
*BELMLBF5*

24/03/2015

Sayı     : 90197832-934.99-15000105/15001418
Konu   : Bahar Şenliği Organizasyon Hiz. Alımı

 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MAL/HİZMET ALIMI

Sayın İlgili ; 
 
Üniversitemiz Alım Satım Yönetmeliği 3. maddesinin c bendinde yer alan açıklama 
doğrultusunda, Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan 14. Bahar Şenliği için 
Organizasyon Hizmeti alınması öngörülmektedir.
Bununla ilgili teklifinizi 30.03.2015 saat 13:00'a kadar kapalı zarf ile Üniversitemize 
göndermenizi rica ederim.
 
Saygılarımla,
 
 
 
- Üniversite gerek olması halinde pazarlık için ikinci teklifleri kapalı zarf ile alabilir.
- Sözleşmeyi müteakiben ücretin yarısı organizatöre Üniversite tarafından ödenir. 
Organizatör, ayrıca ödenen bedel kadar, avans teminat mektubu vermek zorundadır. Sözleşme 
miktarının kalan kısmı 08.05.2015 günü fatura kesimini ve imza sürecini müteakiben (1 hafta 
içinde) ödenir. Organizatör ödenen bedel kadar, avans teminat mektubu vermek zorundadır 
veya sözleşme miktarının kalan kısmı iş bitiminde ödenir.

Mahir Can KAYNARDAĞ
Müdür



    

İEÜ 14. BAHAR ŞENLİĞİ 

Konser bedelleri Konser bedelleri Konser bedelleri Konser bedelleri  (her bir sanatçı ayrı ayrı yazılacaktır, varsa 
stopajın dahil olup olmadığı belirtilecek) 

Toplam Fiyat 

ANA KONSERANA KONSERANA KONSERANA KONSER    ––––    Athena – 08.05.2015    ...............................TL+KDV 

2. KONSER 2. KONSER 2. KONSER 2. KONSER ––––    Can BONOMO – 06.05.2015 ...............................TL+KDV 

Alternatif SanatçılarAlternatif SanatçılarAlternatif SanatçılarAlternatif Sanatçılar    

- Gülşen – 08.05 2015 ...............................TL+KDV 

- Sertap ERENER – 08.05.2015    ...............................TL+KDV 

- Model – 06.05.2015 ...............................TL+KDV 

- Gripin – 06.05.2015 ...............................TL+KDV 

-Ayşe Hatun ÖNAL    ...............................TL+KDV 

Dizi Dizi Dizi Dizi (her bir sanatçı ve/veya ekip ayrı ayrı yazılacaktır, söz konusu bedele varsa stopajın dahil olup olmadığı 
belirtilecek) 

- Ulan İstanbul dizi ekibi... ....................................TL+KDV 

- Gönül İşleri dizi ekibi... ....................................TL+KDV 

- Med Cezir dizi ekibi... ....................................TL+KDV 

- Seksenler dizi ekibi...  ....................................TL+KDV 

- Poyraz Karayel dizi ekibi... ....................................TL+KDV 

Gündem Söyleşi (her bir sanatçı ve/veya ekip ayrı ayrı yazılacaktır, söz konusu bedele varsa stopajın dahil olup 
olmadığı belirtilecek) 

- Enver Aysever    ....................................TL+KDV 

- Mirgün Cabas ....................................TL+KDV 

- Cüneyt Özdemir ....................................TL+KDV 

- İlber Ortaylı    ....................................TL+KDV 

- Fatih Portakal ....................................TL+KDV 

- Mesut Yar ....................................TL+KDV 

Sanat/Moda Sanat/Moda Sanat/Moda Sanat/Moda (her bir sanatçı ve/veya ekip ayrı ayrı yazılacaktır, söz 
konusu bedele varsa stopajın dahil olup olmadığı belirtilecek)    

....................................TL+KDV 

-Ahu Yağtu 

    

....................................TL+KDV 

-Ece Sükan    ....................................TL+KDV 



Diğer Diğer Diğer Diğer (her bir sanatçı ve/veya ekip ayrı ayrı yazılacaktır, söz konusu bedele varsa stopajın dahil olup olmadığı 
belirtilecek) 

Metin Arolat 

    

....................................TL+KDV 

Cenk Erdem 

    

....................................TL+KDV 

Mehmet Turgut 

    

....................................TL+KDV 

Vine Cem Gelinoğlu 

    

....................................TL+KDV 

Bates Motel Pro    ....................................TL+KDV 

SporSporSporSpor    (her bir sanatçı ve/veya ekip ayrı ayrı yazılacaktır, söz konusu 
bedele varsa stopajın dahil olup olmadığı belirtilecek)    

- Karizma Show - Yetenek Sizsiniz (Akrobatik Basket) 

....................................TL+KDV 

    

İSTENİSTENİSTENİSTENEN HUSUSLAR;EN HUSUSLAR;EN HUSUSLAR;EN HUSUSLAR;    

*Ses sistemlerinin başında gün boyunca sabit teknik eleman bulundurulmalıdır. 

**Özellikle anfi tiyatroya kurulacak sistemin kabolalma esnasında kablo yolu kullanılmalı ve özellikle 
yüksek akım çeken bütün kablolar gizlenmelidir. 

*** Anfi tiyatroya kurulacak truss sistemi, ışık sistemi ve diğer tavana asılacak bütün ekipmanlara ait 
emniyet kilitleri takılmalıdır, aksi halde kabul edilmeyecektir ve sistemin kurulmasına izin verilmeyecekti 
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İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 14444. B. B. B. BAHAR ŞENLİĞİAHAR ŞENLİĞİAHAR ŞENLİĞİAHAR ŞENLİĞİ    ––––    2222010101015555    KONSER ŞARTNAMESIKONSER ŞARTNAMESIKONSER ŞARTNAMESIKONSER ŞARTNAMESI    

    

Satın Alınacak HizmetlerSatın Alınacak HizmetlerSatın Alınacak HizmetlerSatın Alınacak Hizmetler;  

GÖSTERİ 

1) Konser organizasyon hizmet bedeli (Tüm ekibi, orkestra ve sanatçı dahil),  

2) Sanatçıların ve orkestrasının tüm taleplerinin eksiksiz karşılanması, detayı verilen ve teklife konu 
ekipmanın kirası,  

ULAŞIM  

3) Sanatçılar ve tüm ekiplerinin THY Bussines ve THY Ekonomi uçak biletleri ve kargo bedelleri  

4) Her türlü özel ulaşım araçlarının (Sanatçıların kentte bulunduğu sürece tahsis edilmiş Mercedes Vito,     
orkestra elemanları için klimalı lüks otobüs, minibüs, enstrümanlar ve diğer eşyaları için pikap vs.      
araçların kirası, şoförlerin ücretleri, yakıtı dahil) bedeli 

5) Teknik ekipmanın nakliyesi, taşınması, kurulması, ses-ışık teknik ekiplerinin ücretleri, teknik ekibin 
ulaşımı  

KONAKLAMA  

6) Sanatçılar ve ekibinin talep ettiği tüm konaklama giderleri,  

7) Sanatçılar ve ekibinin kulis için özel istekleri lüks tüketim harcamaları,  

GÖREVLİLER 

8) Sanatçı adına çalışanlar  

9) Teknik ekipman tedarikçilerinin teknisyenleri 

10) Taşıma ekibi 

11) Sanatçıların talep ettiği profesyonel yakın güvenlik görevlilerinin bedeli (bu görevlilerin ulaşım ve 
yeme-içme giderleri)  

DİĞER 

12) Organizatör tarafından organizasyon hizmet bedeli (işin başlangıcından itibaren tüm süreçlerde 
konserin gerçekleştirilmesi; uçak biletleri -transfer- konaklama- ses-ışık gibi tüm organizasyonu en 
ince ayrıntısına kadar ajans / İEÜ Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü ve İEÜ Etkinlik Birimi 
tarafından yürütülmesi, bilgilerin aktarılması ve paylaşılması, organizasyon ekibinin ulaşımları için 
araç kirası, şoför kirası, yakıtı ve diğer masrafları)  

13) Yasanın öngördüğü oranda KDV ve sair vergiler ayrıca belirtilerek 

 

NOTLAR 

Tarihlerin 6-7-8 Mayıs 2015 (Tüm gün için) olduğu gözetilerek malzeme girişi ve çıkışı planlanacak, 
eğitim çalışmalarını olumsuz etkileyecek gürültü vb konularda azami dikkat gösterilecektir. 

Bahar Şenliği süresince tüm oganizasyonlarda Organizatör firma ile Etkinlik Birimi arasında kesintisiz 
iletişim sağlamak amacı ile en az 15 adet olmak üzere yarı profesyonel kulaklıklı/mikrofonlu telsiz ( 
Atelkom – Verteks – Motorola  vb. ) olmak üzere temin etmek zorundadır. (kulaklı ve mikrofonların 
kullanılmamış olması gerekmektedir.) 

Ayrıca, Organizatör firmanın Bahar Şenliği süresince tüm organizasyonlarda en az 2 personel 
bulundurmalıdır. 



 

DİĞER KONULAR 

• Teklifin yukarıdaki taleplerin tümünü içermesi ve KDV hariç şeklinde verilmesi gerekmektedir.  

• 14. Bahar Şenliği sponsorlarının logoları ile sanatçılara ait gösterselleri içeren her türlü bilgilendirme 
amaçlı afiş, poster, banner  vb tanıtım malzemesi İEÜ Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü 
tarafından uygun görülen yerlere, gerekli izin alınarak asılır. Bu konuda olası talepleri yine söz konusu 
sorumlular değerlendirir. 

• Konser, canlı performanstır, süreler olağan koşullarda planlandığı ve ilan edildiği gibidir. Forsmajör 
durumlarda İEÜ yönetimi değişiklik yapma, erteleme ve iptal hakkını saklı tutar. 

• Konser yeri; F olarak işaretlenen, İzmir Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Gösteri Merkezi’dir  

• Sözleşme yapıldığı takdirde organizatörden sözleşme bedelinin yüzde 10'u kadar kesin, süresiz teminat 
mektubu alınacaktır.  

•Sözleşmeyi müteakiben ücretin yarısı organizatöre Üniversite tarafından ödenir.  

•Sözleşme miktarının kalan kısmı hizmet kusuru olmadığı hallerde  08.05.2015  günü fatura kesimini ve 
imza sürecini müteakiben (1 hafta içinde) ödenir. Organizatör ödenen bedel kadar, avans teminat vermek 
zorundadır veya sözleşme miktarının kalan kısmı iş bitiminde ödenir 

• Organizatör, avans teminat mektubu vermek zorunda olup vermediği taktirde sözleşme miktarının 
tamamı işin bitiminde ödenir.  

• Son ödeme yapıldıktan sonra ilk iş günü içerisinde organizatörden alınan teminat mektubu iade edilir.  

• Sanatçının ses-ışık sistemi, konaklama, ulaşım veya herhangi bir konudaki rahatsızlığı sadece 
organizatörün sorumluluğundadır.  

• Sanatçının ve ekibinin ses-kontrolü (sound check) saati, ÖKFM'ye danışılarak, program akışına uygun 
saatte gerçekleştirilecektir. Program akışına uygun olmayan ses-kontrol çalışması kabul edilmeyecektir.  

• Ses-ışık sisteminin kurulma saati, organizasyon tarihinden 1 hafta önce ÖKFM'ye bildirilecektir.  

Planlama birlikte yapılacaktır.  

• Teklifle birlikte şirket vergi levhası, imza sirkülerinin sunulması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM 

 6 MAYIS 2015 
ÇARŞAMBA 

 7 MAYIS 2015 
PERŞEMBE 

 8 MAYIS 2015 
CUMA 

 

 
10.00 
11.00 

 

 

ŞENLİK AÇILIŞ 
 

10.00 
11.00 

 
AÇILIŞ 

 
10.00 
11.00 

 
AÇILIŞ 

 

 
12.00 
13.00 

 

 
AÇILIŞ 

PASTASI 
YAPIMI 

-Arka Bahçe- 

 
 

12.00 

 
 

STANDLAR/ETKİN
LİKLER 

-Arka Bahçe- 
 

 
 

12.00 

 
 

STANDLAR/ETKİNL
İKLER 

-Arka Bahçe- 
 

 

 
14.00 

 
DİZİ 

SÖYLEŞİLERİ 
-Konferans  

Salonu- 
 

 
 

14.00 

 
DİZİ SÖYLEŞİLERİ 
-Konferans Salonu- 

 
14.00 

 
GÜNDEM 

SÖYLEŞİLERİ 
-Konferans Salonu- 

 

 
15.00 

 
Sponsor  Marka 

Oyunları 
-Arka Bahçe- 

 
15.00 

 
SPONSOR MARKA 

OYUNLARI 
-Arka Bahçe- 

 

 
15.00 

 
KARİZMA SHOW 

YETENEKSİZSİNİZ 
-Arka Bahçe- 

 

 
16.00 
17.00 

 
OKUL 

KULÜPLERİ 
GÖSTERİLERİ 
-Arka Bahçe-
Küçük Sahne- 

 
 

16.00 

 
OKUL KULÜP 
GÖSTERİLERİ 

-Açıkhava Gösteri 
Merkezi- 

 
 

16.00 

 
2. EL EŞYA 

PAZARI 
-GSTF Ana Holü- 

 

 
17.30 
19.00 

 
2. EL EŞYA 
PAZARI ve 

MODA 
SÖYLEŞİLERİ 

-GSTF Ana 
Holünde- 

 
 

17.00 

 
 

2.EL EŞYA PAZARI 
-GSTF Ana Holü- 

 
17.00 
18.00 

 
OKUL KULÜP 
GÖSTERİLERİ 

-Arka Bahçe-Küçük 
Sahne- 

 

 
 
20.00 
23.00 

 
KONSER 
-Açıkhava 

Gösteri 
Merkezi- 

 
 

19.00 

 
IŞIK OYUNLARI 
-Video Mapping- 

 
20.00 
23.00 

 
KONSER 

-Açıkhava Gösteri 
Merkezi- 

 

  
20.00 
22.00 

 
FİLM GÖSTERİMİ 

“Hadi İnşallah” 
-Arka Bahçe- 

  

  
22.00 
23.00 

 
DJ PERFORMANS 

-Yeşillik alan- 
 

  

    



 
 

*( Aşağıda detayları verilen ses ışık sistemleri için ana başlıklar halinde toplam fiyatlar tabloda belirtilmelidir.) 
 

 
 
 

ARKA BAHÇE SES IŞIK SİSTEMİ  
……………………………TL+kdv 

GSTF AVLU DEFİLE SES SİSTEMİ  
……………………………TL+kdv 

ÖN BAHÇE SES SİSTEMİ  
……………………………TL+kdv 

SİNEMA GÖSTERİMİ   
……………………………TL+kdv 

1mt x 1mt  200 adet Minder Temini (Logosuz, desensiz)  
……………………………TL+kdv 

 
 
 
 

2015 BAHAR ŞENLİĞİ ARKA BAHÇE SES IŞIK SİSTEMİ ŞARTNAMESİ 
 

Sıra 
No 

 
           IŞIK SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ 

 
Adet 

1 12 mt. Genişlik 6 mt. Derinlikte sahne . Sahnede Bateri için yükseltic olmalıdır. Sahne zemini halı yada benzeri sistemle  

kaplanmalıdır. Sahne yüksekliği yerden 1 mt yükseklikte olmalıdır.Sahne etrafı siyah kumaş ile kaplanmalıdır. 

Sahneye çıkmak için orijinal merdiven olmalıdır.(Sahne Ölçüleri sistemin kurulacağı gün alanda ölçülerde değişme olabilir) 

 
1 

2 (ORJİNAL) Avolites ışık masası,Muadil ürün olabilir     1 

3 350 watt Led Robot  Sahne aydınlatma için     6 

4 Robot ışık En az 1200 Wat ışık gücünde (Uzak doğu ürünleri olmamalıdır) 6 

5 Beam 200 Robot ışık, 6 

6 10 Metre uzunluğunda truss.(2 Ayak kare truss olmalıdır.) 1 

7 2000 Watt dmx kontrollü sis makinesi 2 

8 Molfaice seyirci ışığı 2 

9 2000 watt Strop ışık  2 

10 Yeteri kadar kablolama sistemi  

11 Işık Sistemi başında Uzman Tecrübeli Teknisyen Hazır Bulunmalıdır 1 
 

       SES SİSTEMİ ŞARTNAMESİ 
 

12 Hoparlör sistemi adeti minumum 1600 Watt olmalıdır, Line Array System Hoparlör 4x4 olmalıdır,  EAW, JBL RCF, EW,DB Dışında 
marka kabül edilmeyecektir.(Line Erray sistemi yere kurulacaktır,)Firmaların önerileri kurulacak alana göre dikkate alınacaktır.) 

12 

13 EAW SB850 Subbus (Aynı değerlerde muadil ürün olabilir) 6 

14 Hoparlör sistemini besleyecek amplifikatör(Pasif sistemler için geçerlidir)  

15 RCF ART 415, Aktif hoparlör 400 watt,Alternatif marka,JBL,Yamaha ürünler olabilir 4 

16 Sahne içi aktif yada pasif Monitör hoparlör 6 

17  32 Kanal Dijital ses mikseri.( Yamaha, Ellan head saundcuraft dışında başka marka kabül edilmeyecektir.) 1 

18 Sennheiser EW XSW 35  Headset Muadil olarak  SHURE SLX24-SM58 SLX SM58 SHURE SLX24-SM58 SLX. Not:bu telsizleri fiyat 
verilmeden önce tarafımıza örnek olarak gösterilmelidir.Şartname dışındaki ürün kabül edilmeyecektir. 

2 

19 Sennheiser EW XSW 35, El telsizi Muadil olarak  SHURE SLX24-SM58 SLX SM58  
SHURE SLX24-SM58 SLX. Not:bu telsizleri fiyat verilmeden önce tarafımıza örnek olarak gösterilmelidir.Şartname dışındaki ürün 
kabül edilmeyecektir. 

1 

20 Dinamik mikrofon Kürsü konuşmaları için, Marka olarak Shure SM-86 Condanser mikrofon yada Shure SM 58 Beta vokal mikrofon 
olmalıdır. 

4 

21 Sistemin kurulacağı alanda rock konserleri ve dans gösterileri benzeri etkinlikler yapılacaktır, Bu sistemlere göre yeterli derecede 
mikrofon kablolama sehpa ve ekipman getirilmelidir.(Duruma göre bateri seti ve gitar amfileri talep edilecektir.) 

 



22 Vertex yada muadili Standart kulaklıklı telsiz(etkinlik görevlilerine teslim edilecekitir.) 10 

23 Ses Sisteminin başında Uzman Tecrübeli Teknisyen Hazır Bulunmalıdır 2 
 
                                                       
 
Önemli Maddeler. 
 

 
*Ses ışık ve Led akran sistemi İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs alanına kurulacaktır 

*Kullanılacak bütün kablolarda kesinlikle ek olmamalıdır belirtilen markalar dışında ürün kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

*Törende kurulan cihazlar kesinlikle sökülmeyecektir yer değiştirilmeyecektir, Provalarda ve ilk törende hangi personel 
bulunduysa aynı personel çalışacaktır aksi kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

*Taşeron firma çalışanların kılık kıyafetleri törene yakışır şekilde olmalıdır. 

*Taşeron firma görevli personel dışında kimseyi Üniversite içinde bulundurmamalıdır. 

*Taşeron firma görevli kişileri önceden isimlerini vermelidir ve görevli kişilerin adı soyadı ve firmanın adı yazılı kart takmalıdır. 

*Üniversite içinde oluşabilecek kazalardan hasarlardan İzmir Ekonomi Üniversitesi ve çalışanları sorumlu değildir. 

*Keşifte anlatılacak şekilde bütün altyapı kabloları görünmeyecek şekilde kablo tavaları kullanarak çekilmelidir. 

*Kurulacak ışık sistemi, ses sistemi LED ekran sistemlerinin truss sistemine asıldıktan sonra tamamının emniyet kilitleri 
olmalıdır aksi kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

*Elektrik olan her noktaya uyarıcı işaretler konulmalıdır. 

*Bahar şenliği süresince önceden yada aniden çıkabilecek ilave hoparlör ve benzeri talepler çıkabilirr firma bunlara hazırlıklı 
olmalıdır. 

* Teknik konularda ve şartnamedeki markalar hakkındaki bütün soruları Teknisyen Ünal Çiçek ile iletişime geçerek 
sorabilirsiniz. Tel No.555 313 8995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GSTF AVLU DEFİLE SES SİSTEMİ ŞARTNAMESİ 

 
 Önemli Maddeler. 

*Ses sistemi İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs alanına kurulacaktır 

*Kullanılacak bütün kablolarda kesinlikle ek olmamalıdır belirtilen markalar dışında ürün kesinlikle 
kabul edilmeyecektir. 

*Törende kurulan cihazlar kesinlikle sökülmeyecektir yer değiştirilmeyecektir, Provalarda ve ilk törende 
hangi personel bulunduysa aynı personel çalışacaktır aksi kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

*Taşeron firma çalışanların kılık kıyafetleri törene yakışır şekilde olmalıdır. 

*Taşeron firma görevli personel dışında kimseyi Üniversite içinde bulundurmamalıdır. 

*Taşeron firma görevli kişileri önceden isimlerini vermelidir ve görevli kişilerin adı soyadı ve firmanın 
adı yazılı kart takmalıdır. 

*Üniversite içinde oluşabilecek kazalardan hasarlardan İzmir Ekonomi Üniversitesi ve çalışanları 
sorumlu değildir. 

*Keşifte anlatılacak şekilde bütün altyapı kabloları görünmeyecek şekilde kablo tavaları kullanarak 
çekilmelidir. 

*Kurulacak ışık sistemi, ses sistemi LED ekran sistemlerinin truss sistemine asıldıktan sonra 
tamamının emniyet kilitleri olmalıdır aksi kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Sıra  Marka Model Açıklama Adet 

1 Aktif ses sistemi RCF ART 415, 400 watt ve üst model speaker 4 

2 RCF yada aynı değerlerde minumum 2000 watt subbuss sistem 2 

3 Hoparlör sistemini besleyecek amplifikatör(Pasif sistemler için 
geçerlidir) 

 

4  10 Kanal yada üstü  soundcraft,Yamaha, allen heath analog  ses 
mikseri. 

1 

5 Sennheiser , Shure Headset  .Şartname dışındaki ürün kabül 
edilmeyecektir.(Çalışan Telsiz kurulmalıdır.) 

2 

6 Sennheiser,Shure Marka El telsiz 2 

7 Laptop için lokab kablodan yapılmış ses kablosu 1 

8 Sistemin kurulacağı alanda müzik yayını konuşmalar 
yapılacaktır,etkinlik başlamadan elindeki programa bakarak 30 dk 
önceden sistemin başında hazır bulunmalıdır. 

1 

9 Yeterli derecede kablolama ekipman 1 

10 Ses Sisteminin başında Uzman Tecrübeli Teknisyen Hazır 
Bulunmalıdır 

1 

11 7.6 mm. Lik led ekran (2 metre genişlik 1.60 cm. Yükseklik led ekran)  2 



*Elektrik olan her noktaya uyarıcı işaretler konulmalıdır. 

*Bahar şenliği süresince önceden yada aniden çıkabilecek ilave hoparlör ve benzeri talepler çıkabilirr 
firma bunlara hazırlıklı olmalıdır. 

* Teknik konularda ve şartnamedeki markalar hakkındaki bütün soruları Teknisyen Ünal Çiçek ile 
iletişime geçerek sorabilirsiniz. Tel No.555 313 8995 

 

 

 

 

 



ÖN BAHÇE SES SİSTEMİ ŞARTNAMESİ 

                   

 

 

 

 

 

 

Sııra Marka Model Açıklama Adet 

1 Aktif ses sistemi RCF ART 415, 400 watt ve üst model speaker 4 

2 RCF yada aynı değerlerde minumum 2000 watt subbuss sistem 

 

2 

3 Hoparlör sistemini besleyecek amplifikatör(Pasif sistemler için 
geçerlidir) 

 

 

4  10 Kanal yada üstü  soundcraft,Yamaha, allen heath analog  ses 
mikseri. 

 

1 

5  

Sennheiser , Shure Headset   

.Şartname dışındaki ürün kabül edilmeyecektir.(Çalışan Telsiz 
kurulmalıdır.) 

2 

6  

Sennheiser,Shure Marka El telsiz 

2 

7  

Laptop için lokab kablodan yapılmış ses kablosu 

1 

8 Sistemin kurulacağı alanda müzik yayını konuşmalar 
yapılacaktır,etkinlik başlamadan elindeki programa bakarak 30 dk 
önceden sistemin başında hazır bulunmalıdır. 

1 

9  

Yeterli derecede kablolama ekipman 

1 

10 Ses Sisteminin başında Uzman Tecrübeli Teknisyen Hazır 
Bulunmalıdır 

1 



 

 

Önemli Maddeler. 

*Ses ışık ve Led Ekran sistemi İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs alanına kurulacaktır 

*Kullanılacak bütün kablolarda kesinlikle ek olmamalıdır belirtilen markalar dışında ürün kesinlikle 
kabul edilmeyecektir. 

*Törende kurulan cihazlar kesinlikle sökülmeyecektir yer değiştirilmeyecektir, Provalarda ve ilk törende 
hangi personel bulunduysa aynı personel çalışacaktır aksi kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

*Taşeron firma çalışanların kılık kıyafetleri törene yakışır şekilde olmalıdır. 

*Taşeron firma görevli personel dışında kimseyi Üniversite içinde bulundurmamalıdır. 

*Taşeron firma görevli kişileri önceden isimlerini vermelidir ve görevli kişilerin adı soyadı ve firmanın 
adı yazılı kart takmalıdır. 

*Üniversite içinde oluşabilecek kazalardan hasarlardan İzmir Ekonomi Üniversitesi ve çalışanları 
sorumlu değildir. 

*Keşifte anlatılacak şekilde bütün altyapı kabloları görünmeyecek şekilde kablo tavaları kullanarak 
çekilmelidir. 

*Kurulacak ışık sistemi, ses sistemi LED ekran sistemlerinin truss sistemine asıldıktan sonra 
tamamının emniyet kilitleri olmalıdır aksi kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

*Elektrik olan her noktaya uyarıcı işaretler konulmalıdır. 

*Bahar şenliği süresince önceden yada aniden çıkabilecek ilave hoparlör ve benzeri talepler çıkabilirr 
firma bunlara hazırlıklı olmalıdır. 

* Teknik konularda ve şartnamedeki markalar hakkındaki bütün soruları Teknisyen Ünal Çiçek ile 
iletişime geçerek sorabilirsiniz. Tel No.555 313 8995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SİNEMA GÖSTERİMİ İÇİN ŞARTNAME 

 

                  Önemli Maddeler. 

*Bu sistemin kiralanması verilen fiyata göre belirlenecektir. 

*Görüntü sistemi İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampüs alanına kurulacaktır. 

*Kullanılacak bütün kablolarda kesinlikle ek olmamalıdır belirtilen markalar dışında ürün kesinlikle 
kabul edilmeyecektir. 

*Törende kurulan cihazlar kesinlikle sökülmeyecektir yer değiştirilmeyecektir, Provalarda ve ilk törende 
hangi personel bulunduysa aynı personel çalışacaktır aksi kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

*Taşeron firma çalışanların kılık kıyafetleri törene yakışır şekilde olmalıdır. 

*Taşeron firma görevli personel dışında kimseyi Üniversite içinde bulundurmamalıdır. 

*Taşeron firma görevli kişileri önceden isimlerini vermelidir ve görevli kişilerin adı soyadı ve firmanın 
adı yazılı kart takmalıdır. 

*Üniversite içinde oluşabilecek kazalardan hasarlardan İzmir Ekonomi Üniversitesi ve çalışanları 
sorumlu değildir. 

*Keşifte anlatılacak şekilde bütün altyapı kabloları görünmeyecek şekilde kablo tavaları kullanarak 
çekilmelidir. 

*Kurulacak ışık sistemi, ses sistemi LED ekran sistemlerinin truss sistemine asıldıktan sonra 
tamamının emniyet kilitleri olmalıdır aksi kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

*Elektrik olan her noktaya uyarıcı işaretler konulmalıdır. 

*Bahar şenliği süresince önceden yada aniden çıkabilecek ilave hoparlör ve benzeri talepler çıkabilir 
firma bunlara hazırlıklı olmalıdır. 

* Teknik konularda ve şartnamedeki markalar hakkındaki bütün soruları Teknisyen Ünal Çiçek ile 
iletişime geçerek sorabilirsiniz. Tel No.555 313 8995 

 

Sıra 
no: 

Marka Model Açıklama Adet 

1 Sinema Gösterimi için 8000 Anslümen 1280*800 çözünürlükte HD 
Projeksiyon Cihazı 

1 

2 6mt.genişlik 4 mt.yükseklik Metak karkas ile yapılmış sıfır gerginlikte 
sinema perdesi. Perde brandadan yapılmalıdır,Perdenin rüzgarı 
emmesi için kenarlarında hava geçiş delikleri olmalıdır.Perde şenlik 
alanına sağlam şekilde monte edilmelidir.tüm emniyetleri 
alınmalıdır.(Alanın keşifinden sonra fiyat veriniz.) 

1 

3 Full HD Sony Yada yakın kalitede Blu Ray Oynatıcı(Film 
Laptoptan’da gösterim yapılabilir)Etkinlikten 5 gün karar verilecektir. 

1 

 Yeteri derecede kablolama sistemi 1 


