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ETKİLEŞİMLİ TAHTA TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KAPSAM  

 Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ve İdare şartnamede ekli listede yer alan 

ortaöğretim okullarındaki derslik, laboratuar, idari odalar ve sosyal alanlar da öğretmen, 

öğrenci ve idarecilerin öğrenme-öğretme ortamlarından faydalanmaları için 

donanımların, alım, kurulum, garanti, etiketleme ve dağıtımlarını kapsamaktadır.  

 

KISALTMALAR 

İşbu şartnamede geçen ve aşağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça başka 

anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karşılarında belirtilen anlama gelecektir. 

“MEB” :Milli Eğitim Bakanlığı, 

“EĞİTEK” :Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 

“Okul” :Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim kurumu, 

“Sınıf” :Eğitim öğretim ortamı, 

“Etkileşimli Tahta :Etkileşimli Tahtada bulunan, LED ekrana uyumlu konnektör aracılığı ile 

Bilgisayarı” veri ve enerji bağlantısı yapılan bilgisayar, 

"Etkileşimli Tahta" :LED Ekran+Etkileşimli Tahta Bilgisayarı+Beyaz Tahta+Yeşil Tahta'dan 

oluşan düzenek, 

 “Bağlantı Prizi” :Alt yapı firmasınca gerçekşeltirilecek 220 Volt, RJ-45, USB, HDMI 

bağlantı noktası. 

 

1. GENEL ŞARTLAR 

1.1. Teklif edilen tüm donanım birimleri (özel olarak belirtilenler hariç) 180 – 240 V AC, 50 Hz 

± %2 Hz frekanslarında çalışacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.13)  

1.2. Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları ve belgeler vs. Türkçe olacaktır. (Okul 

İdaresine sorunuz) 

1.3. Teklif edilen yazılım ve donanımlar için, Türkçe font uyumsuzluğu kabul edilmeyecektir. 

1.4. İhale sürecinde teklif edilen donanımlar, kurulum sırasında üretimden kalkmış ise bunların 

yerine, teknik şartnameyi karşılayan aynı markaya ait daha üst özellikler de bir ürün 

verilecektir. (Teknik Komisyon karar verecektir.) 

1.5. Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır. (Etkileşimli Tahtayı 

inceleyiniz) 

1.6. LED ekranın uygun bir yerinde  “Fatih Projesi Amblemi” ile logosu yer alacaktır. Ayrıntıları 

EK-4 verilen özelliklerde olacaktır. Etkileşimli Tahtanın  üst kısmının uygun bir yerine 

Milli Eğitim Bakanlığı Logosu, Fatih logosu, Ulaştırma Bakanlığı Logosu yer alacaktır.       

(bakınız Modül) 
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1.7. Etkileşimli Tahta Bilgisayarı BIOS’una açılış içeriği; Milli Eğitim Bakanlığı Logosu, 

Fatih Logosu, Ulaştırma Bakanlığı Logosu ile “ Bu cihaz Milli Eğitim Bakanlığı ile 

Ulaştırma Bakanlığının isteği üzerine üretilmiştir.” ifadesi yer alacaktır. (Etkileşimli 

Tahtayı inceleyiniz) 

1.8. Kazanan istekli, MEB Teknik Komisyonun üretim esnasında, üretim bandında ve yurt 

çapında dağıtıma başlamadan önce depoda ön muayene yapabilmesini sağlayacaktır. (Teknik 

Komisyon görmüştür) 

1.9. Teknik Komisyonca yapılacak denetimlerde eksiklik tespit edilen kurumların muayene 

ve kabul belgeleri; okul idaresi tarafından muayene ve kabul belgesi düzenlemiş olsa 

dahi geçersiz sayılacaktır. (Teknik Komisyon bakacaktır)  

1.10. Etkileşimli tahta bilgisayarı ve arabirimleri Windows ve Linux (Pardus) son sürümlerine 

uyumlu olmalı ve sürücüleri temin edilmelidir. (bakınız Modül) (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 1.16) 

1.11. Etkileşimli Tahta Bilgisayarının düzgün çalışması, sık kullanılması, arıza, güvenlik v.b 

durumlarına ilişkin syslog üretecektir. Üretmiş olduğu syslog’ları Fatih Projesi 

Ortaöğretim Kurumları Okul Güvenlik Cihazları teknik şartnamesi aracılığı ile alınacak 

olan Güvenlik Ağ Geçidi Cihazına gönderecektir. (Alt yapı kurulumu ile yapılacaktır. Alt 

yapı muayene komisyonu tarafından bakılacaktır.) 

 

2. ETKİLEŞİMLİ TAHTA GENEL ÖZELLİKLERİ 

2.1. Ekran LED teknolojisi ile çalışacaktır.  (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.6.1) 

2.2. Etkileşimli tahta (Etkileşimli Tahta Bilgisayarı ve LED ekran birlikte) en fazla 350 

Watt enerji tüketecektir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.12) 

2.3. LED ekranın ömrü en az 30.000 saat olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 2.10) 

2.4. LED Ekran'da 3,3,5 (3 karanlık, 3 aydınlık olmak üzere en fazla 5 hatalı pixel) endüstri 

kuralına uygun sayıda ölü piksel olabilir.  (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 2.12) 

2.5. LED ekranın gerçek çözünürlüğü minimum 1920x1080 Full HD olacaktır. (bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 2.7) 

2.6. LED ekran optik imajlama dokunmatik veya Infrared teknolojisine sahip olacaktır. 

Optik imajlamayı en az 2 kamera ile yapılacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.7.1) 

2.7. LED ekranın renk paleti; en az 16.7 milyon renk olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 2.11) 

2.8. LED ekranı darbelere karşı korumak amacıyla panelin önüne en az 4 mm temperli cam 

konulacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.1.3) 

2.9. Temperli koruma camı direk güneş ışığı geldiğinde parlamayacaktır. (bakınız VET Teknik 

Bilgi Broşürü 6.1.4) 

2.10. LED ekranda pasif kalem ve parmak ile kullanım özelliği olacaktır. (bakınız VET Teknik 

Bilgi Broşürü 1.4.7) 

2.11. LED ekranda aynı anda birden çok noktadan kullanılma özelliği olacaktır. (bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 1.7.2) 

2.12. Dokumatik ekranın çok parmaklı hareketleri algılayıcı (multi touch gestures) özelliği 

olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.7.3) 

2.13. LED ekran boyutu en az 65 inch olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 2.1)  

2.14. LED ekranın tepkime süresi en fazla 8 ms olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

2.6) 



MEB/EĞİTEK 2011(Etkileşimli Tahta Şartnamesi)                  3/60                                                                  
  

 

 

2.15. LED ekranın parlaklığı en az 300cd/m² olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 2.4) 

2.16. LED ekranın kontrast oranı en az 4000:1 olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 2.5) 

2.17. LED ekranın güç açma/kapama, parlaklık arttırma/azaltma, ses arttırma/azaltma 

düğmesi panelin ön kısmında olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.11.2-1.11.5-

1.11.6 - – E.T Hızlı Kullanım Kılavuzu ) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

2.18. LED ekranın touch screen modunu açma/kapama butonu panelin ön kısmında olacaktır. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.11.4 – E.T Hızlı Kullanım Kılavuzu) (Etkileşimli 

Tahtayı inceleyiniz) 

2.19. RGB/HDMI/dahili bilgisayarın görüntü moduna geçiş butonu panelin ön kısmında 

olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.11.3 - – E.T Hızlı Kullanım Kılavuzu) 

(Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

2.20. Etkileşimli Tahta Bilgisayarının port isimleri portlarla aynı hizada LED panelin ön 

kısmında olacaktır. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

2.21. LED ekranın ön kısmına yapılacak butonların isimleri (Serigrafi, Tampon, In-Mold 

Roller baskı yöntemlerinden herhangi biri ile ) direk malzeme/yüzey üzerine kalıcı 

çıkmayacak şekilde yazılı olacaktır. (bakınız Modül) 

2.22. Etkileşimli Tahta Bilgisayar ve LED ekranın  açma/kapama butonu LED ekran 

üzerinden tek noktadan yapılacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.11.2 – E.T Hızlı 

Kullanım Kılavuzu) 

2.23. LED ekranın uzaktan kumandası olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.11.7– E.T 

Hızlı Kullanım Kılavuzu) 

2.24. LED ekran 1024x768, 1280x800, 1360x768 ve 1920x1080 çözünürlüklerini 

desteklemelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.6.2) 

2.25. LED ekranın ön yüzünde toplamda gerçek en az rms 20 wattlık yerleşik ses sistemi 

olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.8.2) 

2.26. LED ekranın kullanım menü yazılımı Türkçe olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

1.19.5) 

2.27. LED ekran kullanılmadığında (10 dakika sonra) otomatik ekranı karartma özelliği 

olacaktır. 30 dakika kullanılmadığında  LED ekran ve bilgisayarı kapatma özelliği 

olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.15.1/1.15.2) 

2.28. LED ekranın yan kısmında en az; 1 adet PC (RGB) girişi, 1 adet hat (line in) girişi 

ve 1 adet stereo Audio çıkışı, 1 adet HDMI girişi, 1 adet USB bağlantısı (interaktif 

bağlantı için) olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.10.4-5-6.7.8) 

2.29. Bağlantı prizinden gelen güç kablosu, HDMI kablosu, USB kablosu haricindeki LED 

ekranın kullanımında ihtiyaç duyulan tüm kablo ve aksesuarlar istekli tarafından temin 

edilecektir. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

2.30. Cihazın Bağlantı prizinden kablo kanalı ile getirilen 220 voltluk tekli priz ile LED 

ekranın fiş bağlantısı yapılacaktır. (Güç bağlantısı alt yapı kurulumu ile yapılacaktır.)  

2.31. Etkileşimli Tahta Bilgisayarı LED Ekran  içerisinde yer alacak, kızaklı nitelikte 

olacaktır. Etkileşimli Tahta Bilgisayarı soketli olup, LED ekran yerinden oynatılmadan 

bir tutamak ile sökülüp takılabilir olacak, Etkileşimli Tahta dışına kolayca 

çıkartılabilecektir.  LED Ekran sol kenarı ile kızaklı olan etkileşimli tahta bilgisayarının 

sol kenarı (çalışma konumunda iken) aynı hizada olmalıdır. (bakınız Modül) 

2.32. Etkileşimli Tahta Bilgisayar bağlantısı JAE TX24/25 (80pin) ile yapılacaktır. JAE 

TX24/25 (80pin) Konnektör pin dizilişi EK-5 olduğu gibi yapılacaktır. (Seri üretime 

geçmeden önce Teknik Komisyon 2.32 maddesini onaylamıştır.)   
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2.33. Etkileşimli Tahta Bilgisayar konnektör düzeni EK-6 olduğu gibi yapılacaktır. (Seri 

üretime geçmeden önce Teknik Komisyon 2.33 maddesini onaylamıştır.) 

2.34. Takılabilir modül EK-7’de olduğu gibi yapılacaktır. (Seri üretime geçmeden önce Teknik 

Komisyon 2.34 maddesini onaylamıştır.) 

2.35. Etkileşimli Tahta Bilgisayarı herhangi bir sebeple söküldüğünde LED Ekran başka bir 

bilgisayarla haricen akıllı tahta özellikleriyle birlikte kullanılabilmelidir. (bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 4.1.3 – E.T Hızlı Kullanım Kılavuzu)  

2.36. LED ekran içinde Etkileşimli Tahta Bilgisayarı ve harici bilgisayarda kalibrasyon 

yapıldıktan sonra tekrar kalibrasyona ihtiyaç duymayacak şekilde olacaktır. Çözünürlük 

değiştiğinde, ilgili çözünürlüklerde otomatik kalibrasyon yapılmış olacaktır. (bakınız 

VET Teknik Bilgi Broşürü 1.7.5) 

2.37.  Etkileşimli tahta ön paneli EN-60529 standardına göre IP34 olmalıdır. Bu test raporu 

17025 akreditasyona sahip bir laboratuardan alınmış olmalıdır. (Teknik Komisyon 

görmüştür)  

2.38. Etkileşimli tahta ürünün tamamı EN-60068 standardına göre çalışırken 0 ºC ve +50 ºC 

sıcaklığında ve %90 bağıl nem olan test ortamında, aktif modda en az 72 saat sorunsuz 

çalışmalıdır. Bu test raporu 17025 akreditasyona sahip bir laboratuardan alınmış 

olmalıdır. (Teknik Komisyon görmüştür)  

 

2.39.  ETKİLEŞİMLİ TAHTA BİLGİSAYARI ÖZELLİKLERİ 

2.39.1. Tüm bilgisayarlar işletim sistemleri kurulu, yazılım güncelleştirmeleri yapılmış, 

kullanıcı ve ağ ayarları tamamlanmış olarak teslim edilmelidir. (Etkileşimli 

Tahtayı inceleyiniz) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.16 )  

2.39.2. Bilgisayarlarda işletim sistemi ve tüm sürücüleri geri yüklemek için sabit diskin 

bir bölümü yedekleme ve sistem geri yükleme amacıyla kullanılmış olmalıdır. 

(bakınız Modül) 

2.39.3. Tüm bilgisayarlara işletim sisteminin en son sürümü veya tüm kritik yamaları ile 

tüm programlar, geri yükleme işlemlerini anlatan yardım dosyası yüklenmiş 

olacaktır. (Teknik Komisyon görmüştür)  

2.39.4. Önerilen sistem USB üzerinden BOOT edilebilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 1.19.2 ) 

2.39.5. Teklif edilen ürünün kablosuz erişim-iletişim sistemlerinde çalışması Wi-Fi 

uyumlu olacaktır. Etkileşimli Tahta içi kablosuz erişim noktası, Etkileşimli 

Tahta Bilgisayarı dışında olacaktır. Etkileşimli Tahta içi kablosuz erişim 

noktası, Etkileşimli Tahta çerçevesinde uygun bir noktaya sinyal dağıtımını 

engellemeyecek şekilde monte edilecektir. (Teknik Komisyon görmüştür) (bakınız 

VET Teknik Bilgi Broşürü 5.11.2) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

2.39.5.1. Etkileşimli Tahta İçi Kablosuz Erişim Noktası 

2.39.5.1.1. Önerilecek olan kablosuz ağ cihazı (kablosuz erişim noktası), dual 

radyolu olmalı ve 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bandında 

çalışmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.3 - 5.4 ) 
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2.39.5.1.2. Kablosuz erişim noktası, merkez kablosuz ağ kontrol cihazı 

tarafından yönetilebilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.5.1) 

2.39.5.1.3. Kablosuz erişim noktası üzerindeki kullanıcı trafiği, merkez 

kablosuz ağ kontrol cihazı üzerinden, ağa iletilmelidir. (bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 5.5.2) 

2.39.5.1.4. Kablosuz erişim noktası, ETSI standartlarında 13 (onüç) adet 

çalışma kanalını desteklemelidir. 3 (üç) adet kablosuz erişim 

noktası aynı ortamda yan yana frekans örtüşmesi olmadan 

çalışabilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.6.8) 

2.39.5.1.5. Kablosuz erişim noktası, IEEE 802.11n, IEEE802.11a, IEEE 

802.11b ve IEEE 802.11g standartlarını tam uyumlu olarak aynı 

anda desteklemelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.2 ) 

2.39.5.1.6. Kablosuz erişim noktası, 802.11b için 1, 2, 5.5 ve 11 Mbps, IEEE 

802.11g için 1, 2,5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 Mbps hız 

değerlerini desteklemelidir. 802.11n için 6.5 Mbps den 300 Mbps’a 

kadar hız değerlerini desteklemelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 5.2 ) 

2.39.5.1.7. Kablosuz erişim noktası, IEEE 802.11n için, 2x2 veya 2x3 veya 3x3 

multiple-input, multiple-output (MIMO), 802.11 dynamic 

frequency selection (DFS), maximal ratio combining (MRC) ve 20 

ve 40 MHz kanallarını desteklemelidir. Cyclic shift diversity 

(CSD) veya cyclic delay diversity (CDD) desteği olmalıdır. (bakınız 

VET Teknik Bilgi Broşürü 5.6.1 – 5.6.9 – 5.6.2 - 5.6.3 – 5.6.4) 

2.39.5.1.8. Kablosuz erişim noktasının en az 2 adet spatial stream desteği 

bulunacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.6.5) 

2.39.5.1.9. Kablosuz erişim noktası üzerinde, en az 1 adet 100/1000BaseT 

veya 10/100/1000BaseT portu (RJ-45) bulunmalıdır. (bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 5.1.1) 

2.39.5.1.10. Cihazın çıkış gücü (transmit power), ETSI standartlarına uygun 

olarak ayarlanabilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.6.6) 

2.39.5.1.11. Kablosuz erişim noktası üzerinde, 2.4 Ghz için en az 3.0 dBi 

kazançlı ve 5 Ghz için en az 3.0 dBi kazançlı entegre veya harici 

antenler bulunmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.7) 

2.39.5.1.12. Kablosuz erişim noktası, Wi-Fi Protected Access (WPA) ve WPA2 

sertifikasyon yöntemlerini desteklemelidir. WPA için TKIP 

(temporal key integrity protocol) ve WPA2 için AES (advanced 

encryption standart) şifreleme desteği bulunmalıdır. (bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 5.8.1 – 5.8.2) 

2.39.5.1.13. Kablosuz erişim noktası, IEEE 802.1x authentication desteğine 

sahip olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.8.4) 
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2.39.5.1.14. Kablosuz erişim noktası, IEEE 802.11i güvenlik standardını 

desteklemelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.8.3) 

2.39.5.1.15. Kablosuz erişim noktasının, WMM (Wi-Fi MultiMedia) desteği 

bulunacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.6.7) 

2.39.5.1.16. Kablosuz erişim noktası, 802.11a/b/g/n Wi-Fi sertifikalı bir ürün 

olmalı ve www.wi-fi.org üzerinde şirket logosu ile belirtilmiş 

olması gerekmektedir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü) 

2.39.5.1.17. Cihazın Etkileşimli Tahta çerçevesi içine, duvara, tavana ya da 

masa üstüne monte edilmesini sağlayan kitler birlikte verilecektir. 
(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.11.1 ) 

2.39.5.1.18. Cihazın çevre sıcaklığı, 0 ºC / +40 ºC arasında olmalıdır. %10 / 

%90 nem aralığında çalışabilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 5.10) 

2.39.5.1.19. Cihazlar el ile kapatılıp açıldığında veya ani elektrik gidip 

gelmeleri sonrası otomatik olarak yeniden servis verebilir hale 

gelmelidir. Cihazın daha önce yaptığı tüm işleri elektrik kesintisi – 

geri gelmesi sonrasında da aynen yapmaya devam etmelidir. 
(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 5.6.10) 

2.39.5.1.20. Bina içinde kullanılacak tüm kablosuz erişim noktası cihazları 

konumlandırıldıkları yerlerden Cat6 UTP kablo ile sistem 

odalarında rack kabinlerinde konumlandırılacak anahtarlar da 

toplanabilmelidir. (Alt yapı kurulumu ile yapılacaktır. Alt yapı muayene 

komisyonu tarafından bakılacaktır.) 

2.39.5.1.21.  Kablosuz erişim noktası, 48 V DC güç kaynağı ile 

çalıştırılabilmeli, ya da IEEE 802.3af veya benzeri bir yöntemle, 

UTP kablo üzerinden de beslenebilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 5.9) 

2.39.5.2. Merkezi Kablosuz Ağ Kontrol Cihazı 

2.39.5.2.1. Etkileşimli Tahtaların içerisinde tanımlanan kablosuz erişim 

noktalarının merkezi yönetimi için kullanılacak Merkezi Kablosuz 

Ağ Kontrol Cihazı ve teknik özellikleri, Ortaöğretim Kurumları 

Okul Güvenlik ve Çevrim Dışı İçerik Sağlama Cihazları 

Kurulumu Teknik Şartnamesinde tanımlanacak ve her okul için 1 

adet satın alınacaktır.(Alt yapı kurulumu ile yapılacaktır. Alt yapı 

muayene komisyonu tarafından bakılacaktır.) 

 

 

 

 

 

http://www.wi-fi.org/
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2.39.5.3. Kurulum ve Montaj 

2.39.5.3.1. Etkileşimli Tahta bilgisayarı ve tablet bilgisayarları arasında 

içerik alıp vermek amacıyla Etkileşimli Tahta çerçevesi içerisinde 

uygun yere montajlanmış kablosuz erişim cihazları sağlanacaktır. 

Kablosuz erişim cihazlarının elektriğinin yada RF yayınlarının 

kolaylıkla öğretmen tarafından ulaşılabilecek uygun bir noktaya 

manüel açılıp kapatılması için anahtar yada kesici sistem 

konulacaktır. (Alt yapı kurulumu ile yapılacaktır.)   

2.39.5.3.2. Okul yerel alan ağ alt yapısı (LAN) olduğu koşulda; Etkileşimli 

Tahta bilgisayarı ve kablosuz erişim cihazı yada cihazları sınıf 

içerisinde olan data prizlerine CAT6 UTP kablo ile bağlanıp 

çalıştırılacaktır. Okul ağında Güvenlik Ağ Geçidi Cihazı varsa IP 

dağıtma işi bu cihaz tarafından sağlanacaktır. Okul ağında 

Güvenlik Ağ Geçidi Cihazı bulunmuyorsa, IP dağıtma işi Merkezi 

Kablosuz Ağ Kontrol Cihazı tarafından yapılacaktır. Bu cihazda 

5651 sayılı yasa gereği IP logları tutulup 6 ay süreyle 

saklanabilecektir. (Alt yapı kurulumu ile yapılacaktır. Alt yapı muayene 

komisyonu tarafından bakılacaktır.) 

2.39.5.3.3. Temin edilecek donanım ve yazılımlar MEB’ nın öngördüğü 

şekilde yüklenici tarafından kurulacaktır. (Şartnamede yer alan 

Donanım ve Yazılımların Kurulumlarının tamamını yüklenici  

sorumluluğunda olduğunu ifade etmektedir.) 

2.39.5.3.4. Yüklenici temin edilecek donanımı ve yazılımı ekli listede 

belirtilen MEB’ nın okullarına kurmakla yükümlüdür. (Teknik 

Komisyon bakacaktır) 

2.39.5.3.5. Yüklenici kablosuz erişim noktası cihazlarının kurulacağı yerde 

bağlanacağı varsa diğer donanımlar ile bağlantıları yapılacaktır. 
(Cihazın çalışması yüklenici sorumluluğundadır.)  

2.39.5.3.6. Kurulumlar ve montaj esnasında ortaya çıkabilecek her türlü 

kablo ve aparatlar yüklenici tarafından temin edilecek ve idareden 

hiçbir bedel talep edilmeyecektir. (Okul idaresine sorunuz) 

2.39.5.3.7. Okul yerel alan ağ alt yapısı (LAN) olmadığı koşulda, MEB 

numune olarak 5 adet okulda aşağıdaki bağlantıları yaptıracaktır. 

Kablosuz erişim cihazı yada cihazlarının ethernet portu CAT6 

UTP kablo ile Etkileşimli Tahta bilgisayarının ethernet portuna 

bağlanacaktır. Etkileşimli Tahta bilgisayarı, tablet bilgisayarlara 

IP dağıtacak şekilde ayarlanacaktır. (Teknik Komisyon bakacaktır) 

2.39.6. İşletim sistemi Microsoft Windows ve Pardusun son sürümü yüklü 

olacaktır.(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.16) 

2.39.7. Bilgisayara Açık kaynak kodlu Libre Office Türkçe son sürümü 

yüklenecektir.(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.17.2) 
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2.39.8. Teklif edilecek bilgisayar bios password imkânına sahip olacaktır.(bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 1.19.1) 

2.39.9. Bilgisayarlar, Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC) ve Elektromanyetik 

Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC) kapsamında EN 60950-1:2006, EN 

55022:2006 + A1: 2007, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 61000-3-

2:2006 ve EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 standartları veya TS EN 

60950-1: 2008, TS EN 55022: 2009 + A1: 2009, TS EN 55024: 1998 + IS1: 2008, 

TS EN 61000-3-2: 2010 ve TS EN 61000-3-3: 2005 + A2: 2006 standartları veya 

güncel versiyonları ile eklerinde belirtilen ölçüm değerlerine uygun olmalıdır. 

(Teknik Komisyon görmüştür) (İhale Komisyonu bakmıştır.) 

2.39.10. İstekli, Muayene ve Kabul Komisyonunca değerlendirilmek üzere, teklif edilen 

bilgisayarları, TS EN ISO/IEC 17025:2005 veya EN ISO/IEC 17025:2005 

akreditasyonuna veya güncel versiyonuna sahip ve yukarıda belirtilen 

standartlarda test yapmaya akredite olan bir kuruluşta (laboratuar) test 

ettirecek ve test raporlarını, ihale tarihinden itibaren 20 gün içerisinde numune 

ile beraber  M.E.B Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne,  yabancı 

dilde hazırlanmış tüm test raporları Türkçe onaylı tercümesiyle birlikte  

tutanakla  verecektir.(Yüklenici 2.39.10 maddesini temin etmiştir.) 

2.39.11. Belirtilen standartlar ile ilgili tüm testler Etkileşimli tahta (LED ekran ve 

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı) için yapılacaktır. Test edilen tüm donanımların 

marka/model ve teknik özellikleri detaylı test raporu ekinde yer alacaktır. Test 

raporlarında belirtilen tüm donanım özellikleri ile isteklinin, Teknik Şartname 

Ek-1’de yer alan marka model tablosunda belirttiği tüm özellikler birebir aynı 

olmalıdır. Aday veya istekli Teknik Şartname EK-2’de yer alan EMC Test 

Adımları Formu ile EK-3’de yer alan LVD Test Adımları Formu’nu testi yapan 

laboratuara onaylatarak ilgili test raporu,  ihale tarihinden itibaren 20 gün 

içerisinde numune ile beraber  M.E.B Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğüne,  yabancı dilde hazırlanmış tüm test raporları Türkçe onaylı 

tercümesiyle birlikte  tutanakla  verecektir. (Yüklenici 2.39.11 maddesini temin 

etmiştir.) 

2.39.12. Teknik Komisyon gerekli gördüğü takdirde test sonuçlarını göz ardı ederek, 

firmalardan testlerin yeniden yapmasını isteyebilir. Yenilenecek testlerin 

masrafları firma tarafından karşılanmak üzere Teknik Komisyon huzurunda 

yaptırılacaktır. (Teknik Komisyon bakacaktır) 

 

2.40. EMC TESTİ  

2.40.1. EMC test raporunda ürünün detay bilgileri, BIOS versiyonu ve ayarları, test 

yazılımı (BurnInTest) ve yük değerleri olacaktır. Testlerin deney düzenekleri 

resim olarak her bir deneyin sonuna eklenecektir. (Teknik Komisyon görmüştür) 

2.40.2. Etkileşimli Tahtaya uygulanacak EMC Test adımları aşağıda tanımlandığı gibi 

olacaktır. (Teknik Komisyon görmüştür) 
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2.40.3. Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan USB 2.0 desteği açılacaktır. (Teknik 

Komisyon görmüştür) 

2.40.4. Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan varsa seri port ve paralel port 

açılacaktır. (Teknik Komisyon görmüştür) 

2.40.5. EMC testlerinde CE belgesine sahip USB bellek kullanılacaktır. (Teknik Komisyon 

görmüştür) 

2.40.6. TS EN 55022:2009 veya EN 55022:2006 içerisinde yer alan cihaz test 

konfigürasyonu portları doluluğu aşağıdaki gibi olacaktır; 

2.40.6.1. Etkileşimli Tahta üzerindeki USB çıkışına 1 adet CE sertifikalı USB bellek 

takılacaktır. (Teknik Komisyon görmüştür) 

2.40.6.2. Etkileşimli Tahta üzerindeki Ethernet portu doldurulacaktır. (Teknik 

Komisyon görmüştür) 

2.40.6.3. Etkileşimli Tahta üzerindeki varsa kart okuyucusuna SD kart takılacaktır. 

(Teknik Komisyon görmüştür) 

2.40.7. Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanacaktır. Testler 

esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmeyecektir. (Teknik 

Komisyon görmüştür) 

2.40.8.  Etkileşimli Tahta testlerinde sorun yaşanması durumunda, sorunu ortadan 

kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmayacaktır. (Teknik 

Komisyon görmüştür) 

2.40.9. EMC testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarının varsa "spread spectrum" 

özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS 

üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir. (Teknik Komisyon görmüştür) 

2.40.10. Etkileşimli Tahta Bilgisayarının işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi 

ya da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde 

çalışacaktır. (Teknik Komisyon görmüştür) 

2.40.11. Etkileşimli Tahta sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj 

değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) 

kurulu olmayacaktır. (Teknik Komisyon görmüştür) 

 

2.41.  LVD TESTİ 

2.41.1. Etkileşimli Tahta Bilgisayarı ve çevre birimlerine ait kullanma kılavuzu IEC/EN 

60950-1 normuna uygun olarak hazırlanacaktır. (Teknik Komisyon görmüştür) 

2.41.2. Etkileşimli Tahtaya uygulanacak LVD Test adımları aşağıda tanımlandığı gibi 

olacaktır; (Teknik Komisyon görmüştür) 

2.41.3. Etkileşimli Tahta Bilgisayar BIOS undan varsa USB 2.0 desteği açılacaktır. 

Etkileşimli Tahta Bilgisayar BIOS undan varsa seri port ve paralel port 

açılacaktır. (Teknik Komisyon görmüştür) 
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2.41.4. LVD test adımlarından olan ısı testi 40 °C’de yapılacaktır. (Teknik Komisyon 

görmüştür) 

2.41.5. LVD testinde "Clearances, creepage distances and distances through   insulation" 

fiziki olarak kontrol edilecektir. (Teknik Komisyon görmüştür) 

2.41.6. Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanacaktır. Testler 

esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmeyecektir. (Teknik 

Komisyon görmüştür) 

2.41.7. Etkileşimli Tahta Bilgisayar testlerinde sorun yaşaması durumunda, sorunu 

ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmayacaktır. 

(Teknik Komisyon görmüştür) 

2.41.8. LVD testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarında varsa "spread spectrum" 

özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS 

üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir. (Teknik Komisyon görmüştür) 

2.41.9. Etkileşimli Tahta Bilgisayar işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da 

resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde 

çalışacaktır. (Teknik Komisyon görmüştür) 

2.41.10. Sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve 

fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır. 

(Teknik Komisyon görmüştür) 

2.42. EMC, LVD testlerinin aynı laboratuarda yaptırılması zorunludur. (Teknik Komisyon 

görmüştür) 

 

 

2.43. ETKİLEŞİMLİ TAHTA BİLGİSAYARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

2.43.1. İŞLEMCİ 

2.43.1.1. Bilgisayar en az SPECint(R)_rate_base2006 (Version12.2) testinden en 

az 49 (kırkdokuz) puan alacaktır. Bu test 17025 akreditasyona sahip bir 

laboratuarda yaptırılacaktır. Muayene kabul komisyonu istediği 

takdirde  testleri firmalara komisyon huzurunda yaptırabilecektir. 

(İhale Komisyonu ve Teknik Komisyon bakmıştır) 

2.43.1.2. Etkileşimli Tahta Bilgisayarı mobil işlemciye sahip olacaktır.(İhale 

Komisyonu ve Teknik Komisyon bakmıştır) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

1.1) 

2.43.1.3. Veri yolu hızı en az 1066 MHz olmalıdır.  

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.1) 

2.43.1.4. En az çift çekirdek mimarisinde olmalıdır.  

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.1) 
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2.43.2. ANA BELLEK 

2.43.2.1. En az 4 GB kapasitede ve en az 1066 MHz hızında çalışan en az DDR3 

SDRAM bellek bulunmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.4.2) 

2.43.2.2. Single Channel DDR3 desteği olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

1.4.1) 

 

2.43.3. DİSK BİRİMLER 

2.43.3.1. En az 500 GB kapasitede SATA II mimarisinde disk bulunmalıdır. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.5) 

2.43.4. GİRİŞ / ÇIKIŞ İŞLEME ÜNİTESİ 

2.43.4.1. En az 2 adet dahili USB 2.0 (Haricen takılan USB hub vb gibi çözümler  

kabul edilmeyecektir), en az 1 adet mikrofon girişi, kulaklık çıkışı,  en az 1 

adet RJ-45 portlarına sahip olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

1.10.1- 1.10.2-1.10.3) 

2.43.5. EKRAN KARTI 

2.43.5.1. En az 512 MB ekran kartı dahili veya harici olacaktır. (bakınız VET Teknik 

Bilgi Broşürü 1.3) 

2.43.6. İLETİŞİM 

2.43.6.1. 10/100/1000Mbps hızlarını destekleyen Wake On LAN özelliği olan 

entegre ağ kartı bulunmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.19.4) 

2.43.6.2. Dahili veya harici 802.11 b/g/n Wireless adaptör olmalıdır. (bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 1.9.1 - 1.9.2) 

2.43.7. SES KARTI 

2.43.7.1. Dahili ses kartı ve stereo çıkış olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

1.8.1 - 1.8.2 – 1.8.3) 

 

2.43.8. DİĞER ÖZELLİKLER 

2.43.8.1. Her türlü malzemeye ait kullanım ve yardım kılavuzları da teslim 

edilmelidir.(Okul İdaresine sorunuz) 

2.43.8.2. Sistemin güncelleme ve kontrol işlemleri uzaktan yapılabilir olmalıdır. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.19.3) 

3. ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇERÇEVESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

3.1. Etkileşimli tahta çerçevesi ile ilgili çizim ve montajlar EK-8 gösterilmiştir. 

3.2. Üretime geçilmeden önce etkileşimli tahta çerçevesinin teknik çizimleri ve prototip 

muayenesi MEB tarafından teknik komisyona yaptırılacaktır. İhaleyi kazanan istekli 

Teknik Komisyonca uygunluk raporu verilen prototipin seri üretimini 

gerçekleştirecektir. (Teknik Komisyon görmüştür) 
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3.3. Etkileşimli tahtanın çerçevesi iki ana bölmeden oluşacaktır. Birincisi 65" LED ekranın 

montajının yapılacağı bölme, ikincisi ise yeşil tahtanın takıldığı bölmedir. Bu iki bölme 

üzerinde kayar kapak şeklinde emaye kaplı ve manyetik özellikli beyaz tahta yer 

alacaktır. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.3.1. Boyu 3400 mm olan Etkileşimli tahtada 65" LED ekran bölmesi ile yeşil tahta 

bölme birbirine eşit büyüklükte olacaktır. Boyu 2600 mm Etkileşimli tahtada 

ise farklı 65" LED ekran bölmesi ile yeşil tahta bölme farklı boyutlarda 

olabilir.  

 

3.3.2. 65" LED ekran sol yanı (beyaz tahtanın kapanma kenarı) ile bölme arasında en az 

10cm lik portlara ulaşma maksatlı, el girecek kadar bir boşluk bulunacaktır. 

3.3.3. Beyaz tahta ekranın üzerine kapatıldığında (kilitli vaziyette) 65" LED ekran 

bölmesini tamamen emniyetli bir şekilde kapatmalıdır. Bu durumda iken  dışardan 

müdahaleye imkan vermeyecek şekilde üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp 

takılabilir malzeme olmayacaktır. 

3.3.4. Beyaz tahta yeşil tahtanın üzerine kaydırıldığında (Beyaz tahta 65" LED 

ekranın üzerinden tamamen kaydırıldığında) 65" LED ekrana 150 dereceden 

(yandan) bakan bir göz tarafından rahatlıkla görülebilir bir pozisyonda 

monte edilecektir. Etkileşimli tahta çerçevesi, (65" LED ekranın vereceği 

görüntünün) öğrencilerin görüş alanına engel olmamalıdır. (bakınız VET Teknik 

Bilgi Broşürü 2.3) 

 

3.4. Tüm etkileşimli tahta çerçevesinde TSE, ISO, ASTM, DIN, standartlarının ilgili 

hükümleri geçerli olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.1) 

3.5. Etkileşimli tahta çerçevesi içerisinde uygunsuz hava koşullarında bile terlemeden 

kaynaklanan nem oluşmamalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.3) 

3.6. Yüklenici, etkileşimli tahta çerçevesinin kurulumu ve çalışması için ihtiyaç duyulacak 

parça, birim, modül, ürün ve benzeri gereksinimleri sağlayacaktır. (etkileşimli tahtayı 

inceleyiniz) 

3.7. Etkileşimli tahta çerçevesine ait, tüm malzemelerin dış yüzeyleri pürüzsüz, renk ve 

pütürlülük dağılımı üniform olacak, dış yüzeylerde herhangi bir çizik, çatlak, yarık, 

kabarcık, kırık, delik vb. olmayacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.5) 

3.8. Etkileşimli tahta çerçeve yapısında hasar gören bölümler değiştirilebilecek bir yapıda 

olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.6) 

3.9. Yeşil tahta ile beyaz tahta da kalem ve tebeşir kullanılırken tahtalarda oynama, sallanma, 

gıcırtı olmayacaktır. Genel kullanımda da çerçevenin yapısında esneme olmayacaktır. 

(Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.10. Etkileşimli tahta çerçevesinin ayakları (destek) hariç dış iskelet yapı alüminyum 

malzemeden imal edilecektir. Tüm alüminyum malzemeler; TS EN 755-2, TS EN 755-

9, EN AW - 5754 H22, TS EN 485-1, TS EN 485-2, TS EN 485-4 standartlarına uygun 

olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.9) 

3.11. Etkileşimli tahta çerçevesinin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları Dkp 

(Korozyona karşı beyaz kaplamalı) malzemeden üretilecek olup cıvata grupları DIN 

933, somunlar DIN 934, pullar DIN 125 ve yaylı rondelalar DIN 127 standardında 

olmalıdır. Kabin üzerindeki ana mukavemet bağlantılarında imbus (alyen ) başlıklı 
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cıvata, somun, pul ve yaylı rondela seti kullanılarak bağlantı gerçekleştirilmelidir. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.10) 

3.12. LED ekranın etkileşimli tahta çerçevesi içerisindeki konumu (sağda/solda) öğretmen 

masası tarafında olacak şekilde yapılacaktır. Kurulum yapılacak sınıflar ile ilgili 

detaylar MEB tarafından verilecektir. 

3.13. Teklif edilen tüm ürünler en az 5 yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır. (bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 1.21.1) 

3.14. Teklif edilen tüm ürünler kullanım ömrü boyunca Şartnamelerde belirtilen tüm 

kalite standartlarını ve güvenlik ile ilgili maddeleri sağlamalıdır.  (Teknik Komisyon 

görmüştür) 

 

3.15. KAFES ( İSKELET ) YAPISI  

 

3.15.1. Duvar boyutu 350 cm’den büyük olan sınıflara aşağıdaki tahta boyutları 

kullanılacaktır. 

3.15.1.1.  Kafes Yapısı, en az t=2,00mm kalınlığında alüminyum extrüzyon 

malzemeden yapılacaktır. Aliminyum extrüzyon en boyutu "D" (Xmm), LED 

ekranın derinliğine bağlı olarak istekli tarafından değiştirilebilir. Kafes yapısını 

oluşturan her bir kenar tek parçadan oluşacaktır.(Bakınız EK-8, Şekil_1_a), 

(Bakınız EK-8, Şekil_2) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.8) 

3.15.1.2. Kafes yapısında kullanılan alüminyum malzemelerin hepsi eloksallı 

olacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_1_b) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.4) 

3.15.1.3. Kafes, yarı modüler veya modüler çerçeve yapısında olacaktır. Montaj 

sonrası iskelet ebatları W=3400 x H1=1050 x H2=1900mm x D=en fazla 

300mm olacaktır. Bu çerçeve yapı, kafes köşelerinde, cıvatalı bağlantılar ile 

birleştirilecektir. (Bakınız EK-8, Şekil_2) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

6.3.2) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) (YEĞİTEK Kamu yararını gözeterek 

ilgili maddeki yükseği ( H2=2000mm) olarak belirlemiştir.) 

3.15.1.4. Kafes, sol yan modülde ekran kasa giriş çıkışını sağlamak maksatlı 

menteşeli bir kapak sistemi oluşturulacaktır. Kapak LED ekran üzerindeki 

kızaklı bilgisayar kasası giriş çıkışına engel olmayacaktır. Kendine özel kilidi 

olacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_3) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.7.1 – 

6.7.2 ) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.1.5. Kafesin,  her kenarda en az 2 ( iki ) noktadan olmak üzere; cıvatalı olarak, 

bağlanacaktır. Kafesteki mekanik birleştirmelerde minimum M5 Alyen-Imbus 

cıvata bağlantı seti ( Cıvata, pul, somun, yaylı rondela, vb. ) ile yapılacaktır. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.7) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.1.6. Etkileşimli tahta çerçevesi monitör boşluğunda 65" monitöre uygun 

askı aparatı bulunacaktır. Askı aparatı demonte yapıda 40x20x2mm profil 

ve 2mm DKP-6112 DC 01 malzeme sacla desteklenmiş yapıda en az 3 

taşıyıcı ayak ve ağırlık merkezine uygun şekilde yerleşim yapılacaktır. 

Ekran montaj paneli t=2mm kalınlığında DKP-6112 DC 01 malzemeden 

bükümlerle kuvvetlendirilecektir. Her ayak zemine en az 2 noktadan, 
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duvara en az 2 noktadan en az 10x70 çelik dübeller ile bağlanacaktır. 

(Bakınız EK-8, Şekil_4) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.3.1- 6.3.3 – 6.3.4 – 

6.3.5 – 6.3.6 ) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.1.7. Kafes kurulu iken beyaz tahta ve yeşil tahta, önden sökülebilir ve 

takılabilir olacaktır. Kafes kurulu iken LED ekran askı aparatına önden veya 

yeşil tahta bölümünden kaydırılarak monte edilecektir. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 6.4.2- 6.5.2 – 6.1.2) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.1.8. Beyaz tahta sağa sola kaydırma sistemi en az 20.000 defa aç/kapa işlemine 

dayanıklı olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.6.1) 

3.15.1.9. Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanılabilir alanı en fazla olacak şekilde 

planlanmalıdır. (Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon 3.15.1.9 maddesini 

onaylamıştır.)   

3.15.1.10. Kafes içerisinde; Beyaz tahta, ekran ve yeşil tahtanın önünde olacaktır. 

Beyaz tahta üstten en az iki noktadan dört tekerlekli olacak şekilde, hareketli 

alttan merkezlemeli olacaktır. (Bakınız Ek -8, Şekil_5_a), (Bakınız Ek -8, 

Şekil_5_b), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_c), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_d), (Bakınız 

Ek -8, Şekil_5_e), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_f), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_g) 
(Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon 3.15.1.10 maddesini onaylamıştır.)  

3.15.1.10.1. Beyaz tahta tekerlek kapanma noktalarında stoper olacaktır. 

Stoper aynı zamanda 10 cm den etkili frenleme mekanizmasına sahip 

olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.6.2) (Etkileşimli Tahtayı 

inceleyiniz) 

 

3.15.1.10.2. Beyaz tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal 

malzemeden olacaktır. Tahtanın rengi beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, 

beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır. (Bakınız 

EK-8, Şekil_6_a) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.4.4 – 6.4.5 - 6.4.6)   

3.15.1.10.3. Beyaz tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini 

arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm 

kalınlığında ki sunta yonga levha malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine 

bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle 

yapıştırılacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_6_b) (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 6.4.7 – 6.4.8) 

3.15.1.10.4. Beyaz tahtanın çevresi en az 1mm lik alüminyum kenarlık çerçeve 

ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 6.4.9) 

3.15.1.10.5. Beyaz tahtanın kilitlenme noktası tarafında, alt kısmına sağa 

sola kaydırma esnasında kullanılmak maksatlı max 50mm çapında 

metal veya plastik topuz (tutamaç) eklenecektir. (Bakınız EK-8, 

Şekil_6_a) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.4.10) (bakınız Modül)  

3.15.1.10.6. Yeşil tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal 

malzemeden olacaktır. tahtanın rengi yeşil yarı mat renkte, pürüzsüz, 

tebeşir kullanımına uygun olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

6.5.4 – 6.5.5 - 6.5.6) 
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3.15.1.10.7. Yeşil tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini 

arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm 

kalınlığında sunta malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin 

arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır. 

(Bakınız EK-8, Şekil_6_b) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.5.7- 6.5.8)   

3.15.1.10.8. Yeşil tahtanın çevresi en az 1mm lik alüminyum kenarlık çerçeve 

ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 6.5.9) 

3.15.1.10.9. Yeşil ve beyaz tahta için kullanılan emaye kaplı levhanın seramik 

sertliği uluslararası kalite normlarına uygun olacaktır. (bakınız VET Teknik 

Bilgi Broşürü 6.4.11 - 6.5.10)  

3.15.1.10.10. Yeşil ve beyaz yazı tahtasının arka yüzeyine en az 0,30 mm 

kalınlığında galvanizli sac yeterli basınçta kontak tutkalı ile 

yapıştırılacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.4.8 - 6.5.8) 

3.15.1.10.11. Yeşil ve beyaz tahtaların her iki yüzey kaplaması eksiksiz ve tek 

parça olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.4.3 – 6.5.3)   

3.15.1.10.12. Yeşil ve beyaz tahtaların yüzeylerinde herhangi bir gönyesizlik 

ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır. (Etkileşimli 

Tahtayı inceleyiniz)             

3.15.1.11. Kafes içerisinde yeşil tahta ekranın sağ yan kısmında hareketsiz sabit 

yapıda alt kısımdan merkezlemeli üst köşe kısımlarından 1 er adet cıvata 

bağlantı seti ile kolay sökülebilir yapıda bağlanacaktır. (Bakınız EK-8, 

Şekil_7_a) (Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon 3.15.1.11 maddesini 

onaylamıştır.) 

3.15.1.11.1. Yeşil Tahta tebeşir tozu tahliyesi için alt profil tam boyunca alt 

kısma 7mm çapında, max100mm aralıklarla delikler ilave edilecek olup 

tahliye kolaylığı için Beyaz tahta sağ-sol yan alt kısmına tahta kalınlığı 

kadar, tahta alt taban kısmına değerek süpürme işlemini gerçekleştirecek 

kadar kıl fırça monte edilecektir. (Bakınız EK-8, Şekil_7_b) (Etkileşimli 

Tahtayı inceleyiniz)             
3.15.1.11.2. Yeşil Tahta tebeşir tozundan Ekranı korumak maksatlı yeşil tahta 

(beyaz tahta arkasına değecek şekilde) sağ kısmına Genişliği en az 25mm 

yüksekliği yeşil tahta yüksekliği boyunca  kıl fırça monte edilecektir. 

(Bakınız EK-8, Şekil_7_c) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz)  
3.15.1.11.3. Yeşil Tahtanın arka bölmesi ile LED ekranın bölmesi birbirinden 

DKP sac ile bölünecektir. Bu bölme kolay sökülebilir yapıda olmalıdır. 

(Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon 3.15.1.11.3 maddesini 

onaylamıştır.) 

3.15.1.12. Etkileşimli tahta kilit sistemi sol yan orta kısımda beyaz tahtayı 

kilitleyebilecek şekilde ve hareketli sol yan profil kapak, sağ yan orta kısımdan 

kilitleyebilecek şekilde olacaktır. Sol yan profil kapağın konumu kızaklı 

bilgisayar cihazının takılıp/çıkartılmasına uygun konumda olacaktır. (Bakınız 

EK-8, Şekil_8_a), (Bakınız EK-8, Şekil_8_b) (Bu madde Öğretmen masası 

sınıfın, sol tarafında olarak düşünülmüştür. Öğretmen masası sınıfın sağ 
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tarafında olması durumunda madde simetrik yapıya uygun olarak 

anlaşılmalıdır.) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.1.13. Kilitler açılarak kolayca değiştirilebilecek şekilde montaj edilecektir. 

Kilitlerin çalışmasına yönelik; açma ve kapatma/kilitleme 

fonksiyonelliğinde sıra dışı zorlayıcı bir kuvvet gerektirmeyecektir. 

(Bakınız EK-8, Şekil_9), (Bakınız EK-8, Şekil_9 a muadil farklı bir 

kilitleme yöntemi Teknik Komisyonun onaylama raporu ile kabul 

edilebilir.) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.1.14. Etkileşimli tahta çerçevesi kapalı ve kilitli durumda iken dışardan 

müdahaleye imkan vermeyecek, üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir 

malzeme olmayacaktır. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.1.15. Etkileşimli tahtanın ön sol/sağ alt kısmında silgi, kalem vb. Araçları 

koymak için aparat olmalıdır. (Bakınız EK-8, Şekil_10) (Etkileşimli Tahtayı 

inceleyiniz) 

3.15.1.16. Etkileşimli tahtada kullanılacak kablo girişleri bağlantı prizi tarafında, 

Etkileşimli tahta kafesinin altından kablo kanalı (kablo kanalının duvara sıfır 

monte edilerek sonlandırıldığı dikkate alınmalıdır.) dar kenarına uyumlu dar 

çapı 50 mm oval giriş bulunmalıdır. Giriş kenarları kabloları kesmeyecek 

özellikte veya kenarlığa sahip olmalıdır. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.1.17. Etkileşimli tahta çerçevesine ait yüzeylerde, deliklerde ve kenarlarda 

çapak, kesici yapılar olmayacaktır. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.1.18. Etkileşimli tahta ve çerçevesinin farklı konumlarına ait profil görüntüleri 

yer almaktadır. Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanıma hazır konumda (Bakınız 

EK-8, Şekil_11_a), Yeşil tahta-beyaz tahta ve 65" LED ekran görünür 

konumda (Bakınız EK-8, Şekil_11_b), Beyaz tahta + 65" LED kullanıma 

hazır konum (Bakınız EK-8, Şekil_11_c) (ilgili ekleri gözden geçiriniz)  

3.15.2. Duvar boyutu 270cm - 350 cm aralığındaki sınıflara aşağıdaki tahta boyutları 

kullanılacaktır. 

3.15.2.1. Kafes Yapısı, en az t=2,00mm kalınlığında alüminyum extrüzyon 

malzemeden yapılacaktır. Aliminyum extrüzyon en boyutu "D" (Xmm), LED 

ekranın derinliğine bağlı olarak istekli tarafından değiştirilebilir. Kafes yapısını 

oluşturan her bir kenar tek parçadan oluşacaktır.(Bakınız EK-9, Şekil_1), 

(Bakınız EK-9, Şekil_2) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.8)  

3.15.2.2. Kafes yapısında kullanılan alüminyum malzemelerin hepsi eloksallı 

olacaktır. (Bakınız EK-9, Şekil_1) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.4)  

3.15.2.3. Kafes, yarı modüler veya modüler çerçeve yapısında olacaktır. Montaj 

sonrası iskelet ebatları W=2600 x H1=1050 x H2=1900mm x D=en fazla 

300mm olacaktır. Bu çerçeve yapı, kafes köşelerinde, cıvatalı bağlantılar ile 

birleştirilecektir. (Bakınız EK-9, Şekil_2) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

6.3.2) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) (YEĞİTEK Kamu yararını gözeterek 

ilgili maddeki yükseği ( H2=2000mm) olarak belirlemiştir.) 
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3.15.2.4. Kafes, sol yan modülde ekran kasa giriş çıkışını sağlamak maksatlı 

menteşeli bir kapak sistemi oluşturulacaktır. Kapak LED ekran üzerindeki 

kızaklı bilgisayar kasası giriş çıkışına engel olmayacaktır. Kendine özel kilidi 

olacaktır. (Bakınız EK-9, Şekil_3) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.7.1) 

(Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.2.5. Kafesin her kenarda en az 2 ( iki ) noktadan olmak üzere; cıvatalı olarak, 

bağlanacaktır. Kafesteki mekanik birleştirmelerde minimum M5 Alyen-Imbus 

cıvata bağlantı seti ( Cıvata, pul, somun, yaylı rondela, vb. ) ile yapılacaktır. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.2.7) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz)  

3.15.2.6. Etkileşimli tahta çerçevesi monitör boşluğunda 65" monitöre uygun 

askı aparatı bulunacaktır. Askı aparatı demonte yapıda 40x20x2mm profil 

ve 2mm DKP-6112 DC 01 malzeme sacla desteklenmiş yapıda en az 3 

taşıyıcı ayak ve ağırlık merkezine uygun şekilde yerleşim yapılacaktır. 

Ekran montaj paneli t=2mm kalınlığında DKP-6112 DC 01 malzemeden 

bükümlerle kuvvetlendirilecektir. Her ayak zemine en az 2 noktadan, 

duvara en az 2 noktadan en az 10x70 çelik dübeller ile bağlanacaktır. 

(Bakınız EK-9, Şekil_4) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.3.1- 6.3.3 – 6.3.4 – 

6.3.5 – 6.3.6) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.2.7. Kafes kurulu iken beyaz tahta ve yeşil tahta, önden sökülebilir ve 

takılabilir olacaktır. Kafes kurulu iken LED ekran askı aparatına önden veya 

yeşil tahta bölümünden kaydırılarak monte edilecektir. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 6.4.2 – 6.5.2) (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.2.8. Beyaz tahta sağa sola kaydırma sistemi en az 20.000 defa aç/kapa işlemine 

dayanıklı olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.6.1) 

3.15.2.9. Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanılabilir alanı en fazla olacak şekilde 

planlanmalıdır. (Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon 3.15.2.9 maddesini 

onaylamıştır.) 

3.15.2.9.1. Kafes içerisinde; Beyaz tahta iki bölümden oluştuğu için, ekran ve 

yeşil tahtanın önünde olacaktır. Beyaz tahta bölümleri üstten en az iki 

noktadan dört tekerlekli olacak şekilde, hareketli alttan merkezlemeli 

olacaktır. (Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon 3.15.2.10 maddesini 

onaylamıştır.) 

3.15.2.9.2. Beyaz tahta tekerlek kapanma noktalarında stoper olacaktır. 

Stoper aynı zamanda 10 cm den etkili frenleme mekanizmasına sahip 

olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.6.2) (Etkileşimli Tahtayı 

inceleyiniz) 

3.15.2.9.3. Beyaz tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal 

malzemeden olacaktır. tahtanın rengi beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, 

beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır. (Bakınız 

EK-9, Şekil_5) (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.4.4-6.4.5-6.4.6)   

3.15.2.9.4. Beyaz tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini 

arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm 

kalınlığında ki sunta yonga levha malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine 
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bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle 

yapıştırılacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.4.7 – 6.4.8) 

3.15.2.9.5. Beyaz tahtanın çevresi en az 1mm lik alüminyum kenarlık çerçeve 

ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 6.4.9) 

3.15.2.9.6. Beyaz tahtanın ön sağ alt kısmına sağa sola kaydırma esnasında 

kullanılmak maksatlı max 50mm çapında metal veya plastik topuz 

(tutamaç) eklenecektir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.4.10) (bakınız 

Modül)   

3.15.2.9.7. Yeşil tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal 

malzemeden olacaktır. tahtanın rengi yeşil yarı mat renkte, pürüzsüz, 

tebeşir kullanımına uygun olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

6.5.4 – 6.5.5 – 6.5.6) 

3.15.2.9.8. Yeşil tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini 

arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm 

kalınlığında sunta malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin 

arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.5.7 – 6.5.8)    

3.15.2.9.9. Yeşil tahtanın çevresi en az 1mm lik alüminyum kenarlık çerçeve 

ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi 

Broşürü 6.5.9)   

3.15.2.9.10. Yeşil ve beyaz tahta için kullanılan emaye kaplı levhanın 

seramik sertliği uluslararası kalite standardı EN101 normuna uygun 

olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.4.11 - 6.5.10 )   

 

3.15.2.9.11. Yeşil ve beyaz yazı tahtasının arka yüzeyine en az 0,30 mm 

kalınlığında galvanizli sac yeterli basınçta kontak tutkalı ile 

yapıştırılacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.4.8 - 6.5.8)   

3.15.2.9.12. Yeşil ve beyaz tahtaların her iki yüzey kaplaması eksiksiz ve tek 

parça olacaktır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 6.4.3 – 6.5.3)    

3.15.2.9.13. Yeşil ve beyaz tahtaların yüzeylerinde herhangi bir gönyesizlik 

ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır. (Etkileşimli 

Tahtayı inceleyiniz)             
3.15.2.9.14. Kafes içerisinde yeşil tahta ekranın sağ yan kısmında hareketsiz 

sabit yapıda alt kısımdan merkezlemeli üst köşe kısımlarından 1 er adet 

cıvata bağlantı seti ile kolay sökülebilir yapıda bağlanacaktır. (Seri üretime 

geçmeden önce Teknik Komisyon 3.15.2.9.14 maddesini onaylamıştır.)  

3.15.2.9.15. Yeşil Tahta tebeşir tozu tahliyesi için alt profil tam boyunca alt 

kısma 7mm çapında, max100mm aralıklarla delikler ilave edilecek olup 

tahliye kolaylığı için Beyaz tahta sağ-sol yan alt kısmına tahta kalınlığı 

kadar, tahta alt taban kısmına değerek süpürme işlemini gerçekleştirecek 

kadar kıl fırça monte edilecektir. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz)             
3.15.2.9.16. Yeşil Tahta tebeşir tozundan Ekranı korumak maksatlı yeşil tahta 

(beyaz tahta arkasına değecek şekilde) sağ kısmına Genişliği en az 25mm 

yüksekliği yeşil tahta yüksekliği boyunca  kıl fırça monte edilecektir. 

(Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz)   
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3.15.2.9.17. Yeşil Tahtanın arka bölmesi ile LED ekranın bölmesi birbirinden 

DKP sac ile bölünecektir. Bu bölme kolay sökülebilir yapıda olmalıdır. 

(Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon 3.15.2.9.17 maddesini 

onaylamıştır.) 

3.15.2.10. Etkileşimli tahta kilit sistemi sol yan orta kısımda beyaz tahtayı 

kilitleyebilecek şekilde ve hareketli sol yan profil kapak sağ yan orta kısımdan 

kilitleyebilecek şekilde olacaktır. Sol yan profil kapağın konumu kızaklı 

bilgisayar cihazının takılıp/çıkartılmasına uygun konumda olacaktır. (Bakınız 

EK-9, Şekil_6) (Bu madde Öğretmen masası sınıfın, sol tarafında olarak 

düşünülmüştür. Öğretmen masası sınıfın sağ tarafında olması durumunda 

madde simetrik yapıya uygun olarak anlaşılmalıdır.) (Etkileşimli Tahtayı 

inceleyiniz) 

 

3.15.2.10.1. Beyaz Tahtalar iki bölümden oluştuğu için tahta kilitlendikten sonra 

iki bölüm açılmayacak şekilde tasarlanmalıdır. İki beyaz tahta açık 

konumda iken LED ekran bölmesini tam olarak kapatmalıdır. Açık 

konumda iken, orta kısımda bulunan beyaz tahta diğer beyaz tahtanın 

altına geçmeyecek şekilde stoper bulundurmalıdır. (Etkileşimli Tahtayı 

inceleyiniz) 

3.15.2.10.2. Kilitler açılarak kolayca değiştirilebilecek şekilde montaj 

edilecektir. Kilitlerin çalışmasına yönelik; açma ve kapatma/kilitleme 

fonksiyonelliğinde sıra dışı zorlayıcı bir kuvvet gerektirmeyecektir. 

(Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz)  

3.15.2.11. Etkileşimli tahta çerçevesi kapalı ve kilitli durumda iken dışarıdan 

müdahaleye imkan tanıyacak üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir 

malzeme olmayacaktır. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.2.12. Etkileşimli tahtanın ön orta alt kısmında silgi, kalem vb. Araçları 

koymak için aparat olmalıdır. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.2.13. Etkileşimli tahtada kullanılacak kablo girişleri bağlantı prizi tarafında, 

Etkileşimli tahta kafesinin altından kablo kanalı (kablo kanalının duvara sıfır 

monte edilerek sonlandırıldığı dikkate alınmalıdır.) dar kenarına uyumlu dar 

çapı 50 mm oval giriş bulunmalıdır. Giriş kenarları kabloları kesmeyecek 

özellikte veya kenarlığa sahip olmalıdır. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz)  

3.15.2.14. Etkileşimli tahta çerçevesine ait yüzeylerde, deliklerde ve kenarlarda 

çapak, kesici yapılar olmayacaktır. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 

3.15.2.15. Etkileşimli tahta ve çerçevesinin farklı konumlarına ait profil görüntüleri 

yer almaktadır. (Bakınız EK-9, Şekil_7) (ilgili ekleri gözden geçiriniz) 
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4. ETKİLEŞİMLİ TAHTA YAZILIM GENEL ÖZELLİKLERİ  

4.1. Yazılım sisteme kurulu olarak gelecektir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.17.1) 

(bakınız Modül)    

4.2. Yazılımı kendi üzerinden ayarlanabilen ürün, güncelleme servisi ile otomatik olarak 

güncellemeleri uyarı ile göstererek yapabilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

1.18.17)      

4.3. Yazılım kullanıcılara sol ve sağ fare kullanımı imkânı vermelidir. Bunu yüzey üzerinden 

de sağlayabilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.2)    

4.4. Yazılımın ilave bir maliyeti olmamalı, ağa bağlı herhangi bir bilgisayar, dizüstü veya 

tablet PC bağlı etkileşimli tahta ile çalışabilmeli ve ilave donanım ihtiyacı olmamalıdır. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.9)    

4.5. Ücretsiz olarak yazılım limitsiz bilgisayara kurulabilmeli (internetten indirilebilmeli), 

öğrenci ve öğretmenler yazılımı ev, okuldaki bilgisayarlarına kurabilmelidir. (bakınız 

VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.8)    

4.6. Etkileşimli tahta yazılım güncellemeleri online olarak ve ücretsiz güncellenebilmelidir. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.15)    

4.7. Üçüncü parti uygulamalarına yazmayı desteklemelidir; örneğin Microsoft Excel®, 

Word ve PowerPoint®, Adobe®, veya AutoCAD® yazılımı gibi. Notların el yazısından 

metin haline dönüştürülebilme özelliği olmalı ve dijital ya da metin notlar bu 

uygulamalar içerisine kaydedilebilmelidir. PowerPoint dosyalarına aktarılabilmeli ya da 

PowerPoint dosyalarından alınabilmelidir. PowerPoint yazılımında hazırlanmış ders ve 

sunumlar tahta yazılımında açılabilmelidir. Kolay veri paylaşımı için tahta yazılımında 

yapılan işlemler, yazımlar ve dokümanlar kendi dosya formatı dışında HTML, Resim 

(JPEG, GIF, BMP,PNG), PDF, PPT(PowerPoint) formatlarında da kaydedilebilmelidir. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.4 – 1.18.5)    

4.8. Etkileşimli tahta yazılımı içinden hazır ders aktiviteleri ve ücretsiz online müfredat 

kaynaklarına direkt link olmalıdır. Aynı zamanda yerel içeriği, okulların 

ayarlayabileceği bir alan linki olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.6)    

4.9. Etkileşimli tahta yazılımı içinde bulunan el yazısı tanıma özelliği olmalıdır. El yazısı 

tanıma özelliği Türkçe destekli olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.10)    

4.10. Etkileşimli tahta yazılımı üzerinde bir nesne üzerine tıklanarak yeniden düzenlenebilir 

(hareket, çevirme, klonlanma, tersyüz edilebilme, kilitleme, yeniden boyutlandırma, 

düzenlenebilme, saydam yapılabilme) olmalıdır. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 

1.18.11)    

4.11. Ekran üzerindeki tüm aktiviteleri (Etkileşimli tahta yazılımı veya masaüstünde yapılan 

her türlü uygulamalar da dahildir.) ve konuşmacının seslerini bir dijital video dosyası 

olarak kaydedebilmelidir. Kullanılan format ya da PDF olarak, çalışılan doküman bir 

link ile e-mail atılabilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.1)    

4.12. Etkileşimli tahta yazılımında; çizilen çizgi, dörtgen, üçgen, daire gibi şekilleri otomatik 

olarak düzeltmelidir. Yazılan metinleri etkileşimli tahta yazılımında ve harici 

yazılımlarda(MS Word, Excel, Power Point  gibi) dijital karaktere dönüştürebilmelidir. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.12)    

4.13. Ders anlatımlarını (her türlü ses) ve tahta üzerinde yapılan çizim ve yazı çalışmalarını 

yazılım sayfa sayfa kaydedebilmeli ve yapılan bu kayıtlar istenildiğinde tekrar tahta 
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yüzeyine getirilebilmelidir. Gerektiğinde yazıcıdan çıktı olarak alınabilmelidir. (bakınız 

VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.16)    

4.14. Etkileşimli tahta yazılımı üzerinde yapılan işlemleri kaydedebilmelidir. (bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 1.18.14)    

4.15. Yazılımın Tablet PC desteği olmalıdır. Yazılım Windows, Pardus, MacOs işletim 

sistemleriyle çalışan tüm platformlarda olmalıdır. Yazılımın Pardus desteği, 

Etkileşimli Tahtaların teslim edildiği tarih itibariyle hazır değilse TÜBİTAK 

tarafından bu durum belgelendirildiği takdirde talep edilmeyecektir. (bakınız VET 

Teknik Bilgi Broşürü 1.18.19)    

4.16. Sanal klavye seçeneği olmalı ve bu klavye ile tahta üzerinden dokunularak yazı 

yazılabilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.3)    

4.17. Yazılım üzerindeki üst araç barı kolay erişim için tahtanın alt kenarına tek dokunuşla 

indirilebilmelidir. Sol yanda bulunan ara yüz ise kullanıcının tahtayı sağdan ya da 

soldan kullanabileceği şekilde tek dokunuşla hareket edebilmelidir. (bakınız VET Teknik 

Bilgi Broşürü 1.18.16)    

4.18. Yazılımdan, çalışılan sayfa en az ikiye bölünerek farklı iki sayfa ekranı olarak 

çalışılabilmelidir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.8)    

4.19. Yazılım araçlarından kolayca tablo yapılabilme özelliği olmalıdır. (bakınız VET Teknik 

Bilgi Broşürü 1.18.7)    

4.20. Yazılımın en üst özelliklerini kapsayan son sürümü orijinal lisanslı yazılım medyası ile 

verilecektir. (bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.18.20)    

5. GARANTİ, STANDART ve KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

5.1. Cihaz en az 5 yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Garanti süresince bakım, onarım ve 

yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Ürüne ait CE belgesi verilecektir. 

(bakınız VET Teknik Bilgi Broşürü 1.21.1 )    

5.2. Yüklenici firma arıza yapan garantili cihazın onarımını, kendisine bildirim yapıldığı 

tarihten itibaren beş (5) gün içinde cihaza müdahale edecek ve en geç on (10) gün içinde 

bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. Çalıştırılamadığı takdirde 30 uncu güne kadar 

kullanmak üzere aynı özellikte çalışır durumda ki bir sistem verilecektir. Bu süre içerisinde  

firma tarafından gerçekleştirilemedi ise bedelsiz olarak yenisi kurulacaktır. (bakınız VET Teknik 

Bilgi Broşürü 1.21.2)    

6. SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME 

6.1. Cihaz, taşınmaya uygun ve tüm aksesuarları ile orijinal ambalaj içerisinde olacaktır. (Okul 

İdaresine sorunuz) 

6.2. Aksesuar listesi, orijinal Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu,  yurt çapındaki servis 

merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi,  makinelerin ambalajlarına naylon kılıf 

içerisinde konulacaktır. (Okul İdaresine sorunuz) 

 

6.3. Etkileşimli Tahta çerçevesi; çerçeve iskelet yapısının sağ yan üst kısmına sürekliliği 

sağlamak amacı ile proje adı, yüklenici firmanın adı, telefon ve faks numarasını (alan 

kodu ile birlikte), garanti başlangıç ve bitiş tarihleri gösteren PVC kaplı en az 50x100 mm 

ebadındaki metal levha monte edilmiş (4 noktadan perçinli) olacaktır. Yazılan bilgiler 

silinmeyecek ve çıkmayacak özellikte olacaktır. (Etkileşimli Tahtayı inceleyiniz) 
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7. MONTAJ ve İŞLETMEYE ALMA 

7.1. Tüm şartname ve eklerinde tanımlanan donanımlar ücretsiz olarak kurulacak, 

gerekli güncelleme işlemleri yapılmış halde ve işler vaziyette teslim edilecektir. 

Teslimat yapılmadan önce oluşabilecek kurum listelerindeki farklılıklar (yeni 

kurum açılması, kurum kapanması, isim değişmesi v.b) olabileceğinden kurumlara 

ait güncel verileri yüklenici idareden talep edecektir. (Kurulum sürecini Okul 

İdaresine sorunuz) 

 

7.2. Etkileşimli tahta çerçevesi, düz duvara sıfır konumda bağlantı kanalına göre uyumlu 

monte edilecektir. Montaj EK-8 e uygun olarak yapılacaktır. (Alt yapı kurulumu ile 

yapılacaktır. Alt yapı muayene komisyonu tarafından bakılacaktır.)  

(Etkileşimli Tahtanın kurulumunun yapılacağı duvarlardaki tadilat ihtiyacı okul 

idaresince giderilecektir. Vestel firması sadece cihazın kurulumundan sorumludur. 

Kurulumun yapılacağı duvar ile ilgili Vestel firmasının keşif sırasında yaptığı bildirim 

gereği gerekli yapısal düzeltmeler muayene tarihine kadar Okul İdaresince 

giderilmediyse mücbir sebep sayılacaktır. Mücbir sebepler Muayene Kabul Komisyonu 

tarafından olumlu değerlendirilecektir. Firma kurulumu yapılacak Alüminyum çerçeve 

(Frame) yapısını ve LCD ekranı orijinal kutusunda okul idaresine teslim edecektir. Vestel 

firma yetkilisi duvar için gerekli düzeltmeler yapıldığında bilgi vermek kaydı ile 

kurulumun 7(yedi) gün içinde servis tarafından yapılacağını Okul İdaresine yazılı olarak 

taahhüt edecektir. Mücbir sebeple montajı firma tarafından taahhüt ile daha sonra 

gerçekleştirilecek tahta sayısı ile ilgili bilgiler Modüle işlenecektir. Mücbir sebeple 

montajı daha sonra yapılacak Etkileşimli Tahtalarla ilgili Muayene Komisyonunun ilave 

bir yükümlülüğü yoktur.)  

7.3. Montaj sonrası bağlantı kabloları boyunca ekran arkasından spiral ile toplanacaktır. 

(bakınız Modül)  

8. EĞİTİM 

Yoktur. 

9. ÖZEL ŞARTLAR 

Yoktur. 
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EKLER: 

EK-1 Marka/Model Tablosu  

EK-2 EMC Test Adımları Formu  

EK-3 LVD Test Adımları Formu  

EK-4 "Fatih Projesi" Amblemi Özellikleri  

EK-5 Konnektör Pin Dizilişi  

EK-6 Konnektör Düzeni  

EK-7 Takılabilir Modül 

EK-8 Etkileşimli Tahta ve Çervesinin Montaj Resmi  (350cm’den Büyük Sınıflar için) 

EK-9 Etkileşimli Tahta ve Çervesinin Montaj Resmi  (270cm-350cm arası Sınıflar için) 

 

 

 

 

 

 

 

Tuğrul KARAPINAR Harun ÇİÇEK Ferhat GÜNEŞ İskender H. SARI 

Komisyon Başkanı Üye Üye(Ağ Alt Yap.) Üye(Ağ Alt Yap.) 

    

Özge TULİS Alper EFE Adem EYLENCE 

Üye Üye Üye 
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EK-1 MARKA/MODEL TABLOLARI      (Test süreçlerini ilgilendirmektedir. Teknik Komisyon 

görmüştür.)                                    

 

  ÜRETİCİ FİRMA 

 

MARKA MODEL ÖZELLİKLERİ 

E
T

K
İL

E
Ş

İM
L

İ 
T

A
H

T
A

 

B
İL

G
İS

A
Y

A
R

 I
 

Anakart 
 

      

İşlemci 
 

      

Hafıza 
 

      

Sabit disk 
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EK-2 EMC TEST ADIMLARI FORMU       (Test süreçlerini ilgilendirmektedir. Teknik 

Komisyon görmüştür.)                                                     

 

NO TEST ADIMLARI UYGULANDI 

1 Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan USB 2.0 desteği açılacaktır.  

2 
Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan varsa seri port ve paralel port 

açılacaktır. 
 

3 EMC testlerinde CE belgesine sahip USB bellek kullanılacaktır.  

4 

TS EN 55022:2009 veya EN 55022:2006 içerisinde yer alan cihaz test 

konfigürasyonu portları doluluğu aşağıdaki gibi olacaktır; 

a. Etkileşimli Tahta üzerindeki USB çıkışına 1 adet CE sertifikalı USB bellek takılacaktır. 

b. Etkileşimli Tahta üzerindeki Ethernet portu doldurulacaktır. 

  

 

5 
Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanacaktır. Testler 

esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmeyecektir. 
 

6 
Etkileşimli Tahta testlerinde sorun yaşaması durumunda, sorunu ortadan 

kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmayacaktır. 
 

7 

EMC testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarının varsa "spread 

spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer 

BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir. 

 

8 

Etkileşimli Tahta Bilgisayar işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya 

da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde 

çalışacaktır. 

 

9 

Sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans 

ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu 

olmayacaktır. 

 

 

 

……………………………….. firmasına ait Etkileşimli Tahtaya ait ………………... 

Nolu  EMC Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak yapılmıştır. 

 

 

Testi yapan laboratuarın kaşesi 
Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı 

…/… /2011 
İmza 
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EK-3 LVD TEST ADIMLARI FORMU  (Test süreçlerini ilgilendirmektedir. Teknik Komisyon 

görmüştür.)                                                 

 

NO TEST ADIMLARI UYGULANDI 

1 Etkileşimli Tahta Bilgisayarının  BIOS undan USB 2.0 desteği açılmıştır.   

2 
Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan varsa seri port ve paralel port 

açılmıştır. 
  

3 LVD test adımlarından olan ısı testi 40 derecede yapılmıştır.   

4 
LVD testinde "Clearances, creepage distances and distances through insulation" 

fiziki olarak kontrol edilmiştir. 
 

5 
Tüm testler sadece bir  Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanmıştır. Testler 

esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmemiştir. 
 

6 
Etkileşimli Tahta testlerinde sorun yaşaması durumunda, sorunu ortadan 

kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmamıştır. 
 

7 

LVD testleri esnasında  Etkileşimli Tahta Bilgisayarının  "spread spectrum" 

özelliği kapalıdır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılmış, eğer BIOS üzerinde yok 

ise kullanılmadığı kontrol edilmiştir 

 

8 

Etkileşimli Tahta Bilgisayar işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya 

da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde 

çalışacaktır. 

 

9 
Sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans 

ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu değildir. 
 

  
 

 
  

  

……………………………….. firmasının  Etkileşimli Tahtaya  ait 

…………….. Nolu  LVD Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak 

yapılmıştır.  

  

  

 

 

 

 

  

  Testi yapan laboratuarın kaşesi   

     

  Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı   

  …/… /2011   

     

  

İmza 
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EK-4 "FATİH PROJESİ" AMBLEMİ ÖZELLİKLERİ    (Seri üretime geçmeden önce Teknik 

Komisyon EK-4 "FATİH PROJESİ" Amblemi Özellikleri maddesini onaylamıştır.)    (bakınız Modül)                  

1. Etkileşimli tahtanın amblemi dijital ortamda "Adobe İllusturator" formatında olacaktır. 

Bu formatı  istekli EĞİTEK'den talep edecektir. 

2. Amblem yapışkanlı etiket "sticker" haricinde uygun baskı metodu (Serigrafi, Tampon, In-

Mold Roller baskı yöntemlerinden herhangi biri) ile direk malzeme/yüzey üzerine kalıcı 

çıkmayacak şekilde basılacaktır.  

3. "Fatih Projesi" Amblemi; 

3.1. Ekranın görünür yerinde simetrik yapıyı bozmayacak yapıda olacaktır. 

3.2. İsteklinin önerileriyle birlikte, Teknik Komisyon cihaza özgü yapıyı göz önünde 

bulundurarak amblemin konumu ve büyüklüğüne karar verecektir. 

4. Üretim öncesi Logo/Amblem uygulamasının örneği Teknik komisyonca görülmesi 

sağlanacaktır. Üretim sırasında renklerde oluşacak "renk kirlenmesi" kabul 

edilmeyecektir.  
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EK-5 KONNEKTÖR PİN DİZİLİŞİ       (Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon EK-5 

Konnektör Pin Dizilişi maddesini onaylamıştır.)                                

            

Pin 
No 

Signal Description I/O  Pin 
No 

Signal Description I/O 

40 +12V~+19V Power -  80 GND Ground - 

39 +12V~+19V Power -  79 GND Ground - 

38 +12V~+19V Power -  78 GND Ground - 

37 +12V~+19V Power -  77 GND Ground - 

36 +12V~+19V Power -  76 GND Ground - 

35 +12V~+19V Power -  75 GND Ground - 

34 +12V~+19V Power -  74 PWR_STATUS PowerGood OUT 
(OC) 

33 +12V~+19V Power -  73 PS_ON# Pluggable Signal 
ON 

IN 

32            GND Ground -  72 PB_DET Pluggable Board 
Detect 

OUT 

31 HDMI_HPD DVI/HDMI IN  71 HDMI_CEC HDMI CEC I/O 

30 HDMI_DDC_CLK DVI/HDMI I/O  70 AZ_UNEOUT_R Audio-Rch OUT 

29 HDMI_DDC_DATA DVI/HDMI I/O  69 AZ_UNEOUT_L Audio-Lch OUT 

28 GND Ground -  68 GND Ground - 

27 TMDS2+ DVI/HDMI OUT  67 USB_PP0 USB I/O 

26 TMDS2- DVI/HDMI OUT  66 USB_PN0 USB I/O 

25 GND Ground -  65 GND Ground - 

24 TMDS1+ DVI/HDMI OUT  64 USB_PP1 USB I/O 

23 TMDS1- DVI/HDMI OUT  63 USB_PN1 USB I/O 

22 GND Ground -  62 GND Ground - 

21 TMDS0+ DVI/HDMI OUT  61 USB_PP2 USB I/O 

20 TMDS0- DVI/HDMI OUT  60 USB_PN2 USB I/O 

19 GND Ground -  59 GND Ground - 

18 TMDS_CLK+ DVI/HDMI   58 StdA_SSTX+ USB 3.0 OUT 

17 TMDS_CLK- DVI/HDMI   57    StdA_SSTX- USB 3.0 OUT 

16 GND Ground   56 GND Ground - 

15 DDP_HPD DisplayPort   55 StdA_SSRX+ USB 3.0 IN 
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14 DDP_AUXP DisplayPort   54 StdA_SSRX- USB 3.0 IN 

13 DDP_AUXN DisplayPort   53 GND Ground - 

12 GND Ground   52 UART_TXD UART 3.3V OUT 

11 DDP_0P DisplayPort   51 UART_RXD UART 3.3V IN 

10 DDP_ON DisplayPort   50 SYS_FAN System Fan 
Control 

OUT 

9 GND Ground   49 RSVD Reserved Pins - 

8 DDP_1P DisplayPort   48 RSVD Reserved Pins - 

7 DDP_1N DisplayPort   47 RSVD Reserved Pins - 

6 GND Ground   46 RSVD Reserved Pins - 

5 DDP_2P DisplayPort   45 RSVD Reserved Pins - 

4 DDP_2N DisplayPort   44 RSVD Reserved Pins - 

3 GND Ground   43 RSVD Reserved Pins - 

2 DDP_3P DisplayPort   42 RSVD Reserved Pins - 

1 DDP_3N DisplayPort   41 RSVD Reserved Pins - 
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EK-6 KONNEKTÖR DÜZENİ     (Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon EK-6 

Konnektör Düzeni maddesini onaylamıştır.)   (bakınız Modül)                               
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EK-7 TAKILABİLİR MODÜL  (Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon EK-7 

Takılabilir Modül maddesini onaylamıştır.) (bakınız Modül) 
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EK-8 ETKİLEŞİMLİ TAHTA ve ÇERÇEVESİNİN MONTAJ RESMİ (350 cm Büyük 

Sınıflar için)                                       

 (Şekil_1_a) 
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 (Şekil_1_b) 
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 (Şekil_2)  
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 (Şekil_3) 
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 (Şekil_4) 
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 (Şekil_5_a) 

 

 

 (Şekil_5_b) 
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 (Şekil_5_c) 

 

 

 

 (Şekil_5_d) 
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 (Şekil_5_e) 

 

 

 



MEB/EĞİTEK 2011(Etkileşimli Tahta Şartnamesi)                  40/60                                                                  
  

 

 

 

 

 

 

 (Şekil_5_f) 
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 (Şekil_5_g) 
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 (Şekil_6_a) 
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 (Şekil_6_b) 
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 (Şekil_7_a) 
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 (Şekil_7_b) 

 

 (Şekil_7_c) 



MEB/EĞİTEK 2011(Etkileşimli Tahta Şartnamesi)                  46/60                                                                  
  

 

 

 

 

 

 

 (Şekil_8_a) 
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 (Şekil_8_b) 
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 (Şekil_9) 
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 (Şekil_11_a) 
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 (Şekil_11_b) 
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 (Şekil_11_c) 
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EK-9 ETKİLEŞİMLİ TAHTA ve ÇERÇEVESİNİN MONTAJ RESMİ (270cm-350 cm 

Arası Sınıflar için)                                       

            

 

 (Şekil_1) 
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 (Şekil_2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEĞİTEK Kamu yararını gözeterek Etkileşimli Tahta ayak yapısını belli bir açıyla eğik olacak 

şekilde değiştirmiştir.) 
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 (Şekil_3) 
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 (Şekil_4) 
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 (Şekil_5) 
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 (Şekil_6) 
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 (Şekil_7) 
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