
 

EKRANLI DİJİTAL/ANALOG EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
1. KONU: 
 
Bu teknik şartname  Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
kullanılmak üzere alınacak VHF bandı Dijital/Analog el  telsizi özelliklerini 
kapsamaktadır. 
 
2. GENEL ÖZELLİKLER: 
 
2.1. Telsizler ETSI (Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü) tarafından 
sayısal standart olarak yayımlanan DMR (TDMA) standartlarına sahip olacaktır.  
2.2. Telsiz cihazı en az 32 bölge ve 512 kanal kapasitesine sahip olacaktır. Kanal 
değiştirme düğmesi telsizin üst kısmında yer alacak ve her bir bölge en az 16 kanal 
olarak programlanabilecektir. 
2.3. Telsiz cihazının kanalları analog veya dijital olarak birlikte programlanabilecek 
dijital kanallar üzerinden dijital haberleşme, analog kanallar üzerinden anaolg 
haberleşmesi isteğe bağlı olarak yapılabilecektir. 
2.4. Telsiz cihazının dijital olarak programlanması durumunda gerek röle frekansları 
üzerinden gerekse simpleks frekanslar üzerinden eş zamanlı iki ayrı kanal elde 
edilebilecektir.  
2.5. Telsiz üzerinde en az üç satır ekran ve kısmi tuş takımı olacaktır. 
2.6. Telsiz üzerinde yer alan ekrandan batarya durumu, çekim gücü, kanal ismi, çıkış 
gücü seviyesi (Low – Medium – High), dolaşım gibi özellikler okunabilecektir. 
2.7. Telsiz üzerinde yer alan ekran ışığı ses açma – kısma, kanal değiştirme, opsiyon 
tuşları işlemlerinde otomatik olarak aydınlanmalıdır. 
2.8. Telsiz üzerinden en az 5 opsiyon tuşu olmalı ve bu tuşlar yazılım ile farklı 
özelliklere atanabilmelidir. 
2.9. Telsiz bilgisayar yardımı ile programlanabilecek ve telsizin özellikleri yazılım ile 
aktif veya pasif hale getirilebilecektir. 
2.10. Telsiz cihazında yüklü bulunan kanallar üzerinden dijital modda bireysel ve grup 
çağrılar yapabilme özelliğine sahip olacaktır. 
2.11. Cihazda romaing (dolaşım) özelliği olacaktır. Cihaz Romaing lisansı alınmış bir 
şekilde teslim edilecektir. Romaing özelliği isteğe bağlı bir butona basılarak devreye 
girecek, ayrıca programlanması halinde otomatik olarak devreye girecektir. 
2.12. Telsiz üzerinde bulunan ekran üzerinden dijital modda anons yapan telsizlerin 
ID ve/veya isimleri görünmelidir. 
2.13. Telsiz hafızasına önceden tanımlanmış olan statu mesajları gönderilip 
alınabilecektir. 
2.14. Telsiz cihazında en az 64 karakter enycription (kripto) özelliği sahip olmalıdır. 
2.15. Cihaz, (pseudo trunk özelliğini desteklemelidir) dijital modda iken, aynı 
frekansta mevcut olan 2 slottan hangisi boşsa o slot üzerinden (otomatik olarak 
seçilerek) gönderme yapmayı destekleyecektir. Bu sayede daha az frekans 
kullanılarak daha fazla grup yönetilebilecek ve olası kanal meşguliyeti minimuma 
indirgenebilecektir. 



2.16. Cihaz (XPT Trunk sisteme uygun olmalıdır) bu sistemde daimi bir kontrol kanalı 
olmadığı için az sayıda röle ve frekans kullanımıyla daha az maliyet ile daha çok 
verim alınabilecektir. 
2.17. Cihaz AMBE+2 ses kodlayıcıya sahip ve hoparlör çıkış gücü minimum 0,5w 
olmalıdır.  
2.18. Telsizin hoparlörü tasarım olarak bel klipsinin olduğu yüzünde olmamalı, ekran 
ile aynı yüzde olmalıdır. Böylelikle bel klipsi ile belde taşınması durumunda hoparlör 
yüzeyinin kapanmaması ve sesin her taşıma şeklinde aynı yükseklikte duyulabilmesi 
sağlanmalıdır. 
2.19. Telsiz cihazının tasarımı ergonomik ve hafif yapıda olmalı, dış kasa yapısı 
darbelere karşı dayanıklı ve tamamı ile polikarbon yapıda olmalıdır. Telsizin dış kasa 
yapısında ağırlığı arttıracak ve ergonomiyi bozacak ilave metal, çelik, alüminyum, sac 
vb. herhangi bir alaşım veya malzeme olmamalıdır. 
2.20. Telsiz cihazının ağırlığı batarya, anten, bel klipsi takılı hali ile maksimum 280gr 
geçmemelidir. 
2.21. Telsiz cihazı en az 1500mah Li-Ion kapasiteli batarya bloğu ile teslim 
edilmelidir. 
2.22. Telsizin programlanabilir tarama fonksiyonları olmalıdır. 
2.23. Telsizin çıkış gücü yüklü olan her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmeli ve 
maksimum güç seviyesi 5 watt olmalıdır. 
2.24. Telsiz cihazında meşgul kanal kilidi ve görüşme zaman sınırlayıcı özellikleri 
bulunmalıdır.  
2.25. Telsiz cihazında analog modda CTCSS /DCS Ton kodlu susturma  olmalıdır. 
2.26. Telsiz cihazında 12.5/25 KHz kanal band aralığında ayarlama imkanı olmalıdır. 
2.27. Telsiz cihazı  ABD ORDUSU MIL STD-810 C/D/E Standartlarında olmalıdır. 
2.28. Telsiz cihazı CE Sertifikasına sahip olacaktır. 
2.29. Telsiz cihazı harici kulaklık-mikrofon aksesuarı ile kullanılabilmelidir. Telsiz 
cihazında kullanılacak kulaklık-mikrofon soketinin ikili jack şeklinde olması 
gerekmektedir. Marka bazında özel tasarım soket olmaması ve bu sebeple markaya 
veya firmaya bağımlılığın olmaması gerekmektedir. 
 
3 .TEKNİK ÖZELLİKLER: 
 
3.1. Frekans Bandı: 136 - 174 Mhz olmalıdır.  
3.2. Cihazın çıkış gücü en az 5 W olmalıdır ve cihaz kademeli güç ayarına sahip 
olmalıdır. 
3.3. Cihazın batarya kapasitesi tam şarj ile en az 10 saat görüşme süresine sahip 
olmalı.  
3.4. Cihazın kanal sayısı en az 512 olmalıdır. 
3.5. Cihaz  MIL-STD810 C/D/E standartlarını  karşılayacaktır. 
3.6. Cihaz CTCSS ton ve Dijital ton squelch ‘li olacaktır. 
3.7. Cihazın çalışma sıcaklığı –30C +60C olmalıdır. 
3.8. Cihaz farklı marka konvansiyonel telsizlerle uyum içinde çalışabilmelidir. 
3.9. Cihazın ekranı üzerinde pil in durumunu gösterir işaret olmalıdır. 
3.10. Cihaz da Vox özelliği bulunmalı ve ekran üzerinden ayarlanabilmelidir. 
3.11. Cihazlar en az IP54 toz ve su korumasına sahip olmalıdır. 
 
4 . EĞİTİM 
4.1. Teklif edilen cihazların teknik donanımı, programlaması ve kullanımı hakkında 
kullanıcı personellere ücretsiz eğitim verilmesini taahhüt edilecektir. 



 
5 . TESLİMAT 
5.1. Cihazlar Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin 
belirleyeceği , adrese ihalede istenilen aksesuarları ile birlikte teslim edilecektir.  
 
6.  GARANTİ 
6.1. Teklif sahibinin vereceği cihazlar her türlü montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl 
Bataryalar için 6 Ay boyunca yüklenici firma garantisi altında olacaktır. 
6.2. Yüklenici firma teslim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca cihazların her türlü yedek 
parça teminini ve bakım onarımını yapmayı garanti edecektir. 
 
7.  DOKÜMANTASYON 
7.1. Yüklenici teslim ettiği her bir cihaz için, Türkçe kullanım kılavuzunu da teslim 
edecektir. 
 
İşbu Teknik Şartname 3 sayfa ve 7 maddeden müteşekkildir.  
 
 
 

 


