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ŞARTNAME 

 

Sabancı Üniversitesi IICEC 31 Aralık 2023 tarihine kadar Sabancı Üniversitesi IICEC yönetiminin 

planlamasına istinaden tercih edeceği otelde seyircili iki adet konferans planlamaktadır. Planlanan tarihler  

Mayıs 2023 ve Aralık 2023’dür.  

Konu: IICEC’in misyonu doğrultusunda, Enerji ve İklim konularında gerçekleştirilmesi planlanan bu 

konferanslar, temiz ve güvenli enerjinin geleceği için; politikalar, piyasalar, yatırımlar ve teknolojik gelişim 

gibi alanlarda çok yönlü faydaların değerlendirilebilmesi için önem arz etmektedir.  

Dikkat edilmesi gerekenler:  

IICEC fiziki konferans tarihindeki koşullara göre, özellikle pandemi koşullarının seyrine göre, konferans  

tarihinde değişiklik yapılabilir. Konferansın, IICEC yönetiminin planlamasına istinaden tercih edeceği otelde 

seyircili gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

Tüm IICEC Konferansları IICEC web sitesi ve Youtube’dan online konferans olarak da yayınlanmaktadır. 

Online yayın basma hususu önemlidir. Bu hususlar webinar şartnamesinde detaylandırılmıştır. 

Konferans, bu ihaleye giren şirket tarafından fiziki olarak otelde  gerçekleştirilmesine eş zamanlı olarak 

online olarak IICEC web sitesinde ve Youtube’da yayınlanacaktır. Organizasyon firmasının bunu yapacak 

teknik donanıma sahip olması gerekmektedir.  

Konferans gününden bir gün öncesinde IICEC yönetiminin uygunluğu doğrultusunda 1 saat süreli prova 

gerçekleştirilecektir. Yayın akış bilgilendirme bağlantısı ve ilgili kodlar talep edilecektir. Bu talep 

doğrultusunda deneme yayını gerçekleştirilip teknik altyapı yeterlilik kontrolü yapılacaktır. 

 

Konferans program öncesinde ve sonrasında IICEC tarafından belirlenecek süreler dahilinde IICEC’in 

iletmiş olduğu açılış ve kapanış videoları yayında kalacaktır. 

 

Yayın esnasında, elektrik kesintilerine önlem amaçlı kullanılacak reji cihazlarını, sahnede bulunan büyük 

ekranı ve diğer donanımları besleyecek ölçekte, UPS bağlantısının olması ve Jeneratörün en geç 1 dakika 

içerisinde devreye gireceği şekilde ve yayında hiçbir şekilde kesilme olmadan eş zamanlı olarak çalışan 

jeneratör ile altyapının oluşturulması gerekmektedir. UPS, Jeneratör ve sabit elektrik geçişlerinde herhangi 

bir kesintiye mahal vermeyecek şekilde altyapı planlamasının yapılması gerekmektedir. 

 

IICEC talebi doğrultusunda yayın dili çift dil olarak planlanmaktadır. Türkçe veya İngilizce olarak tek dil 

şeklinde talep edilebilir. 

 

Simultane Çeviri için Tercüman (İngilizce-Türkçe) veya (Türkçe-İngilizce) 1 Saatlik çeviri için geçerlidir. Bir 

saati aşan çevirilerde iki tercüman görev alacak ve iki tercüman talep edilecektir. Çift dil olacak, etkinliklerde 

her iki dil için yüksek kalitede ses kayıt dosyası talep edilecektir. Tercüman ve altyapı giderleri, arayüz 

görsel ve işitsel materyalleri IICEC onayı doğrultusunda planlanacaktır. 

 

Simultane, ikinci dil yayın için sunucu ve altyapı ile teknik donanımlarında yaşanabilecek ses kesintisi ve 

internet kesintisi ihtimallerine karşın, yedek olarak farklı sunuculara sahip internet sağlayıcılarının 



bulundurulması ve geçişlerde kesintiye uğramaksızın yayının devam etmesi için gerekli donanımların 

tedarikçi firma tarafından sağlanması gerekmektedir. 

 

Yayın süresince, yüksek çözünürlükte yayın kaydının alınması ve alınan kayıtların IICEC tarafından 

belirtilecek formatta, en geç yayın gününden 1 gün sonra IICEC’e iletilmesi gerekmektedir. 

Grafik hizmetleri: Profesyonel grafik tasarım zorunludur. Konferans görsel çalışmalarının tamamı 

Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile tasarım yapılacak. Mailing Görsel tasarımı (Mailbody), web duyuru 

tasarımı (Ana sayfa Pop Up, Etkinlik sayfası görseli, Sabancı Dış Web sitesi ve GazeteSU), Sosyal Medya 

görsel tasarımları (Twitter, Linkedin, Youtube), davetiye tasarımları, konuşmacı geçiş animasyonu ve sahne 

animasyonları tasarlanacaktır. 

IICEC Tanıtım film yapımı: (Profesyonel grafik tasarım gereklidir.) IICEC etkinliklerinde sahnede LED 

ekranda veya webinar açılışlarında ön tanıtım videosu olarak kullanılmak üzere, senaryosu ve metinleri 

yazılmış kurgusu yapılmış telifli reel çekimlerin yer aldığı 2D ve 3D animasyon ile zenginleştirilmiş 

seslendirmeli film prodüksiyonları tedarikçi firma tarafından hazırlanacaktır. Süresi ortalama 180 saniye 

(maksimum 240 saniye) olarak tasarlanacaktır. Animasyon IICEC’in tüm yapmış olduğu etkinliklerde 

keynote konuşmacıların ve panelistlerin konuşma yaptığı sahneler, etkinlik isimleri ve sponsor logoları 

birbirleriyle bağlantılı çalışmalar ile yürütülecektir. Kullanılacak görsel malzemelerde IICEC’in geçmiş 

organizasyonlarından yararlanılabilir. 

Yayın esnasında LED ekranda yayınlanacak olan keynote konuşmacılar ve panelistler için hazırlanacak 

video sahne görselleri IICEC onayına sunulmalı ve tüm kullanılacak 2D ve 3D animasyonların yerleşimi, 

konu ile bağlantılı (tarafınızdan sağlanacak profesyonel grafik tasarımlı) animasyonlar olmalıdır. 

Kullanılacak arayüz yerleşimleri, markalama ve logo kullanımları IICEC onayı ile yapılacaktır. Yayın 

içeriğinde kullanılacak görsel ve işitsel materyallerin, telif haklarından muaf olan materyaller olarak 

kullanılması gerekmektedir. (Sorumluluk tedarikçi firmaya/tarafınıza aittir.) Kullanılacak görsel ve işitsel 

materyallerin IICEC bilgisi dahilinde olması gerekmektedir. 

Yayın görsel kullanımı için, ekran arayüz tasarımları IICEC onayına sunulmalı ve tüm kullanılacak arayüz 

ekranların yerleşimi, konu ile bağlantılı (tarafınızdan sağlanacak profesyonel grafik tasarımlı) görseller 

olmalıdır. Kullanılacak arayüz yerleşimleri, markalama ve logo kullanımları IICEC onayı ile yapılacaktır. 

Yayın içeriğinde kullanılacak görsel ve işitsel materyallerin, telif haklarından muaf olan materyaller olarak 

kullanılması gerekmektedir. (Sorumluluk tarafınıza aittir.) Kullanılacak görsel ve işitsel materyallerin IICEC 

bilgisi dahilinde olması gerekmektedir. 

Sabancı Üniversitesi IICEC, konferans  tarih ve sayısında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ör: Planlanan 

2 fiziki konferans sayısı, IICEC yönetiminin planlamasına istinaden sadece 1 olarak gerçekleşebilir. IICEC 

Yönetiminin planlamasına istinaden Mayıs ayında planlanan konferans Haziran ayına ertelenebilir. 

Dolayısıyla bu şartnamede zikredilen tarihler ve sayılar tentative’dir. Kesin tarihler ve sayılar IICEC 

tarafından belirlenecektir. 

İşin genel ismi: IICEC Konferansı. 

Konferans katılımcı sayısı: Planlanan tarihlerde pandemi seyrine göre değişebilir. 

IICEC Konferansları için aşağıdaki hizmetler yüklenici firmadan talep edilmektedir: 

IICEC (ISTANBUL INTERNATIONAL CENTER FOR ENERGY AND CLIMATE) 

AÇIKLAMA Adet/Gün 

TOPLANTI SALONU TEKNİK EKİPMAN 



SES SİSTEMLERİ   

JBL & YAMAHA Speaker & Subbass 8 

Monitör speaker 2 

Dijital Sound mixer 1 

Dijital Delege mikrofonu 10 

Kürsü mikrofonu 2 

El telsiz mikrofonu 2 

Head set mikrofon 2 

Basın mikser 3 

Simultane Sistem  

BOSCH Simultane sistem 2 Kanal 2 

Simultane kabin 2 adet 2 

Kulaklık 50 

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ  

Led Ekran 890 CM X H 240 CM (2MM) 2 

IŞIK&TRUSS SİSTEMLERİ   

Moving LED WASH 6 

LED WASH, Pixell 10 

Desisti 2K Spot 6 

ETC 650 Spot 6 

Molefaye 4Way 4 

Digital Dimmer 1 

Avolites Pearl 2010 1 

Truss konstrüksiyon / 20m, 52cm, iki ayak Litec Truss Set 

Laptop- Teknik Masa için  4 

Plazma- Kürsü için 1 

Plazma- Sahne Önü 3 

Presentasyon Reji Üniteleri 1 

Plazma- Konuşmacı Önü (cover ile birlikte) 3 

Kamera/Kameraman (4’lü Reji Sistemi Geçişli) eş zamanlı 3 

Basın Montaj Ekibi 1 

İnternet Çıkışı için Kod ara masa kullanımı (iki dil encode) 1 

Yayın Aktarımı (Web ve Youtube) 2 

IICEC Konferansı Film Yapımı- 16.9 formatı 3 dakika 1 

Jeneratör- Yakıt dahil 2 

Simultane Tercüman (İngilizce- Türkçe -İngilizce) 2 

Simultane Çeviri Kayıt Telif Hakkı 1 

Ses Kayıt Yapılması (Floor ve 2 Simültane) 2 



Telsiz ve Kulaklık Kullanımı 15 

Kayıt Alanı için Laptop ve Printer- 3 set 3 

Fuaye Alanı- Plazma 2 

Teknik Personel ve Operatör 7 

Teknik Personel ve Operatör Yiyecek & İçecek 7 

Basın Odası- Fotokopi Makinası 1 

Stenograf (iki dil) 2 

AKIŞ ESNASINDA EKRANDA YAYINLANACAK DETAYLAR   

Grafik Animasyon (Konuşmacı ve Panelist görselleri ile) Maksimum 3 dakika 2 

Başlangıç Animasyonu (Konuşmacı ve Panelist görselleri ile) Maksimum 45 saniye 1 

BASKILI MALZEME 

Pandemi sebebi ile boş koltuk sticker A4 yapışkanlı 300 

Sunucu Kartı ve Soru Kartları (Baskı özellikleri: Kart 300 gr. mat kuşe kâğıt, mat selofanlı, 
2mm mukavvaya ön + arka sıvamalı, Kenarları mor boyamalı) 

15 

Yaka Kartı Personel (20 Adet), Protokol (60 Adet), Basın ( 20 Adet) 100 

DEKORASYON- SİNYALİZASYON 

Toplantı salonu dekoru- koltuk, sehpa, podyum dahil (Sahne dekor sağ kulak 130cm x h 
330 cm, sahne dekor sol kulak 130cm x h 330 cm, orta sahne LED alanı 890 cm x h 240 
cm, LED altı dekor 900 cm x h 90 cm -Toplam sahne dekor 1.150 cm x h 330 cm. Kürsü, 
Davos koltuk, mikrofon standı, plazma cover) 

1 

Davos Koltukları 6 adet 6 

Kayıt Alanı Dekoru (Kayıt masası ön kaplama ve arka dekor alanı 5 mt x h 3 mt) 2 

Bina Dışı Banner (iki yönlü) (2mt x h 3 mt) 1 

Yönlendirmeler (90x h 200 Tasarım çalışması yüklenici firmaya aittir. Mdf üzerine kaplama 
yapılmaktadır.) 

10 

Plazma / PC ve Kiosk Dekoru (Plazma 42 inc ve üzeri.) 3 

Sponsorluk Panosu (90x h 200 Tasarım çalışması yüklenici firmaya aittir. Mdf üzerine 
kaplama yapılmaktadır.) 

4 

Basın, Simultane Kabin Podyumu ve Kumaşı (Basın Panosu 4 mt x h 3 mt / Podyum 4 mt 
x 250 cm x h 20 cm Tasarım çalışması yüklenici firmaya aittir.) 

1 

LCV PERSONEL 

LCV ekibi Çalışması (Organizasyon öncesi) 1 Süpervizor 1 LCV personeli 9 Gün 

LCV teknik ekipman (cep telefonu) 2 adet 9 Gün 

YARDIMCI PERSONEL 

Kayıt- Karşılama Alanı- F&B - Transfer Personeli - Hazırlık 15 

Kayıt- Karşılama Alanı- F&B - Transfer Personeli - Organizasyon 15 

Konaklama- Karşılama Personeli 2 

OTEL- SERVİSLER 

Web Canlı Yayın İnternet Kullanımı 1 



DİĞER SERVİSLER 

Salon/Otel- Otopark 40 

NAKLİYE 

Malzemelerin Nakliyesi 3 

 

  Burak SÖYÜNMEZ 

IICEC Administrative Affairs Specialist                                                                                                                           
 

 

 


