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�
TEKNİK ŞARTNAME 

Herşeyden önce, 
Bu şartname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve performans için belirtilen 
taleplerin karşılanması gerekmektedir. Lütfen sözleşme ile birlikte imzalayarak 
ve performansın sergileneceği mekan ile mekanda kullanılacak teknik malzeme 
(sahne, ses sistemi, monitör sistemi, ışık ve backline) listesi ile geri 
gönderiniz.  

Beklentimiz bu şartnameye eksiksiz uyulması yönündedir. Uygulamada herhangi bir 
zorlukla karşılaştığınızda lütfen bizimle kontağa geçmeden ve ortak çözümler 
üretmeden sağlanacaklar konusunda bir değişiklik yapmayınız. Performansın 
kalitesi için birlikte getirilecek çözümler sağlıklı olacaktır. Karşılıklı 
onaylar verilmeksizin şartnameye uygun hareket edilmemesi, sözleşmenin iptali 
için geçerli bir gerekçedir. 

GRUBUN ADI  : “ESKİZ”. Tercihen grubun temin edeceği poster çalışması üzerine 
konsere ilişkin bilgilerin (konser mekanı, saati, sponsorlar vs) eklenerek 
bizden alınacak onay ile baskıya girmesini rica edeceğiz. Basılacak olan tüm 
matbu tanıtıcı malzeme ile dijital ortamda yapılacak yayınların bütününde 
grubun ismi belirtildiği gibi “ESKİZ” şeklinde yazılacak, grubun menajerinden 
yazılı onay alınmadan her hangi bir görsel malzeme kullanılmayacaktır. Menajer, 
talep edilmesi halinde Organizatöre gerekli poster tarasımı, fotoğraf, logo vb 
görsel malzemeyi temin etmekle yükümlüdür. Grup üyelerinin tam listesi tanıtıcı 
poster / broşür / websitesi gibi mecralarda bu şartnamede belirtildiği şekilde 
yazılmalıdır. Grup ya da menajerinin onayı olmaksızın basılan, dağıtılan ve 
kamuya yansılan tanıtıcı malzemeler bu sözleşmenin feshine konu olabilir. 

İZİNLER: Organizasyon ile ilgili tüm resmi ve gayrı resmi izinler ORGANİZATÖRÜN 
yükümlülüğündedir. Sanatçı ve MENAJERLİK izinler için sanatçılarla ilgili 
gerekli olabilecek evrakları temin etmekle yükümlüdür. 

KAŞE: Organizatör ödeyeceği tüm tutarların vergiden arındırılmış NET tutarlar 
olduğunu garanti eder. Talep  edilmesi halinde yapılan ödemelerin faturaları 
Organizayöre iletilecek, ilgili vergiler ayrıca ödenecektir.. 

ÜRÜN SATIŞI: Grup ve menajerlik yanlarında CD, DVD, t-shirt, poster vb. satış 
amaçlı ürün getirecek ancak bu satış görevini yapmak üzere personal 
getirmeyecektir. Menajerlik, gerekli durumlarda Organizatörden bu satış görevi 
için personel temin etmesini isteyebilir ve bu satış’tan doğan gelirin varsa 
ilgili vergilerden arındırıldıktan sonra % 10 (yüzde on)’unu aşamayacak oranda 
bir payı satışı yapan personele vermeyi peşinen kabul eder.  

YEREL ULAŞIM: Organizatör grubun, menajerinin ve ekibinin ulaşımı için özel 
şoförlü, klimalı lüks tip bir araç sağlamakla yükümlüdür.  

SEYAHAT: Grubun uçak ile seyahat etmesi gereken durumlarda. 
* En yakın havaalanı tercih edilmeli 
* Tüm uçuşlar ulusal havayolu şirketleri ile yapılmalı (küçük firmalar ve 
charter tercih edilmemeli) 
* Tüm sehayat planı en kısa ve hızlı parkur üzerinden planlanmalı 
*Menajerliğin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir bilet satın alınmamalı 
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(Lütfen ! Bilgimiz dısında kesilen biletlerden dogacak her turlu ceza ve ek 
maliyet organizatör tarafından karsılanacaktır) 

KONAKLAMA: Organizatörün konaklama temin ettiği durumlarda en az 3 yıldızlı 
otelde 1 gece için oda/kahvaltı dahil 6 (altı) tek kişilik oda rezerve 
edilmelidir. Grup otele gelmeden önce odaların hazırlanmış olması ve seyahat 
eden kişi sayısı kadar oda listesinin oda anahtarlarıyla birlikte hazır edilmiş 
olması. 
( Gerçekten de özellikle aynı gece konser olan gecelerden otele gelip odaların 
hazır olmadıgını duymak en büyük sorun.... çünkü genellikle soundcheck ve 
konser arasında yeterli vakit olmuyor ve otelde dinlenebilmek için tek 
zamanımız otele giristen sonra olabiliyor... Hassasiyet göstermenizi rica 
ederiz!) 

HARCIRAH:  Organizatör grup üyelerinin şehirde kalış süresi boyunca otel 
odasıyla birlikte gelen kahvaltı dışında 2 (iki) öğün sıcak yemek sunmayı 
garanti eder. Bu yemek organizasyonuna alternatif olarak seyahat eden her kişi 
için günlük 50 (elli) TL harcırah ödemeyi kabul eder. Bu harcırahlar anlaşma 
ile belirlenmiş kaşe tutarından eksiltilemez... 

Şimdi... 

Biz şu ekiple geliyoruz: 
Deniz Ağan / Vokal, Gitar 
Can Tunaboylu / Bas, synth, geri vokal 
Uygar Çetiner / Davul, geri vokal 
Yasemin Özler / klavyeler 
+ 
Reha Öztunalı / menajer 
+ 
Ses teknisyeni (ismi ayrıca bildirilecek) 

TOPLAM 6 (altı) kişi. 

YAKA KARTLARI: Şayet festival ya da konser mekanında zaten kullanılagelen yaka 
kartları varsa onları kullanırız. Bu kartlarla alana gelişimizden 30 dakika 
önce ve performans sonrasındaki 60 dakika boyunca sahne arkası, sahen üzeri, 
teknik olarak girmemiz gereken her alana girilebilir olmalıdır.  

DAVETLI LİSTESİ: Mejaner ve Organizatör arasında anlaşılan oranda davetiye 
verilir ya da isim listesi hazırlanır. Kapı gelirlerinin paylaşıldığı tipteki 
konserlerde taraflar karşılıklı anlayış çerçevesinde kapı listesini sınırlı 
tutmaya gayret eder.  

GÜVENLİK : Genel standart güvenlik prosedürlerinin yanı sıra:  
1 x güvenlik görevlisi ses masası ve ürün satışı noktasında 
sahne büyüklüğüne göre sahne önünde konumlanmak üzere minimum 2 (iki) güvenlik 
görevlisi 
1 x güvenlik görevlisi grup alana geldikten, ayrılana kadar sürekli durmak 
üzere sahen arkasında 

Not: lütfen güvemlik görevlilerinin özellikle konser sırasında ihityaç 
duyabileceği miktarda içme suyunu kolayca ulaşabilecekleri yerlerde bulundurun. 

SAHNE ARKASI : Soundcheck’ten 30 dakika önce ve konser sonrasında en az 60 
dakika sadece grubun kullanımı için tahsis edilecek bir odaya ihtiyaç vardır. 
Oda en az 6 kişinin rahatca hareket edebileceği genişlikte olmalıdır. 
Yeterli sayıda masa, sandalye, tam boy aynası, elbise askıları, tuvalet, klima 
ve havalandırma, ısıtma sistemi içermeli ve temiz olmalıdır. 
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KULİS TALEPLERİ : Soundcheck’ten 30 dakika önce ve konser sonrasında en az 60 
dakika sadece grubun kullanımı için tahsis edilecek bir odaya ihtiyaç vardır. 

(*) Deniz Ağan’ın peynire alerjisi var. 
10 x kutu soğuk içecek (Coca-Cola, Sprite, Fanta; meyve suyu çeşitleri) 
10 x şişe içme suyu 
20 x şişe bira 
6 x soğuk sandviç  
6 x vejetaryen sandviç 
2 x şişe Jack Daniel’s viski 
çay kahve, bardak, şeker, süt vs. 
çikolata, meyve vs gibi (çocukların sevdiği cinsten abur cuburlar!) 

HAVLULAR:  Önceden yıkanmış 6 (altı) adet (mümkünse siyah) orta boy havlu 
soundcheck saatinde kuliste hazır bulundurulmalıdır. 

GÖRÜNTÜ ve SES KAYDI:  Menajerliğin yazılı bilgisi ve onayı dışında HİÇBİR SES 
VE GÖRÜNTÜ KAYDI yapılamaz... Karşılıklı anlaşma ile yapılan ses ve görüntü 
kayıtlarının birer kopyası, mümkünse konserden hemen sonra, değilse en geç 5 iş 
günü içinde menajere iletilecektir. 

- İzleyicilerin amatör kameralarla çekim yapması uygundur. 
- Profesyonel kameralar (flash kullanımı dahil olmak üzere) sadece basın ve 
arşiv amaçlı olarak ilk 15 (onbeş) dakikalık bölümde izleyicileri ve sahnedeki 
grubu sahatsız etmeyecek şekilde çekim yapabilir. Grup sahneye çıktıktan sonra 
grup üyeleri, teknik personel ve menajerlik onaylı personel dışında HİÇKİMSE 
(özellikle çekim amaçlı) sahenye ÇIKAMAZ. 
- Sahne önünde ya da ses masasının iki kenarında ayrılacak özel bir bölüm çekim 
için kullanılabilir. 
- (menajerlik onayı olmaksızın) Çekim için sahne arkasına girilemez...  
- (menajerlik onayı olmaksızın) Hiçbir ses kayıt cihazı kullanılamaz.  

SAHNE:  Koyu ve tek renk, güvenlive düz dikdörtgen sahne.... 
Minimum sahne ebatları: 7,00 m (boy) X 5,00m (en) X 0.50m (yükseklik)... eğer 
mümkünse bize sahnenin ölçekli çizimlerini göndermeniz ön çalışmalarımızda çok 
faydalı olur.  

Açıkhavada yapılan etkinliklerde ses sistemi, sahne üzeri ve ekipmanları vs 
kötü hava koşulları ve güneş ışığına karşı korumalı olmalıdır. Sahne çatısı 
ışık sistemi yerleştirilebilecek minimum yükseklikte olmalıdır. 

SOUNDCHECK : Sahne kurulumu haricinde grubun her şey çalışır duruma geçtikten 
sonra minimum 1 (bir) saat ses provası alması gerekmektedir. 

TEKNIK EKİP: Genellikle kendi tonmeister ya da teknik personelimiz ile seyahat 
ediyoruz. Öte yandan Organizatörden, biri ana ses masasında, biri monitör 
masasında olmak üzere iki ses asistanı, bir ışık teknisyeni, bir sahne 
personeli talep etmekteyiz.  

SES MASASI olarak terichimiz:  
Sahnenin tam karşısında, sahneye ortalanmış hizada, etrafında salon içindeki 
(ya da genel açıkhava PA’deki sesin doğru duyulmasına engel olmayacak şekilde 
konumlandırılmış olmalıdır.) Sadece dijital mixerler kabul edilir. Tercihimiz  

Yamaha CL3,CL5,M7CL,QL3 
Digico SD8,SD9,SD10 
Soundcraft VI Series 

!! Ses sistemi için ses teknisyeni ile iletişim kurabileceğimiz bir mikrofon ve 
monitör bulunmalıdır !! 
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Bu da KANAL LİSTELERİMİZ 

INPUT LIST 

OUTPUT LIST 

Kanal Açıklama MIC/DI Stand

1 Kick In Shure Beta91 - Sennheiser E901

2 Kick Out Shure Beta56 - Sennheiser E902 Small

3 Snare Top Shure sm57 - sennheiser e904 Small

4 Snare Bottom Shure sm57 - sennheiser e904 Small

5 Hi Hat Shure ksm137-sm81 - sennheiser e614 Small

6 Tom 1 Shure Beta56 - sennheiser e904

7 Tom 2 Shure Beta56 - sennheiser e904

8 Floor Tom Shure Beta56 - sennheiser e904

9 OH HiHat Shure ksm137-sm81 - sennheiser e614 Tall

10 OH Ride Shure ksm137-sm81 - sennheiser e614 Tall

11 BASS DI BOX KLARK TECHNIC - RADIAL - DBX

12 Gitar Shure sm57 - Sennheiser e906 Small

13 MOOG KLARK TECHNIC - RADIAL - DBX

14 Synthesizer KLARK TECHNIC - RADIAL - DBX

15

16

17 Back Drum Shure SM58,beta58-Audix OM7-Sennheiser e935 Tall

18 Back Bass Shure SM58,beta58-Audix OM7-Sennheiser e935 Tall

19 Back Key Shure SM58,beta58-Audix OM7-Sennheiser e935 Tall

20 Lead Shure SM58,beta58-Audix OM7-Sennheiser e935 Tall

1 SUB - Drum 1 * 18’

2 UST - Drum 1 * 15’

3 BASS 2 * 15’

4 KEY 1 * 12’

5 FRONT 4 * 12’

6 IEM KEYBOARD Wireless

7 SIDE FILL L Linearray

8 SIDE FILL R Linearray
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YANIMIZDA 
getirdiklerimiz: 
2 x elektrik gitar 

1 x orange crush 
pro 120 gitar amp 
head 

1 x bas gitar 

1 x Moog Synth 

1 x Korg Minilouge 
gitar pedalları 
davul için ziller 
cowbell 

Organizatörden TEMIN EDİLMESİNİ istediklerimiz: 

8 x aktif ya da pasif monitör  

1 x Sub Bass davul için 

1 x in-ear monitör (wireless) 

3 x gitar stand  

1 x DAVUL SETİ: Tercihen LUDWIG, GRETSCH ya da PEARTL  
Hardware: 
• 22" KICK  • 4 x zil sehpası 
• 16" FLOOR TOM • Trampet sehpası 
• 14" RACK TOM  • HI-HAT ayağı  
• 10” RACK TOM  • Kick Pedalı  
• Yedek Trampet • Boyu ayarlanabilir davul taburesi 

1 x GİTAR KABİN: (Kendi ORANGE Crush Pro 120 kafamızı 
getiriyoruz.) Mümkünse Orange PPC212 kabin yahut 
muadilini sizden istiyoruz… Mevcut alternatiflerinizi 
lütfen önceden bildiriniz. 

1 x BASS AMP: Ampeg SVT2pro ya da SVT3pro head ,ampeg 
4x10 cabin, 

2 x klavye standı 
1 x küçük sehpa 
1 x cow bell takmak için zil ayağı

Sorularınız ve alternatif ekipman önerileriniz için dilediğiniz 
zaman menajerimiz ile temasa geçin 

Reha ÖZTUNALI 
gsm: +90 537 437 5432  

email: reha@artisticideas.net 

Bir kez daha....  
LÜTFEN bizden onay almadan herhangi bir uçak, otel rezervasyonu ya da ekipman 
kiralaması yapmayın. Uyuşmazlık halinde yeni yapılacak kiralamalar ya da 
kesilecek biletler ve ilgili cezalar vs’den grup sorumlu değildir.

mailto:reha@artisticideas.net
mailto:reha@artisticideas.net
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Kurulum tamamlandığında STAGEPLOT şöyle görünüyor: 
 


