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1 İŞİN KONUSU 

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Binası ile İşletme Müdürlüklerinde yer alacak video 

konferans sistemlerinin temini ve montajı işidir. 

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, isteyen 

firmalar “İSTEKLİ” ve üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” 

olarak tanımlanacaktır. 

2 İSTENEN MİKTAR 

Sıra No  Açıklama Birim Adet 

1 Tip-1 Video Konferans Sistemi Adet 6 

2 Tip-2 Video Konferans Sistemi Adet 22 

 

3 TEKLİF KAPSAMI VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ 

3.1. İstenen Özellikler:  

a. Teklif edilen tüm ekipmanlar yeni, kullanılmamış ve end of life / end of sale duyurusu 

yapılmamış olmalıdır. 

b. Windows 10 (1607) üstü ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlara herhangi bir IP 

tabanlı ağ bağlantısı ihtiyacı olmadan doğrudan USB-A portu üzerinden bağlanarak farklı video 

konferans uygulamaları ile çalışacaktır.  

c. Video konferans sistemi herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan bilgisayara bağlanacak tek 

bir USB buton veya USB kablo ile hem görüntü aktarımı hem de video konferans yapılmasına 

olanak sağlamalıdır. 

d. Teklif edilen kamera, hoparlör/mikrofon, dağıtım cihazları standardizasyon ve uyumun 

sağlanması için aynı üreticiye ait olmalıdır. 

e. Teklif edilecek Tipler set halinde teslim edilmelidir. Set bir bütündür varsa bu setin çalışması 

için gerekli ara bağlantı cihazları(IO Bridge, Hub, OCC Hub,Table Unit, Display Unit) ile 

birlikte teklif edilmelidir. 

f. Teklif edilecek ürünlerin konumlandırılacağı yerler için uygun kesit/ebat/metrajda sinyal 

kabloları(RJ45/RJ11/usb vb…) ile birlikte teklif edilecektir. 

 

 

 

 



 

 

3.1.1. Tip-1 Video Konferans Sistemi 

60 metrekare oturum alanına ve 20 kişiye kadar toplantılar yapılacak, tek kişilik toplantılar için 

görüntü netliği bozulmadan portre ebatına zoom yapılacaktır. 

a. Tak çalıştır özelliğinde olmalı ayrıca bir program kurulması gerekliliği bulunmamalıdır. 

 

Tip-1 Kamera Genel Özellikleri 

3.1.1.1. En az 1080p 60 fps'de görüntü kalitesini destekleyecektir. 

3.1.1.2. En az 12x optik zoom desteği olacaktır.  

3.1.1.3. H.264 sıkıştırma standardını veya bu standarttın üst versiyonlarını destekleyecektir.  

3.1.1.4. Kamera uzaktan kumanda ile yönetilebilecektir, kumanda ile zoom yapma vb. 

özellikler yapılacaktır.   

3.1.1.5. En az +/- 30 derece yukarı aşağı, en az +/- 170 derece yatayda dönüş açısına sahip 

olacaktır.  

3.1.1.6. En az 10 Açı hafızası özelliği olacaktır.  

3.1.1.7. Minimum 72 derece balıkgözü etkisi yaratmadan görüş açısı verebilmelidir.   

3.1.1.8. Minimum 40 derece dikey görüş açısı verebilmelidir. 

3.1.1.9. Kamera, ünite (Hoparlör ve Mikrofon) ile birlikte olmayacak, ünitenin bulunduğu 

yerden farklı bir yere konumlandırılabilecektir. 

3.1.1.10. Kamera üzerinde mikrofonu olmalı, kamera tek başına bu mikrofon kullanılarak 

görüşmelere ve konferanslara katılmayı desteklemelidir. 

3.1.1.11. Uzaktan kumandası olmalı ve temel işlemler bu kumanda vasıtası ile kolayca 

yapılabilmelidir. 

3.1.1.12. Tavana monte edilmeyi, yanal ve dikey görüntü ters çevirmeyi desteklemelidir. 

3.1.1.13. Tavan montaj aparatı ile birlikte teklif edilmelidir. 

 

 

Tip-1 Hoparlör/Mikrofon Genel Özellikleri 

3.1.1.14. Hoparlör ve mikrofon tümleşik bir ünite halinde olacaktır. 

3.1.1.15. En az 3 adet MEMS çok yönlü 360° mikrofon olmalı, yankı engelleme ve gürültü 

azaltma özelliği bulunmalıdır.  

3.1.1.16. Minimum ses alma aralığı 6 metre olmalıdır. 

3.1.1.17. Hoparlör frekans yanıtı: 80Hz - 14.000Hz, ses en az 95db olmalıdır. 

3.1.1.18. Hoparlörler üzerinde çağrı yanıtlama sonlandırma ses düzeyi ayarlama ses açma 

kapatma için tuşlar bulunmalıdır.  



 

 

3.1.1.19. Hoparlör ve Mikrofon ünitesi üzerinde sesin açık ya da kapalı olduğunu gösteren LED 

göstergesi bulunacaktır.  

3.1.1.20. USB bağlantı ve Bluetooth özelliğine sahip olmalıdır.  

3.1.1.21. Sağlanacak üründe en az iki adet harici ortam mikrofonu çıkışı bulunmalıdır veya 

sağlanacak ürünün daisy chain bağlantı ile harici mikrofon ihtiyacı giderilmelidir.  

3.1.1.22. Hibrit: toplantı uygulamasını ve cep telefon görüşmelerini birleştirme özelliğinde 

olmalıdır.  

3.1.1.23. Kullanımı kolay en az 4”, 480x800 lcd dokunmatik bir ekrana sahip olmalıdır.  

3.1.1.24. Menüsünde Türkçe, İngilizce dil desteği olmalıdır. 

3.1.1.25. En az 5 metre uzunluğunda bağlantı kablosu olan 2 adet ek mikrofon ile verilmelidir. 

 

3.1.2. Tip-2 Video Konferans Sistemi 

30 metrekare oturum alanına ve 12 kişiye kadar toplantılar yapılacak, tek kişilik toplantılar için 

görüntü netliği bozulmadan portre ebatında zoom yapılacaktır. 

a. Tak çalıştır özelliğinde olmalı ayrıca bir program kurulması gerekliliği bulunmamalıdır. 

 

Tip-2 Kamera Genel Özellikleri 

3.1.2.1. En az 1080p 60 fps'de görüntü kalitesini destekleyecektir.  

3.1.2.2. En az 12x optik zoom desteği olacaktır.  

3.1.2.3. H.264 sıkıştırma standardını veya bu standarttın üst versiyonlarını destekleyecektir. 

3.1.2.4. Kamera uzaktan kumanda ile yönetilebilecektir, kumanda ile zoom yapma vb. 

özellikler yapılacaktır.  

3.1.2.5. En az +/- 30 derece yukarı aşağı, en az +/- 170 derece yatayda dönüş açısına sahip 

olacaktır.  

3.1.2.6. En az 10 Açı hafızası özelliği olacaktır.  

3.1.2.7. Minimum 72 derece balıkgözü etkisi yaratmadan görüş açısı verebilmelidir.  

3.1.2.8. Minimum 40 derece dikey görüş açısı verebilmelidir. 

3.1.2.9. Kamera, ünite (Hoparlör ve Mikrofon) ile birlikte olmayacak, ünitenin bulunduğu 

yerden farklı bir yere konumlandırılabilecektir. 

3.1.2.10. Kamera üzerinde mikrofonu olmalı, kamera tek başına bu mikrofon kullanılarak 

görüşmelere ve konferanslara katılmayı desteklemelidir. 

3.1.2.11. Uzaktan kumandası olmalı ve temel işlemler bu kumanda vasıtası ile kolayca 

yapılabilmelidir. 

3.1.2.12. Tavana monte edilmeyi, yanal ve dikey görüntü ters çevirmeyi desteklemelidir. 



 

 

3.1.2.13. Tavan montaj aparatı ile birlikte teklif edilmelidir. 

 

Tip-2 Hoparlör/Mikrofon Genel Özellikleri 

3.1.2.14. Hoparlör ve mikrofon tümleşik bir ünite halinde olacaktır.  

3.1.2.15. En az 4 adet MEMS çok yönlü, 360° mikrofon olmalı, yankı engelleme ve gürültü 

azaltma özelliği bulunmalıdır.  

3.1.2.16. Minimum ses alma aralığı 4 metre, 100Hz - 7000Hz frekans yanıt aralığında olmalıdır. 

3.1.2.17. Hoparlör frekans yanıtı: 100Hz - 20.000Hz, ses en az 90db olmalıdır. 

3.1.2.18. Hoparlörler üzerinde çağrı yanıtlama sonlandırma ses düzeyi ayarlama ses açma 

kapatma için tuşlar bulunmalıdır.  

3.1.2.19. Hoparlör ve Mikrofon ünitesi üzerinde sesin açık ya da kapalı olduğunu gösteren Led 

göstergesi bulunacaktır.  

3.1.2.20. USB bağlantı ve Bluetooth özelliğine sahip olmalıdır.  

3.1.2.21. Menüsünde Türkçe, İngilizce dil desteği olmalıdır. 

3.1.2.22. En az 8 saate kadar Lityum polimer/iyon pil ile konuşma süresi olmalıdır. Ünite ile 

tek başına ses konferansı yapılabilmelidir. 

 

3.2. Teklif Kapsamı: Bu şartnamede yer alan ürünlerin teminini, fiziksel kurulumlarını ve 

yapılandırmasını kapsamaktadır. 

3.3. Tasarım Parametreleri: Bu madde boş bırakılmıştır. 

4 ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 

Teklif edilen ürünler İdare’nin Genel Müdürlük Binası, Ek Hizmet Binası ve İşletme 

Müdürlüklerinde İDARE’nin belirttiği noktalara montaj edilecek ve noktalarda çalışacaktır. 

5 İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE 

ŞARTLARI 

5.1. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır. 

5.2. Teslim Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. Malzemenin teslimi, 

montajı, test ve devreye alma aşamaları teslim süresine dâhildir. 

5.3. Teslim Yeri ve Şartları:  Mallar Ankara İli Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 

Caddesi üzerinde yer alan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük Binası, Ek Hizmet Binası ile 

İşletme Müdürlüklerine teslim edilecektir. Nakliye ve sigorta ile ilgili her türlü masraf 

Yüklenici ’ye aittir. 



 

 

5.4. Bateri Limit: … 

5.5. İdarenin Sorumluluğu: Makine,  ekipman ve malzemeler, konaklama ve yemek 

hizmetleri idare tarafından karşılanmayacaktır. 

5.6. Yüklenicinin Sorumluluğu: Teknik Şartnamedeki istemlerin tümü belirtilen sürede 

eksiksiz, test edilmiş ve çalışır halde teslim edilmelidir. İşin yapılacağı yeri ve çevresini 

gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için 

yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım 

ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini 

etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü 

bilgiyi edinmelidir. İş esnasında oluşabilecek kablo artığı, inşaat pisliği ve atık malzemeler ile 

demonte edilen malzemeleri çalışma sahasında veya iş mahallinde bırakmayacaktır. Çalışma 

mahallini temiz olarak teslim edecektir. 

Video Konferans Sistemi, Kamera, Hoparlör/Mikrofon ve yazılımı idarenin çözüm 

mimarisine uygun şekilde yapılandırılacaktır. 

Video Konferans Sistemi, Kamera, Hoparlör/Mikrofon kurulumlarından sonra İdarece 

belirtilecek eğitim planına uygun olarak yönetici eğitimleri yüklenici firma tarafından 

verilecektir. 

6 İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

6.1. İSTEKLİ’ ler, teklif ettikleri video konferans sistemi  için yetkili satıcı olduklarına dair 

yetki belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. Yetki belgeleri üretici firmanın Türkiye ofisinden 

veya temsilcisinden alınmış olacaktır. 

6.2. İstekliler, 2. madde de belirtilen teklif ettiği ürünlerin marka, model bilgilerini teknik 

şartnamenin ekinde yer alan tabloyu doldurmak suretiyle teklif ekinde bilgi amaçlı olarak 

vereceklerdir. 

7 TEKLİF VE ÖDEME ŞEKLİ 

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları: Teklifler TL cinsinden verilecektir. Muayene kabul 

işlemlerinin yapılmasından sonra işin ödemesi yükleniciye tek seferde yapılır. 

7.2. Kısmi Teklif: Teklifler işin tamamı için verilecektir. Kısmi teklife kapalıdır. 

7.3. Avans: Bu iş için avans verilmeyecektir. 

7.4. Performans Teminat: Performans teminatı alınmayacaktır. 

7.5. Fiyat Dışı Unsurlar: Teklifte fiyat dışı unsurlar dikkate alınmayacaktır. 



 

 

8 MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ 

8.1. Montaj: İDARE’nin Genel Müdürlük, Ek Hizmet Binası ve İşletme Müdürlüklerinde 

yapılacaktır. Montaj işlemleri ile montaj işlemleri sırasında kullanılacak olan güç kablosu, usb 

kablo, hdmi kablo, sinyal kablosu vb… aksesuar, aparat ile ekipmanların tedariği teslim 

süresine ve teklif fiyatına dâhildir.  

8.2. Montaj işlemleri sırasında mikrofon/hoparlör, kamera, dağıtım cihazları kablo geçiş 

güzergâhları/kablo kanalları/asma tavanlar arasına gizlenerek montaj yapılacaktır. 

Odanın/salonun ahengini bozacak kablo kalabalığı olmamalıdır. Kablo montaj güzergâhları 

~25 metreye kadar düzenlenebilir. Montaja uygun güç kablosu, usb kablo, hdmi kablo, sinyal 

kablosu kullanılmalıdır. 

8.3. Test ve Devreye Alma İşlemleri: Test ve Devreye Alma teslim süresine dâhildir. 

8.4. Performans Testleri: Test ve devreye alma işleminden sonra performans testi 

yapılmayacaktır. 

8.5. Performans Garantisi: Bu madde boş bırakılmıştır. 

9 KABUL İŞLEMLERİ 

Yüklenici tarafından bu şartname kapsamında montaj dâhil teslim edilen Mallar aşağıda yazılan 

şartlar kapsamında kontrol ve muayene edilerek kabul edilecektir. Muayene ve kabul işlemleri 

4734 sayılı İhale Kanunun “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair 

Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır. 

9.1. İDARE’nin gösterdiği yerler için; 

a) Ürünlerin adet ve özelliklerinin teknik şartnameye uygunluğu, 

b) Kamera, mikrofon, hoparlör ve diğer ekipmanların oda ahengini bozmayacak şekilde 

montaj edildiği, 

c) Kameranın yakınlaştırıldığında görüntü netliği, mikrofonun oturum alanının merkez ve 

kenar noktalarındaki çekim alanı ve hoparlör ses şiddeti ile ses berraklığının uygunluğu, 

d) Windows ve Mac işletim sistemlerinde kullanılan browser tabanlı 

programlar(Havelsan-Diyalog, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex) ve popüler 

sesli/görüntülü toplantı uygulamaları (Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom) ile 

uyumluluğu kontrol edilecektir. 

9.2. İşin bitiminden sonra yüklenicinin işin bittiğine dair yazılı başvurusunu müteakip Muayene 

ve Kabul Komisyonu tarafından gerekli kontrol ve ölçümler yapılarak uygun olması halinde 

tesellüm işlemi yapılacaktır. 



 

 

10 GARANTİ 

10.1. Malzeme-Makine/Ekipman-Yazılım Garantisi: Teklif edilecek Video Konferans 

Sistemi, Kamera, Hoparlör/Mikrofon sistemleri Malzeme-Makine/Ekipman-Yazılım 

tesliminden başlayarak 3 yıl servis garantisi verilecektir.  

10.2. Montaj Garantisi: Tüm imalat, montaj ve işçilik hatalarına karşı işin bitiminden 

başlayarak 3 yıl servis garantisi verilecektir. Garanti süresi boyunca imalat, montaj ve işçilik 

hatalarından meydana gelen arızalarının giderilmesi sırasında işçilik masrafı, parça bedeli ya 

da başka herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir. 

11 CEZALAR 

11.1. İşin, sözleşmeye uygun olarak süresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim 

günü için sözleşme bedelinin binde 5 i kadar gecikme cezası uygulanır. İşin, sözleşmeye uygun 

olarak süresinde teslim edilmemesi halinde en az 10 takvim günü cezalı süre verilir. 

11.2. Yüklenici, işin süresi boyunca herhangi bir arızanın/sorunun idare tarafından firmaya 

bildirilmesinden itibaren, hafta sonu ve resmi tatillerde en geç 48 saat, mesai saatleri içinde en 

geç 24 saat içinde sorun/arızaya müdahale edecektir. Arızalara müdahale süresini aşan her saat 

için sözleşme bedelinin onbinde 5i kadar gecikme cezası uygulanır. 

 

12 DİĞER HUSUSLAR 

12.1. Tanımlar :  

End Of Life / End Of Sale: Üretici Web Sitesi anons tarihinden itibaren üretilmeyen, satışı 

durdurulmuş ürün 

İşletme Müdürlüğü : Balıkesir ili Bandırma Bor İşletme Müdürlüğü, Balıkesir ili  Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü, Kütahya ili  Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir ili Kırka Bor İşletme 

Müdürlüğü ,Eskişehir ili Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme 

Müdürlükleri 

Ek Hizmet Binası : Ankara ili İstanbul yolu Teknoloji Geliştirme Merkezi 

12.2. Teknolojik Ürün: Kamu İhale Kurumu internet sitesinin duyurular/ekap duyuruları 

bölümünde yayınlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan orta ve 

yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alması. 

12.3. Gizlilik: Yüklenici, İdarenin Gizlilik Anlaşmasını imzalayacaktır. 

12.4. Alt Yüklenici: YÜKLENİCİ, alt yüklenici çalıştıramaz. 



 

 

13 TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ 

İş bu madde dâhil teknik şartname 13 maddeden ibarettir. 

 

Ekler: 

1. Marka ve Model Bilgisi Tablosu 

2. Gizlilik Anlaşması 

 

 


