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                                                            2017 YILI 
                                       TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 

LOKOMOT İF MOBİL CCTV SİSTEMİ TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
 
 
1. AMAÇ 
Kurumumuz Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğünde bulunan lokomotiflerin belirlenen 
noktalarına kamera yerleştirilmesi, kameralardan alınan görüntülerin yetkili kişiler tarafından 
izlenmesi, görüntülerin profesyonel kayıt cihazlarına kaydedilmesi ve gerek duyulduğunda bu 
kayıtların tekrar izlenmesi amacıyla kapalı devre IP CCTV sistemi temin edilecektir. 

2. TEKN İK ÖZELL İKLER 
Lokomotif Mobil CCTV Sistemi için teklif edilecek ürünler en az aşağıdaki teknik özelliklerde 
olacaktır. 

2.1.  2 MEGAPIKSEL NETWORK DOME KAMERA (12 ADET) 
2.1.1. Kamera ve network arabirimi tümleşik tek bir cihazdan oluşacaktır. Dahili web sunucusuna 
sahip ve IP adreslenebilir olacaktır. 10BaseT/100BaseTX RJ45 Ethernet portu olmalı, Ethernet Yerel 
Alan Ağı’na bağlanabilmelidir. 
2.1.2. Kamera, 10BaseT/100BaseTX RJ45 Ethernet portu olmalı, Ethernet Yerel Alan Ağına 
bağlanabilecektir. 
2.1.3. Duvara ve tavana monte edilebilir olacaktır. Progresif taramalı, 1/ 3” Type Progressive Scan 
CMOS görüntü sensörü olacaktır. 
2.1.4. Kamera, 1/2,8" veya daha iyi CMOS veya CCD görüntü sensörü olacaktır. 
2.1.5. Kamera üzerinde tümleşik 2.8mm veya daha geniş gösteren lens olacaktır. 
2.1.6. Kamera IR Dome ve 3 yönde ayar yapılabilen mekanizmaya sahip olmalıdır.. 
2.1.7. Kamerada Motion Detection özelliği olmalıdır. En az 3 bölge tanımlanabilmelidir. Bu 
bölgelerin hassasiyetleri farklı değerlerde ayarlanabilmelidir. En az 1280x1024(1.3MP) çözünürlükte 
60 fps görüntü aktarımı sağlamalıdır. 
2.1.8. Otomatik geçiş sağlayan ICR day/night özelliği olacaktır. Infrared ışığı görebilmelidir. 
Day/night özelliği mekanik olarak geçiş yapan filtre ile sağlanacak, dijital olarak bu işlevi yerine 
getiren kameralar kabul edilmeyecektir. 
2.1.9. Kamera en fazla 0.01lüx/F2.0 aydınlatmada renkli gösterebilmelidir. 
2.1.10.  Kamera üzerinde tümleşik infrared led olmalıdır. Gece infrared sayesinde en az 50 metre 
mesafede görüntü alabilmeyi sağlamalıdır 
2.1.11. Kamera Akıllı IR teknolojisine sahip olmalı. Ayarlar manuel veya otomatik olarak seçilebilmeli 
bu sayede kameraya bir kişi yaklaştığında kişi yüzünü net olarak algılayabilmeli. 
2.1.12. Kamera da Digiltal WDR yada WDR özelliği bulunmalıdır. 
2.1.13.  Kamera H.264 ve MJPEG formatlarını destekleyecek, Dual codec olacaktır. 
2.1.14.  Kamera  en az 1920x1080 (2MP) çözünürlükte 30fps görüntü aktarımı sağlamalıdır. Dual 
stream özelliği olacaktır. 
2.1.15. Fps ve bant genişliği miktarları, VBR/CBR, H.264 formatta ayarlanabilmelidir 
2.1.16. Aynı anda unicast yayında en az 10 kullanıcı, multicastte en az 20 kullanıcı destekleyecektir. 
2.1.17. Arka plan ışık dengeleme özelliği olmalı, düşük ışık koşullarında ince görüntü ayarı, parlaklık, 
renk ayarı, görüntü keskinliği, kontrast, beyaz dengesi, ekspoze kontrol, görüntü döndürme, text 
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ekleme kamera üzerinde desteklenecektir. 
2.1.18. Kamera istenilmeyen bölgelerin görülmemesi için maskeleme özelliği olmalıdır. Kamerada en 
az 4 bölge maskeleme özelliği olmalıdır. 
2.1.19. Kamerada white balance kontrolü auto, manual, natural, outdoor, street lamp olarak 
ayarlanabilmelidir. 
2.1.20. Web üzerinden kameraya bağlanılarak canlı görüntü üzerinde dijital zoom yapılabilmeli. 

2.1.21. Kameranın kablosunun kesilmesi gibi sabotaja maruz kalması durumda, kameranın kayda 
devam edebilmesi amacıyla en az 128 GB kapasiteli SD kart desteği olmalıdır. Kameranın kayıt cihazı 
ile bağlantısı koptuğunda, kamera üzerinde bulunan sd karta kayıtları yapabilmeli, network geri 
geldiğinde üzerindeki kayıtları otomatik olarak kayıt cihazına gönderebilmeli, kayıtlarda eksik kalan 
kısımları otomatik olarak doldurabilmelidir. 

2.1.22. Kameraya kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanmalı, IP adres filtreleme, HTTPs şifreleme 
(SSL ve TLS), en az 3 seviye kullanıcı yetkilendirmesi ile ilave güvenlik özellikleri olacaktır. 

2.1.23. Kamera,IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, 
RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF 
protokollerini destekleyecektir. 

2.1.24. Kamera en az 2 seviye kullanıcı tanımlanabilmelidir. Ulaşım şifre korumalı olacaktır. 

2.1.25. Kamera IP67 koruma sınıfına uygun olmalıdır. 

2.1.26. Ağ gezgini üzerinden izleme amacıyla Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox ağ 
gezginlerini destekleyecektir. Bu uygulamalar dışında kamera için geliştirilmi ş ios ve android 
uygulamalar da bulunmalı ve bu platformları kullanan akıllı telefonlar tarafından kameraya erişmek 
mümkün olmalıdır. 

2.1.27. Cihaz firmware güncellemeleri merkezi yazılım üzerinden ve internet explorer üzerinden 
uzaktan yapılabilmelidir. 

2.1.28. Kamera DC12V besleme gerilimi ile çalışacaktır. Power over Ethernet (PoE) desteği olacaktır. 

2.1.29. Kamera en az -30°C +60°C sıcaklık aralığında ve 0% - 95% bağıl nem ortamında çalışacaktır. 

2.1.30. Kameranın EMC Direktiflerine uygun olduğunu gösterir CE belgesi bulunmalı ve kamera 
modeli UL listesi database'inde görülebilmelidir. 

2.1.31. Teklif edilen ürünün 2 yıl boyunca garantili olduğunu, ürünü teklif etmeye, servis ve satış 
sonrası hizmetini vermeye yetkili olduğunu gösteren üretici ve/veya Türkiye yetkili distribütöründen 
alacağı taahhütname ve yetki belgesini teklifiyle birlikte verecektir. 

2.2. 4 KANAL MOB İL NETWORK VIDEO KAYDET İCİ (NVR) (3 ADET) 
2.2.1. NVR ve network arabirimi tümleşik tek bir cihazdan oluşacaktır. Dahili web sunucusuna 
sahip ve IP adreslenebilir olacaktır.NVR cihazı kamera başına en az 3.0 mega piksel’e kadar kayıt 
yapabilmelidir. 
2.2.2. NVR,10/100/1000BaseTX RJ45 Ethernet portu olmalı, Ethernet Yerel Alan Ağına 
bağlanabilecektir. 
2.2.3. NVR,Mobil sistem olarak tasarlanmış olmalı, 6-36V DC geniş gerilim aralığında 
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çalışabilmelidir. 
2.2.4. NVR,4 kanala kadar gerçek zamanlı 1080P (FULLHD) çözünürlükte görüntü kaydı 
yapabilmelidir.. 
2.2.5. NVR üzerinde 4 adet IP kamera bağlantısı için PoE özellikli RJ-45 portuna sahip olmalıdır. 
2.2.6. NVR HDMI, VGA ve TV görüntü çıkışlarına ve en az 2 adet USB portuna sahip olmalıdır 
2.2.7. NVR,en az 2 adet SATA arabirimine sahip depolama ünitesi (HDD/SDD) yuvasına sahip 
olmalıdır. 
2.2.8. NVR,ONVIF arabirimine ve çoklu network görüntüleme (Web Viewer) özelliğine sahip 
olmalıdır.NVR cihazında mutlaka Dual Streaming özelliğini bulunacaktır. 
2.2.9. NVR,isteğe bağlı GPS, 3G ve WiFi modülü takılabilir özellikte olmalıdır.. 
2.2.10. NVR network üzerinden aynı anda en az 10 kullanıcının bağlantısına izin verecek özellikte 
olmalıdır. 
2.2.11. NVR her bir kamera için 4 alana kadar maskeleme özelli ğine sahip olmalıdır. 
2.2.12. NVR Sürekli, planlı hareket ve/veya alarma göre kayıt modlarına sahip olmalıdır. 
2.2.13. NVR en az 8 alarm girişi ve 3 alarm çıkışına sahip olmalıdır. 
2.2.14. NVR üzerinden saat ve tarihe, Hareket algılama - alarma göre ve akıllı arama özelliği ile eski 
kayıtlara bakma (playback) ve bu kayıtları USB portu üzerinden harici belleklere yedekleyebilme 
imkanı verebilmelidir. 
2.2.15. NVR üzerinden kayıt izleme (playback) yapılırken Oynatma, Dondurma, Durdurma, Başa- 
Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma,Sonraki Seviye, Önceki Seviye, Sonraki Kamera, Önceki 
Kamera, Tam Ekran,Tekrar, Shufe, Yedekleme Seçeneği, Dijital Zoom fonksiyonlarına sahip 
olmalıdır. 
2.2.16. NVR harici e-sata portuna ve en az 32GB destekli harici bellek kartı slotuna sahip olmalıdır.   
                          
2.3. 15" RENKL İ LCD ENDÜSTRİYEL MON İTÖR (3 ADET) 
2.3.1 Monitör, Kalite Ve Çevre Standartlarına uygun, Ön Cam Korumalı, Yüksek Mukavemetli 
Metal Kasa, Aşırı Nem Ve Sıcaklığa Karşı Koruma özelliklerine sahip olacaktır.802.11 a/n 
standartlarını destekler Wi-Fi uyumlu olmalı. 
2.3.2 Monitör, 12V DC gerilim ile çalışabilmelidir. 
2.3.3 Monitör, 1024x768 çözünürlüğü destekleyecek 15" CCFL panele sahip olmalıdır. 
2.3.4 Monitör en az 400 cd/m2 parlaklık, en az 1000:1 kontrasta sahip olmalıdır. 
2.3.5 Monitörün lamba ömrü en az 25.000 saat olmalıdır. 
2.3.6 Monitör 0 ile +50 derece sıcaklıklarda çalışabilmelidir. 
 
2.4. 1 TB SDD DEPOLAMA ÜNİTESİ (3 ADET) 
2.4.1. SSD, sata arabirimine sahip en az 1TB Kapasiteli olacaktır. 
2.4.2. SSD,2.5" boyutlarında olacaktır.  
2.4.3. SSD, en az 1 GB DRam CACHE hafızaya sahib olmalıdır. 
2.4.4. SSD, en az 1.5 milyon saat çalışma güvenirliğine sahip olmalıdır. 
2.4.5. SSD, en az 150 Yazılan Toplam Bayt (TBW) değerine sahip olmalıdır. 
 
2.5. DIŞ ORTAM VER İ KABLOSU (150 METRE)   
2.5.1. Kablo CAT6A yapıda dış ortam uyumlu kılıfa sahip olacaktır. 
 
2.6. DC KONVERTÖR (3 ADET) 
2.6.1. Konvertör 24VDC gerilimi 12VDC gerilime dönüştürecektir. 
2.6.2. Konventör en  az 4A akım sağlayabilmelidir. 
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3. GENEL HÜKÜMLER 
3.1.     Teknik şartnamedeki tüm maddelere (2 ana madde ve alt maddeleri) sıra ile ve ayrıntılı olarak 
cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net 
olacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler ihtiyaca uygun asgari özellikler olup firmalar teklif 
edilen ürünün özelliklerini teknik şartname cevaplarında belirteceklerdir. Uygundur, sağlar, mevcut, 
olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teknik 
şartnameye verilen cevaplarda 3.20. maddede belirtilecektir. Aksi durumda değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
3.2. Firmalar, teklif ettikleri ürünler için üretici ve/veya distribütör firmadan bu ihaleye özel satış ve 
teknik destek vermeye dair yetki belgelerini teklif dosyalarına ekleyeceklerdir. 
3.3. Her kalem ürün için teklifle birlikte tanıtıcı katalog verilecektir. 
3.4. Teklif edilecek her bir ekipman ve malzeme son teknoloji ürünü ve yeni olacaktır. 
3.5. Teçhizatlara garanti süresi içinde yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait işlemler 
firma tarafından ücretsiz olarak ve en fazla 10 (on) işgünü içerisinde gerçekleştirilecektir. Arızalı 
ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü (nakliye, 
nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) masraf firma tarafından ödenecektir. 
3.6. Firmalar teslim sürelerini tekliflerinde belirteceklerdir. Siparişi alan firmalar tüm malzemelerin 
teslimatını 30 (otuz) gün içinde gerçekleştirecektir. Malzemelerin teslim yeri, TTK Liman ve 
Demiryolu İşletme Müdürlüğü iş sahasıdır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene 
isteğinde bulunacaktır. 
3.7. Malzemelerin teslim edilerek işin sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasını müteakiben 10 
(On) gün sorunsuz olarak çalıştıklarının görülmesi ile kabul yapılacaktır. Bu kabul işlemi; ilgili i şyeri, 
Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile APK Daire 
Başkanlığı teknik personelince yapılacaktır. 
3.8. Malzemeler TTK Genel Müdürlüğü adına fatura edilecektir. 
3.9. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene 
3.10. İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir. 
3.11. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda açık olarak belirtilecektir. Aksi 
durumda değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
3.12. Sistem bütünlüğü ve yedek parça bakımından kamera ve kayıt cihazları aynı marka olacaktır. 
3.13. Sistemde kullanılacak kamera, kayıt cihazı, kablo ve görüntüleme birimlerinin CE sertifikası 
olmalıdır. Sistemde kullanılacak ürünlerin marka, model ve miktarlarını belirten liste ile birlikte broşür 
ve CE sertifikaları teklife eklenmelidir. 
3.14.  Kamera beslemesi POE Anahtar üzerinden yapılacaktır. Bağlantı için gerekli bağlantı 
elemanları sistemle birlikte ücretsiz olarak verilecektir. 
3.15. İstekli firma TS-12540 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve bu belgenin bir suretini 
teklifle birlikte sunacaktır. 
3.16. Kablolama ve Ürünlerin montajı yüklenici firma elemanları tarafından yapılacaktır. 
3.17. Tüm ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır. 
3.18. Sistemi kuran firma 2 yıl süreyle ücretsiz servis ve destek hizmeti verecektir. 
3.19. Sistemi kuran firma arıza anında en geç 1 saat içinde telefon, en geç 12 saat içinde yerinde 
hizmet verecektir. 
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3.20. Lokomotif Mobil CCTV sistemi aşağıdaki tabloda cins ve miktarları belirtilen malzemelerden 
oluşacaktır. Sistemin çalışması için gerekebilecek her türlü yazılım, donanım ve yardımcı ekipmanlar 
yüklenici tarafından ayrıca ücret talep edilmeksizin sağlanacaktır. İstekliler aşağıdaki tabloda yer alan 
malzemeler için teklif ettikleri ürünlerin marka/model, birim fiyat ve toplam fiyat bilgilerini tablo 
üzerinde işleyerek Götürü Bedel Teklif Mektubu ekinde ayrıca sunacaklardır. 
 
 

Sıra No 
(Teknik 
Şartname) 

Malzeme Cinsi Miktar  Marka/Model  Birim 
Fiyat 

Toplam 
Fiyat 

2.1 2 Megapiksel Network Dome Kamera 12 Ad.    

2.2 4 Kanal Mobil Network Video Kaydedici 3 Ad.    

2.3 15” Renkli Lcd Endüstriyel Monitör 3 Ad.    

2.4 1 TB SSD Depolama Ünitesi 3 Ad.    

2.5 Dış Ortam Veri Kablosu 150 mt    

2.6 DC Konvertör 3 Ad.     

 
 
 
3.21. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Fatura, bu şartnamenin 3.20 maddesinde listelenen 
malzeme cinsi ve miktarlarına göre ve toplamı sözleşme tutarına eşit olacak şekilde Yüklenici 
tarafından tanzim edilecektir. 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 

DAİRESİ 

VERGİ 

NUMARASI 

Türkiye Ta şkömürü Kurumu Genel Müdürlü ğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS  879 003 3931 
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             EK-1 
 
 

MUAYENE İSTEK FORMU 
 

 

 
 

 
 

 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 

 
Firma Adı  

 

 
Sipariş Numarası 

 

 

Siparişin Konusu 
 

 

 
Teslim Edilen Malzeme 

 

 
Teslim Tarihi  

 

AÇIKLAMALAR  
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 
 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim. 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

  

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41 

 
 


