
Teknik Şartname 

10 Nisan 2020 tarihinde Sabancı Center’da yapılacak Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü ve 
Anma Töreni kapsamında aşağıdaki hizmetler yüklenici firmadan talep edilmektedir: 

 

- Indoor Led Ekran 6*2,5 m - 3mm Led Ekran, Watchout Geniş Ekran Uygulama + Showcaller, 
Folsom Seamless Switcher, 2 adet Laptop İ7, Micro Cue Sunum Değiştirici, 1 adet Kürsü Mik., 
3 adet Headset Mik., 3 adet El Mik., Ses-Video-Işık Teknisyeni 

- Podyum halı kapmalama 
- Tag, Kayıt Deski, Foto Panosu, Vestiyer ve Oval Pano Led Par Aydınlatma 
- Reji masası, intercom sistemi 
- Desk ve Güvenlik Kapısı PC, Printer Bedeli 
- Jeneratör Sistemi kiralama 
- Simultane Sistem ve 250 Kulaklık kiralama 
- Tören akışı kimlik animasyonları hazırlanması- 6 adet 
- Daha önceki törenlerden oluşan kolaj filmi hazırlanması (film materyalleri üniversite 

tarafından tedarik edilecektir.) 
- Etkinlik dışa alanına 500x300 cm ölçüerinde karsılama backdrop yapılması ( yan kapamalar + 

kutu pano, üst kaplama dahil) 
- Etkinlik alanına 950x400 cm  ölçülerinde giriş tag i yapılması (yan kapamalar + arka kısmı vinil 

kaplama + alt alınlık baskılı pano + dekupe kenarları ışıklı logo  5 mm forex üzeri baskılı) 
- Etkinlik alanında 500x500x400 H:300 cm ölçülerinde vestiyer alanı oluşturulması (iç alan vinil 

kaplama  150 cm desk  5 mm forex üzeri baskılı) 
- Vestiyer ekipmanı kiralaması yapılması 
- Etkinlik alanında kayıt deski yapılması (500x300 cm karsılama backdrop + yan kapamalar + 

arka kutu pano + dekupe kenarları ışıklı logo 100x50 cm) 
- Sahnede kullanılacak led ekran yanlarına 2 adet 3x3 m ölçülerinde yan pano üretilmesi 
- Fuaye alanında kullanılmak üzere Özel üretim - Dış bükey karkas pano - üzeri baskılı branda - 

arkası ışıklı forex 4 m2 - 15,5x3,44 m 
- Ödül kaidesi ve sahneye kürsü üretimi 
- Oturma alanları tedariği (Chester Siyah Uzun Oturma grubu- 4 adet) 
- Piramit soba kirlanaması (10 adet) 
- 60 adet kokteyl masası kiralanması 
- Etkinlikte görevli personel hizmeti desteği verilmesi (20 adet) 
- 15 gün süreli lcv hizmeti desteği verilmesi (3 kişi ile) 
- 200 araçlık vale hizmeti desteği verilmesi 
-  


