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2019 YILI  
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU  

   OFİS KAT YAZICI ALIMI TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1. AMAÇ  
TTK Genel Müdürlük ve Müesseselerinin ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen ofis kat 
yazıcı sistemi satın alınacaktır. 
 
2. TEKN İK ÖZELL İKLER  
Teklif edilecek ürünler en az aşağıda belirtilen teknik özelliklerde olacaktır. 
 
 
2.1. TİP1 SİYAH/BEYAZ FOTOKOP İ MAK İNESİ 
2.1.1. Makine en az 55 sayfa/dakika A4 baskı hızına sahip olmalıdır. 
2.1.2. Makine lazer sistem olmalıdır.  
2.1.3. Makinenin belleği minimum 1,024 MB olmalıdır ve istenildiği takdirde en az 3,072 MB’a 

kadar arttırılabilmelidir.  
2.1.4. Makineye istenildiği zaman 32 GB veya 128 GB hard disk takılabilmelidir. 
2.1.5. Makinenin ısınma süresi en fazla 25 sn olmalıdır. 
2.1.6. Makinenin ilk sayfa baskı süresi en fazla 4.9 sn olmalıdır. 
2.1.7. Makinenin ilk sayfa kopya süresi en fazla 6 sn olmalıdır. 
2.1.8. Makine en az 600x600 dpi kopyalama çözünürlüğüne, 1200x1200 dpi baskı çözünürlüğüne 

sahip olmalıdır. 
2.1.9. Makinenin enerji tüketimi en fazla; Baskı modunda 711 W, Bekleme modunda 54 W, Düşük 

enerji modunda 30 W, Uyku modunda 0.5 W olmalıdır. 
2.1.10. Makinenin gürültü seviyesi en fazla; Baskı modunda 56 dB(A), beklemede 30 dB(A), 

olmalıdır. 
2.1.11. Makine A4-A6 ebatlı kağıtlara çekim yapabilmelidir. 
2.1.12. Makinede en az 500 sayfa kapasiteli universal kağıt çekmecesi ve en az 100 sayfa kapasiteli 

by-pass olmalıdır. Çekmeceden 60-120 g/m2, by-pass’dan 60-220 g/m2 kağıtlar 
beslenebilmelidir. İstenildiği takdirde opsiyonel kağıt çekmeceleri takılarak toplam kağıt 
kapasitesi 2.600 sayfaya kadar çıkartılabilmelidir.  

2.1.13. Makinede çift taraflı basım ünitesi (dupleks) olmalıdır.  
2.1.14. Makinede USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, 10BaseT/100Base-TX/1000 Base T arabirimlere 

sahip ağ yazıcısı olmalıdır. Yazıcı PCL6, PostScript3, Line Printer, IBM Proprinter X24E, 
Epson LQ-850, PRESCRIBE, XPS, PDF Direct Print, TIFF/JPEG 

2.1.15. Direct Print, AES desteği emulasyonlarına sahip olmalıdır. Makineye istenildiği taktirde 
kablosuz ağ bağlantı kartı takılabilmelidir. 

2.1.16. Makinede 600 dpi’a kadar çözünürlüğe sahip renkli tarayıcı olmalıdır. 
2.1.17. Makine USB belleğe taramayı desteklemelidir. 
2.1.18. Makinede faks özelliği bulunmalıdır. 
2.1.19. Makinede standart hale getirilmiş en az 7 adet küçültme, 5 adet büyültme oranını seçme imkanı 

olmalıdır. 
2.1.20. Makine ayda 250.000 sayfaya kadar çekim yapabilmelidir. 
2.1.21. Makinede %25 - %400 aralığında %1 aralıklarla ayarlanabilen büyültme küçültme özelliği 

bulunmalıdır. 
2.1.22. Makine bir orijinalden 999 adet kopyalayabilmelidir.  
2.1.23. Makine en az 500.000 sayfa ömürlü drum, 10.000 A4 sayfa (ISO/IEC 19752 standardına göre) 

ömürlü toner veya belirtilen ömürleri sağlayacak miktarda drum ve toner ile birlikte 
verilmelidir.  
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2.1.24. Makinede en az 100 sayfa kapasiteli DADF (Tek geçişli çift taraflı tarama yapabilen otomatik 
doküman besleyici) ünitesi olmalıdır.  

2.1.25. Makineye USB kart okuyucuya sahip olmalıdır. 
2.1.26. Makinede renkli dokunmatik ekran olmalıdır. 
2.1.27. Sistemle birlikte donanıma ait yeniden kurulum Cd’leri, lisans, vb. orijinal dokümanlar 

verilecektir.  
2.1.28. Sistemin en az 2(iki) yıl üretici firma garantisi olacaktır ancak sürenin daha uzun olması 

durumunda firma teklifinde bunu belirtecektir. 
 
 
2.2. TİP2 RENKLİ FOTOKOPİ MAK İNESİ 
2.2.1. Makine en az 35 sayfa/dakika A4 Renkli baskı hızına sahip olmalıdır. 
2.2.2. Makine lazer teknolojisine sahip olmalıdır.  
2.2.3. Makinenin belleği minimum 1,024 MB olmalıdır ve istenildiği takdirde en az 3,072 MB’a kadar 

arttırılabilmelidir.  
2.2.4. Makineye istenildiği zaman 32 GB veya 128 GB hard disk takılabilmelidir. 
2.2.5. Makinenin ısınma süresi en fazla 25 sn olmalıdır. 
2.2.6. Makinenin ilk sayfa baskı süresi en fazla 7,5 sn olmalıdır. 
2.2.7. Makinenin ilk sayfa kopya süresi en fazla 10 sn olmalıdır. 
2.2.8. Makine en az 1200x1200 dpi (baskı, düşük hızda) 600x600 dpi (kopyalama ve tarama) ve 

çözünürlüğüne sahip olmalıdır. 
2.2.9. Makinenin enerji tüketimi en fazla; Baskı modunda 532W, Bekleme modunda 84W, Uyku 

modunda 0.6W olmalıdır. 
2.2.10. Makinenin gürültü seviyesi en fazla; Baskı modunda 50.4 dB(A),olmalıdır. 
2.2.11. Makine A4-A6 ebatlı kağıtlara çekim yapabilmelidir. 
2.2.12. Makinede en az 250 sayfa kapasiteli universal kağıt çekmecesi ve en az 100 sayfa kapasiteli by-

pass olmalıdır. Çekmeceden 60-163 g/m2, by-pass’dan 60-220 g/m2 kağıtlar beslenebilmelidir. 
İstenildiği takdirde opsiyonel kağıt çekmeceleri takılarak toplam kağıt kapasitesi en az 1850 
sayfaya kadar çıkartılabilmelidir.  

2.2.13. Makinede çift taraflı basım ünitesi (dupleks) olmalıdır.  
2.2.14. Makinede USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, 10 Base T/100 Base TX /1000Base-T arabirimlere 

sahip ağ yazıcısı olmalıdır. Yazıcı PCL6, PostScript3, XPS Direct Print, PDF Direct Print 
emulasyonlarına sahip olmalıdır. Makineye istenildiği takdirde kablosuz ağ bağlantı kartı 
takılabilmelidir. 

2.2.15. Makinede 600 dpi’a kadar çözünürlüğe sahip renkli tarayıcı olmalıdır. 
2.2.16. Makine USB belleğe taramayı desteklemelidir. 
2.2.17. Makinede faks özelliği bulunmalıdır. 
2.2.18. Makinede standart hale getirilmiş en az 7 adet küçültme, 5 adet büyültme oranını seçme imkanı 

olmalıdır. 
2.2.19. Makine ayda 100.000 sayfaya kadar çekim yapabilmelidir. 
2.2.20. Makinede %25 - %400 aralığında %1 aralıklarla ayarlanabilen büyültme küçültme özelliği 

bulunmalıdır. 
2.2.21. Makine bir orijinalden 999 adet kopyalayabilmelidir.  
2.2.22. Makine en az 200.000 sayfa ömürlü drum, her biri en az 3.000 A4 sayfa (ISO/IEC 19798) 

ömürlü CMYK tonerler veya belirtilen ömürleri sağlayacak miktarda drum ve CMYK tonerler 
ile birlikte verilmelidir.  

2.2.23. Makinede en az 100 sayfa kapasiteli DADF (Tek geçişte çift taraflı tarama yapabilen otomatik 
doküman besleyici ünitesi) olmalıdır.  

2.2.24. Makinede renkli dokunmatik ekran olmalıdır. 
2.2.25. Makineye USB kart okuyucuya sahip olmalıdır. 
2.2.26. İstenildigi takdirde makineye 20 sayfa kapasiteli zımba ünitesi takılabilmelidir. 
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2.2.27. Sistemle birlikte donanıma ait yeniden kurulum Cd’leri, lisans, vb. orijinal dokümanlar 
verilecektir.  

2.2.28. Teklif edilen marka ve model belirtilecektir. 
2.2.29. Yazıcının en az 2(iki) yıl garanti süresi olacaktır ancak sürenin daha uzun olması durumunda 

firma teklifinde bunu belirtecektir. 
 
 
 

2.3. GÜVENL İ BASKI ve KİŞİ BAZLI RAPORLAMA YAZILIM 
2.3.1. Yazılım kurulumları ve güncellemeleri FİRMA tarafından yapılmalıdır. 

2.3.2. FİRMA, sözleşme süresi boyunca yazılımlar için güncelleme ve yamaları ücretsiz olarak 
sağlamalıdır. 

2.3.3. Yazılım, Yazdırma Sunucusu “Print Server” üzerinden çalışabilmelidir. Birden fazla yazdırma 
sunucusunu desteklemeli, merkezi rapor imkanı sunmalıdır. 

2.3.4. Yazılımda yazıcı ve kullanıcı sayısı kısıtlaması olmamalıdır. 

2.3.5. Yazılım, sistem üzerinde bulunan farklı marka ve modellere ait yazıcıların yazdırma adetlerini 
kullanıcı bazlı olarak kontrol edip raporlayabilmelidir. 

2.3.6. Yazılım tüm kayıtları ilişkisel bir veritabanı üzerinde saklayabilmelidir. Bu veritabanının 
yedeklenme işlemi FİRMA tarafından açıklanmalıdır. 

2.3.7. Yazılımın yönetim arabirimi web tabanlı olmalıdır. Web yönetim arabirimine ancak yetki 
verilen kişiler erişebilmelidir. 

2.3.8. İstemci PC’ler yönetim yazılımı üzerine tanıtılan tüm yazıcıları, yazdırma sunucusunda 
oluşturulacak ortak bir sürücü ile kullanabilmelidir. Yazıcıların ve yönetim yazılımının 
“evrensel sürücü” desteği bulunmalıdır. 

2.3.9. Kullanıcılar tüm MFP cihazlarda personal kartları ile, Windows etki alanı hesapları ile ve pin 
(şifre) ile oturum açabilmelidir.  

2.3.10. Baskı emri verilen dokümanlar bir havuzda beklemeli, kullanıcı geçerli olan metod ile 
kendisini tanıttığı herhangi bir MFP üzerinde bu dokümanları listeleyip yazdırma, bekletme 
veya silme yapabilmelidir. 

2.3.11. Yazdırılmayan işler kurumun belirleyeceği süre sonucunda merkezi sunucudan otomatik olarak 
silinebilmelidir. 

2.3.12. Yazılım, MFP cihazlar üzerinde tarama ve fotokopi hizmetlerini de sınırlandırabilmeli ve 
yetkilendirebilmelidir. 

2.3.13. Yazılım, Yetkisi olmayan Kişilerin baskı ve kopya almasını engellemelidir. 

2.3.14. Baskı sayımında, yazılım yalnızca yazdırma sunucusu üzerinden sayım yapmamalı, ayrıca 
SNMP ile baskı adetlerini makine sayaçları ile teyit etmelidir. Yalnızca fiziksel olarak cihazdan 
çıktı alınan fotokopi veya yazdırma adetleri raporlanmalıdır. 

2.3.15. Yazılım her yazıcıyı ayrı olarak raporlayabilmeli ve analiz yapabilmelidir. 

2.3.16. Tüm cihazların baskı adetleri çalışan bazında raporlanabilmelidir. Örneğin; hangi kullanıcının 
ne kadar renkli ve siyah&beyaz, A3-A4 baskı üretmiş olduğu görülebilmelidir.  

2.3.17. Kullanıcı veya grup bazlı Renkli ve Siyah&Beyaz kota çalışması yapılabilmelidir. 

2.3.18. Yazılım, “Active Directory” ve “LDAP” ile eşleşebilmeli ve kullanıcıları buradan sistemin 
içine alabilmelidir. 

2.3.19. Yazılım, kullanıcıların PIN kodlarını veya Kart ID numaralarını “Active Directory” içerisinde 
oluşturulmuş özel bir alandan eşleştirilebilmelidir. 

2.3.20. Yazılım her kullanıcı için ayrı yetkiler verebilmeli, baskı yetkileri ve kotalar kişi bazında 
atanabilmelidir. 
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2.3.21. Yazılım her kullanıcının baskı işlerini kendi kullanıcı hesabında tutmalıdır. Kullanıcı MFP 
veya yazıcı üzerinde yalnızca kendine özel baskı işlerini görüntüleyebilmelidir. 

2.3.22. MFP'lerde direkt olarak panelden kullanım sağlayan “gömülü istemci” bulunması tercih 
nedenidir. Bu durumda kart okuyucular da dışarıdan müdahale edilemeyecek biçimde MFP 
içinde gizli olmalıdır. Gömülü istemcisi bulunmayan MFP ve yazıcılar için harici kart okuyucu 
terminaller kullanılabilmelidir. 

2.3.23. Kartlı sistem kullanıldığında kullanıcılar, eğer kartları sisteme kayıtlı değil ise MFP üzerinden 
ilk kullanımlarında kendi kendilerine kart tanımlamalarını yapabilmelidirler. 

2.3.24. Yazılımın “kolay tarama” özelliği bulunmalıdır. Kart, kullanıcı hesabı veya PIN kod ile 
tanınmış olan kulanıcının e-posta adresi veya varsayılan klasörü LDAP üzerinden çekilmeli, 
kullanıcı tek tuşla “e-postama tara” veya “klasörüme tara” özelliğini kullanabilmelidir. 

2.3.25. MFP'den tarama yoluyla gönderilen e-postalarda, istenildiğinde kullanıcının kendi e-posta 
adresi gönderen olarak tanımlanabilmelidir. 

 
 

 
 
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 3.16. 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.Teklif edilen donanım ürünleri 220 VAC (± % 10) 50  Hz. (± % 2) şehir şebekesinde sorunsuz 
olarak çalışabilmelidir. 

3.4.Yüklenici firma sipariş edilen ürünlerin ilgili işyerine kurulum ve çalıştırılmasından sorumludur. 
Siparişi alan firma sistemler ile ilgili orijinal kullanım kitapları ve diğer dökümanlar (CD, vs.) her 
ürün için bir takım olarak ayrı ayrı verilecektir.  

3.5.Firmalar, iş bu teknik şartnamede tanımlanan ürünleri Madde 3.16’da listelenen forma uygun 
olarak fiyatlandıracaklardır. 

3.6.Her kalem ürün için teklifle birlikte tanıtıcı katalog verilecektir. 

3.7.Sistemlerin kullanımıyla ilgili teknik ekibimize eğitim verilecektir. 

3.8.Teklif edilecek her bir ekipman ve malzeme son teknoloji ürünü ve yeni olacaktır. 

3.9.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. 

3.10. Üretici veya ithalatçı firmanın satış sonrası hizmetler için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış 
Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi teklifle birlikte 
sunulacaktır. 

3.11. Firmalar teslim sürelerini tekliflerinde belirteceklerdir. Siparişi alan firmalar tüm malzemelerin 
teslimatını 30 (otuz) gün içinde gerçekleştirecektir. Malzemelerin teslim yeri, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu APK Daire Başkanlığı (Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan SOYAK Sokak, No: 2 
ZONGULDAK). Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır. 
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3.12. Malzemelerin teslim edilerek işin sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasını müteakiben 10 
(On) gün sorunsuz olarak çalıştıklarının görülmesi ile kabul yapılacaktır. Bu kabul işlemi, Makina 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile APK Daire 
Başkanlığı teknik personelince yapılacaktır. 

3.13. Malzemeler TTK Genel Müdürlüğü adına fatura edilecektir. 

3.14. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene 
İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir. 

3.15. Sipariş edilecek malzemelerin cins ve miktarları aşağıda listelenmiştir: 

3.16.  
 

Sıra No 
(Teknik  
Şartname) 

Malzeme Cinsi Miktar Marka Model 

2.1 
Tip1 Siyah/Beyaz Fotokopi Makinesi 
(Güvenli Baskı ve Kişi Bazlı Raporlama 
Yazılımı ile Birlikte Gelecek) 

18  

2.2 

Tip2 Renkli Fotokopi Makinesi (Güvenli 
Baskı ve Kişi Bazlı Raporlama Yazılımı 
ile Birlikte Gelecek) 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.17. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 

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 

 


