
EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİNİN (ERG) EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI KAPSAMINDA 
ORGANİZASYON ŞİRKETİNDEN ALINACAK HİZMETLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

İşin Tanımı: 

9 Mayıs 2020 Cumartesi günü 07:00 – 18:00 saatleri arasında Sabancı Üniversitesi’nin Orta Mahalle, 
Üniversite Caddesi No:27 Tuzla, 34956 İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 17. Eğitimde İyi Örnekler 
Konferansı’nın teknik ekipman ve malzeme kiralama, baskı işleri, kırtasiye malzemeleri alımı, nakliye-
hamaliye kiralama, şoförlü araç kiralama, insan kaynağı gibi tüm hizmetlerin Organizasyon Şirketi 
tarafından sağlanmasını kapsamaktadır. 

Konferans hazırlığı 8 Mayıs 2020, Cuma günü 09:00 – 00:00 saatleri arasında Sabancı Üniversitesi’nin 
yukarıda yazılı adresinde yapılacaktır. 

Malzeme listesinde belirtilen bazı ürünlerin teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Baskı ve kiralama yapılacak ürünlerin adetleri süreç içerisinde değişiklik gösterebilir. 

 
1- Printer Teknik Özelliği: 

• Fotokopi ve çıktı alabilme özelliği olmalıdır. 
• Siyah/beyaz ve renkli çıktı alabilmelidir. 
• Tonerli olmalıdır 
• Organizasyon şirketi teklifinde printer modelini ve özelliklerini belirtmelidir 
• 2 günlük kiralama yapılacaktır 
• Kurulum organizasyon şirketine aittir. 

 
2- Flipchart Tahtası 

• 65x100 cm ölçülerinde olacaktır. 
• Teleskopik ayaklı olacaktır. 
• Yüksekliği ayarlanabilen 3 ayağı olacaktır. 

 
3-  43 inç Ekran Özellikleri: 

• TV ekran panosuna asılabilmelidir 
• Bilgisayardan görüntü/video yansıtması yapılabilmelidir. 
• Düz ekran olacaktır 
• Ekran çözünürlüğü: 1080 piksel 
• 2 günlük kiralama yapılacaktır 
• Kurulum organizasyon şirketine aittir. 

  
4- TV Ekran Panosu 

• Kiralanan 43 inç ekranların asılabileceği demir panodur 
• 2 günlük kiralama yapılacaktır 
• Montaj organizasyon şirketine aittir. 

 
5- Banket Masa Özellikleri: 

• 180cmx80cm ebatında olacaktır. 
• Beyaz ve kahverengi renk olabilir. Alternatif renge ERG karar verecektir. 
• Ayakları katlanabilir ve demir olmalıdır. 



• Ürün kullanılabilir durumda sağlam olmalıdır. 
• 2 günlük kiralama yapılacaktır 

 
6- Masa Örtüsü Özellikleri: 

• 180cmx80cm banket masanın ayaklarını kapatacak ölçüde olmalıdır. 
• Mat beyaz renk olmalıdır 
• 2 günlük kiralama yapılacaktır 

 
7- Sandalye Özellikleri: 

• Ahşap, katlanabilir ve beyaz renk olacaktır, 
• Ölçüleri ortalama; genişlik 41 cm, derinlik 33 cm ve yükseklik 88 cm olacaktır. 
• Ürün kullanılabilir durumda sağlam olmalıdır. 
• 2 günlük kiralama yapılacaktır. 

 
8- Yuvarlak Bistro Masa Özellikleri: 

• Krom ayaklı olmalıdır 
• Beyaz renk olmalıdır (Bar taburesi ile aynı renkte olmalıdır) 
• Tablası suntalam olacaktır 
• Ürün kullanılabilir durumda sağlam olmalıdır. 
• 2 günlük kiralama yapılacaktır. 

 
9- Bar Taburesi Özellikleri: 

• Ayak kısmında rahat çalışmayı sağlayacak çember sistemi bulunmalıdır, 
• Ürün sırtlıklı veya sırtlıksız, kolçaksız, krom ayaklı olmalıdır, 
• Beyaz renk olmalıdır. Alternatif renge ERG karar verecektir. 
• Ürün kullanılabilir durumda sağlam olmalıdır. 
• 2 günlük kiralama yapılacaktır. 

 
10- Yaka İpi Özellikleri: 

• İpi dokulu ve metal klipsli olacaktır 
• Lacivert renk olacaktır 
• Baskısız olacaktır 
• 50’li paketlerde olacaktır. 

 
11- Yaka Kartı Poşeti Özellikleri: 

• PVC olacaktır 
• Şeffaf renk olacaktır 
• Delikli olacaktır 
• Konferans için basılacak yaka kartının ölçüleri ile uyumlu olacaktır. 

 
12- T-Shirt Özellikleri: 

• Bisiklet yaka olacaktır 
• T-shirt rengi konferansın temasına göre ERG tarafından belirlenecektir 
• Kısa kollu olacaktır 
• Penye kumaştan olacaktır 
• Üzerine baskı yapılabilmelidir. 
• S, M, L ve XL bedenleri olacaktır. Hangi bedenden kaç adet olacağı ERG tarafından 

belirlenecektir. 



 
13- Bloknot Özellikleri: 

• A5 boyutunda ve çizgisiz olacaktır 
• 50 yaprak olacaktır 
• Her bir yaprağa ERG tarafından belirlenen baskı uygulanacaktır. 
• Kapaksız olacaktır 
• Sayfaları birbirine tutan tutkal sağlam olmalıdır 

 
14- Tükenmez Kalem Özellikleri: 

• Plastik gövdeli olacaktır 
• Üzerine ERG tarafından belirlenen logo baskı uygulanacaktır 
• Mürekkebi mavi ya da siyah olacaktır 
• Çevirmeli ya da üstten basmalı olabilir. Bu özelliğe ERG karar verecektir. 

 
15- Bez Çanta Özellikleri: 

• Çanta eni 35 cm yüksekliği 40 cm olacaktır 
• Körüksüz olacaktır 
• Uzun omuz askılı olacaktır 
• Üzerine ERG tarafından belirlenen baskı uygulanacaktır 

 
 

Konferans Hazırlığında ve Konferans Günü Görev Alacak Personel Temini: 

• Konferans hazırlığının yapılacağı 8 Mayıs 2020 Cuma günü, Sabancı Üniversitesi Gösteri 
Merkezi ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi konferans için hazırlanır. Hazırlık aşamasında 
masaların, sandalyelerin, örtülerin, görsel ve tanıtıcı malzemelerin, yönlendirmelerin 
belirlenen alanlara yerleştirilmesi organizasyon şirketi tarafından yapılacaktır. 

• Konferans hazırlığının yapıldığı gün ve konferansın olduğu gün organizasyon şirketi tarafından 
temin edilen personelin ulaşım ve yemek bedeli organizasyon şirketi tarafından sağlanacaktır. 
Bedeli bütçeye (teklife) hizmet gerçekleştikten sonra eklenecektir. 

 

DİĞER HUSUSLAR: 

* Tüm baskı ürünleri ERG ve Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın kurumsal kimliğine uygun 
yapılacaktır. 

* Baskı ürünlerinde dijital ya da ofset baskı uygulanacaktır. Hangi ürün için ne tür baskıya ihtiyaç 
duyulacağına ERG karar verecektir. 

* ERG tarafından gerek görüldüğünde baskı gerektiren bazı ürünler için prova baskı talep edilecektir. 

* Baskı gerektiren ürünlerin adet sayısı değişiklik gösterebilir. Konferansa hazırlık sürecinde baskı 
sayısı ERG tarafından revize edilebilir. 

* Tüm ürünlerin nakliyesi ve teslimi organizasyon şirketine ait olacaktır. Bu hizmetlerin bedeli 
bütçeye (teklife) hizmet gerçekleştikçe eklenecektir. 

* Montaj gereken ürünlerde montaj işi organizasyon şirketine tarafından sağlanacaktır. 

 


