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ORADA DURUVERSEYDİ ZAMAN / PINAR AYHAN 

TEKNİK ŞARTNAME ve RİDER 
 

Bu belge, organizasyon için hazırlanan sözleşmeye ek teknik şartnamesidir. Gösteri ile ilgili teknik 
detaylar, bu belgeye göre düzenlenmelidir. Organizatör kişi/kurum, anlaşma yapılan gösteri için 
belgede yazılan teknik altyapıyı karşılayacağını taahhüt etmiş sayılır. 

 

1) Reji ve Teknik Yönetim 

Gösterimiz;  

• Teatral, müzikal ve görsel-belgesel bir performanstır.  

• PINAR AYHAN’a sahnede 6 kişilik bir orkestra eşlik etmektedir. 

• Bu özelliklerinden dolayı gösterinin ses ve ışık sistemi; bir yönetmen, bir tonmayster ve bir 
ışık teknisyeni tarafından canlı olarak yürütülmektedir. 

• Ekibin tüm sahneye hâkim, ses ve ışık için sağlıklı bir noktadan oyunu görüp yönetmeleri 
çok önemlidir. 

• Teknik ekip ve sahne koordinatörü, oyunu sağlıklı bir biçimde yönetemeyecekleri teknik-reji 
odalarında ve yanlış belirlenmiş reji noktalarında kesinlikle çalışmayacaklardır.  

 

2) Sahne Hizmetleri 

• Ses ve ışık sistemi, bu teknik belgedeki bilgilere göre bağlanmalıdır. 

• Tüm sistem sinyal gürültülerinden arındırılmış, gösteri saatinden en az 5 saat önce -hat ve 
mikrofon, monitör ve dış sistem denenerek- PINAR AYHAN teknik ekibinin kullanımına hazır 
hale getirilmiş olmalıdır. 

• Belirtilen tüm ekipmanlar normal standartlar içinde çalışmalıdır. 

• Sahne plasmanını yapacak kişi sistemin yöneticisi veya yetkin bir görevli olmalıdır. 

• Sahne görevlileri gösteri sonuna kadar sahnede bulunmalıdır. 

• PINAR AYHAN ekibinin kullandığı kanallar, efekt aletleri, dinamik prosesörleri, mikrofon ve 
mikrofon ayakları, sahne ekipmanı başka sanatçılar tarafından kullanılamaz, yerlerinden 
hareket ettirilemez. 

• PINAR AYHAN teknisyenleri sistemin ayarlarına müdahale etme yetkisine sahiptir. 

• Kullanılan tüm kablosuz ekipmanların FREKANS ARALIĞI 500-790 MHZ olmak zorundadır. 

 

3) Sahne 

• Sahne boyutu minimum 11m x 4.50m x 70cm olmalıdır. 
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4) Jeneratör 

• Sık elektrik kesilmesi sorunu olan veya elektrik kapasitesi yetersiz alanlarda gösteri sırasında 
elektrik beslemesi mutlaka jeneratör ile yapılmalıdır. Elektriksel problemlerden oluşan 
hasarlardan PINAR AYHAN teknisyenleri sorumlu tutulamazlar. 

5) PA Sistemi 

• İyi kalitede en az 8 aux ve 2 efx imkanı bulunan ses masası gerekmektedir. 

• Ses sistemi kesinlikle Line-Array olmalıdır. 

• PA speakerları sahnenin gerisinde kurulamaz. 

• Ses sistemi, dinleyici alanının her noktasında eşit ses şiddeti (90 db) dağıtabilecek şekilde 
kurulmalıdır. 

• Sahne önü duyum açısından gerekirse ön merkez hoparlörlerle desteklenmelidir. 

• Sahne yanlarında, ana kulenin açısı dışında kalan bölgelere near fill, down fill, out fill veya 
front fill ile destek sağlanmalıdır. 

• FOH konsolu mutlaka ana kulenin karşısında olmalıdır. Sahne ile arasındaki mesafe ortamın 
uygunluğuna bağlıdır. 

• FOH konsolu gereksiz yere sahneden çok uzak olmamalıdır. 

• Bu teknik belgede PA sistemi için adet belirtilmemiştir. Gereken adet, her zaman alana göre 
belirlenmektedir. 

• Yanlış kurulumlar nedeniyle oluşan ekipman hasarlarından PINAR AYHAN teknisyenleri 
sorumlu tutulamazlar. 

 

A) SES EKİPMANLARIMIZ 

• 2 adet subbas hoparlör 

• Yamaha LS9 Digital Mixer 

• Shure UR4 Double Telsiz (4.5G uyumlu) 

• Sennheiser Head set (mikrofon ten ince ve rengi) 

• 6 adet Sennheiser EW300 inear (Yaprak anten, orijinal kulaklıkları+pilleri ve 4.5 G uyumlu) 

• veya 

• 6 adet tahta kasa ve aynı marka/model 12 inç aktif monitör hoparlör 

• 3 adet sm58 swicli mikrofon 

• 2 adet yaylılar için Audio Technica mikrofon 

• 5 adet (3 front, 2 side için) aktif monitör ve side’lar için 2 adet hoparlör sehpası(12 inç) 

• 4 adet aktif mini hoparlör (2 adet center, 2 adet de arkalara destek için+2 adet hoparlör 
sehpası) 

• 8 adet klorteknik, dbx, radial dibox (Bu markalar dışında kabul edilemez). 

• Mikserin ve sahnenin ara mesafesine göre minimum 30 ch ve 16 aux analaog multicore 
sistemi 

• Solist telsiz ayarlanabilir mikrofon sehpası 
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• 4 uzun, 1 kısa mikrofon sehpası 

• 4 hoparlör sehpası 

• 7 adet nota sehpası ve ışıkları 

• Pioneer CDJ1000 CD Player veya muadili 

 

B) IŞIK EKİPMANLARIMIZ 

• 2 adet Beam 200w 

• 2 adet 575 spot robot(HMI) 

• 4 adet Robe 800 led wash (boyama) veya muadili ışık 

• En az 4 adet 1000w Fresnel sıcak ışık(sanatçının gözünü almayacak bir açıyla gelmeli ve 
kısıyarak pozlar yaratabilmeli) 

• Avoloties Pearly 2010 ışık masası 

• 1 adet spleter sinyal güçleştirici 

• 1 adet 6 kanal dimmer 

• 1 adet minimum 575 takip ışığı(HMI)+ günışığı filtresi+tripod ayağı çalışır ve sağlıklı 
vaziyette+sahneyi karşıdan görecek vaziyette 

• Yeterli miktarda kablı ve ekipman 

• Sahne önü 45-60 derece açılı truss ve asansör sistemi 

 

AYRICA; 

C) 40 inç (101 ekran) HDMI destekli PROMPTER (bir TV ya da monitör ekran)  

ve cihaz için 

• Ara bağlantı ekipmanları için 2 adet HDMI kablo 

• 30 m cat 5 kablo 

• Video cat 5 bağlantılı transmitter(adaptörlü) 

• Video cat 5 bağlantılı receiver(adaptörlü) 

Gösteri esnasında prompter, ona kumanda edecek kişinin dizüstü bilgisayarına sağlıklı ve çalışır bir 
biçimde bağlanacaktır. Ekran, sahnedeki ışık yansımalarından arındırılacak, çevreden görünmesi 
engellenecektir. 

D) Gösteri sırasında sahne arkası/salon ve reji iletişimi için 4 kullanıcı üniteli INTERCOM SİSTEMİ 
(kulaklıklı ve mikrofonlu; tüm kullanıcıların birbirini duyup konuşabileceği) 

 

 

 


