
DtZÜSTÜ BİLGİSAYAR (15)

İsleme t en az Intel Core t5 Tnci nesil olmalıdır.
DizüstU bilgisayarın en az 8 GB DDR4 belleğe sahip olmalıdır.
DizlistÜ bilgisayar ekran kartının en az 1 GB harici bellek kapasitesi olmalıdır.
Dizüs U bilgisayar disk birimi en az 750 GB kapasitede, SATA m arabirimine sahip olmalı ve 
54001 tPM dönüş hızına sahip olmalıdır. (SSD disk kullanılacaksa bu koşullar aranmaz, en az 
250 GB disk kapasitesi olmalıdır.)
DizüstU bilgisayarın ekran boyutu en az 15,5” olup 1366x768 çözünürlüğü desteklemelidir- 
Dizüs il bilgisayarda RDMI, VGA, 3 x USB port olmalıdır. En az 2 USB 3.0 Port bu mmıbiır 
Dizilsıü bilgisayarda Bluetootlı, WLANAVİ-Fİ, Network(GB) bağlanabılırhğı olraahdır.

ss!ffi^îs^ssir^,SfîSî3îw-»----r,r,,r*“îS532”.-».sürüc Heri (ve varsa beraberinde gelen yazılımları) ön kurulumu yapılmış olarak çalışmaya hazır şekilde twlıra 

edilecektir.
10. Dizüstü bilgisayar çantası ve Kablosuz Mouse ile beraberinde verilmelidir.
11. Dizil! ta bilgisayar fatura tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır. AC adaptörü garantiye 

dâhil edilmelidir.
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DİZÜSTÜİBtLGtSAYAR (İ7)

1. işlemci en az Intel Core İ7 Tnci nesil olmalıdır.
2. Dizüstp bilgisayarın en az 8 GB DDR4 belleğe sahip olmalıdır.
3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının en az 1 GB harici bellek kapasitesi olmalıdır.
4. Dizüstti bilgisayar disk birimi en az 750 GB kapasitede, SATA Eli arabirimine sahip olmalı ve 

5400 IsPM dönüş hızına sahip olmalıdır. (SSD disk kullanılacaksa bu koşullar aranmaz, en az 
250 GB disk kapasitesi olmalıdır.)

5. Dizüstü bilgisayarın ekran boyutu en az 15,5” olup 1366x768 çözünürlüğü desteklemelidir.
6. Dizüstjü bilgisayarda HDMI, VGA, 3 x USB port olmalıdır. Bn az 2 USB 3.0 Poıt bulunmalıdır
7. Dizüstp bilgisayarda Bluetooth, WLAN/Wi-Fi, Network(GB) bağlanabilirliği olmalıdır.
8. Dizüstü bilgisayarda kart okuyucu ve kamera bulunmalıdır.
9. Dizüstü bilgisayarda Microsoft Windows 10 64 bit Türkçe işletim sistemi lisanslı olarak kurulmuş, b it lin 

sürücüleri (ve varsa beraberinde gelen yazılımları) ön kumlumu yapılmış olarak çalışmaya hazır şekidt «: ;ı:im 
edilecektir.

10. Dizüstü bilgisayar çantası ve Kablosuz Mouse ile beraberinde verilmelidir.
11. Dizüstü bilgisayar fatura tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır. AC adaptörü garantiye 

dâhil edilmelidir.
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MASAOSTO âlLGİSAYARASA
TEKNİK ÖZELLİKLER
1.1. Sistem özdiiklerU
Teklif edilecek bilgisayar Üzerinde Microsoft Windows 10 64 bit Türkçe işletim sistemi lisanslı olarak kurulmuş, 
bütün sürücüleri (ve varsa beraberinde gelen yazılımları) ön kurulumu yapılmış olarak çalışmaya hazır şekilde 
teslim edilecektir. Hoparlörün kasada ya da monitörde dâhili olarak gelmesi tercih sebebidir.

1.2. işlemci ÖzelUklerii
En az Intel Cork İ5 Tnci nesil olmalıdır.

1-3- Anakart Ö&Biklctil
Anakart diğer (im donanım bileşenleri ile uyumlu olmalıdır. Sistem kasasında en az (6) altı adet USB bağlantısı 
olmalı ve bunk rın en az ikisi USB 3 standardında olmalı.

1.4. Disk ve Oı tik Sürücü Özellikleri;
Önerilen bilgisayara ait disk birimi en az 1 7B kapasitede, SATA Ifl arabirimine sahip olmalı ve 7200 RPM 
dönüş hızına sahip olmalıdır. (SSD disklerde bu koşullar aranmaz, en az 250 GB disk kapasitesi olmılıd'j.j 
Bilgisayarda DİVD-RW optik sürücü olmalıdır.

Uf bMVedi
Ekran, en az inç, boyutunda ve 1920x 1080 çözünürlüğe sahip olmalı, tepkime süresi 5ms’ den uzun olmamalı, 
LED aydınlatmalı olmalıdır. Aynca enerji tasarruf özelliği sertifikası olmalıdır.

1.6 Ekran Kartı özellikleri;
Anakarta harici olarak takılmış, en az 1 GB DDR3 kendi önbelleğine sahip olmalı ve DirectXl 1 desteklemelidir. 

/, 7, Bellek öz Uifder.il

Sistem en az 8 jGB DDR4 2400 MHz ana belleğe sahip olmalı ve en az 1 adet boş bellek yuvası daha olmalıdır.

L8. Yerel AS Baödastmcmi
Anakart tümleşik Gigabit destekli olmalıdır.

1.9. Klavye ve Fare
Klavye, USB girişli ve Türkçe olmalıdır. Fare, USB girişli, optik ve sayfa kaydırma özelliğine sahip olmalıdır.

1.10. Garanti ,
Bilgisayarın tüm bileşenleri fatura tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır.
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MASAUSTÜ BİLGİSAYAR (İ7)
TEKNİK ÖZeİLİKİMI

Teklif edilecek bilgisayar üzerinde Micı osoft Windows 10 64 bit Türkçe işletim sistemi lisanslı olarak kurulmuş, 
bütün sürücüleri (ve varsa beraberinde gelen yazılımları) ön kurulumu yapılmış olarak çalışmaya hazır şekilde 
teslim edilecektir. Hoparlörün kasada ya da monitörde dâhili olarak gelmesi tercih sebebidir.
1.1 İşlemci Öz ’JUklcrl;
En az Intel Cor t İ7 7'nci nesil olmalıdır.
1.3. Anakart Ö ’MUklerj;
Anakart diğer üm donanım bileşenleri ile uyumlu olmalıdır. Sİ3tem kanasında en az altı adet USB bağlantısı 
olmalı ve bunk nn en az ikisi USB 3 standardında olmalı.

1.4. Disk ve Optik Sürücü Özellikleri;
Önerilen bilgisayara ait disk birimi en az 1 TB kapasitede, SATA IH arabirimine sahip olmalı ve 7200 SPM 
dönüş hızına sahip olmalıdır. (SSD düklerde bu koşullar aranmaz, en az 250 GB disk kapasitesi olmalıdır.) 
Bilgisayarda DvD-R W optik sürücü olmalıdır
İ.5. Ekran ÖriM
Ekran, en az 19 inç, lıoyıuunda ve 1920x1080 çözünürlüğe sahip olmalı, tepkime süresi 5ms' den uzun olmamalı, 
LED aydınlatılalı olmalıdır. Ayrıca enerji tasarruf özelliği sertifikası olmalıdır.

1.6 Ekran Kartı Özellikleri;
Anakarta hariç olarak takılmış, en az 2 GB DDR3 kendi önbelleğine sahip olmalı ve DirectXU desteklemelidir. 

1.7. Bdmöûmmrk
Sistem en az 8 GB DDR4 2400 MHz ana belleğe sahip olmalı ve en az 1 adet boş bellek yuvası daha olmalıdır. 
L& YerelAP Ba&dastmcısv
Anakart tümlefeik Gigabit destekli olmalıdır.
1.9. Klavve ye Fare
Klavye, USB girişli ve Türkçe olmalıdır. Fare. USB girişli, optik ve sayfa kaydırma özelliğine sahip olmalıdır.

1.10. Garanti
Bilgisayarın tüm bileşenleri fatura tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır.
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TEMEL DÜZEY (SfcY AH-BEYAZ TEK FONKSİYONLU) YAZICI

1) Baskı teknolojisi lazer olmalıdır.
2) Aylık baskı kapasitesi en az 20.000 sayfa olmalıdır.
3) Baskı çözünürlüğü en az 600 x 600 dpi olmalıdır.

4) Dubleks baskı özelliği olmalıdır.

7) Maks imum bellek en az 128 MB olmalıdır.

8) USB ve Ethernet ağ bağlantısı bulunmalıdır.

9) Win< ows işletim sistemiyle uyumlu olmalıdır.
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ORTA DÜZEY(SİYAH-BEYAZ ÇOK FONKStYONl,U)YAZICI

1) Baskı eknolojisi lazer olmalıdır.

2) Aylık >askt kapasitesi en az 20.000 sayfa olmalıdır.
3) Baskı çözünürlüğü en az 600 x 600 dpi olmalıdır.

4) Dubleks baskı özelliği olmalıdır.

5) A4,A5,A6 kağıt boyutlarını desteklemelidir.

6) İşlemdi hızı en az 600 Mhz olmalıdır.

7) Stand; ırt bellek en az 128 MB olmalıdır.

8) Maksimum bellek en az 128 MB olmalıdır.

9) USB ’ fe Ethernet ağ bağlantısı bulunmalıdır.

10) Wind >ws, MAC OS, Linux işletim sistemleriyle uyumlu olmalıdır.

11) Faks i izelliği olmalıdır.

12) Fotokopi özelliği olmalıdır.
13) Taraylcı Özelliği olmalıdır.



İl,ERİ DÜZ ÎYfRENKI l ÇOK FONKSİYONLU)YAZICI

1) Baskı eknolojisi lazer olmalıdır.

2) Aylık )askı kapasitesi en az 3.000 sayfa olmalıdır.

3) Baskı çözünürlüğü en az siyah/beyaz ve renkli için 600 x 600 dpi olmalıdır.
4) Dubleks baskı özelliği olmalıdır.

5) A4,A5,A6 kağıt boyutlarım desteklemelidir.

6) İşleme i hızı en az 800 Mhz olmalıdır.

7) Standı rt bellek en az 256 MB olmalıdır.

$) Maksimum bellek en az 256 MB olmalıdır.

9) USB, Wi-Fi ve Ethernet ağ bağlantısı bulunmalıdır.

10) Windows, MAC OS, Linux işletim sistemleriyle uyumlu olmalıdır.

11) Faks 1 zelliği olmalıdır.

12) Fotokbpi özelliği olmalıdır.

13) Taran a özelliği olmalıdır.
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