. Digital kayıt cihazları için özel üretilmiş harddisk yapısına sahip olmalıdır. 

(SW SERİES)
5.4.2. Harddisk en az 1 milyon saat MTBF ve yüzde 1 den az AFR (yıllık hata oranı) 

oranına sahip günde 24 saat haftada 7 gün kurumsal sınıf güvenliğinde video 
gözetimi yapabilecek şekilde tasarlanmış olacaktır.

5.4.3. Harddisk ATA-7 akış komutları veri okuma ve yazmalarının video veri veya 
her ikisinin bir kombinasyonu için özel olarak hazırlanmasını sağlayarak düzgün 
ve güvenli bir video akışının yanında yüksek güvenliğe sahip olmalıdır.

5.4.4. Gelişmiş ön belleğe alma yeteneği sayesinde yüksek görüntü kalitesi 
sunmalıdır.

5.4.5. Kayıt cihazları için özel üretilmiş harddisk diğer disklere göre daha uzun ve 
kaliteli kayıt alabilmelidir.

5.4.6. Maksimum 75 derece hdd sıcaklığına kadar çalışabilmelidir.
5.4.7. Harddiskin Güç tüketimi az olmalıdır.
5.4.8. Harddiskin ısı üretimi az olmalıdır
5.4.9. Harddiskler montajı yapılacak ve arızalandığı zaman haber verildiğinde 24 saat 

içerisinde 1 yıl garanti kapsamında değişimi yapılacaktır.

5.5. POWER SUPPLY ( cctv güç kaynağı)

GİRİŞ 220V, ÇIKIŞ 12 V 30 A, metal kasa,

6. ALTYAPI
6.1. TEMEL KRİTERLER

6.1.1. Projenin tamamında aşağıdaki altyapı ve kablolama temel kriterleri’ne bağlı 
kalınacaktır.

6.1.2. Proje kapsamında, Kurum içerisinde kameralar ile sistem odaları arasına NYY 
enerji kablosu ve cat6 data kablolama yapılacaktır.

6.1.3. Sistemin istenen sonuca uygun olarak eksiksiz çalışması koşulu ile gerekli 
dağılım noktası tespitleri kameraların saha dağılımı da dikkate alınarak istekliler 
tarafından ihale öncesinde planlanacaktır. İhaleye katılan tüm isteklilerin gerekli 
keşif ve planlama çalışmalarını yaptığı ve buna göre tek lif verdiği varsayılacaktır.

6.1.4. Teklifte yer alan tüm malzemelerle ilgili katalog, broşür ve açıklayıcı teknik 
dokümanlar teklif ile birlikte verilecektir.

6.1.5. Bağlanacak tüm konektör ve BNC v.s kullanılacak kablo ile tam uyumlu 
olmalıdır.

6.1.6. Cihazlar arasında yapılacak kablo bağlantıları kesintisiz, yekpare ve herhangi 
bir ek aparat kullanılmaksızın yapılacaktır.

6.1.7. Şartname ekinde sunulan malzeme listesinde belirtilen kablo ve kablo 
metrajları yaklaşık değerler olup, yüklenicinin belirtilen rakamlardan daha fazla 
kablo, kullanması durumunda, idare sorumluluk almayacaktır, yüklenici böyle 
bir durumda hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

6.1.8. Tüm kablolar başlangıç ve bitiş noktalarına göre etiketlenecektir.
6.1.9. Yapılacak tüm kablolama bir şema üzerinde gösterilecek.



6.1.10. Firma kablolama yaparken şartnamede belirtilmeyen ve sistemin çalışması için 
gerekli olan bağlantı aparatları, bağlantı kablolarını vb. sağlamak ve çalışır olarak 
teslim etmekle mükelleftir.

7. KABLOLAMA
7.1. C A T 6A  KABLO

7.1.1. Kurum çevresinde yaklaşık Cat6A kablosu çekilecek.
7.1.2. Kurulacak olan CAT6A kablolama altyapısı ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 ve 

1SO/IEC-11801&1EC
7.1.3. 61156-5 CAT6A standartlarında belirtilen 4 çiftli 100 OhmCategory 6A

performans spesifıkasyonlarma uygun olacaktır.
7.1.4. Kullanılacak kablo içersin de sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en 

aza indirmek amacıyla, her bir çift kendi arasında yapışık olmalıdır ve sarmal 
çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bir seperatör veya izolatör 
geçmelidir.

7.1.5. Kablo ucunda kullanılacak RJ45 tipi konektörler topraklı olacaktır.
7.1.6. Kablo 100 metre mesafede Cat6A standartlarına uygun iletişimi

destekleyecektir.
7.1.7. Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olacaktır.
7.1.8. Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsünde olacaktır.
7.1.9. Kabloda 4 adet sarmal çift olacaktır.
7.1.10. Kablo aşağıdaki teknik spektlere sahip;
7.1.11. Çekme Kuvveti; 50 N/mm^
7.1.12. Çalışma Sıcaklığı; -20°C ile -f60°C arasında.
7.1.13. DC Direnci; 72 Ohm/km max.
7.1.14. Kapasitans; 45pF/m nom. @1 kHz.
7.1.15. Dengesizlik Kapasitansı; 1000 pF/km max. @1 kHz.
7.1.16. İzolasyon Direnci; 5000 Mega Ohm.Km min. @ 500 Vdc
7.1.17. İç mekanlarda bahsi geçen kablonun dahili tipi (UTP) kullanılacaktır.
7.1.18. Dış mekânlarda bahsi geçen Cat6A kablosunun harici tipi (FTP) 

kullanılacaktır.
Kablo idare tarafından verilecektir.

7.2.CCTV KABLO
yok

7.3. ELEKTRİK KABLOLARI
7.3.1 Çekilecek kablolar dahili tip TTR olacaktır.
7.3.2 Kamera besleme ve dağıtım noktalarıiçin 2x1,5 mm TTR kablo 

Kablo idare tarafından verilecektir.
8. MONTAJ

8.1.1 Yüklenici, İdare’nin yer tesliminden sonra, kendisinden beklenilen tüm
fonksiyonları yerine getirecek şekilde sistemin montajını yaparak, çalışır halde 
idare’ye teslimini gerçekleştirecektir.

8.1.2 Teklife esas sistemin tüm çevre birimleri ile birlikte montaj ve kabloların
çekimi firmaya ait olacaktır.

8.1.3 Yüklenici işin yapımından bitimine kadar can ve mal emniyetiyle ilgili her
türlü tedhiri almakla mükelleftir.

8.1.4 İşin yapılması sırasında daha önceden var olan elektrik, telefon, su vb. 
altyapılara dikkat edilecek, işin yapıldığı alanda bu türden altyapılara zarar



verilmeyeceği gibi çalıştırılacak personelin can ve mal emniyeti de firmaca 

 ̂ sağlanacaktır.
8.1.5 Can ve mal emniyeti ile ilgili istenmeyen bir sonucun ortaya çıkması 

durumunda mali ve hukuki her türlü alanda yüklenici sorumlu olacaktır.
8.1.6 İşin başlangıcından bitimine kadar teknik şartnamede zikredilmese bile her 

türlü montaj malzemesi, yardımcı malzeme ve cihaz firma tarafından temin 
edilecektir. Bu anlamda amaç ve aranırlık vasfı; montajı yapılan ve temin edilen cihaz 
ve sistemlerin teknik şartnamede ifade edilen ve bu malzemelerin kendi orijinal 
kılavuzlarında belirtilen tüm özellikler ile çalışır halde olmasıdır.

8.1.7 Yüklenici işin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde, gerek kendi 
temin ettiği gerekse çalışma alanlarında bulunan cihaz, sistem ve malzemelere zarar 
vermeyecektir. Bu türden malzemelere zarar verilmesi halinde yüklenici problemi 
unsur/unsurları eski haline getirmek, getiremezse aynı amaca uygun ve en az onlarla 
aynı özelliklerde yeni malzeme/malzemeleri ücretsiz olarak temin etmekle 
mükelleftir.

8.1.8 Yüklenici, İdare’nin yer tesliminden sonra 15 gün içinde işi teslim edecektir

9. EĞİTİM
9.1.1 Firma, idarece belirlenecek kişilere sistem kullanımı, izleme, kayıt ve 

müdahale eğitimini tam gün süre ile verilecektir.
9.1.2 Firma tarafından hazırlanacak eğitim dokümanları hem kitap/kitapçık halinde 

hem de CD/DVD ortamında idareye sunulacaktır. Eğitim programı, eğitimin başlama 
tarihinden en az 3-7 gün önce idareye sunulacak olup, idarenin talep ve önerileri 
doğrultusunda düzenlenmesini müteakip kesinleşecektir.

9.1.3 Firma; kitap/kitapçık halinde ve CD/DVD ortamında hazırlamış olduğu eğitim 
dokümanlarını her katılımcıya birer set olacak şekilde verecektir.

9.1.4 Uygulamalı operatör eğitimi sistemin kurulduğu yerde düzenlenecektir.
9.1.5 Eğitim verilen personele Eğitim Katılım Belgesi verilecektir.
9.1.6 Firmanın eğitim verecek elemanı/elemanlarının eğitim seviyeleri ve bu 

konudaki tecrübe seviyeleri eğitim programı ile bildirilecektir. Dersler konusunda 
uzman kişi/kişiler tarafından verilecek, idarenin yetersiz bulduğu eğitici/eğiticiler 
firma tarafından değiştirilecektir.

10. GARANTİ
10.1.1 Garanti; ücretli ve ücretsiz olmak üzere 2 (iki) kısımdır.
10.1.2 Ücretsiz garanti süresi 2 (iki) yıldır ve kabul tutanağının makamca 

onaylanmasını müteakip başlar.
10.1.3 Ücretsiz garanti, teklif edilen her türlü cihaz ve aksesuarları, yedek 

malzemeleri,2 yıl montaj işçiliği kapsayacak şekilde en az 1 (yıl) olacaktır. Ancak, 
sistemlerde kullanılan cihaz veya cihazların orijinal garantileri bu süreden fazla ise 
cihaz veya cihazların orijinal garantileri geçerli olacaktır.

10.1.4 Ücretsiz garanti süresince firma, yükümlü olduğu mal ve hizmette bir problem 
çıkması durumunda, bu problemleri ücretsiz olarak giderecektir. Arızalı cihaz veya 
malzemenin değişikliği söz konusu olduğunda işçilikte dahil olmak üzere masraflar 
firmaya ait olacaktır.

10.1.5 Ücretli garanti süresince; firma, ücretsiz garanti bitiminden sonra oluşabilecek 
problem/problemlerin çözümünü cihazların kurulu bulunduğu yerlerde ücreti 
mukabili giderecektir. Ücretli garanti süresince cihaz ve sistemlere ait her türlü yedek 
parça, malzeme, mal ve hizmet ücreti mukabili en az 10 (on) yıl süre ile firmaca 
temin edilecektir.



. . unsur/unsurları eski haline getirmek, getiremezse aynı amaca uygun ve en az onlarla
V t » aynı özelliklerde yeni malzeme/malzemeleri ücretsiz olarak temin etmekle 

mükelleftir.
9. Yüklenici, İdare’nin yer tesliminden sonra 15 gün içinde işi teslim edecektir

9. E Ğ İT İM
9.1.1. Firma, idarece belirlenecek kişilere sistem kullanımı, izleme, kayıt ve 

müdahale eğitimini tam gün süre ile verilecektir.
9.1.2. Firma tarafından hazırlanacak eğitim dokümanları hem kitap/kitapçık halinde 

hem de CD/DVD ortamında idareye sunulacaktır. Eğitim programı, eğitimin başlama 
tarihinden en az 3-7 gün önce idareye sunulacak olup, idarenin talep ve önerileri 
doğrultusunda düzenlenmesini müteakip kesinleşecektir.

9.1.3. Firma; kitap/kitapçık halinde ve CD/DVD ortamında hazırlamış olduğu eğitim 
dokümanlarını her katılımcıya birer set olacak şekilde verecektir.

9.1.4. Uygulamalı operatör eğitimi sistemin kurulduğu yerde düzenlenecektir.
9.1.5. Eğitim verilen personele Eğitim Katılım Belgesi verilecektir.
9.1.6. Firmanın eğitim verecek elemanı/elemanlarının eğitim seviyeleri ve bu 

konudaki tecrübe seviyeleri eğitim programı ile bildirilecektir. Dersler konusunda 
uzman kişi/kişiler tarafından verilecek, idarenin yetersiz bulduğu eğitici/eğiticiler 

firma tarafından değiştirilecektir.

10. GARANTİ
10.1.1. Garanti; ücretli ve ücretsiz olmak üzere 2 (iki) kısımdır.
10.1.2. Ücretsiz garanti süresi 2 (iki) yıldır ve kabul tutanağının makamca

onaylanmasını müteakip başlar.
10.1.3. Ücretsiz garanti, teklif edilen her türlü cihaz ve aksesuarları, yedek 

malzemeleri,2 yıl montaj işçiliği kapsayacak şekilde en az 1 (yıl) olacaktır. Ancak, 
sistemlerde kullanılan cihaz veya cihazların orijinal garantileri bu süreden fazla ise 
cihaz veya cihazların orijinal garantileri geçerli olacaktır.

10.1.4. Ücretsiz garanti süresince firma, yükümlü olduğu mal ve hizmette bir problem 
çıkması durumunda, bu problemleri ücretsiz olarak giderecektir. Arızalı cihaz veya 
malzemenin değişikliği söz konusu olduğunda işçilikte dahil olmak üzere masraflar 

firmaya ait olacaktır.
10.1.5. Ücretli garanti süresince; firma, ücretsiz garanti bitiminden sonra oluşabilecek 

problem/problemlerin çözümünü cihazların kurulu bulunduğu yerlerde ücreti 
mukabili giderecektir. Ücretli garanti süresince cihaz ve sistemlere ait her türlü yedek 
parça, malzeme, mal ve hizmet ücreti mukabili en az 10 (on) yıl süre ile firmaca 

temin edilecektir.
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1. KAPSAM:
3.1. Bu şartname; Ağrı İl Sağlık M üdürlüğü Patnos İlçesi Devlet HastanesiPatnos Ağız 

Diş Sağlığı Merkezi güvenlik tedbirlerini arttırmak için IP Kamera İzleme ve Kayıt 
Sistemineek olarak kurulacak olanKAMERA projesine ait Teknik özellikleri belirten 
Güvenlik kamera sistemi çekimini kapsayan şartnamedir.

3.2. Bu şartname; Patnos İlçesi Devlet Hastanesi bünyesinde ihtiyaç olan bölgelerin IP 
Kameralar ile izlenmesi, görüntülerin belirlenen merkezlerde kayıt altına alınması.



oluşabilecek alarm bilgi ve görüntülerinin belirtilen esaslar dâhilinde yönetilmesi, 
altyapısının donanım ve kablolama şeklinde kurularak ek kameraların izleme 
merkezine tesis edilmesi ve sağlıklı bir şekilde işletilmesini amaçlanmaktadır.

3.3. Bu şartname; tanımlanan sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve işletilmesi için 
ihtiyaç duyulan her türlü cihaz, malzeme, donanım, yazılım temini, nakli, 
depolanması, tesisi ve gerekli testlerin yapılması sonucunda tüm fonksiyonları ile tam 
çalışır vaziyette idareye teslimini ve garantilerini kapsar.

2. GENEL ŞARTLAR
2.1.Bu şartnamede verilen teknik özellikler, sistemlerin genel özelliklerini ve kullanılacak 

donanımların asgari şartlarını belirtmektedir. Firma daha üst özelliklere sahip 
cihazlar, donanımlar teklif edebilir veya teklif ettiği cihaz, yazılım ve donanımların 
daha üst versiyonlarını idarenin uygun görmesi koşuluyla kullanabilir.

2.2. Teklif edilen ürünlerin tamamı “yeni ve kullanılmamış” olacaktır. Üretimden 
kalkmış olmamalıdır. Üretici firmanın son versiyon ürünleri olacaktır.

2.3. Teklif edilecek ürünler 365 gün, 24 saat kesintisiz olarak çalışacak şekilde 
tasarlanmış tipte olacaktır.

2.4. Teknik şartnamede ifade edilsin veya edilmesin sistemin asli fonksiyonları ile 
çalışması için gerekli her türlü cihaz, yardımcı malzeme, kablolar, montaj 
malzemeleri, vs. yüklenici tarafından temin ve tesis edilecek ve çalışır şekilde 
teslim edilecektir.

2.5. İşin yapısı ve teknolojisi, gelişen güncel standartlar ve uygulamalar gereği 
yapılması gerekip de bu şartnamede bahsedilmemiş her türlü tasarım, ilave 
donanım, yeni ürün, teknolojik çözümler vb. projeye dâhil edilecektir. Teklif 
edilen her türlü cihaz ve varsa sistemin opsiyonları, yardımcı malzemeleri teklifte 
listelenecektir.

2.6. Uygulama esnasında teknik gerekliliklerde ön görülmeyen ancak, sistemin bütün 
halinde tam performans ile çalışması için gerekli olan tüm yazılım, donanım, 
güncelleştirmeler yüklenici tarafından istisnasız bedelsiz sağlanacaktır.

2.7. Teklif edilecek kameralar ve kayıt cihazlarının satış, kurulum, işletim ve 
bakımları için Türkiye’de bulunan üretici firmadan (Eğer üretici firma Türkiye’de 
değilse yurtdışmdaki üreticiden veya üretici firmanın onay vermiş olduğu ana 
dağıtıcıdan) alınmış yetki belgeleri teklifle beraber teslim edilecektir. Bayinin alt 
bayiye vermiş olduğu yetki belgesi kabul edilmeyecektir.

2.8. Firmalar dilerse teklif öncesinde yer görme talep edebilir. İdare bu konuda 
firmaya gerekli kolaylığı sağlayacaktır. İdare, montaj aşamasında, metraj farkı 
veya keşif artışı gibi nedenlerle hiçbir şekilde ilave ücret ödemeyecektir. Firma, 
teklif öncesinde gerekli ön çalışmasını yaparak işin niteliği, evsafı ve detaylarına 
vakıf olmakla mükelleftir.

2.9. Cihaz ve sistemlerin çalışma ortamlarıyla ilgili çevresel şartlar teknik şartnamede 
belirtilmemiştir. Cihaz ve sistemler kullanılacakları yerin çevresel şartlarına 
uygun olacaktır. Firma yer görme sırasında bu hususları dikkate alacaktır. 
Cihazların dokümanlarından çevresel şartlar ile ilgili tahkik etme imkânı olacaktır.

2.10. Her teklif sahibi teknik şartnamenin her maddesini tek tek detaylı olarak 
cevaplandırılacak varsa ilave özellikler belirtilecektir. Şartnamenin dışında eksik 
özellik olmayacaktır.



2.11. Firma geçici kabul tarihinden itibaren 2 yıl süre ile ürünlerin garanti ve 1 yıl süre 
ile bakım, servis hizmetlerini bu ihale bedeli kapsamında sağlamayı taahhüt 
edecektir. Bunun için herhangi bir ek bedel firmaya ödenmeyecektir.

2.12. Teklif edilecek sistemler, üretici firmaların seri üretimi olacak, ulusal (Tse, ISO vs 
ve uluslararası CE) standartlarda, teknolojinin en ileri gereklerini kullanan ve 
uygulayan ürünler arasından seçilecektir.

2.13. Teklif edilecek ürünlerin teknik detayları teklif edildiği şekli ile üretici firmanın 
WEB sayfasında görülebilmelidir. Kurulacak sistem üzerindeki tüm elemanların 
eksiltme yapılmadan eksiksiz monte edildiği ve şartnameyi tam olarak karşıladığı 
kabul komisyonu tarafından kontrol edilecektir.

2.14. Uluslararası standartlarda değerlendirilerek yeterli kapasitede ve sistem alt 
birimlerinin maksimum fayda sağlayacak şekilde, mimari projelere uygun şekilde 
yerleşimi planlanarak teklif ve tesis edilecektir.

2.15. Teklif edilen tüm ürünlerin montajdan önce idareye resmi katalogları ve 
numuneleri sunularak onay alınacaktır.

2.16. Sistemde kullanılacak cihazlara ait modüller kesinlikle OEM olmayacak, orijinal 
olacaktır.

2.17. Merkez sistem odasındaki tüm cihazlar rack montajına uygun ve kabinet 
içerisinde olacaktır.

2.18. Teknik şartnamede istenen özellikler broşür/teknik dokümanlar üzerinde madde 
numarası ile belirtilecek, broşürler tarihlenmiş, kaşelenmiş ve imzalanmış olarak 
teklif dosyasında sunulacaktır.

2.19. Sistemin işletmesi için gerekli olan tüm malzemeler, bakım talimatında belirtilen 
ve bakım onarımda kullanılacak özel bakım avadanlıkların sistem ile birlikte 
verilmelidir.

2.20. Firma teklifinde; kayıt sisteminin süre 180 gün altında olmayacaktır ve kayıt 
kalitesi bazında depolama kapasitesi hakkmdaki bilgileri, nasıl hesaplandığını, 
görüntü ve ses sıkıştırma parametrelerini bildirecektir.

2.21. Kamera ile kayıt sistemi arasındaki bağlantı gizli veya kanal içerisinden 
yapılacak, hiçbir şekilde açıkta bağlantı kablosu görülmeyecektir.

2.22. Tüm kamera görüntüleri 3 Ayrı Ana Güvenlik Merkezi sistem odasında 
görün tülenebilecektir.

2.23. Sistemde kullanılacak olan İP Kameralar, İP Kayıt Cihazları, IP Kontrol 
Klavyeleri, Yönetim ve İzleme yazılımları birbirlerine uyumlu ürünler olmalıdır.

2.24. Kurumun gerek görmesi durumunda teklif edilen bütün cihazlar firmalardan test 
için talep edilecektir. Firma istenilen cihazların 10 gün içerisinde kuruma birer 
numunesini tedarik edip gerekli test düzeneğini sağlayaeaktır.

2.25. Kablolarda görülebilir ve ulaşılabilir yerlerde yanmaz malzemeden etiketler 
kullanılarak etiketleme yapılacaktır.

2.26. Firma, kabul muayeneleri tamamlandıktan sonra, sisteme ait nihai projeyi ayrı 
ayrı dosyalanmış şeklide üç (3) nüsha olarak idareye teslim edecektir.



SİSTEMİN TANIMI
3.1. Teklif edilecek kamera izleme ve kayıt sistemi IP Tabanlı olacaktır.
3.2. Kameralar hariç, sistemde kullanılacak diğer cihaz ve ekipmanlar, 220 +/- %10 V 

AC ve 50 +/- %2 Hz şebekeden beslenecektir. Şebeke besleme voltaj ve frekansı ile 
fış ve prizlerde Avrupa (Türk Tipi) standartlarına uyulacaktır. Kablo ve konektörler 
uluslararası standartlara uygun olacaktır.

3.3. Cihaz ani gerilim değişimlerine, şebekeden gelecek olumsuzluklara, kısa devrelere ve 
DC ters polarmaya karşı korunmuş olacaktır.

3.4. Sistem; çevre, personel, ziyaretçi ve araç girişi çıkışları ile güvenlik arz eden 
noktaların izlenmesi ve kaydedilmesi işini yapacaktır. Her bir kameradan alman 
görüntü dijital olarak kayıt cihazlarına kayıt edilecektir, sistemde hiçbir şekilde ve 
noktada sistem dışı kamera veya cihaz kullanılmayacaktır.

3.5. Tüm kameralar doğrudan NVR bağlanabilen Gerçek Gece&Gündüz (True 
Day&Night) IP kamera olarak bilinen yapıda kameralar olacaktır.

3.6. Kameraların yerleşimi; bina girişleri ve m uhtelif iç ve dış alanların operatör 
tarafından kolaylıkla izlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

3.7. Teklif edilecek Kameralar, Kayıt ve Yönetim Cihazları, Depolama Cihazları UL veya 
EN standartlarından en az birini destekleyecektir. Bu özellik kurum tarafından gerek 
kataloglarda gerekse üreticinin resmi sitesinden incelenecektir.

3.8. Sistemde kullanılan cihazlar, enerji kesintilerinden sonra cihaza enerji yeniden 
geldiğinde normal çalışma fonksiyonlarını hiçbir müdahaleye gerek duymaksızın 
yürütmeye devam edecek, enerji kesintisi herhangi bir bilgi kaybına neden 
olmayacaktır. Bu amaçla CCTV sisteminde kullanılan cihazlar, enerji kesintilerinden 
dolayı zarar görmemesi için enerjilerini UPS bağlantılarından yapılacaktır.

3.9. Sistem, tarih, zaman ve kamera isminin ve zamanın görüntüye eklenmesine izin 
verecektir.

3.10. Sistem bilgisayar kontrollü olacak ve kullanılan yazılımlar geliştirilmeye 
müsait olacaktır.

3.11. Kullanıcıların, yetki seviyelerine göre Kameralara erişim ve kontrolü 
sınırlandırılabilecektir.

3.12. Kameralar, kayıt sunucuları ve yazılımlar network veya internet ile uzak 
noktadan güncellenebilmelidir.

3.13. Tüm kablo giriş ve çıkışları sabotaja karşı mukavemetli olacaktır.
3.14. Teklif edilecek tüm elektrik, data kabloları dış hatta kullanılanlar harici tip, iç 

hatta kullanılacaklar dahili tip olacaktır.

4. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK:
4.1. Teklif verecek fırm ateklif edeceği ürünün Türkiye genelinde illerde Teknik Servisi 

olan bir ürün olacaktır.
4.2.Ürünün markasm ıteklif verecek firmanın ürüne ait Yetki Belgesi; Yetkili Satıcı ve 

Yetkili Servis Belgesi olacaktır. Kurumumuza hizmet verecek yetkili servis ve yetkili 
satıcı yetki belgesi en az 1 yıllık olmalıdır.

4.3.Sistemin sağlıklı çalışması için kameralar ve kayıt cihazları aynı marka olmalıdır.
4.4.Kayıtlar en az 180gün süre ile tutulacaktır.
4.5.Hizmet sürekliliğini göstermesi için, markanın, en az 10 yıldır TSE hizmet yeri 

yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.



4.6.Teklif verecek firma teklifinde ürünlerin imalatçı veya distribütör tarafından yıl 
içerisinde yayınlanmış sadece ürünlere ait broşürlerini dosyada teklif kapsamında 
şartname ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

5. TEKNİK ŞARTLAR

5.1. IP i r  b u l l e t  k a m e r a

5.1.1. Ürünlerin hem üretimini, hem ithalatını hem de teknik servis hizmetini veren 
firmanın ONVİF FULL MEMBER üyesi olması gerekmektedir. OEM olarak üretilmiş 
ürünler kabul edilmeyecektir.

5.1.2. Ürünlerin hem üretimini, hem ithalatını hem de teknik servis hizmetini veren 
firmanın ONVİF FULL MEMBER üyesi olması gerekmektedir. OEM olarak üretilmiş 
ürünler kabul edilmeyecektir.

5.1.3. Kamera ve netvvork arabirimi tümleşik tek bir cihazdan oluşmalıdır.
5.1.4. İP Kameranın kasa tipi İR Bullet yapıda olmalıdır ve gece görüş mesafesi en az 

50 metre olmalıdır
5.1.5. İP Kameranın görüntü sensörü , 1/2,8" 2 Megapiksel (1920x1080 )Progresif 

tarama Aptina CMOS olmalıdır.
5.1.6. Kamerada WDR özelliği olmalıdır.
5.1.7. İP Kameranın Video Pixel formatı YUV 420 ve RGB32 desteklemelidir.
5.1.8. Kamera renkli modda minimum 0,06 Lux, Siyah/Beyaz modda İR açık iken O 

Lux değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.
5.1.9. Kamerada imagestabilizer özelliği olmalıdır. Bu özellik sayesinde kamera 

titreşimlerden etkilenmemelidir.
5.1.10. İP Kamerada sabotaja karşı tampering alarm olmalıdır. Bu alarm bir program 

aracılığı ile e-mail veya FTP ye upload edilebilmelidir.
5.1.11. İP Kamerada erişim güvenliği için İP kara liste ve Beyaz liste olmalıdır.
5.1.12. İP Kamera NTP{Network Time Protocol) Servera bağlanabilmelidir.
5.1.13. İP Kamerada VVatermark (dijital imza) özelliği olmalıdır. Bu şekilde kayıtlar 

üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması ihtimali önlenmelidir.
5.1.14. İP kamera hem H264 ve MJPEG sıkıştırma codec'lerini desteklemelidir.
5.1.15. İP Kameranın görüntüsü üzerine istenilen 8 farklı not veya bilgi yazılabilir. Bu 

görünen yazıların hepsi için punto (büyüklük/küçüklük) ve renk ayarı yapılabilmelidir.
5.1.16. İP Kameranın model ismi değiştirilebilir olmalıdır. Bu sayede NVR ve yardımcı 

programlarda ekleme, silme vb. işlemlerde kolaylıklar sağlanabilmelidir.
5.1.17. İP Kamera Onvifauthorization desteklemeli, bunun sayesinde onvif girişler 

yetkilendirebilmelidir.
5.1.18. İP Kamera Sinyal gürültü oranı >52 Db olmalıdır.
5.1.19. İP Kamera kendi üzerinde montajlı sabit 3,6mm lense sahip olmalıdır
5.1.20. İP Kamerada önemli noktalardaki görüş alanı mesafesini arttırmak için 3:16 / 

9:16 KORİDOR MODU olmalıdır.
5.1.21. İP Kameranın gürültü azaltma (2D / 3D-DNR ) özelliği olmalıdır.
5.1.22. Kamera 1 adet ses girişi ve 1 adet ses çıkışına sahip olmalıdır.
5.1.23. Kamera üzerinde G.711 ses sıkıştırma teknolojisi bulunmalıdır.
5.1.24. İP Kamerada P2P özelliği olmalıdır.
5.1.25. İP Kamerada hareket algılama alanı 396 (22*18) kare ile ayarlanabilmelidir.
5.1.26. İP Kamera hareket anında 2 saniye ara ile FTP server veya belirlenen en az 6

adrese e-mail yoluyla resim yollayabilmelidir.
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5.1.27. İP Kamera hareket anında Belirlenen en az 6 e-mail adresine en az 6 saniyelik 

videolar yollayabilmelidir.
5.1.28. İP Kamera triple (üçlü) streaming özelliği ile video aktarım yapabilmelidir.
5.1.29. Kamera üzerinde 1 adet Alarm girişi ve 1 adet alarm çıkışı yer almalıdır.
5.1.30. İP Kamerada Multicast desteği bulunmalıdır ve istenilen akışlar farklı multicast 

sunuculara yönlendirilebilmelidir.
5.1.31. İP Kamerada dijital Zoom özelliği olmalıdır. Web arayüzü üzerinden de dijital 

zoom yapabilmelidir.
5.1.32. İP Kamera herhangi bir kayıt cihazı olmadan çift yönlü veri akışını 

sağlayabilmelidir.
5.1.33. İP Kamerada NAA ( Otomatik Ağ Adaptasyonu ) uygunluğu olmalıdır.
5.1.34. İP Kamerada netvvork kablosu üzerinden görüntüyü herhangi bir ek aparat 

kullanmadan en az 200 metre taşıyabilmelidir.
5.1.35. İP Kamerada ROl ( Region Of İnterest ) özellikleri olmalıdır. ROl, 4 farklı alana 

ayarlanabilir olmalıdır.
5.1.36. İP Kamerada gece ve gündüz olmak üzere 5 (Beş) ayrı profil 

(Parlaklık/Kontrast/Shutter/Saturation/Sharpness/MHz ayarı/BLC/HLC/WDR vb.) 
oluşturulabilmektedir.

5.1.37. İP Kamera üzerinde Beyaz ışık ve kazanç dengesi otomatik ve elle ile 
ayarlanabilir olmalıdır.

5.1.38. İP Kamera Auto/Manual, 1/6~1/100000 s aralığında ve otomatik Elektronik
Shutter aralığına sahip olmalıdır. Ayrıca l/6 ~ l/2 5  aralığında yavaş akıcılık desteği 
olmalıdır.

5.1.39. İP Kamera Mobil telefon ve Tabletlerde bir mobil uygulama ile izlenebilmelidir 
(Android , lOS)

5.1.40. İP Kamera ücretsiz bir client programına sahip olmalıdır.
5.1.41. İP Kamerada mekanik IR-CUT filtresi olmalıdır.
5.1.42. İP Kamera üzerinde en az 4 bölge maskeleme yapılabilmelidir.
5.1.43. İP Kamera 1080P / 960P / 720P / D İ çözünürlük değerini desteklemelidir.
5.1.44. İP Kamera 1080(1920*1080) 30 fps; 960P (1280*960) 30 fps; 720P (1280*720) 

30 fps; D İ (720*576) 25 fps hızında görüntü verebilmelidir.
5.1.45. İP Kamera veri bit hızı h264: 128K ila 16384Kbps aralığında ayarlanabilir 

olmalıdır.
5.1.46. İP Kamera anlık görüntü yakalamada 1 SPL- 5 SPL arasında JPEG yakalama 

sağlayabilmelidir.
5.1.47. İP Kameranın üzerinde otomatik seçimli 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet ara 

birim olmalı ve RJ-45 konnektör ile doğrudan netvvork'e bağlanabilmelidir.
5.1.48. İP Kamerada dahili web sunucu özelliği ile IPv4/IPv6, http, HTTPS, SSL, TCP/IP, 

UPnP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, İP Filtre, 
QoS, 802.lx  ONVIF, API, TELNET protokollerini desteklemelidir.

5.1.49. İP Kamerada TELNET protokolü güvenlik için kapatılıp açılabilir özellikte 
olmalıdır.

5.1.50. İP Kamerada gelişmiş NTP desteği olmalıdır. Bu sayede NTP Server veya 
bağlanılan NVR ile saat senkronizasyonu yapabilmelidir.

5.1.51. İP Kamera aynı anda uzaktan izleme, yerel kayıt ve uzaktan kontrol 
sağlayabilmelidir.

5.1.52. İP Kamerada sistemin kurulacağı yerin topraklamasına entegre olabilmesi için 
bir topraklama çıkışı olmalıdır

5.1.53. İP Kamerada TSE,CE,ROHS,FCC,IS09001,IS014001,LVD,EMC Test raporu, lEC 
belgeleri olmalıdır. OEM ürünler üreticilerin belgelerini kullanamayacaktır.

5.1.54. İP Kamerada 12 Volt Girişi olmalıdır.
5.1.55. İP Kamera güç girişi DC12V / PoE (IEEE 802.3af) desteklemelidir.



’ • 5.1.56. İP Kamera IP66 standartına uygun olmalıdır.
f T -   ̂ 5.1.57. İP Kamera -35°C ila 60°C sıcaklık arasında ve %10 ile %95 arasında nem

ortamında çalışabilmelidir.
5.1.58. İP Kamera Maximum 7,5 W güç çekmelidir.

5.2. IP KAYIT CİHAZI 16 KANAL STANDALONE NVR

5.2.1. Netvvork Kayıt Cihazı, tüm program ayarları ile her türlü kullanımla ilgili fonksiyonun, 
yardımcı başka ekipmanlar veya yazılımlar olmaksızın cihaz üzerinden de gerçekleştirilebildiği 
endüstriyel tip ve bu iş için üretilmiş, "Standalone" bir dijital kayıt cihazı olacaktır. Vyindovvs 
tabanlı, PC Bazlı kayıt cihazı tipinde olmayacaktır

5.2.2. Video kayıt cihazı kapalı devre televizyon sistemleri (CCTV) için üretilmiş 
gömülü teknoloji ile bağımsız çalışabilir endüstriyel yapıda olmalıdır. PC üzerinde 
çalışan sistemler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5.2.3. Video kayıt cihazı, ONVIF (Open Network Video Interface Forum -  Açık 
Network Video Ara yüzü Forumu) uyumlu olmalıdır. Bu sayede NVR, aynı forum 
üyesi diğer üreticilerin ürünleri ile birlikte çalışma esnekliğini gösterebilmelidir

5.2.4. Video kayıt cihazı; Oynatma, Dondurma, Durdurma, Hızlı Oynatma, Yavaş 
Oynatma, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma 
fonksiyonları olmalıdır.

5.2.5. Video kayıt cihazı; 16 kanal Full HD çözünürlükte görüntü kaydedebilmelidir.
5.2.6. Video kayıt cihazı üzerinde en az 1 adet HDMI ve 1 adet VGA çıkışı olmalıdır.
5.2.7. Video kayıt cihazı, 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

çözünürlükleri desteklemelidir.
5.2.8. Kayıtların bellekte az yer kaplaması ve elde edilen görüntülerin daha kaliteli 

olması için video sıkıştırma formatları kamera modeline bağlı olarak H.265, H.264 ve 
MJPEG olmalıdır.

5.2.9. Video kayıt cihazı, playback sırasında, görüntüyü durdurma, ileri sarma, yavaş
ileri sarma modlarmı sağlamalıdır.

5.2.10. Video kayıt cihazı 1/4/8/9/16 canlı izletme yeteneğine sahip olmalıdır.
5.2.11. Video kayıt cihazı, en az 1/4/8/16 kayıtlı kam era görüntüsünü aynı anda 

oynatabilmelidir.
5.2.12. Video kayıt cihazı, gerçek zamanlı canlı izleme, kayıt ve playback 

yapabilmelidir.
5.2.13. Cihaz, herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, 

Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer& Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine 
getirecek şekilde programlanabilmelidir.

5.2.14. Video kayıt cihazı, hareket algılama, MD Alanları: 396(22x18), Video Kaybı
& Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

5.2.15. Video kayıt cihazının ses desteği olmalı, G .711 veya daha iyi bir ses sıkıştırma 
formatını desteklemelidir.



5.2.16. Video kayıt cihazı üzerinde dahili olarak en az 4 adet alarm girişi ve en az 2 
adet alarm çıkışı olmalıdır..

5.2.17. Video kayıt cihazı, 1 Kanal giriş,! Kanal çıkış, RCA aracılığıyla çift yönlü 
konuşma fonksiyonunu desteklemelidir.

5.2.18. Video kayıt cihazının maksimum kayıt oranı 320 Mbps değerinde olmalıdır.
5.2.19. Video kayıt cihazı ağ üzerinde bulunan IP kameraları otomatik olarak 

algılayabilmelidir.
5.2.20. Video kayıt cihazı en az 2 adet dahili HDD bağlantısına, böylece dahili olarak 

en az 16 TB HDD desteğine sahip olmalıdır.
5.2.21. Video kayıt cihazında en az 2 adet USB port girişi olmalıdır.
5.2.22. Video kayıt cihazı üzerinde yerleşik 16 adet PoE (IEEE802.3af/at) port 

olmalıdır.
5.2.23. Video kayıt cihazı, PTZ ve speeddome kameralarını, klavyeye ihtiyaç 

duymadan kendi üzerinden kontrol edebilmelidir.
5.2.24. Video kayıt cihazı, ağ üzerinden aynı anda video gönderme ve yedekleme için 

en az 1 adet lO/lOO/lOOOMbps bant genişliğine sahip RJ-45 ethem et bağlantısı sahip 
olmalıdır.

5.2.25. Video kayıt cihazı üzerinde PC ve kontrol klavyesi için en az 1 adet RS232 
portu olmalıdır.

5.2.26. Video kayıt cihazı, manuel kayıt, zamana bağlı kayıt, harekete duyarlı kayıt 
olmak üzere kayıt seçeneklerine sahip olmalıdır.

5.2.27. Video kayıt cihazı; alarm, hareket algılama, video kaybı alarmlarında olay 
anındaki kamera resimlerini ve alarm durum bilgilerini e-posta iletebilmelidir. E-posta 
üzerinden kullanıcılara iletilecek alarm tipleri, kayıt cihazı menüsünden 
seçilebilmelidir.

5.2.28. Video kayıt cihazı, kayıtlı görüntülerin oynatılması sırasında dosya arama 
yapabilmeli, durdurma, ileri ve geri sarma ve kare kare ilerletme gibi işlevleri yerine 
getirebilmelidir.

5.2.29. Video kayıt cihazı, USB Device/Network/Internal SATA bumer üzerinden 
yedekleme yapabilmelidir.

5.2.30. Video kayıt cihazı HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP,
NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, P2P, Alarm Sunucu ağ
fonksiyonlarını desteklemelidir.

5.2.31. Video kayıt cihazına maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve 
erişebilmelidir.

5.2.32. Video kayıt cihazı, iPhone, iPad, Android cihazlarla haberleşebilmelidir.
5.2.33. Cihaz 220V gerilim değerinde çalışmalıdır.
5.2.34. Çalışma sıcaklığı en az -10°C - -ı-55°C aralığında olmalıdır.
5.2.35. Video kayıt cihazı %10 ile %90 nemde çalışabilmelidir.
5.2.36. Cihaz CE sertifikasına sahip olmalıdır.

5.3. SİSTEM VE İZLEME YAZILIMI
5.3.1. En az 8 farklı noktada canlı ve kayıtlı görüntülerin izlenmesini sağlayacak 

adette teklif edilmelidir.
5.3.2. Client (uzak bağlantı bilgisayarı) üzerinden zamana ve harekete duyarlı 

görüntü kaydı arama yapabilecektir.



5.3.3. İzleme yazılımı, aynı ve/veya farklı kameralardan gelen görüntüleri ve video 
kayıt cihazından gelen kaydedilmiş görüntüleri aynı yazılım üzerinden izlemeye 

olanak tanıyacaktır.
5.3.4. İzleme yazılımı ile, her bir monitörde aynı anda en az 32 video görüntüsünü

görüntülenebilecektir.
5.3.5. İzleme yazılımı üzerinde kurulu olduğu işletim sistemi içerisindeki zaman

senkronizasyonunu sağlayacaktır.
5.3.6. İzleme yazılımı. Grafik Kullanıcı Ara yüzünü destekleyecektir. Bu desteği 

sayesinde kontrol klavyesi yerine Mouse hareketi yeterli olacaktır.
5.3.7. İzleme yazılımı, kameraların durumunu (online-offiine) dinamik ikonlar

üzerinden bildirebilecektir.
5.3.8. İzleme yazılımı, hareketli kameraları kontrol için üç farklı opsiyonu 

destekleyebilecektir. Bu opsiyonlar kontrol klavyesi kontrolü, görüntü üzerindeki 
yön tuşları ile kontrol ve Mouse ile kontrol fonksiyonlarını da destekleyecektir.

5.3.9. İzleme yazılımı, görüntü üzerindeki yön tuşları ile Pan, Tilt, Zoom 
fonksiyonlarını, kameranın fokus ve iris ayarı, preset ve pattem  çalıştırma 
fonksiyonlarını destekleyecektir.

5.3.10. İzleme yazılımı, kameralar için video tur tanımlamaya izin vermelidir.
5.3.11. İzleme yazılımı içindeki video turlarının geçiş süreleri ayarlanabilecektir.
5.3.12. İzleme yazılımı, çoklu kamera için tarih, saat, alarm tipi, kamera adı bazlı kayıt 

arama yapabilecektir.
5.3.13. Video küpleri istenirse AVI, ASF ve MPEG4 gibi bilinen formatlardan biri ile 

saklanabilmen, istenirse de sistemin kendi özel formatmda ve başka programların 
açamayacağı şekilde (güvenlik açısından) saklanabilecektir.

5.3.14. İzleme yazılımı, canlı veya kayıtlı görüntüler üzerinde resim yakalamaya izin 
vermelidir. Yakalanan resimler, JPEG, BMP veya GIF olarak saklanabilmeli 
veya yazıcıdan çıktısı alınabilecektir.

5.3.15. Merkezi yönetim yazılımı, değişik mevkilere konumlandırılmış ağ vasıtası ile 
bir kontrol noktasından birçok NVR sistemini yönetmesi için yöneticiye izin 
vermeli. Ağ vasıtasıyla NVRTarı herhangi bir zamanda gözleyebilmelidir.

5.3.16. Merkezi yönetim yazılımı, uzaktan sistem yapılandırma kurulumunu 

desteklemelidir.
5.3.17. M erkezi yönetim yazılımının, canlı olarak en fazla 64 kanal görüntüsü ve 64 

ekran bölümünü gerçek zamanlı gözlem ve kayıt yapılabilmesine olanak 

vermelidir.
5.3.18. Merkezi yönetim yazılımı bir bakışta eş zamanlı, detaylı kontrol ve tam 

gözleme için cihaz durumu, e-harita, playback, önizleme ve kamera grupları gibi 
ana bileşeninin görüntülenmesine imkan verebilmelidir.

5.3.19. Merkezi yönetim yazılımı, her cihazın gerçek zamandaki durumunu rapor 
edebilmeli ve acil yanıtlar uygulayabilmelidir.

5.3.20. M erkezi yönetim yazılımı, görsel ve işitsel işaretlerle acil bir durumu dikkat 
çekmek için değişik ekranlarda gösterebilmelidir.

5.3.21. Merkezi yönetim yazılımın olması gereken sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi 

olmalıdır.
5.3.22. Merkezi yönetim yazılımı dosya oynatıcısını kullanarak kaydedilen dosyaları 

N V R ’danPC’ye olmakla beraber N V R ’dan (Dahili HDD) N V R ’dan (ElSB ÖN 
lAJSB ÖN 2 /CD / DVD) da kopyalabilmelidir.

5.3.23. Merkezi yazılımı sistemi kaydedilen görüntüleri avi formatma çevirebilmehdir.



5.3.24. Merkezi yönetim yazılımı NVR' lara kullanıcım istediği isimleri verebilmelidir. 
^  i' 5.3.25. Merkezi yönetim yazımı PTZ seçeneği ve kontrolllerine sahip olmalıdır.

5.3.26. Merkezi yönetim yazılımı kullanıcıya tek tuş yardımı ile durum bilgilerine 
ulaşabilmelsi sağlamalıdır..

5.3.27. Merkezi yönetim yazılımı maksimum 6 adet O/P ye kadar çoklu monitör 
çıkışını desteklemelidir.

5.3.28. Merkezi yönetim yazılımı kullanıcıya bir grup içinde 4 canlı ekranı gösterebilir 
olmalıdır.

5.3.29. Merkezi yönetim yazılımı kullanıcıya arzu edilen bir kamera için, iş takvimi 
kaydı (plan kaydı) yaptırtmahdır.

Merkezi yönetim yazılımı, kayıtlı videoları oynatırken 2x, 4x, 8x de ileri ve geri 
oynatabilmelidir.
5.3.30. Merkezi yönetim yazıhmı.NVR'm her hir kanalı için anlık görüntü 

alabilm eli,ahnan anlık görüntüleri bir dizinde saklayabilmelidir.
5.3.31. Merkezi yönetim yazılımı, kaydedilen dosyaları uzaktan video oynatıcısı 

yardımıyla yeniden oynatmak isteyen kullanıcılara yetki verebilmelidir.
5.3.32. Merkezi yönetim yazımı, kullanıcıların seviye kontrolleri ve kayıtlarına ulaşım 

ve kontrolü sağhyabilmelidir.
5.3.33. Merkezi yönetim yazılımı depolama ortam cihazları hakkında hilgileri 

gösterilmesini sağlayabilmelidir.
5.3.34. Merkezi yönetim yazılımı, bir olay tetiklendiği zaman, olayın meydan geldiği 

kanal numarasını, tetiklenen olay tipini ( Alarm, görüntü kaybı, hareket tespiti ) 
,DVR depolama içeriği hakkında bilgileri göstermelidir.

5.3.35. Merkezi yönetim yazılımı, bir mevkinin konumu bir harita ile 
smırlandırılmamahdır. Stratejik kamera yerleşimi ve durum güncellemeleri için 
değişik görünümler ve değişik açılar ekleyebilmelidir.

5.3.36. Merkezi yönetim yazılımı, e-haritaları güncelleyebilmeli ve isteğe göre 
isimlendirmelidir.

5.3.37. M erkezi yönetim yazılımı, sesli uyarılarda istenilen ses dosyalarının 
seçilmesini ve yüklenmesini sağlamalıdır.

5.3.38. Merkezi yönetim yazılımı, sağlık verisi kütüğü ile tarih , zaman, sıcaklık, kayıt 
durumu, cihaz yazıhmısürümü, mevcut HDD alanı açısından NVR hakkında 
detaylı bilgi verebilmelidir.

5.3.39. Merkezi yönetim yazılımı, anlık görüntüleri yazdırabilir ve kaydedebilir 
olmalıdır.

5.3.40. Merkezi yönetim yazılımı, NVR yazılımlarını güncelleyebilmelidir.
5.3.41. Merkezi yönetim yazılımı, Artnix 40+, 50H+, 70H+; NVR serilerini 

desteklemelidir.
5.3.42. Merkezi yönetim yazılımı, kullanıcı seviyelerini ve kontrol edeliyor olmalıdır.
5.3.43. Merkezi yönetim yazılımı, olay, takvim ve zaman olarak veri taraması 

yapabilmelidir.
5.3.44. Merkezi yönetim yazılımı,ses giriş, ses çıkış özellikleri olmalıdır.



A
5.4. SWITCH POE 8 PORT

5.4.1. Ağ Standartlan : IEEE802.3İ lOBASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX 
IEEE802.3x Akış Kontrolü

5.4.2. PoEgücü :Her port için 15.4W (IEEE802.3af) Kablo bağlantısı: 
Çiftler üzerinden sağlanan veri & güç 1/2 ve 3/6 veya 4/5 (+) ve 7/8 (-) Kablo: 
UPT cat. 5 veya daha yüksek

5.4.3. İşlem tipleri : Depola ve ilet Yarı çift yönlü geri basınçlı; IEEE802.3x
tam-çift yönlü akış kontrolü

5.4.4. Geçici bellek : Her birim için 48Kb gömülü bellek
5.4.5. Ağ gecikmesi : Depola ve ilet modunda 64 bit çerçeveler için 20us’den az
5.4.6. Güç Girişi Güç : 52VDC giriş
5.4.7. Tüketimi : 154W
5.4.8. Mekanik Mahafaza : Metal gövde
5.4.9. Çalışma Sıcaklığı : 0-55°C (32-104°C
5.4.10. Güvenlik : CE/ROHs/FCC
5.4.11. Tak & Çalıştır olacak
5.4.12. Her PoE portu için 15.4W ’a kadar PoE gücü desteklemeli
5.4.13. Otomatik algılama güçlü cihaz (PD)
5.4.14. Çoğu PoE uç cihazı için emniyetli ve güvenilir güç

5.5. IP DOME KAMERA

5.5.1. Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” ProgressiveScan CMOS veya daha büyük 
olmalıdır.

5.5.2. Teklif edilen kamera markası ONVİF (Open Network Video Interface Forum -  
Açık Network Video Arayüzü Forumu) Full M ember listesinde yer almalıdır.

5.5.3. Kamera, ONVİF (Open Network Video Interface Forum -  Açık Netvvork 
Video Ara yüzü Forumu) ve PSIA (Physical Security InteroperabilityAlliance) 
uyumlu olmalıdır. Bu sayede kamera, aynı forum üyesi diğer üreticilerin ürünleri 
ile birlikte çalışma esnekliğini gösterebilmelidir.

5.5.4. Cihazın koruma sınıfı en az IP54 standartlarında olmalıdır.
5.5.5. Kameranın yatay çözünürlük değeri en az FULL HD 1920x1080 (1080P) 

olmalıdır.
5.5.6. Kamerada dâhili olarak en az 3.6 mm asferik IR düzeltmeli lens olmalıdır.
5.5.7. Kamera H265, H264, MJPEG sıkıştırma formatlarmı desteklemelidir.
5.5.8. Kamera 1920x1080 px çözünürlükte en az 30fps görüntü verebilmelidir.
5.5.9. Kameranın görüntü çözünürlüğü en az Full HD (1920xl080px) ile Dİ 

(702x576 px) değerleri arasında çeşitli çözünürlüklerde ayarlanabilmelidir.
5.5.10. Kamera en az 3 profilde farklı çözünürlük, bant genişliği, kare hızı ve 

sıkıştırma oranlarında yayın yapabilmelidir.
5.5.11. Kamera gece koşullarında, herhangi bir ilave aydınlatmaya gerek duymadan 

kaliteli renkli görüntü alınmasını sağlayan Starlight teknolojisini 
destekleyecektir.
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5.5.12. Kameranın çalışması için gerekli olan ışık değeri renkli modda en fazla 0.002 

lüks (F İ.2 ve AGC açıkken), S/B modda ise O lüks olmalıdır.
5.5.13. Kameranın, Gece modunda S/B, gündüz modunda Renkli olarak çalıştığı 

Gece/Gündüz özelliği olmalıdır. Kamera, Gece/Gündüz geçişini otomatik olarak 
yapmalıdır.

5.5.14. Kamera, gece moduna geçtiğinde, kızıl ötesi ışınların görüntüde meydana 
getirdiği bozulmaları engellemek için mekanik kızıl ötesi (İR) filtresini devreye 
sokmalıdır.

5.5.15. Kamera üzerinde bulunan Starlight teknolojisi sayesinde, 0.002 lüks 
aydınlatmaya kadar gece koşullarında renkli görüntü verebilmedir. Kullanıcı gece 
koşullarında renkli görüntü almak için kamerayı manuel olarak sürekli gündüz 
modunda çalıştırabilmelidir.

5.5.16. Kameranın, video sinyal gürültü oranı (S/N) en az 50dB olmalıdır.
5.5.17. Kamerada belirlenmiş bir zaman dilimi için ışığın geçişini sağlayan otomatik 

elektronik shutter’ı olmalıdır ve bu değer 1/5 ile l/100,000s aralığında 
seçilebilmelidir.

5.5.18. Kamerada bulunan İR led sayesinde, gece görüş mesafesi en az 15 metre 
olmalıdır.

5.5.19. Kamera, Full HD çözünürlükte gerçek zamanlı görüntü verirken, ışık ve gölge 
farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu ayarlayarak görüntüyü 
netleştiren en az 140dB değerinde Süper-W DR (SuperW ideDynamicRange) 
özelliğini desteklemelidir.

5.5.20. Kamera üzerinde entegre mikrofon bulunmalıdır.
5.5.21. Kamera, SIP/VolP protokollerini destekleyecek, gerekli durumlarda 

kullanılmak üzere İP protokolü üzerinden sesli ve görüntülü konuşmaya imkan 
tanıyacaktır.

5.5.22. Kamera, BLC (backIightcompensation - arka plan ışık dengeleme) özelliğini 
desteklemelidir.

5.5.23. Kameralarda meydana gelebilecek elektriksel ya da ısıl gürültüleri üç boyutlu 
sayısal işaret işleme yöntemi ile giderilmesini sağlayan süper sayısal gürültü 
giderme (3D-DNR) özelliği olmalıdır.

5.5.24. Kamera opsiyonel olarak sınır ihlali, alan ihlali, kişi algılama, kişi sayma, 
sahne değişimi, oyalanma ve gelişmiş hareket algılama akıllı analiz 
fonksiyonlarına sahip olmalıdır. Talep edilmesi durumunda analizler kameraya 
yüklenebilir olmalıdır.

5.5.25. Kameranın görüş alanı içerisinde, herhangi bir hareket meydana geldiğinde, bu 
hareketin kamera tarafından algılanmasını sağlayan Hareket Algılama özelliği 
olmalıdır. En az 299 programlanabilir bölge desteklenmelidir.

5.5.26. Kameranın, mahremiyet olan bölgelerin görülmesini engelleyen Özel Hayat 
Maskeleme (Privacy Mask) özelliği olmalıdır. En az 4 programlanabilir bölge 
desteklenmelidir.

5.5.27. Kameranın en az 3 adet ilgili bölge ( ROI) özelliği olmalıdır. Bu özellik 
sayesinde seçilen bölgeler yüksek kalite ve çözünürlükte kayıt edilirken seçili 
bölgelerin dışında kalan bölgeler düşük kalite ve çözünürlükte kayıt edilebilecek, 
bu sayede genişliğinden ve kayıt alanından tasarruf sağlanabilecektir.

5.5.28. Kameranın video bit oranı 16Kbps~16Mbps aralığında sabit bitrate (CBR) 
veya değişken bitrate (VBR) olmak üzere seçilebilir olmalıdır.

5.5.29. Kamera, dâhili olarak SD kart üzerine kayıt yapabilmelidir.



5.5.30. Kamera en az 128 GB SD kart desteklemelidir.
5.5.31. Kamera, üç eşzamanlı video veri akışını destekliyor özellikte olmalıdır.
5.5.32. Kamerada 10/100 Base-T Ethernet bulunmalıdır.
5.5.33. Kamera lPv4 ve lPv6 desteklemelidir.
5.5.34. Kamera Unicast / Multicast yayın yapabilmelidir.
5.5.35. Kameranın sayısal işaret işleme yöntemi ile ışık hassasiyetini en az 5 kat 

artırabilen Sens-up özelliği olmalıdır.
5.5.36. Kameranın görüntüyü yakınlaştırma işlemi yapan en az 6x dijital zoom özelliği 

olmalıdır.
5.5.37. Cihaz üzerinde e-PTZ özelliği olmalı, bu sayede istenilen bölge görüntüsüne 

dijital olarak yakınlaştırıp uzaklaştırma yapılabilmelidir.
5.5.38. Kamera TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, 

DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, SIP protokollerini desteklemelidir.
5.5.39. Kameraya ilk veri akışında aynı anda en az 5 kişi bağlanabilmelidir, ikinci veri 

akışında aynı anda en az 10 kişi bağlanabilmelidir.
5.5.40. Cihaz üzerinde çift cam bulunması sebebiyle oluşabilecek buğulanmanın önüne 

geçilmelidir.
5.5.41. Kameranın çalışma sıcaklığı en az -30°C ile +60°C arasında olmalıdır.
5.5.42. Kamera besleme girişi 802.3af (PoE) olmalıdır.
5.5.43. Kamera CE sertifikasına sahip olmalıdır.
5.5.44. Kameranın güç tüketimi İR ledler açıldığında en fazla 5.5W olmalıdır.
5.5.45. Kamera ONVIF Profil S desteklemeli, istendiğinde veya yazılım geliştirme 

gereksinimlerinde http üzerinden komutlar ile yönetilebilmelidir. Kameranın 
yazılım güncellemesi HTTP kullanarak kendi üzerinden yapılabilmelidir.

5.5.46.

5.6. 8 TB DAHİLİ TİP GÜVENLİK HARDDİSK

5.6.1. Digital kayıt cihazları için özel üretilmiş harddisk yapısına sahip olmalıdır. 
(SW SERİES)

5.6.2. Harddisk en az 1 milyon saat MTBF ve yüzde 1 den az AFR (yıllık hata oranı) 
oranına sahip günde 24 saat haftada 7 gün kurumsal sınıf güvenliğinde video 
gözetimi yapabilecek şekilde tasarlanmış olacaktır.

5.6.3. Harddisk ATA-7 akış komutları veri okuma ve yazmalarının video veri veya 
her ikisinin bir kombinasyonu için özel olarak hazırlanmasını sağlayarak düzgün 
ve güvenli bir video akışının yanında yüksek güvenliğe sahip olmalıdır.

5.6.4. Gelişmiş ön belleğe alma yeteneği sayesinde yüksek görüntü kalitesi 
sunmalıdır.

5.6.5. Kayıt cihazları için özel üretilmiş harddisk diğer disklere göre daha uzun ve 
kaliteli kayıt alabilmelidir.

5.6.6. Maksimum 75 derece hdd sıcaklığına kadar çahşabilmelidir.
5.6.7. Harddiskin Güç tüketimi az olmalıdır.
5.6.8. Harddiskin ısı üretimi az olmalıdır
5.6.9.

5.7. POVVER SUPPLY ( cctv güç kaynağı)
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6. ALTYAPI
6.1. TEMEL KRİTERLER , . , u -ı

6.1.1. Projenin tamamında aşağıdaki altyapı ve kablolama temel kriterleri ne bag ı

kalınacaktır.
6.1.2. Proje kapsamında. Kurum içerisinde kameralar ile sistem odaları arasına NYY

enerj i kablosu ve cat6 data kablolama yapılacaktır.
6.1.3. Sistemin istenen sonuca uygun olarak eksiksiz çalışması koşulu ile gerekli 

dağılım noktası tespitleri kameraların saha dağılımı da dikkate alınarak istekliler 
tarafından ihale öncesinde planlanacaktır. İhaleye katılan tüm isteklilerin gerekli 
keşif ve planlama çalışmalarını yaptığı ve buna göre teklif verdiği varsayılacaktır.

6.1.4. Teklifte yer alan tüm malzemelerle ilgili katalog, broşür ve açıklayıcı teknik

dokümanlar teklif ile birlikte verilecektir.
6.1.5. Bağlanacak tüm konektör ve BNC v.s kullanılacak kablo ile tam uyumlu

olmalıdır.
6.1.6. Cihazlar arasında yapılacak kablo bağlantıları kesintisiz, yekpare ve herhangi

bir ek aparat kullanılmaksızın yapılacaktır.
6.1.7. Şartname ekinde sunulan malzeme listesinde belirtilen kablo ve kablo 

metrajları yaklaşık değerler olup, yüklenicinin belirtilen rakamlardan daha fazla 
kablo, kullanması durumunda, idare sorumluluk almayacaktır, yüklenici böyle 
bir durumda hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

6.1.8. Tüm kablolar başlangıç ve bitiş noktalarına göre etiketlenecektir.
6.1.9. Y apılacak tüm kablolama bir şema üzerinde gösterilecek.
6.1.10. Firma kablolama yaparken şartnamede belirtilmeyen ve sistemin çalışması ıçm 

gerekli olan bağlantı aparatları, bağlantı kablolarını vb. sağlamak ve çalışır olarak 

teslim etmekle mükelleftir.

7. KABLOLAMA

7.1. CAT 6A KABLO

7.1.1. Kurum çevresinde yaklaşık Cat6A kablosu çekilecek.
7.1.2. Kurulacak olan CAT6A kablolama altyapısı ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 ve 

ISO/IEC-11801&IEC
7.1.3. 61156-5 CAT6A standartlarında belirtilen 4 çiftli 100 OhmCategory 6A 

performans spesifıkasyonlarına uygun olacaktır.
7.1.4. Kullanılacak kablo içersin de sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimim en 

aza indirmek amacıyla, her bir çift kendi arasında yapışık olmalıdır ve sarmal



çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bir seperatör veya izolatör 

geçmelidir.
7.1.5. Kablo ucunda kullanılacak RJ45 tipi konektörler topraklı olacaktır.
7.1.6. Kablo 100 metre mesafede Cat6A standartlarına uygun iletişimi 

destekleyecektir.
7.1.7. Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olacaktır.
7.1.8. Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsünde olacaktır.
7.1.9. Kabloda 4 adet sarmal çift olacaktır.
7.1.10. Kablo aşağıdaki teknik spektlere sahip;
7.1.11. Çekme Kuvveti; 50 N/mm^
7.1.12. Çalışma Sıcaklığı; -20°C ile +60°C arasında.
7.1.13. DC Direnci; 72 Ohm/km max.
7.1.14. Kapasitans; 45pF/m nom. @1 kHz.
7.1.15. Dengesizlik Kapasitansı; 1000 pF/km max. @1 kHz.
7.1.16. İzolasyon Direnci; 5000 Mega Ohm.Km min. @ 500 Vdc
7.1.17. İç mekanlarda bahsi geçen kablonun dahili tipi (UTP) kullanılacaktır.
7.1.18. Dış mekânlarda bahsi geçen Cat6A kablosunun harici tipi (FTP) 

kullanılacaktır.

7.2. CCTV KABLO
yok

7.3. ELEKTRİK KABLOLARI
7.3.1. Çekilecek kablolar dahili tip TTR olacaktır.
7.3.2. Kamera besleme ve dağıtım noktalarıiçin 2x1,5 mm TTR kablo

8. MONTAJ
8.1.1. Yüklenici, İdare’nin yer tesliminden sonra, kendisinden beklenilen tüm 

fonksiyonları yerine getirecek şekilde sistemin montajını yaparak, çalışır halde 
idare’ye teslimini gerçekleştirecektir.

8.1.2. Teklife esas sistemin tüm çevre birimleri ile birlikte montaj ve kabloların
çekimi firmaya ait olacaktır.

8.1.3. Yüklenici işin yapımından bitimine kadar can ve mal emniyetiyle ilgili her
türlü tedbiri almakla mükelleftir.

8.1.4. İşin yapılması sırasında daha önceden var olan elektrik, telefon, su vb. 
altyapılara dikkat edilecek, işin yapıldığı alanda bu türden altyapılara zarar 
verilmeyeceği gibi çalıştırılacak personelin can ve mal emniyeti de firmaca 

sağlanacaktır.
8.1.5. Can ve mal emniyeti ile ilgili istenmeyen bir sonucun ortaya çıkması 

durumunda mali ve hukuki her türlü alanda yüklenici sorumlu olacaktır.
8.1.6. İşin başlangıcından bitimine kadar teknik şartnamede zikredilmese bile her 

türlü montaj malzemesi, yardımcı malzeme ve cihaz fıım a tarafından temin 
edilecektir. Bu anlamda amaç ve aranırlık vasfı; montajı yapılan ve temin edilen cihaz 
ve sistemlerin teknik şartnamede ifade edilen ve bu malzemelerin kendi orijinal 
kılavuzlarında belirtilen tüm özellikler ile çalışır halde olmasıdır.

8.1.7. Yüklenici işin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde, gerek kendi 
temin ettiği gerekse çalışma alanlarında bulunan cihaz, sistem ve malzemelere zarar 
vermeyecektir. Bu türden malzemelere zarar verilmesi halinde yüklenici problemi


