
Geçiş Kontrol Sistemi Şartnamesi: 
 

A) AMAÇ:  ……………. Tesislerinin Güvenliği  , giriş ve çıkışların denetlenmesi ve personel 
devamının kontrolü için Bilgisayar denetimli Kartlı geçiş kontrol  sistemlerinin tesis 
edilmesidir. 

 
B) KAPSAM:  Bu Şartname, belirtilen amaca yönelik olarak satın alınacak olan Kartlı geçiş 

kontrol sistemi ekipmanlarının ve komple sistemin çalışır vaziyette teslimi için gerekli 
hususları kapsamaktadır. 
 

C) TEKNİK ÖZELLİKLER :  
 

Kurulacak olan sistemde aşağıdaki mal ve hizmetler yer alacaktır , 
 
1- .... adet kart okuyucu panel – 2 okuyucu kapasiteli 
2- ….adet  mifare yaklaşım tipi akıllı kart okuyucu, turnike montaj aksesuarları  ile birlikte 
3- ….adet Paslanmaz çelik gövdeli turnike 
4- ….adet Trafik Bariyeri   
5- … adet Kişisel  Bilgisayar 
6- … adet RS232/ RS485 converter 
7- Geçiş kontrol  yazılımı 
8- Personel devam kontrol yazılımı 
9- Kablo ve kablolama 
10- ….adet yaklaşım tipi akıllı kart okuyucu  
11- Eğitim 

 
1- Kontrol  paneli - 2 okuyucu kapasiteli 

 
1. Panele, kart okuyucu , parmak izi okuyucu, iris tarayıcı, akıllı kart okuyucu bağlanabilmelidir. 
2. Panelin en az 2 adet okuyucu bağlantısına yetecek kadar girişi bulunmalıdır. 
3. En az 512KByte hafızaya sahip olmalıdır. 
4. Panel okuyucu girişleri Wiegand protokolüne uygun yapıda olmalıdır. 
5. Okuyucu ile panel arası mesafe , maksimum 150 metreye  kadar  çalışabilmelidir. 
6. Panel ile bilgisayar arası mesafe 1200 metreye kadar sorunsuz çalışabilmelidir. 
7. Panel RS485 seri iletişim ile veya TCP/IP bağlantı ile Bilgisayar sistemine bağlanacaktır. 

Bilgisayar üzerinde çalışan Geçiş kontrol yazılımı ile on-line ve off line çalışabilmelidir. 
Bilgisayar ile bağlantı kesildiğinde dahi panel kendi başına, tüm fonksiyonları ile çalışmaya 
devam edebilecek ve yetkisiz kişi kabul etmeyecektir. Bu süre içerisinde yapılan geçiş 
hareketleri , meydana gelen alarmlar ve diğer kayıtlar panel hafızasında saklanacaktır. 

8. Bilgisayar ile panel arasındaki haberleşme tekrar sağlandığında, panel üzerinde toplanmış olan 
bilgiler , bilgisayara aktarılacak ve tekrar normal çalışma moduna geçecektir. 

9. Bilgisayar ile paneller arası haberleşme on line modda iken bilgisayarın kapanması, 
arızalanması, kablonun kopması ve benzeri nedenlerle haberleşmenin kesilmesi halinde panel 
bunu algılayabilecek, ve otomatik olarak off-line moda çalışmasına devam edecektir. 
Haberleşme tekrar tesis edildiğinde otomatik olarak on-line moda çalışmasını sürdürecektir. 

10. Panele en az 20,000 kart kaydı yapılabilmelidir. 
11. Panel, hafızasında en az 50,000 hareket kaydı saklayabilmelidir. 
12. Voltaj değişimlerine karşı koruma devresi olmalıdır. 
13. İnterlock özelliği olmalıdır. Belirlenen birinci kapıdan giriş yapan kişi, girdiği kapı 

kapanmadan belirlenen ikinci kapıdan giriş yapamaz. Birinci kapı kapanınca ikinci kapıdan 
giriş yapabilir. Panel, 2 kapılı ve 3 kapılı interlock özelliğine sahip olmalıdır.Kullanımı 
programdan seçimli olmalıdır. 

14. Sistem anti-passback özelliğine sahip olmalıdır. Kullanımı programdan seçimli olmalıdır.  
15. Kapı açık kaldığında  ikaz verebilmelidir. Açık kalan kapı, programdan izlenebilmelidir. 



16. Acil durumda, istenilen tüm kapılar hepsi birden veya tek  tek  , bilgisayar üzerinden el ile 
( manuel olarak) açılabilmeli ve kilitlenebilmelidir.  

17. En az 2 adet izole girişe sahip olmalıdır. Bu girişler alarm girişleri şeklinde bağımsız olarak 
programlanabilmelidir.  Alarm alındığında hangi kapıların açılması / kapanması gerektiği 
programda belirlenerek kontrol paneline yüklenebilmelidir. Her bir alarm girişi için farklı 
program yüklenebilmelidir. Örneğin yangın alarm panelinden yangın alarmı geldiğinde 
sistemde yer alan tüm kapılar (veya seçilen kapılar ) otomatik olarak açılacak, aynı anda sesli 
alarm sirenine çıkış verecek şekilde parametrik olarak programlanabilecektir.  Veya  kapı 
zorlaması , kırarak girme teşebbüsünde  meydana gelen alarm durumunda ise sesli alarm çıkışı 
aktive edilecek  ve  ilave olarak CCTV sistemine ikaz verilebilecektir. 

18. Yangın paneli çıkışı ister “normalde açık kontak” ister “normalde kapalı kontak” olsun, her iki 
durumda da panelin alarm girişine bağlanabilmeli, giriş türü bilgisayar programından panele 
tanıtılarak kullanılabilmelidir. 

19. Bilgisayardan , kontrol panellerinin saat ve tarih ayarları yapılabilmelidir. Panelin elektriği 
kesilse dahi saat ve tarih çalışmaya devam etmelidir.  

20. Kapıların açık ve kapalı durumlarını tespit etmeye yarayan kapı sensörleri veya kapı 
kontakları ,ister normalde kapalı kontak ister  açık kontak olsun, panel girişlerine takılabilmeli, 
kontak tipi, yazılım üzerinden parametrik olarak seçilebilmelidir 

21. Kart okutulduktan sonra kapının açık kalma süresi  ayarlanabilmelidir. Eğer ayarlanan süreden 
daha fazla açık kalırsa sistem alarm üretebilmelidir. 

22. Kapı geçişleri 3 değişik şekilde yapılabilmelidir : 
A) Sadece kart gösterilerek 
B) Kart+ şifre girişi 
C) Peş peşe 2 kart  ( örnek : görev kartı+ geçiş kartı) 

Geçiş tipi her kapı ayrı ayrı tanımlanabilmeli, bazı kapılar / turnikeler sadece kart ile açılırken 
bazıları kart+şifre veya 2 kartlı olabilmelidir. Her kapının çalışma şekli programdan 
seçilebilmelidir. 

23. Panel üzerinde  2 adet kart okuyucu girişi, 2 adet manyetik kontak girişi, 2 adet çıkış butonu 
girişi,2 adet alarm girişi bulunmalıdır. 

24. Panel üzerinde 2 adet elektrikli kilit çıkışı, 2 adet alarm çıkışı , 2 adet elektromanyetik kapı 
tutucu  çıkışı bulunmalıdır. 

25. RS232 ve RS485 seri haberleşme çıkışı bulunmalıdır. 
26. Panele kart okuyucu, şifreli kart okuyucu, parmak izi okuyucu, iris tarayıcı, el izi okuyucu  

bağlanabilmelidir. 
27. En az 15KVolta kadar statik elektrik deşarjına karşı korumalı olmalıdır. 
28. İstenildiğinde , panel SMS  mesajı üretebilmelidir.( acil durum, alarm gibi) 

 
 
 

2- Yaklaşım tipi kart okuyucu 
 

1. 5-10 cm uzaklıktan kart okuyabilmelidir. 
2. 13,56 MHz frekansında çalışmalıdır. 
3. Anti collision fonksiyonuna sahip olmalıdır. 
4. Kart okuyucu su geçirmez olmalı toz ve kirden etkilenmemelidir. 
5. Wiegand 26 protokolüne uygun kartları okuyabilmelidir. 
6. 9600 ve 4800 boud hızında veri aktarımı yapabilmelidir. 
7. Radyo frekans veri aktarım hızı 106KBit olmalıdır. 
8. Kart okuma doğruluğunu gösteren led lamba bulunmalıdır. 
9. Kart okuma hızı en fazla 20 milisaniye olmalı. 
10. Eksi 15 derece ile + 65 derece arasında hava koşullarında çalışabilmelidir. 
11. Kart okuyucunun elektronik devresi ve okuma anteni, epoksi, veya benzeri bir yalıtkan madde 

ile doldurulmuş olmalı, bu sayede okuyucu darbelerden etkilenmemeli, ve içine su hava ve 
nem girememelidir. 

12. Turnikeye monte edilmiş olacaktır. 



 
 
 

3- Turnike :  
 

1. Turnike üç kollu olacaktır. 
2. Tüm turnikeler iki taraflı geçişe izin verecek şekilde (bi-directional) olacaktır. Enerji 

kesildiğinde kollar boşa dönecek, opsiyonel olarak enerji kesildiğinde kollar kilitli hale 
gelecek şekilde düzenlenebileceklerdir. 

3. Kollar 38-48 mm uzunluğunda paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. 
4. Turnike 220 V  AC ile çalışacak ve beklemede en fazla 25Watt enerji harcayacaktır. 
5. Turnikeler PLC kontrollü olacaktır, turnikeden geçiş yapıldıktan sonra geçiş bilgisini geçiş 

kontrol terminaline bildirecektir ve turnikeler her türlü geçiş kontrol sistemi ile birlikte 
uyumlu çalışacaktır. 

6. Turnike mekanizmaları paslanmaz çelik ve galvanize edilmiş metalden üretilmiş olacak, 
dönüş algılama aksamı polyamit malzemeden olacaktır. Geçiş sırasında kol hareketi, hidrolik 
şok emici ile sessiz, darbesiz ve yumuşak bir şekilde sönümlenecektir. Sönümlenme oranı ve 
hızı elle ayarlanabilir olacaktır. 

7. Turnikeler üst gövde her iki yanında bulunan yön göstergeleri ile ( geçiş yönünü gösteren 
hareketli yeşil ok, geçişe kapalı olduğunu gösteren durağan kırmızı X işareti ) 
sinyalizasyonunu sağlayacak ayrıca geçiş esnasında  sesli onay bilgisi verecektir. 

8. Turnikeler PLC kontrollu olmalıdır. Kullanılan PLC cihazları, Türkiye  elektrik piyasasında 
bulunabilen yedeklenmesi kolay ürünler olmalıdır. PLC üzerinde en az 4 giriş ve 4 çıkış 
bulunmalıdır. Turnikenin  beslemesi Swich-mode olmalıdır. 

9. Turnikede dönüş hareketi algılama için temassız  anahtar kullanılmalı  kesinlikle mekanik 
swichler kullanılmamalıdır. 

10. Turnikelerde kullanılan selenoidler DC tip olmalı, Kesinlikle AC. tip ve başka amaç için 
üretilen nesneler ve kontaktör olmamalıdır. 

11. Turnike kolları sadece bir kişinin geçişine olanak verecek ve dönüş başladıktan 30 derece 
sonra geri dönemeyecektir. 

12. Turnike dış ortamda çalışabilir olacak ve elektronik kontrol ünitesi ( PLC) kendi  plastik 
kutusu içerisinde olacaktır. 

13. Turnikeler –20°C - +55°C derece ısılar arasında problemsiz çalışabilecektir. 
14. Turnikeler giriş bilgisi aldıktan sonra geçiş olmaz ise ayarlanabilir bir süre içerisinde           

otomatik olarak tekrar kilitli konumuna döneceklerdir. 
15. İmalatçı firmaların ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. 
16. Ürünlerin CE Uygunluk Deklarasyonu olacaktır. 
 

 
 

4- Trafik Bariyeri : 
 

1. Mikro- işlemci kontrollü kart olmalıdır. 
2. Programlanabilir fonksiyonlara sahip olmalıdır. 
3. Otomatik test modu bulunmalıdır. 
4. Acil durumlarda elle açma imkanı olmalıdır. 
5. Gerektiğinde kullanılabilmesi için 12 V uyarı lambası çıkışları bulunmalıdır.  
6. Gövde üzerinde yağmur ve doğal hava koşullarında çıkmayacak ve bozulmayacak özellikte, 

değişik renklerde bariyerin fark edilmesi ve kullanımı ile ilgili işaretler ve Türkçe uyarılar 
olmalıdır. 

7. Bariyer kolunun açıldığında üst, kapandığında ise alt konumlarının elektronik seviye 
anahtarları ile kolayca ayarlanabilme imkanı olmalıdır. 



8. Bariyer kolu herhangi bir engelle karşılaştığında belli bir süre sonunda ( süre ayarlanabilir 
olmalıdır ) kol hareketi durmalı ve kısa aralıklarla 3 kez harekete geçmeye çalışmalı, başarılı 
olamaz ise, sistem kapanarak korumaya geçmelidir . 

9. Bariyer açıldıktan sonra, süresi ayarlanabilen otomatik kapanma fonksiyonu olmalıdır. 
10. Emniyet fotoseli, kol kapanırken altında herhangi bir cismin bulunduğunu tespit eder ise 

bariyer kolunun kapanma işlemi durmalı ve otomatik olarak açılmalıdır. 
11. Bariyer kasası fosfat kaplama üzeri RAL 1028 Trafik sarısı fırınlanmış elektrostatik toz boya 

ile kaplı olmalıdır. 
12. Bariyer kolu 3 metre uzunluğunda olacak ve en fazla 1 (bir) saniye içinde açılacaktır. 
13. Bariyer kolu alüminyum malzemeden köşesiz oval yapıda olmalı ve altında lastik conta (araç 

koruyucu ) olmalıdır. 
14. Kolun her iki tarafında boylu boyunca, gündüz ve gece fark edilmeyi kolaylaştıran, ve gece 

ışık altında yansıma yapan kırmızı renkte reflektör bant olmalıdır. 
15. Tüm bariyer mekanizması galvaniz kaplı olmalı, diğer parçalar alüminyum ve plastik gibi 

paslanmaz ürünlerden oluşmalıdır. 
16. Bariyerin her iki yönüne de kol montajı yapılabilmelidir. 
17. Bariyere emniyet fotoceli, ikaz lambası, ve araç dedektörü bağlanmasına imkan veren 

girişler bulunmalıdır. 
18. Emniyet fotoseli, kol kapanırken altında herhangi bir cismin bulunduğunu tespit eder ise 

bariyer kolunun kapanma işlemi durmalı ve otomatik olarak geri açılmalıdır. 
 

5- Kişisel Bilgisayar 
 

1. Bilgisayar toplama olmayacak, gerekli belge ve sertifikasyonlara sahip bir üreticinin ürünü 
olacaktır. Bilgisayarın klavye ve mouse’u bilgisayar ile aynı üreticiye ait olacaktır. 

2. Bilgisayar işlemcisi en az Intel i3 işlemci sınıfından olacak ve 3.3 GHz işlemci kapasitesine 
sahip olacaktır. 

3. Bellek kapasitesi en az 4 GB DDR3 olacaktır. İstenildiğinde 8 GB kapasiteye 
çıkarılabilecektir. 

4. Bilgisayar üzerinde en az 500 GB SATA, 7200rpm özellikli Hard Disk ünitesi dahil 
olacaktır. 

5. Bilgisayarın kasa tipi micro tower tabir edilen ergonomik olarak ufak boyutlu yapıda olacak 
ve çok fazla yer kaplamayacaktır. 

6. Bilgisayarın PCI-Express x1,  PCI-Express x16 genişleme yuvaları bulunacaktır. 
7. Bilgisayar üzerinde DVD cd’leri yazmaya ve okumaya imkan veren DVDRW +/- sürücü 

bulunacaktır. 
8. Bilgisayar üzerinde en az 1 adet Gigabit(10/100/1000) Lan portu bulunacaktır. 
9. Bilgisayarda gerektiğinde bağlanabilmesi için USB yuvası bulunacaktır. 
10. Bilgisayarın üzerinde Orijinal Windows 7 Basic TR 64 bit veya daha üzeri işletim sistemi 

bulunacaktır. 
11. Monitör plug and play (tak ve çalıştır) tipte olacaktır. 
12. Monitör bilgisayar şartnamesine göre teklif edilen bilgisayar üreticisine ait olacaktır. 
13. Monitör köşeden köşeye genişliği en az 21.5” genişlikte (54.6cm) olacaktır. 
14. Monitör çözünürlüğü 1920x1080 (Full HD) olacaktır. 
15. Monitör tepki süresi en fazla 5 ms (milisaniye) olacaktır. 
16. Monitör nokta boyu (piksel aralığı) en fazla 0.248 mm(milimetre) olacaktır. 
17. Monitör parlaklığı en az 250g/m² (metre kare) olacaktır. 
18. Monitör kontrast değeri en az 3.000.000:1 olacaktır. 
19. Monitör en az 16.7 milyon renk kapasitesinde olacaktır. 
20. Monitörün görüş açıları yatayda en az 170° (yüzyetmiş derece), dikeyde en az 160° 

(yüzatmış derece) olacaktır. 
 

 



6- RS232 / RS485  protokol çevirici 
 

1. RS232  den RS485 e haberleşme çevrimi yapacaktır. 
2. Haberleşme hızı 300 Bps  ile 115,200 Bps arasında seçilebilmelidir. 
3. Çevirici tek data hattı kullanılarak RS485 bağlantılı cihazların aynı hat üzerinde adreslenerek 

çalışmasını sağlayacaktır. Hat üzerine RS485 veya RS422 arabirimine sahip  128 adet cihaz 
bağlanabilmelidir. 

4. Cihaz en az 1200 metre uzaklıkta cihazlar ile haberleşme yapabilmelidir. 
5. Üzerinde  veri gönderdiğini belirten Tx led ve  veri aldığını gösteren Rx led lamba olmalıdır. 
6. Cihazın enerjili ve faal durumda olduğunu gösteren Led lamba bulunmalıdır. 
7. Hattan gelebilecek yüksek gerilimlere karşı optik izolasyona sahip olmalı, cihazın  izolasyon 

gerilimi 2500 Volt RMS veya üzerinde olmalıdır. 
8. Elektriksel dalgalara karşı dayanım gücü 1500W  veya üzerinde olmalıdır. 
9. Cihaz – 
10. 25  ile +70   sıcaklık aralığında  ve  5-95%  nemde çalışabilmelidir 
11. Cihaz, asenkron half dublex  RS485 veya asenkron half dublex RS422 haberleşme 

yapabilmelidir. 
12. DOS, Win 2000,Win 98 ,NT ,XP,VISTA ortamında çalışabilmelidir. 

 
 
 

7- Geçiş Kontrol Yazılımı 
 

1.  Kullanıcılar ve yöneticiler şifre kullanarak sisteme gireceklerdir. İstenildiğinde 
şifreleri değiştirmek mümkün olmalıdır. 

2.  Her kullanıcının veya yöneticinin programda ulaşabileceği alanlar programlanabilir 
olmalıdır. Bu işlemin yapılabilmesi için programda bulunan fonksiyon ve işlemlerin 
yer aldığı bir seçenekler listesi sayfası bulunmalıdır. Bu sayfada yer alan tüm 
fonksiyon ve işlemlerin yanında bir seçim kutusu ( check box) bulunmalı, ilgili 
kişilere erişim izini verilecek olan fonksiyon ve işlemler buradaki kutuların 
işaretlenmesi ile sağlanacaktır. 

3.  Bu liste ayrıntılı bir işlem listesi olmalı, en az 30 adet işlem seçeneği bulunmalıdır. 
Operatörlere verilen yetkiler en az aşağıda verilen işlemler için her biri bağımsız olarak 
tanımlanabilmelidir. 

 
A) Veri tabanı ayarları, 
B) Kapı ayarları , 
C) Grup ayarları, 
D) Kart bilgileri izleme, 
E) Devam bilgileri, 
F) Alarm bilgileri, 
G) Kontrol paneli ayarları 
H) Devam takip istatistikleri 
İ) Personel bilgileri giriş 

 
4. Manuel kapı açma hakkı, personel bilgilerini değiştirme hakkı, operatör ve 

kullanıcıları belirleme hakkı, rapor alma hakkı ve benzeri birçok fonksiyonun 
kullanım izni ayrı ayrı belirlenebilmelidir. 

 
5. Yönetici ve kullanıcı durumundaki kişilerin programı kullanırken yaptıkları işlemler 

program tarafından kayıt altına alınmalıdır. Kaydedilen bu işlemler 
raporlanabilmelidir. Bu raporda yapılan işlem, yapan kişi, işlemin yapıldığı tarih ve 
saat ve kişinin çalışma grubu yer almalıdır. 

6. Programda yapılan işlemlerin yedekleri tek buton tıklanarak alınabilmelidir. Alınan 
yedekten geri yükleme işlemi de yine tek tuş tıklanarak yapılabilmelidir. Sistemin 



kuruluş ayarları da programda yer alan bir seçenek ile yedeklenebilmeli,ve 
istendiğinde kolayca geri yüklenebilmelidir. 

7. İstenilen tarih aralığındaki giriş çıkış kayıtları, alarm kayıtları ve puanlama kayıtları 
program tarafından otomatik olarak yedeklenebilmeli, ve tek buton ile geri 
yüklenebilmelidir. 

8. Alınan ekran raporların excell tablolarına aktarılması mümkün olmalıdır. 
9. Rapor baskısı öncesi ön izleme imkanı bulunmalıdır. 
10. Kapılara , kapının açık veya kapalı olduğunu algılayacak sensörler bağlanabilmeli, 

yazılım bu sensörlerden gelen verileri takip edebilmeli ve bu verilerden yola çıkarak 
alarm fonksiyonlarını çalıştırabilmelidir. Örnek olarak, kart okutmadan sisteme bağlı 
kapılardan birisi zorlanarak açıldığında alarm verebilmelidir. 

11. Kapı sensörleri veya kapı kontakları , normalde kapalı kontak veya normalde açık 
kontak  kullanılabilmelidir. Yazılımda her iki seçenek bulunmalı, kullanılan kontak tipi 
seçilebilmelidir. 

12. Alınacak raporun sayfa yapısını düzenlemek için sayfa ayarlama imkanı bulunmalıdır. 
13. Geçerli kart okutulduğunda programdan sesli ikaz alınabilmeli, birden fazla ses ikazı 

olmalı kullanıcı bunlardan istediğini seçebilmelidir. Kullanıcı isterse ses ikazını 
kapatabilmelidir. 

14. Alarm durumu oluştuğunda programdan sesli ikaz alınabilmeli, biden fazla ses ikazı 
olmalı kullanıcı bunlardan istediğini seçebilmelidir. Kullanıcı isterse ses ikazını 
kapatabilmelidir. 

15. Kontrol panellerinde toplanan verilerin ( kart hareket bilgileri ve alarm bilgileri) hangi 
aralıklarda bilgisayara aktarılacağı ayarlanabilmelidir. 

16. Panel ile bilgisayar arasındaki haberleşme hızı ayarlanabilir olmalıdır. 
17. Program, seri haberleşme, ve TCP/IP haberleşme desteklemelidir. Kullanıcı istediğini 

seçerek kullanabilmelidir. 
18. Kontrol panelleri bilgisayara bağlandığında , program kendisine bağlı bulunan 

panelleri tek buton ile otomatik olarak tanımalı ve bunların listesini ekrana 
getirmelidir. İster seri bağlantı ister TCP/IP bağlantı olsun, program kendisine bağlı 
bulunan tüm kontrol panellerini algılayabilmeli ve modelleri ile birlikte ekrana 
getirebilmelidir. Bu sayede operatör kolayca panellerin sisteme kaydını yapabilmeli 
ve kontrol panellerine gerekli ayarları yükleyebilmelidir. 

19. Sistemin anti passback özelliği olmalıdır. Bu sayede çıkış yapamayan bir kişinin kartı 
ile giriş yapılamayacaktır. 

20. Sistemde interlock özelliği olmalıdır. Bu sayede, güvenlikli geçişlerde, birinci kapıdan giriş 
yapan kişi girdiği kapı kapanmadan ikinci kapıdan giriş yapamamalıdır. 

21. Alarm geldiğinde hangi kapıların açılacağı, hangilerinin kapanacağı programdan 
seçilebilmelidir. 

22. Panele gelen alarm sinyali kesilse dahi yazılımda alarm durumu devam ettirilebilmeli, yada 
istenirse alarm sinyali kesildiğinde yazılımda alarm durumu ortadan kaldırılabilmelidir. 
Program kullanıcıya bu seçenekleri sunabilmelidir. 

23. Kontrol panelleri üzerinde yer alan alarm röleleri programdan yönetilebilmelidir. 
Alarm geldiğinde rölenin açık veya kapalı duruma gelmesi programlanabilmelidir. 

24. Sistemde bulunan kapı ve turnikelere yazılımdan isim verilebilmeli, kapı kilidinin tipi 
normalde açık veya normalde kapalı olarak tanımlanabilmelidir. Kapıda kullanılan 
kilit tipine göre de program ayarlanabilmelidir. Manyetik kapı tutucu veya elektrikli 
kapı kilidi seçilebilmeli, programdan kapıya verilecek aç sinyalinin süresi 
ayarlanabilmelidir. Ayrıca geçiş sonrası kapının en geç ne zaman kapanması gerektiği 
de tanımlanabilmelidir. Bu sürenin aşılması halinde sistem alarm üretebilmelidir. 

25. En az 2 adet harici alarm girişi olmalıdır. Alarm alındığında hangi kapıların açılması / 
kapanması gerektiği programda belirlenerek kontrol panellerine yüklenmelidir. Her bir 
alarm girişi için farklı program yüklenebilmelidir. Örneğin yangın alarm panelinden 
yangın alarmı geldiğinde sistemde yer alan tüm kapılar otomatik olarak açılacak, aynı 
anda sesli alarm sirenine çıkış verecek şekilde parametrik olarak 
programlanabilecektir. Veya kapı zorlaması , kırarak girme teşebbüsünde meydana 



gelen alarm durumunda ise sesli alarm çıkışı aktive edilecek ilave olarak CCTV 
sistemine ikaz verilebilecektir. 

26. Yangın panelinden gelebilecek olan alarm çıkışının türüne göre normalde açık kontak 
veya normalde kapalı kontak olarak yazılım üzerinden tanımlanabilecektir. 

27. Programın Tek kart ile geçiş ve çift kart ve 3 kart ile geçiş seçenekleri bulunmalıdır. 
Çift kartlı uygulamada birinci kart, grup kartı veya mazeret/ neden kartı , ikinci kart ise 
kullanıcı kartı olacaktır. Sistemde hangi okuyucularda çoklu kart uygulaması 
yapılacağı hangilerinin tekli olacağı programda tanımlanabilmelidir. 

28. Sistem kart okuyucu, şifre, kart+şifre, parmak izi okuyucu, iris okuyucu, el izi 
okuyucu ile çalışabilmeli, program bunu desteklemelidir. 

29. Sistemde yer alan kapıların istenilen saat aralıklarında sürekli kapalı yada açık olması 
seçilebilmelidir. Kapalı durumda iken geçerli kart okutulsa bile kapı açılmayacaktır. 

30. Kapı ve turnikelerde açık kalma durumunu ihbar eden manyetik anahtar 
kullanılabilmeli, bu anahtarlardan gelen sinyaller kontrol panelleri üzerinden yazılıma 
gelerek değerlendirilmelidir. 

31. Programda yer alacak saat aralıklarında manyetik anahtarlardan gelen bilgiler 
maskelenebilmelidir. Böylece sistem alarm oluşturmayacaktır. 

32. Yazılımda farklı çalışma grupları tanımlanabilmeli, her çalışma grubu için farklı 
çalışma takvimi tanımı yapılabilmelidir. Bu takvime tatiller işlenebilmelidir. 

33. Yazılımda Türkiye de geçerli olan tüm dini ve resmi tatiller tanımlanabilmelidir. 
Tatillerde uygulanacak geçiş kontrol planı kaydedilebilmelidir. Sistem, tatil dönemleri 
geldiğinde otomatik olarak tanımlanan tatil programını uygulamaya alabilecektir 

34. Bu çalışma gruplarının hangi kapıdan hangi saatler arasında hangi günlerde geçiş 
yapabileceği sistem yazılımında tanımlanabilmelidir. 

35. Her kapı geçişi için grupların geçiş planı farklı olarak tanımlanabilmelidir. 
Örnek olarak : “güvenlik görevlisi” grubundaki kişiler “A1” kapısından iş günleri 07,00 ile 

22,00 arasında geçiş hakkına sahip iken, tatillerde 09,00 ile 18,00 arasında 
yetkilendirilebilmelidir. Bunun yanı sıra aynı gruptaki kişiler “B2”kapısından iş 
günlerinde 12,00 ile 13,00 arasında, tatillerde ise 09,00 ile 12,00 arasında 
yetkilendirilebilmelidir. 

36. Yazılımda gün kopyalama fonksiyonu olmalı bu sayede , bir grup için yapılan bir gün 
planı, istenilen diğer günler için de kopyalanabilmelidir. 

37. Yazılımda yapılan tüm ayarlar, kontrol panellerine yüklenerek panellerin bu 
parametreler ile kendi başına off-line çalışabilmesine izin vermelidir 

 
 
 
 
 
38. Hareket raporu tablolarında en az aşağıdaki kolonlar yer almalıdır: 
 

A) Kart numarası, 
B) İşlemin geçerlilik durumu 
C) İşlem saati 
D) Kapı numarası 
E) Okuyucu 
F) Kişi adı 

 
39. Çalışma gruplarına tanımlanan işe giriş ve çıkış saatlerinden yola çıkarak personelin 

çalışma saatleri program tarafından hesaplanabilmelidir. 
40. Hareket raporları , aşağıdaki sorgu şekillerde filtrelenebilmelidir: 
 

A) Departman bazında 
B) Kişi bazında 
C) Okuyucu bazında 



D) Başlangıç zamanı 
E) Bitiş zamanı 

 
41. İşe geç gelmesi halinde ayarlanan ceza puanı uygulanabilmelidir. Programda 

belirlenen bir süre ( örnek 15 dakika ) cezasız olarak uygulanabilmelidir. 
42. İşten erken çıkması halinde ayarlanan ceza puanı uygulanabilmelidir. Programda 

belirlenen bir süre ( örnek 15 dakika ) cezasız olarak uygulanabilmelidir. 
43. Hem geç gelen, hem de erken çıkan bir personele program , ayarlanan farklı bir ceza 

puanını hesaplayarak uygulayabilmelidir. 
44. Fazla çalışma halinde ilave puan uygulanabilmelidir. 
45. Bayram, hafta sonu çalışma halinde fazla puan uygulanabilmelidir. 
46. Çalışma gruplarına günlük , haftalık çalışma takvimleri girilebilmelidir. 
47. Her personele ait kimlik bilgileri yazılım veri tabanına girilecektir. Bu bilgiler en az 

aşağıdakileri kapsayacaktır.: 
 

Sicil Numarası 
Departman 
Cinsiyet 
Doğum tarihi 
Görevi 
Tahsil durumu 
Telefon numarası 
Ev adresi 
Kişiye özel açıklama 
Fotoğraf 

 
48. Personel kart numaralarının yazılıma tanıtılması pratik olmalıdır. Grup halinde yapılan kart 

okutma işlemi sonrasında yazılıma ulaşan kart numaraları kişilere programda atanabilmelidir. 
49. Personel grupları oluşturulabilmelidir. Farklı çalışma saatlerine sahip kişiler 

gruplandırılarak sisteme kaydedilebilmelidir. Gruplara farklı kapılarda farklı geçiş 
yetkileri verilebilmelidir. Gruplar farklı giriş ve çıkış saatleri ile 

  yetkilendirilebilmelidir. 
 
50.  Programda gerçek zamanlı takip özelliği olmalıdır. İzlenmek istenen kart veya alarm 
 tipi tanımlanarak takip edilebilmelidir. 
51. Yazılıma kart okuyucu ve kapıların tanımlandığı saha haritası yüklenebilmelidir. 
52. Kapıların zorla açılması durumu ikaz edilecek ve programda rapor edilecektir. 
53. İstenilen kapılar program üzerinden manuel olarak açılabilmelidir. 
54. Kontrol panellerinin saat ve tarih ayarları program üzerinden yapılabilmelidir. 
55. Gerektiğinde, program üzerinden kontrol kartlarının ayarlarını fabrika çıkış ayarlarına 
 geri döndürmek mümkün olmalıdır. 
56. Personele ait giriş ve çıkış raporları grup veya kişi bazında istenildiği an 
 alınabilmelidir. 
57. Sistem yazılımından , tesis içerisindekilerin listesi alınabilmelidir. 
58. İstenildiğinde alarm raporu alınabilmelidir. Raporda alarmın meydana geldiği saat ve 
 tarih ile bitiş saati ve tarihi bulunacaktır. Alarmı meydana getiren kaynak be kapı 
 numarası da alarm raporunda yer almalıdır. 
 
 

 
 
8- Personel devam kontrol programı : 

 
1. Geçiş kontrol programından elde edilen personel giriş ve çıkış verileri kullanılarak personele 

ilişkin çalışma saatleri ve puantajını hesaplayacaktır. 



2. Birden fazla işyeri tanımlanabilmelidir. Her bir işyeri için ayrı tanımlamalar yapılabilmelidir. 

3. Yetkilendirme Programı ile Kullanıcı sayısı belirlenebilmelidir. Her bir kullanıcıya ayrı kod ve 
şifre verilerek tutulan LOG dosya ile her bir kullanıcının program içinde yaptığı işler sonradan 
izlenebilmelidir. Yetkilendirme programı ile kullanıcının program içinde kullanabileceği 
alanlar sınırlandırılabilmelidir. 

4. Program içinde çalışma düzeni tanımları parametrik olmalıdır. 

5. Serbest Vardiya düzeni ile özellikle vardiya değişimi olan personel grupları için operatörün 
programa müdahalesini azaltarak zaman kazandırmalıdır. 

6. İşten ayrılan personel istenirse İşten ayrılış tarihi verilerek saklanabilmeli, gerekirse geri 
alınarak çalışır duruma getirilebilmektedir. Program İşten ayrılış tarihi verilen personel için 
hareket işlemeyecektir. Fakat geçmişe dönük (Personelin çalıştığı süre dahilinde) raporlama 
yapabilecektir. 

7. Programda eksik hareketlerin program içinden tamamlanılmasına yetki verilerek müsaade 
edilmeli ancak programdan yaratılan her hareketin başına bir işaret konulmalıdır. 

8. Programın Raporlama bölümü çok sayıda hazır liste içermeli, istenirse yeni format yapısına 
sahip listeler oluşturulabilmeli ve sonradan kullanılmak üzere kaydedilebilmelidir. 

9. Tüm Raporlar Ekran , Yazıcı gibi ünitelere alınabildiği gibi  EXCEL , WORD, TEXT olarak 
dosyalanabilmelidir. 

10. Terminalden gelen hareketler belirlenen parametreler ile ayıklanabilmeli, daha sonra 
işlenebilmelidir. 

11. Hatalı hareketler bir yerde saklanmalı , istenirse  daha sonra kazanılıp tekrar işlenebilmelidir. 

12. Personel , Bölüm ve İşletme seçimi yapılarak grafiksel raporlar alınabilmelidir. 

13. Detaylı izin inceleme formları olmalı istenilen kritere göre rapor alınabilmelidir. 

14. Puantajın önceden kesilerek tam puantaj oluşturulabilme imkanı olmalıdır. 

15. Bordro programına esas Aylık Puantaj verebilmelidir. 
 

 
9- Kablo ve kablolama esasları : 

 
1. Turnikeler bariyerler ve bigisayar merkezi arasında data ve enerji kabloları çekilecektir. Teklif 

veren firmalar sahayı görüp inceledikten sonra tekliflerini vereceklerdir. 
2. Kullanılan Enerji kabloları TTR ve en az 3x1,5 mm2  kesitte olacak ve boru içerisinden 

çekilecektir. 
3. Kullanılan Data kabloları Aluminyum folyo ve metal saç örgüsü blendaj ile sarılmış olacaktır. 

Kablo , dört adet çift sarımlı telden  oluşacaktır. İletkenlerin  üzerinde aluminyum folyo, onun 
üzerinde blendaj sarım ve üzerinde pet, veya polietilen kaplama olacaktır. Kablo kesitleri  4 x 
2 AWG 24/1, olmalıdır. Kablolar boru veya kanal içerisinden çekilecektir. 

4. Sistemin doğru ve sorunsuz çalışması için gerekli kablolama standartlara uygun yapıda teslim 
edilecektir. 

 
 

10- Yaklaşım tipi akıllı kart okuyucu :  
 

1. Çalışma frekansı HF , 13,56MHz olmalıdır. 
2. Karta veri aktarım hızı en az 100,000 bit/ saniye olmalıdır. 



3. Kart, okuyucuya bilgi iletirken, giden verilerin doğruluğunu sınamak için gönderilen her blok 
içindeki veriler tek tek toplanarak bir sabite bölünmeli, ve kalan değer gönderilen veri 
paketine  bir doğrulama saysı olarak eklenmelidir.   

4. Kart, veri paketlerinin doğrulaması için bit kodlama tekniği kullanmalı, doğrulama değerini 
veri paketine iliştirmeli, okuma sistemi de bunu kontrol ederek gelen veri paketini 
hesaplamalı ve bu sayede  tam ve eksiksiz ulaştığını teyit edebilmelidir. 

5. Okuyucu , alınan ve gönderilen verilerin iletiminde paketin  doğruluğunu sınamak için en az 
bir bit sayım algoritmasına sahip olmalıdır. Teklif edilen kart aynı tip sayım algoritmasına 
sahip olmalıdır.  

6. Bir okuma yazma işlem süreci en fazla 100 milisaniye olmalıdır. 
7. Okuyucu , kartın üzerinde bulunan hafıza alanına en az 100,000 defa yazma işlemi 

yapabilmelidir. 
8. Okuyucu, gönderdiği verilerin dışardan kötü amaçlı dinlenmesini önlemek amacı ile verileri 

kriptolayacaktır, bu işlem sırasında kullanılan algoritma , verileri bir anahtar ile 
kriptolayacaktır. 

9. Haberleşme işlemi sırasında okuyucu ile kart arasında doğrulama yapmak için , okuyucunun  
gönderdiği rastgele numara, kart tarafından işleme tabi tutularak okuyucuya geri 
gönderilecek ve okuyucudaki doğrulama yazılımı ile işlendikten sonra yeni işlem için karta 
ikinci doğrulama için iletilecektir. Böylece karta dışardan müdahale edilerek  muhtemel 
sahtekarlık teşebbüslerine karşı önlem alınmış olacaktır. 

10. Kart , okuyucu tarafından kendisine gönderilen restgele değeri,  authentication değeri ile 
kriptolayarak  bir değer üretmeli, bu değeri authentication değeri ile kriptolayarak okuyucuya 
geri göndermelidir. 

11. Kart ve okuyucu arasındaki veri doğrulama aşamaları ve doğrulama değerleri karşılıklı olarak 
hesaplanmalı  ve teyit edilmelidir. Haberleşme güvenliği en az 3 aşamalı doğrulama ile 
sağlanmalıdır. 

12. Firmalar teklif ettikleri okuyucularda hangi tip kriprolama tekniği kullanıldığını tekliflerinde 
yazılı olarak belirteceklerdir. 

13. Okuyucu tarafından, kart üzerinde yer alan her hafıza bölümüne ulaşım , en az 2 adet anahtar 
kelime kullanılarak yapılmalıdır.  

14. Kart üzerinde bulunan çip, gerektiğinde okuma sistemi tarafından bekleme moduna 
alınabilmelidir. Okuyucu istediği kart ile seri numaraları vasıtası ile görüşebilmelidir. 

15. Çip üzerinde geçici bilgi kaydı yapılmasına imkan veren data hafızası bulunmalıdır. Okuyucu 
gerektiğinde hafıza bloklarında bulunan verileri bu alana yedekleyebilmelidir. 

16. Haberleşmede hatayı minimize etmek için her byte sonrasında parity bit bulunmalı, ve 
çerçeve uzunluğu en fazla 200 bit olmalıdır.   

17. Ethernet , RS232 veya Wiegand 26 bit,   haberleşme arabirimine sahip olacaktır. 
18. Anti collision fonksiyonuna sahip olmalıdır. 
19. Kart okuyucu su geçirmez olmalı toz ve kirden etkilenmemelidir. 
20. Radyo frekans veri aktarım hızı 106KBit olmalıdır. 
21. Okuyucu  üzerinde ışıklı ve sesli buzzer ikazı olmalı , kart okuduğunda yeşil ışık yanmalı ses 

ikazı duyulmalı , istendiği taktirde bu ses ikazı kontrol paneli üzerinden ayarlanarak , 
susturulabilmelidir. Okuyucu ,1 cm kalınlığında plexiglass  bir tabanlık üzerine monte edilmeli 
tabanlık üzerinde kurum logosu basılmalıdır.  

22. Kart okuma hızı en fazla 200 milisaniye olmalıdır. 
23. Eksi 15 derece ile +65 derece C arasında hava koşullarında çalışabilmelidir. 
 
 
11. Eğitim 

Sistemin kurulmasına müteakip teknik eğitim verilecektir. 


