
EKRANLI ve SİM KARTLI EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
KONU: 

 
Bu teknik şartname  …………………………………………………..bünyesinde 
kullanılmak üzere alınacak sim kartlı Ekranlı El telsizi özelliklerini kapsamaktadır. 
 
1 1.GENEL ÖZELLİKLER: 
 
2 Telsiz cihazının tasarımı ergonomik ve hafif yapıda olmalı, dış kasa yapısı 

darbelere karşı dayanıklı ve tamamı ile polikarbon yapıda olmalıdır. 
 
3 Telsiz cihazı CE Sertifikasına sahip olacaktır. 
 

 
4 Telsizin dış kasa yapısında ağırlığı arttıracak ve ergonomiyi bozacak ilave metal, 

çelik, alüminyum, sac vb. herhangi bir alaşım veya malzeme olmamalıdır. 
 
5 Telsiz SIM kart ile çalışacak ve gsm bağlantısının bulunmadığı lokasyonlarda da 

WIFI üzerinden çalışabilecektir. 
 

6 Telsiz GSM ve WIFI ağları arasında otomatik olarak geçiş yapabilecek bu sayede 
kesintisiz bir iletişime sahip olunacaktır. 

 
7 Telsiz üzerinde en az  2 inch ekran ve kısmi tuş takımı olacaktır. 

 

8 Telsizde tuş kilidi bulunmalı, belirli bir tuş ile aktif edilip kapatılabilmelidir, bu 
sayede yanlışlıkla kanal değiştirme durumları ortadan kaldırılmalıdır.  

 
9 Ekran üzerinde dahil olunan grup ismi, çağrı yapan kullanıcı, batarya seviyesi ve 

saat görünecektir. 
 

10 Telsiz ile bireysel, grup ve acil durum çağrıları yapılabilecektir. 
 

11 Bireyse çağrılarda, sadece arayan ve aranan kullanıcı görüşebilmelidir. 
 

12 Telsiz ekranında çağrıyı yapan kullanıcının önceden tanımlanan ismi 
görüntülenebilmelidir. 

 

13 Telsiz menüsünde çağrı geçmişi bulunmalı, geçmişe dönük çağrılara 
ulaşılabilmelidir. 

 



14 Telsiz ekranı üzerinde, bas konuş uygulama logosuna idarenin belirleyeceği 
görsel konumlandırılabilmelidir. (96x96 piksel) 

 
15 Telsiz ekran ışığı ses açma – kısma, kanal değiştirme, opsiyon tuşları 

işlemlerinde otomatik olarak aydınlanmalı ve belirli bir süre sonra kapanmalıdır. 
Bu şekilde batarya en etkin şekilde kullanılacaktır. 

 
16 Telsizin ses açma kapatma ve kanal değiştirme gibi işlemleri butonlar ile 

yapılacak, Kanal seçici ve ses potu gibi arızalanma olasılığı yüksek parçalar  
cihaz üzerinde bulunmayacaktır. 

 
17 Telsiz mikro USB kablo ile şarj edilebilecek, istenmesi durumunda çoklu masa 

üstü orjinal şarj cihazları tedarik edilebilecektir. 
 
18 Telsiz ile beraber minimum 3100 mAh li-on batarya teklif edilecek, batarya ömrü 

5-5-90 döngüsü altında minimum 18 saat olacaktır. 
 

19 Telsiz üzerinde minimum 4 GB ROM ve 512MB RAM olacaktır. 
 

20 Telsiz Android tabanlı ve minimum 5.1 sürümünde olacaktır. 
 

21 Android sürümü ve uygulamalar güncellenebilecek yapıda olacaktır. 
 

22 Telsiz işlemcisi minimum 1.1 gHz ve en az iki çekirdekli olacaktır. 
 

23 Telsiz ağırlığı batarya dahil maksimum 185gr olacaktır. 
 

24 Telsiz anteni cihazla tümleşik yapıda ve maksimum 3cm boyunda olmalıdır. 
Böylece yerinden çıkarak kaybolma riski ve anten yerine benzeri cisimlerin 
takılarak arıza oranının artması engellenmiş olacaktır. 

 

25 Telsiz üzerinde dış gürültüyü bastırmak için iki mikrofon bulunacaktır, bu sayede 
en gürültülü ortamlarda bile ses kalitesi en üst düzeyde olacaktır. 

 

26 Telsiz MIL-STD-810G askeri standartlarında ve IP55 koruma sınıfında olmalıdır. 
 

27 Telsiz üzerinde dahili GPS bulunmalı GPS/BDS/GLONASS ile en doğru konumunu 

belirleyebilmelidir. 

 

 
 



28 Telsizin üzerinde belde taşınmasına imkan veren klips olmalı, klips cihazın 
gövdesine vida ile sabitlenebilmeli ve istenildiğinde sökülüp takılabilir yapıda 
olmalıdır.Batarya üzeriinde bulunan klipsli veya yerinden kolay çıkan ürünler 
kabul edilmeyecektir. 

 
29 Telsiz arka bölümünde LED fener olmalı, atanmış bir tuşla kolayca açılıp 

kapatılabilmelidir. 
 

30 PTT tuşu farklı renkte ve fark edilir yapıda olmalıdır. Eldivenli kullanımlarda bile 
kolayca kullanılabilmelidir. 

 

31 PTT tuşu sert plastik malzemeden üretilmiş olacak, butonun üstü yumuşak, 
zamanla kullanıma bağlı erimeye uygun ürün olmayacaktır. 

 

32 Telsiz hoparlörü cihaz gövdesinin ön kısmında bulunmalı ve minimum 1w 
gücünde olmalıdır. 

 

33 Telsizlere öncelik tanımlanabilmeli ve bu seçenek uzaktan aktif edilip 
kapatılabilmelidir. Öncelik atanan telsiz grup konuşmalarını kesip araya 
girebilmelidir. 

 

34 Telsiz istenildiği takdirde uzaktan pasifleştirilip, aktifleştirilebilir olmalı ve bu 
sayede kayıp olan cihazlar devre dışı bırakılabilmelidir. 

 

35 Telsizde meşgul kanal kilidi ve görüşme zaman sınırlayıcı özellikleri bulunmalıdır.  
 

36 Telsizler üzerinde marka etiketi, arka bölümünde seri no ve IMEI numarası 
okunabilmelidir. 

 

37 Telsizlere kanal ekleme çıkarma, versiyon güncelleme gibi işlemler kablosuz 
olarak uzaktan yüklenebilmelidir. 

 

38 Telsizler idarenin seçeceği gsm operatörü ile doğrudan çalışabilecek yapıda 
olacaktır. 

 
 

39 Opsiyonel olarak ses kayıtları tutulabilmeli, herhangi bir (Windows) bilgisayar ile 
kayıtlar denetlenebilmelidir. 

 

40 Opsiyonel olarak bir bilgisayar (Windows) üzerinden telsizlere bireysel yada grup 
çağrıları yapılabilmelidir. 



 

41 Opsiyonel olarak bir bilgisayar üzerinden telsizlerin geçmiş konumları 
görüntülenebilmelidir. 

 
42 Telsizlerde dahili bluetooth özelliği olacak ve bluetooth ile kablosuz yada direkt 

cihaza takılabilen kablolu kulaklıkla kullanılabilecek yapıda olmalıdır. 
 

43 Her bir telsizle birlikte orjinal aynı markanın adaptör ve micro usb şarj kablosu 
verilmelidir. 

 

44 Telsiz üzerinde alma / gönderme durumlarında görsel olarak uyarı veren Led ışık 
bulunmalıdır. 

 

45 Cihazın çalışması için gerekli olan servis-sunucu hizmeti yerli ve Türkiye de 
üretilmiş olacaktır. Yerli firmanın en az 3 kişi ile sunulan 7/24 çağrı merkezi 
destek hattı bulunacaktır. Gerekli olması durumunda bütün ses kayıt ve benzeri 
bilgiler usb ile kopyası tarafımıza verilecektir. 

 
 
2 .TEKNİK ÖZELLİKLER: 
 

1. Frekans Bandı: FDD LTE: B1/3/5/6/7/8  
2. Telsizler 2G,3G,4G ve LTE Bantlarında sorunsuz çalışacaktır. 
3. Cihazın batarya kapasitesi tam şarj ile en az 18 saat görüşme süresine sahip 

olmalı.  
4. Cihaz ebatları personelin günlik işlerini rahat yapmasına engel olmayacak 

şekilde en fazla 122X56X25mm den büyük olmayacaktır. 
5. Cihazın kanal sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlandırma olmamalıdır. 
6. Cihaz  MIL-STD810 C/D/E standartlarını  karşılayacaktır. 
7. Cihazın çalışma sıcaklığı –20C +60C olmalıdır. 
8. Cihazın ekranı üzerinde pil in durumunu gösterir işaret olmalıdır. 
9. Cihazlar en az IP55 toz ve su korumasına sahip olmalıdır. 
10. Yazılım servisi AES 256 şifreleme ile güveli haberleşme  
 

 
3 . EĞİTİM 
 
3.1. Teklif edilen cihazların teknik donanımı, programlaması ve kullanımı hakkında 
kullanıcı personellere ücretsiz eğitim verilmesini taahhüt edilecektir. 
 
4 . TESLİMAT 
 
4.1. Cihazlar idarenin belirleyeceği bir adrese ihalede istenilen aksesuarları ile birlikte 
teslim edilecektir.  
Teslim süresi en fazla .........gün olacaktır. 
 
 



5.  GARANTİ 
 
5.1. Teklif sahibinin vereceği cihazlar her türlü montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl 
yüklenici veya Üretici firma garantisi altında olacaktır. 
5.2. Yüklenici firma teslim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca cihazların her türlü yedek 
parça teminini ve bakım onarımını yapmayı garanti edecektir. 
5.3. Cihazın Türkiye içinde en az 10 adet yetkili servis sağlayıcı noktası ve ülke 
dışında global servis ağı bulunacaktır.  
5.4. Cihaz üreticisinin Türkiye içinde yerel ofisi bulunacak ve fabrika personeli irtibat 
bilgileri ayrıca tarafımıza iletilecektir. Olası cihaz sorunlarına karşı fabrika destek 
vermeyi ayrıca garanti edecektir. 
 
6.  DOKÜMANTASYON 
 
6.1. Yüklenici teslim ettiği her bir cihaz için, Türkçe kullanım kılavuzunu da teslim 
edecektir. 
 
İşbu Teknik Şartname 5 sayfa ve 6 maddeden müteşekkildir.  
 
 
 

 


