
SUTEM Programı Donanım Temini (TIMP.GEF.GOODS 1) 

Zeyilname No.1 Ek 1 

 

2. Teknik Şartname 

TEKNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI TABLOSU 

Mallar aşağıda istenilen teknik özellikler ve standartlara uyacaktır: 

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR: 

 

Sıra İstenilen Teknik özellikler Teklif edilen 

özellikler* 

Uygundur/ Uygun 

değildir** 

1 Ana karta entegre en az 2 adet USB portu bulunacak 

ve bu portlardan en az bir tanesi USB 3.0 olacaktır. 

  

2 HDMI veya display port, RJ45, Headphone/line out ve 

Mic. In portlarına veya Headphone/Mic. portlarına 

sahip olacaktır. (HDMI portu mevcut değilse ses ve 

görüntüyü aynı anda aktarmak için aynı adette 

HDMI’a çevirici adaptör verilecektir.  RJ45 portu 

mevcut değilse aynı adette RJ45 port çevirici adaptör 

verilecektir.) 

  

3 En az 8 GB ve en az 2400 MHz hızında çalışan DDR4 

bellek bulunacaktır. 

  

4 En az Intel Core i5 8250U 1.6 GHz veya Amd Ryzen 5 

2500U 2.0 GHz veya daha üst seviye işlemci olacaktır. 

  

5 En az 4 çekirdekli olacaktır.   

6 İşlemci ön belleği en az 4 MB olacaktır.   

7 Sistemde 15.6 inç büyüklüğünde,  LED veya LCD tip 

ekran bulunacaktır. 

  

8 Ekran en az 1920 X 1080 piksel çözünürlüğü 

destekleyecektir.  

  

9 Ekran kartı tümleşik olacaksa Intel için en az UHD 

Graphics 620, AMD için en az Vega8 Mobile veya 

daha üst seviye olacaktır.  

  

10 Ekran Kartı harici olacaksa en az 2048 MB desteği 

olacaktır. 

  

11 Sabit disk kapasitesi en az 240 GB olacaktır.   

12 Sabit disk türü SSD olacaktır.   

13 Türkçe F klavye olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14 Ağ arabirimi Tümleşik 10/100/1000 Ethernet 

olacaktır. 

  

15 802.11b/g/n  tabanlı Wireless adaptör olacaktır.   

16 Entegre Bluetooth modülü olacaktır.   

17 Tümleşik ses kartı bulunacaktır.   

18 Tümleşik Webcam bulunacaktır.   

19 Bilgisayarlar üzerinde TouchPad bulunacaktır.   



20 Bilgisayarla aynı marka ergonomik, iki veya üç tuşlu, 

scroll özellikli kablolu USB optik mouse verilecektir.  

  

21 Orjinal güç adaptörü, taşıma çantası ve askısı 

verilecektir. 

  

22 Bilgisayarların bataryası en az 2 hücreli olacaktır.    

23 Ağırlığı 2.5 kg’ı geçmeyecektir.   

24 Bilgisayarlara orijinal lisanslı Windows 10 

Professional 64 bit işletim sistemi yüklenmiş olacaktır. 

  

25 Her bir dizüstü bilgisayar için Windows 10 64 Bit 

sürücüleri içeren cd, dvd veya usb bellek teslim 

edilecektir. 

  

26 Garanti süresi en az 36 ay olacaktır.   

27 Teklif edilen Dizüstü bilgisayarların tamamının marka, 

model, tip, opsiyon özellikleri üretici tarafından 

duyurulmuş ve üretici firmanın yada distribütör 

firmanın resmi internet sitesinde yayımlanmış 

olacaktır.  

  

28 Anakart üzerinde üretici firmanın orjinal logosu veya 

marka ( ismi ) bulunmalıdır. Kazınmış, silinmiş ya da 

çıkartmalı logoya veya marka ( isme ) sahip anakartlar 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. Anakart üzerinde 

bulunan BIOS  yazılımı üreticiye ait olacaktır.  

  

29 Dizüstü bilgisayarların tamamına sistem Biosunun en 

güncel sürümü yüklenecektir. 

  

30 Teklif edilecek Dizüstü Bilgisayarlar FCC, TUV, CE, 

EPEAT, Energy Star standartlarından en az ikisine 

sahip olmalı ve bu uygunluk belgelendirilmelidir. 

  

  

 

  



TARAYICI: 

 

Sıra İstenilen Teknik özellikler Teklif edilen 

özellikler* 

Uygundur/ Uygun 

değildir** 

1 Tarayıcı çözünürlüğü en az 600x600 dpi olacaktır.   

2 A4 destekli renkli tipte tarayıcı olacaktır.   

3 Tarayıcı hızı en az 30 (A4 sayfa/dakika) olacaktır.   

4 Besleyici (ADF) kapasitesi en az 50 olacaktır.   

5 Arkalı önlü tarama özelliği olacaktır.   

6 Bağlantı en az USB 2.0 veya üzeri uyumlu olacaktır.   

7 Dosya Biçimi Çıktıları Tek veya çok sayfadan oluşan 

TIFF, JPEG, BMP, tek ve çok sayfadan oluşan PDF, 

aramaya uygun PDF olacaktır. 

  

8 Elektrik Gereksinimleri AC güç kaynağı, adaptör 

ve/veya ana bilgisayara USB kablo ile bağlanma 

yoluyla USB gücü olacaktır. 

  

9 WINDOWS 10 (32 bit ve 64 bit sürüm) işletim 

sisteminii destekleyecektir. 

  

10 Tarayıcıya ait yazılım, lisanslar, adaptör, kablo vs 

ücretsiz olarak verilecektir. 

  

11 Garanti süresi en az 24 ay olacaktır.   

 

TABLET BİLGİSAYAR: 

 

Sıra İstenilen Teknik özellikler Teklif edilen 

özellikler* 

Uygundur/ Uygun 

değildir** 

1 Ekran boyutu en az 10.1 inç olacaktır.   

2 Ekran teknolojisi LCD veya LED olacaktır.    

3 Ekran çözünürlüğü en az 2160 x 1620 Piksel olacaktır.   

4 Piksel yoğunluğu en az 264 PPI olacaktır.   

5 Dokunmatik türü çoklu dokunmatik olacaktır.   

6 Yonga seti (Chipset) 64 bit mimarisinde A10 Fusion, 

A12 Bionic veya Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 

veya eşdeğeri ya da daha yüksek özeliklerde olacaktır. 

  

7 İşlemci temel frekansı ne az 1.8 GHz olacaktır.   

8 İşlemci çekirdeği en az 4 Adet olacaktır.   

9 64 bit mimarisinde olacaktır.   

10 Bellek (RAM) kapasitesi en az 3 GB olacaktır.   

11 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi modülü bulunacaktır.   

12 Dahili depolama en az 32 GB olacaktır.   

13 Arka kamera çözünürlüğü en az 8.0 mp olacak ve 

1080p 30fps video çözünürlüğünü desteleyecektir. 

  

14 Ön kamera çözünürlüğü en az 1.2 mp olacak ve 720p 

30fps video çözünürlüğünü desteleyecektir. 

  

15 3.5 mm kulaklık girişi ve/veya Type-C kulaklık 

bağlantısı olacaktır. Type-C-3.5 mm dönüştürücü 

aparatı yanında verilecektir. 

  

16 Pil kapasitesi en az 7000 mAh olacaktır.   



17 İşletim Sistemi en güncel Android veya iOS sürümü 

olacaktır. 

  

18 Dahili GPS ve Bluetooth özelliği olacaktır.   

19 SUTEM yazılımı ile tam uyumlu olarak çalışması 

gerekmektedir.*** 

  

20 Koruma kılıfı, şarj kablosu ve güç adaptörü ile birlikte 

verilecektir. Koruma kılıfı tableti çiziklerden, kirden, 

darbe ve şoktan tamamen koruyacak tipte katmanlı ve 

zırh şeklinde olacaktır. Kılıfı çıkarmadan bütün 

slotlara erişilebilecektir. Tablet, kılıfın stand özelliği 

sayesinde masa üzerinde de kullanılabilecektir. Kılıfın 

arka yüzeyinde ayarlanabilir tutma aparatı olacaktır 

ve bu apart 360 derece dönebilecek tipte olacaktır. 

  

 

* İstenilen özellik ile aynı veya daha iyi özellikler yazılacaktır. 

 

** Uygunluk sütunu İdare tarafından doldurulacaktır. 

 

*** SUTEM IOS ve Android Uygulaması http://sutem.dsi.gov.tr/ adresinden yüklenebilir. 

İstekliler, teklif edilecek tablet bilgisayarların SUTEM yazılımı ile tam uyumlu olarak çalışıp 

çalışmadığını test etmek amacıyla, Ankara Ayaş Asartepe Sulamasına ait verileri indirecek, 

gerçek ortamda bu coğrafi alana giderek konumlamayı doğru yaptığını teyit edeceklerdir. İdare, 

başvuru yapanlara bu verileri sağlayacaktır. İsteklilerin teklif ettikleri tabletlerde bu 

uygulamayı denediği ve başarılı olarak çalıştırdığı taahhüt edilecek ve ihale değerlendirmesi bu 

esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 

 

http://sutem.dsi.gov.tr/

