
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu 
üzeri PK.47200 Artuklu/Mardin

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Çağrı Ceviz

E-Posta: : bidb@artuklu.edu.tr Tel: : 04822132120
Kep Adresi : mau@hs01.kep.tr    Faks: 04822134004

Elektronik ağ:www.artuklu.edu.tr
 

Evrakı Doğrulamak İçin : http://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BEL93NMCN

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı   : 23168306-755.02.03- 
Konu : Doğrudan Temin

İLGİLİ FİRMALARA

4734 Sayılı Kanunun 22/d bendine göre yapılacak hizmet alımlarına ait; Üniversitemiz 
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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TANIMLAR

Üniversite : Mardin Artuklu Üniversitesi 

Yüklenici: İhale konusu işi şartnamede belirtildiği şekliyle yapmayı taahhüt eden 
ticari işletme ya da kişi

2. İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname, Mardin Artuklu Üniversitesi geçiş kontrol sistemine ek 
donanım alımını ve kurulum işini kapsamaktadır. Ürünler mevcut sisteme entegre 
olacaktır. 

3. GENEL ESASLAR

3.1. Yüklenici firma benzer işlerle ilgili iş bitirme belgesi vermelidir.
3.2. Sistem kabul tarihinden itibaren 2 yıl boyunca yüklenici firma garantisi altında 

bulunacaktır.
3.3. Malzemeler yeni, kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
3.4. Yüklenici vereceği yazılımın sağladığı donanımlarla entegre çalışmasını temin 

edecektir.
3.5. Firma, kampüs kart sisteminde kullanılan tüm yazılımları kendi bünyesinde 

bulundurduğu yazılım kadrosu tarafından geliştirmeli, Sgk bildirgelerini teklif ile 
birlikte vermelidir.

3.6. Yüklenici tüm donanımlar ile ilgili üretici ise kapasite raporu, satıcı ise yetki belgesi 
vermelidir.

3.7. İşveren donanım, yazılım ve mekanik aksamlarla ilgili hususlarda alt yüklenicilerle 
muhatap edilmeyecektir.

3.8. Yüklenici, İşverenin personel ve diğer bilgilerini 3. Şahıslarla paylaşmayacaktır. Bu 
nedenle teklif verecek yüklenici firma ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasına 
sahip olmalıdır.

3.9. Yükleniciler teklif ettikleri ürünün marka ve modelini tekliflerde belirtecektir.
3.10. Teklif edilecek ürünler mevcutta kullanılan kartların teknolojisine uygun olacaktır.
3.11. Sistem online – offline çalışmalı, ayrıca offline çalışmayı desteklemelidir.
3.12. Sistem yangın alarm sistemine bağlı olacak ve alarm durumunda tüm sistem devre 

dışı kalacaktır.
3.13. Teklif verecek yüklenici firmanın ISO 9001 Kalite ve Yönetim Sertifikası, donanım 

ve yazılım desteği içeren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

4. DONANIMLAR

4.1. KART OKUYUCU 
4.1.1. Kart okuyucular kontrol kartı ile RS232 haberleşecektir.
4.1.2. Kart Okuyucular yaklaşım tipi olacaktır. 
4.1.3. Kullanıcı çevre koşullarına bağlı olarak 3-10 cm. aralığında bir mesafeden kartını 

okutabilecektir.
4.1.4. Kart Okuyucu Çalışma Frekansı 13.56 mHz olmalıdır



4.1.5. Kart okuyucular, kartın okutulduğu bilgisinin terminale gönderildiğini sesli ve ışıklı 
uyarı ile kullanıcıya bildirecektir.

4.1.6. Kart Okuyucu Çalışma Sıcaklığı -20C ~ +60C olmalıdır.
4.1.7. Toz ve suya karşı dayanıklılık IP66 standardında olacaktır. Bu durumu teklifi ile 

belgeleyecektir.

4.2. KONTROL KARTI
4.2.1. Cihazın kart okuyucusu, Mifare kartı 0-10 cm mesafeden okuyabilmeli, iki adet 

okuyucu bağlı olmalıdır.
4.2.2. Cihaz çalışma sıcaklığı en az -20 +65 derece arasında olmalıdır. İşlemci üzerinde 

soğutucu olmalıdır.
4.2.3. Cihazlar sisteme TCP/ IP den çeviricisiz olarak onboard bağlanmalı, iletişim hızı 

10/100 Mbps olmalıdır.
4.2.4. Cihaz standart ISO 14443A mifareclassic 1K/4K, Plus s/x kartları hem okuyup hem 

de yazabilmelidir.
4.2.5. Cihaz üzerinde lityum pil destekli gerçek zaman saati olmalıdır.
4.2.6. Cihaz 128 MB DDR2 RAM’e ve verileri saklamak için 512 MB DOM’a sahip olmalıdır.
4.2.7. Cihaz üzerinde 4 adet USB 2.0 (host) port bulunmalıdır.
4.2.8. Cihaz üzerinde 2 adet seri port bulunmalıdır. 
4.2.9. Cihaz üzerinde en az 2 adet röle çıkışı ve 2 adet sense girişi bulunmalıdır.
4.2.10. Cihaz en az 4 çekirdekli,  1,5 Ghz hızında 32 bit ARMv7 mimarisinde merkezi işlem 

birimine sahip olmalıdır.
4.2.11. Cihaz en az 792 MHz hızında 32 bit 1 GB DDR3 hafızası olmalıdır.
4.2.12. Üzerinde lityum pil destekli gerçek zaman saati olmalıdır.
4.2.13. Cihazın merkezi işlem biriminin dahili MTBF (mean time between failure) sayacı 

olmalıdır.
4.2.14. Cihazın 30 micro sn ile 512 sn aralığında yazılımla programlanabilen iki adet 

watchdog timer’ı olmalıdır.
4.2.15. Geçiş sırasında geçenlerin fotoğrafını güvenlik noktasında gösterebilmelidir. Bu 

bağlamda HDMI 1.4 çıkışı olmalı, ekran bağlanabilmelidir.
4.2.16. Cihaza USB den kamera bağlanmalıdır. Geçiş anında görüntü alınabilmelidir. Bu 

bağlamda cihazın 720p girişi olmalıdır.
4.2.17. Cihaz üzerinde en az 1.000.000 kişi tanımlanabilmelidir.
4.2.18. Cihazın kayıt kapasitesi en az 2.000.0000 olmalıdır. Bu kayıtta en az tarih saat 

bilgisi ve kart ID’si olmalıdır.
4.2.19. Cihaz üzerinde 500.000 kişi kara listeye atılabilmelidir.
4.2.20. Cihaz üzerinde sesli uyarı (buzzer) bulunmalıdır.
4.2.21. Cihaz hem online, hem offline, hem de online-offline çalışabilmelidir.

5. GARANTİ, TESLİMAT, MONTAJ, İŞ GÜVENLİĞİ, EĞİTİM, DESTEK, BAKIM 
VE ONARIM

5.1. Yukarıdaki maddelere aksi belirtilmediği sürece tüm ürünlerde en az iki yıl garanti 
olmalıdır.

5.2. Bu şartnamede tarif edilen sistem bileşenleri ve yazılımların kurulumu ana bina ve 
dış birimlere firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilecektir. Kurulum için gerekli tüm 
malzeme ve ekipman yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5.3. Yüklenici firma işverence belirlenecek personellere yeterli eğitimi vermekle 
yükümlüdür.

5.4. Eğitim programı sözleşme kapsamına giren tüm cihaz ve malzemelerle ilgili teorik 
ve uygulamalı olarak gerçekleşecektir.

5.5. İş yapılırken çevreye ve cihazlara hasar verilmeyecek, verilen hasarlar yüklenici 
tarafından giderilecektir.

5.6. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 30 gün içerinde anahtar teslim 
tamamlanacaktır.



5.7. Garanti süresi içindeki tüm parçaların temini yüklenici sorumluluğundadır.
5.8. Garanti süresi biten parçaların temini yine yüklenici tarafından sağlanacak olup, 

bakım süresi 10 yıldır.
5.9. Arızalı olduğu tespit edilen parçalar tutanak tutularak onarımı yapılacak veya 

değiştirilecektir.
5.10. Tüm arıza ve taleplerin alındığı bir web tabanlı bir platform olmalı ve giriş kullanıcı 

yetkilendirmesine bağlı olarak girilmelidir.
5.11. Montaj yapacak firmanın; İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi, OHSAS 

18001:2007 belgesi olmalıdır.

Son Başvuru Tarih ve Saati : 07.10.2019/17:00
Teklif Başvuru Yeri : Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Teklif Türü : İşin Tamamı
İletişim Adresi: Telefon- E-posta- Dâhili: 482 213 4002 - farukertek@artuklu.edu.tr / 1109

Malzeme Miktar Fiyat
Kart Okuyucu 8
Kontrol Kartı 4

Kurulum ve Entegrasyon 1

                                                                                   

                                                                       

                                                                     Teklif Veren Firma
                                                                       İmza,Kaşe,Tarih

NOT : 1- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen 
gösterilmesi gerekmektedir.
2- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden 
değerlendirmeye alınacaktır.
3-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C 
No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD
gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta 
Adresi) bildirmekle İstekliler
yükümlüdür.
4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.
5- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım, nakliye üstleniciye aittir.

  TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ):


