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1. TEKNİK ŞARTNAME İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile 

yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine 

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi 

nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

İstekli, şartname koşullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır. Bu şartnamede 

belirtilmeyen hükümler konusunda İdari Şartname hükümleri geçerlidir. 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU  

BEBKA; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel 

sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla 

sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur. 

Kuruluş misyonu doğrultusunda, BEBKA, TR41 bölgesinde (Bursa Eskişehir Bilecik) 

gelişmeye ihtiyaç duyan veya gelişmekte olan sektörleri analiz etmekte, gelişmesine 

katkıda bulunacak yönde mali destek programları geliştirmekte, ulusal, bölgesel ve yerel 

düzeyde koordinasyonu sağlayarak bu programları uygulamaktadır. 

Gerek ulusal ve uluslararası kalkınma planlarında gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı 

2023 Stratejisi’nde belirtilen tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, 

sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması, mekân ve yaşam kalitesinin 

artırılması, etkin tanıtım politikalarıyla bölgenin markalaştırılması, bölgeye gelen turist 

sayısını ve ortalama kalış süresini artırarak turizm sezonunun genişletilmesi ve bu suretle 

bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesi prensiplerine dayanılarak Bilecik ili 

için Ajansımız tarafından turizm çalışmaları yürütülmektedir. 

Bu çalışmalar kapsamında Ajans tarafından 1 yıl süreli “Bilecik Şehir Markalaşması ve 

Tanıtımı” çalışmaları yapılacaktır. Teknik şartnameye konu etkinlikler aşağıda 

detaylandırılmıştır. 
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3. BİLECİK ŞEHİR MARKALAŞMASI VE TANITIMINA YÖNELİK 

FAALİYETLER 

3.1. Şehir Logosu, Amblemi ve Mottosu  

Logo ve Amblem 

 İlimizin dikkat çekici özelliklerini ve alternatif potansiyellerini  ortaya çıkaracak, 

tarihi, kültürel ve doğal özelliklerini yansıtacak, şehrin markalaşmasına yardımcı 

olacak nitelikte bir logo ve amblem inşa edilecektir. 

 Tasarımlarda renk, form ve unsur sayısı yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Öte 

yandan, logoların farklı boyutlarda ve farklı materyaller üzerinde kullanılabilir olması 

göz ardı edilmemelidir. Tasarımlar, her türlü basılı materyal (antetli kağıt, faks,  

dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar v.b.) üzerinde kullanılmak üzere dört renkli 

baskı tekniğine (ofset-trigromi) uygun olmalı ve dijital ortamlarda da kalite kaybı 

olmadan kullanılabilmelidir. Ayrıca, tasarımların şapka, tişört, çanta, havlu, rozet, 

bayrak, anahtarlık, plaket/şilt ve benzeri her türlü tanıtım/promosyon ürünü ile 

pankart, poster gibi açık hava materyalleri üzerine de uygulanabilir olması, büyütülüp 

küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir. Tasarım ayrıca 3 

boyutlu şehir logosu formatına da uygulanabilir nitelikte olmalıdır. 

 Tasarlanan logo ve amblemin Bilecik için özel olarak üretilmiş olması, daha önce 

herhangi bir mecrada aynı bütünlük içerisinde kullanılmamış olması gerekmektedir. 

 Yüklenici en az 3 farklı logo ve amblem önerisini Ajans’a sunacaktır. Ajansın logo ve 

amblem ile ilgili değişiklik önerileri yüklenici tarafından dikkate alınarak gerektiği 

durumlarda değişikler yapılacaktır. Her halükârda logo ve amblem Ajans tarafından 

onaylanarak belirlenecektir.  

 Tasarlanan logo ve amblemin tüm hakları BEBKA’ya ait olacaktır. Tasarlanan logo ya 

da amblemin daha önce başka kurum, kuruluş, işletme tarafından kullanılmış olması 

durumunda doğabilecek olan hukuki sorunlar ve tazminatlardan yüklenici firma 

sorumludur. 

Motto 

 Bilecik’in dikkat çekici özelliklerini ve alternatif potansiyellerini  ortaya çıkaracak, 
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tarihi, kültürel ve doğal özelliklerini yansıtacak, akılda kalıcı, Bilecik’i çağrıştırıcı 

sözler aracılığı ile tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunarak Bilecik’in markalaşmasına 

yardımcı olacak bir şehir mottosunun inşa edilmesi beklenmektedir. 

 Üretilen mottonun Bilecik için özel olarak belirlenmiş olması, daha önce herhangi bir 

mecrada aynı bütünlük içerisinde kullanılmamış olması gerekmektedir. 

 Yüklenici en az 3 farklı motto önerisini Ajans’a sunacaktır. Ajansın motto ile ilgili 

değişiklik önerileri yüklenici tarafından dikkate alınarak gerektiği durumlarda 

değişikler yapılacaktır. Her halükârda motto Ajans tarafından onaylanarak 

belirlenecektir. Mottonun daha önce başka kurum, kuruluş, işletme tarafından 

kullanılmış olması durumunda doğabilecek olan hukuki sorunlar ve tazminatlardan 

yüklenici firma sorumludur. 

 Belirlenen mottoya ait tüm haklar BEBKA’ya aittir. 

3.2. Kısa Tanıtım Filmleri 

 Sinema, sosyal medya ve TV formatlarına uygun, özgün hikayeli, 1-3 dakika arası 5 

adet kısa film hazırlanacaktır. 

 Film senaryoları, daha önce sinema filmi / tanıtım filmi / belgesel filmi senaryoları 

yazmış ve senaryoları en az iki somut projede uygulanmış profesyonel senarist/ekip 

tarafından yazılacaktır. 

 Yazılan senaryolar ışığında yüklenici tarafından Bilecik hakkında saha araştırması 

yapılarak, gerekli bilgiler yetkililerden toplanacak, çekim öncesi diğer hazırlıklar 

tamamlanacaktır. 

 Senaryo ve çekim yerleri Ajans onayıyla belirlenecektir. Ajans senaryoda ve çekim 

yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 Yönetmen (sinema filmi / tanıtım filmi / reklam filmi / belgesel filmi türlerinden ayrı 

ayrı veya toplamda en az 2 adet film yönetmenliği yapmış), görüntü yönetmeni 

(sinema filmi / tanıtım filmi / reklam filmi / belgesel filmi türlerinden ayrı ayrı veya 

toplamda en az 2 adet film yönetmenliği yapmış), focus puller, flycam ve operatörü, 

ışık şefi, set amiri ve sanat yönetmeni bulunmak koşuluyla bir çekim ekibi 

oluşturulacaktır.  
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 Filmler 4K, DCP formatında sinemada gösterilebilir nitelikte olacaktır. 

 Çekim yapılacak bölgelerde görselliği ön plana çıkarmak için flycam çekimleri 

yapılacaktır. 

 Filmler, online kurguları, ses ve renk tasarımları ile miksajı yapılarak teslim 

edilecektir. 

 Filmlerin anlatımını güçlendirmek için reklam ve sinema filmlerinde seslendirme 

yapmış, profesyonel kalitede üst ses (voice over) kullanılacaktır.  

 Filmlerde özgün bestelenmiş veya telifli müzik kullanılacaktır. Özgün bestelerin de 

teliflerinin alınması şarttır. Aksi durumda oluşabilecek zarardan yüklenici sorumludur. 

 1-3 dakikadan oluşan film asılları (masterları ve ham halleriyle birlikte); 4K ve H264 

formatında düzenlenerek hard diskte Ajans’a teslim edilecektir. Filmlerde dış ses 

kullanılacaksa Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere iki dil alternatifiyle 

üretilecektir. Diğer diller için altyazı kullanılabilir.  

 Bu kapsamda yapılacak alt faaliyetler gerçekleştirilmeden önce her halükârda Ajansın 

onayına sunulacaktır. 

3.3. Fotoğraf Çekimleri 

 Bilecik’e ait doğal, kültürel, tarihi ve turistik değerlerin 1 yıl 4 mevsim 

fotoğraflanması yapılacaktır. 

 Bilecik İl merkezi, Bozüyük, Osmaneli, Söğüt, Pazaryeri, Gölpazarı, Yenipazar ve 

İnhisar ilçeleri ile köyleri, sokakları, ibadet mekânları, çarşılar, tarihi, kültürel, doğal 

vb. alanlar fotoğraflanacaktır.   

 Çekim mekânları yukarıdaki alanlarla sınırlı değildir. Bu mekânlar dışındaki yerler de 

konsepte uygun olması halinde Ajans bilgisi dahilinde fotoğraflanabilir. İstisnai olarak 

uygun olmayan durumlarda bazı yerler çıkarılabilir. 

 Fotoğraf çekimleri, senenin dört mevsiminde en az 5’er gün olmak üzere toplam en az 

20 gün; gece, gündüz ve panoramik olarak yapılacaktır.  

 Çekimler, her mevsimin kendine has özelliklerini yansıtabilmek için planlı bir takvim 

süresi içerisinde gerçekleştirilecektir. 
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 Fotoğraflar tüm mecralara uygulanabilecek nitelikte, 20 megapiksel kalitede, full 

frame seri makineler kullanılarak çekilecektir. 

 Çekim için gerekli ışık, ekip, ekipman ve gereken diğer tüm tedarikler yüklenici 

tarafından temin edilecektir. 

 Fotoğraf çekimleri yeterli sayıda profesyonel fotoğrafçı tarafından 

gerçekleştirilecektir. İsteklilerin, çekimleri hangi fotoğraf sanatçısına yaptıracakları 

konusunda Ajansın onayını almaları gerekmektedir.  

 İş bitiminde çekilen tüm fotoğraflar hard disk’te Ajans’a teslim edilecektir. Ayrıca bu 

fotoğraflar arasından Ajans’ın belirleyeceği, her mevsim en az 100 fotoğraf olmak 

üzere dört mevsim için toplamda en az 400 adet fotoğraf retouch yapılarak Ajans’a 

teslim edilecektir.  

3.4. Medya Yönetimi  

Bilecik şehir markasının bilinirliğini arttırmak, daha fazla kişiyle iletişim kurmak, şehrin 

marka değerine katkı sunmak amacıyla, sosyal medya yönetimi ve PR çalışması 

planlanacaktır.  

 Bilecik’e özel olmak üzere Facebook, Twitter, Instagram, Youtube hesapları 

oluşturulacak ya da var olanlar konsepte göre yenilenerek 1 ay boyunca şehrin 

tanıtımına yönelik hesapların yönetimi gerçekleştirilecektir. 1 ayın sonunda bu 

hesapların yönetimi Ajansa devredilecektir. Her halükârda hesapların sahibi Ajans’tır. 

 Sosyal medya mecrasına uygun içerikler oluşturulacaktır. Bu kapsamda 1 ay boyunca 

Facebook, Twitter, Instagram hesaplarının her birinden 30 adet olmak üzere Bilecik 

turizmine yönelik paylaşımlar yapılacaktır. 5 adet kısa tanıtım filmini de içerisinde 

barındıran Bilecik turizmine yönelik hazırlanmış videoların paylaşımı Youtube 

hesabından yapılacaktır. 

 Sosyal medya mecrasındaki faaliyetlere ilişkin çıktılar (beğeni, izlenme, paylaşım 

sayıları, yorumlar vb.) faaliyetlerin gerçekleştiği ay sonunda Ajansa raporlanacaktır. 

Ajans’ın bu konudaki önerileri yüklenici tarafından dikkate alınarak uygulanacaktır.  

 Bilecik Şehir Markası basın nezdinde yapılacak çalışmalarla hedef kitlelere 
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anlatılacak, bilinirliği arttırmak amacıyla PR hizmetleri sunulacaktır. Bu kapsamda, 1 

yıl içinde ulusal medyada en az 5 kez olmak üzere haber, özel dosya, köşe yazısı, ek, 

röportaj gibi enstrümanlar kullanılarak PR faaliyetleri yürütülecektir. Bu faaliyetlere 

ilişkin 6 ayda bir raporlama yapılacaktır. 

4. YÜKLENİCİ İÇİN TEKNİK YETERLİLİK KRİTERLERİ 

 

Bu şartnameye teklif verecek olan kurumlar aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır; 

 Şehir tanıtımı ve markalaşması alanında daha önce benzer nitelik, içerik ve büyüklükte 

yukarıda bahsedilen işlerin tümünü -bir bütün halinde ya da ayrı ayrı- en az bir (1) kez 

gerçekleştirmiş olmak. Bu kriterlerle ilgili destekleyici belgeler, Teknik Şartname Ek-

1’de belirtilen şekilde sunulmalı, ayrıca bitirilen işlere ilişkin fatura ya da iş bitirme 

belgeleri ile yapılan işlere ait görsel doküman, sözleşme ve işin niteliği ve kapsamını 

belli eden benzeri ispatlayıcı belgeler ibraz edilmelidir.  

 Kilit personele ilişkin özgeçmişlerin Ajansa ihale aşamasında sunulması 

gerekmektedir. Teklifte, teknik şartnamede belirtilen iş kısımlarının hangi bölümlerinin 

Yüklenicinin hangi personeli tarafından yapılacağı belirtilmeli; senarist, yönetmen, 

görüntü yönetmeni, voice over, fotoğraf sanatçıları ve işi koordine edecek personele 

ilişkin özgeçmişler sunulmalıdır. 

5. YÜKLENİCİ FİRMAYA YAPILACAK ÖDEMELER  

Sözleşme konusu iş için avans verilmeyecektir. Aşağıda belirtilen iş paketlerinin eksiksiz 

bir şekilde tamamlanmasını müteakip sunulan ara raporun kabulüne istinaden tabloda 

belirtilen şekilde olmak üzere en fazla bir (1) ara, bir (1) nihai ödeme şeklinde ödeme 

yapılacaktır.  
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Bilecik Şehir Markalaşması ve Tanıtımı 

No 

İş 

Paketinin 

Adı 

İş Paketi Kapsamında Yapılacak 

Çalışmalar 
Ödeme 

Teslim 

Zamanı 

İŞ 

PAKETİ 

1 

Şehir 

Logosu, 

Amblemi 

ve Motto 

 

Logo tasarımı 

Amblem tasarımı 

Motto tasarımı 

 

Birim fiyat 

teklifinde 

belirtilen 

tutarlar 

Sözleşme 

tarihinden 

itibaren beş 

(5) ay 

içerisinde 

İŞ 

PAKETİ 

2 

Tanıtım 

Filmi, 

Fotoğraf 

Çekimleri,  

Medya 

Yönetimi 

 

 

1-3 dk arası 5 kısa film 

Fotoğraf Çekimi 

Medya Yönetimi 

 

 

Birim fiyat 

teklifinde 

belirtilen 

tutarlar 

Sözleşme 

süresi 

bitiminde 

 

Ara ödeme muayene kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra yüklenici tarafından 

düzenlenecek fatura karşılığında 30 gün içinde gerçekleşecektir. Yükleniciye sözleşme 

bedelinin dışında hiçbir ad ve nam altında fiyat farkı ödemesi yapılmayacaktır.  

Yükleniciye yapılacak ödemeler, gerçekleşen faaliyetler üzerinden Muayene ve Kabul 

Komisyonu tarafından hesaplanarak İdarece onaylanan hak edişe uygun olmak kaydıyla 

yapılacaktır. Gerçekleşmeyen faaliyetler hak edişten düşürülecektir. 

6. DİĞER HÜKÜMLER 

Teklif değerlendirme komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi sırasında gerekli gördüğü 

durumlarda İstekliden yazılı veya sözlü açıklamaları ve bunlarla ilgili belgeleri isteyebilir.  

İhale kapsamında yapılacak olan işlerin hepsi süreç boyunca BEBKA personeli tarafından 

gözlemlenecektir. Ajans tarafından görevlendirilecek konuyla ilgili personel/personeller 

hizmet alımı süresince yapılacak tüm çalışmalara katılabilecektir.  

Sözleşme konusu işin yapılabilmesi amacıyla kullanılması gerekli olan tüm yazılım ve 
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donanım ürünleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Sözleşme konusu işin yapılabilmesi 

için gerekli her türlü ulaşım, yemek, konaklama vb. giderler yüklenici tarafından 

karşılanacaktır. 

Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında 

veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri 

ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, 

bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. 

Yüklenici bu konuda Ajanstan herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen Ajans 

hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla 

yükleniciye rücu eder.  

 

7. GİZLİLİK 

Ajanstan işbu şartname kapsamında aktarılabilecek tüm dokümanlar gizlilik derecesine 

sahip olarak değerlendirilecek ve ona uygun muamele görecektir. 

Yüklenici ile ayrıca sözleşmenin eki olan “Gizlilik Sözleşmesi” akdedilecektir. Yüklenici 

hizmetin yürütülmesi sırasında, gizlilik hususunda alt yüklenicileri ve çalışanlarının da 

eylemlerinden sorumlu olup, gerekli tedbirleri almak zorundadır. 

 

 

 

Ekler 

EK – 1: Benzer İş Tecrübeleri Özeti 

EK – 2 : Bilecik Şehir Markalaşması ve Tanıtımı Hizmet Kalemleri Birim Fiyat Cetveli 
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Ek-1 

BENZER İŞ TECRÜBELERİ ÖZETİ 

 

Benzer iş tecrübeleri aşağıdaki tabloya özet olarak doldurulmalı, ayrıca her bir benzer iş 

tecrübesine ilişkin destekleyici belgeler düzgün bir şekilde dosyalanarak fatura ya da iş 

bitirme belgeleri ile yapılan işlere ait görsel dokümanlarla ispatlanmalıdır. İlaveten, 

etkinlik/organizasyona ilişkin kreatif çalışmalar, sahne dekor, sergi alanı görselleri, web 

sitesi vb. tanıtım ara yüzlerine ilişkin linklerin de ibraz edilmesi tavsiye edilir. Her bir 

benzer iş tecrübesi için sunulacak destekleyici belgelerin 10 sayfadan fazla olması 

durumunda o işe dair destekleyici belgeler CD/DVD formunda sunulabilecektir. İstekliler 

tarafından benzer iş kapsamındaki belgelerden fatura ve iş bitirme belgelerin asılları ya da 

aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri ya da ihale öncesinde belgelerin asıllarının 

İdare’ye ibraz edilmesi suretiyle İdare tarafından belgelerin asıllarının görüldüğüne ilişkin 

üzerlerinde İdare kaşesi ve İdare yetkilisinin imzası olan suretler verilmelidir. Diğer 

destekleyici dokümanlar fotokopi olarak sunulabilecektir. Ajans ihtiyaç duyması halinde 

ek bilgi ve belge talep edebilecektir. 

  

No 
Hizmet Verilen 

Kurum adı 
İşin Konusu 

Tutar 

(TL) 

Tarih Aralığı ve 

Yeri 

1 
 

 
 

 

2 
 

 
 

 

 

 

İstekli Firma Adı: 

 

İmza ve Kaşe:  

 


