
 
 

EĞİTİM HİZMETİNİN TANIMI 
 

Programın Adı TR42/22/TD Teknik Destek Programı 

Proje Kodu TR42/22/TD/0120 

Başvuru Sahibi T.C. Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Başvuru Dönemi Kasım - Aralık 

 

1. Program kapsamında başvuru yaptığınız öncelik türü: 

Öncelik 7 - SOP'lar dışında kalan konular 

 

2. Beklenen çıktılar: 

Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet 

Eğitim içeriğinde belirtilen alanlarda 10 gün x 5 saat toplam 50 saatlik eğitim verilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proje kapsamında talep edilen eğitim faaliyetinin içeriği: 

FPV Drone ile yapılacak çekim açıları, tekniklerinin uygulamalı olarak öğretilmesi ve personel tarafından da 

uygulanarak kavranması. VN Video Editor, CAPCUT, Adobe Premiere Pro, imovie Video Edit ve Montaj 

Programlarının bilgisayar üzerinde detaylıca öğretilmesi ve uygulamalı olarak gösterilmesi. Instagram etkin 

kullanma ve daha çok kişiye ulaşacak reels’lar oluşturma. Canon RP 50 MM, 30 MM, 16 MM 100-400 Lens 

Fotoğraf Makinesi hakkında detaylı bilgilendirme yapılması ve uygulamalı olarak kullanımının gösterilmesi. 

Sosyal Medya Platformlarında (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok) içerik üretirken dikkat edilmesi 

gereken noktalar hakkında bilgilendirme yapılması. 

 

4. Eğitim müfredatını içeren detaylı program: 

Eğitim Günü Saat Eğitim Yeri 
Eğitim 

Tarihleri 

 
Eğitim Konuları 

1. Gün 
Hafta içi 

5 saat 
Sabancı Kültür 

Merkezi 
Küçük Salon 

…/…/2022 

 Sosyal medya için etkili fotoğraf ve video nasıl 
çekilir? 

 Güncel şablonlar ile reels hazırlama 

 Metin yazımı ve hashtag kullanımı 

 Ekipmanların tanımı  

 Hangi ekipmanın hangi tarz çekimlerde 
kullanıldığına dair genel olarak bilgilendirme 

2. Gün 
Hafta içi 

5 saat 
Sabancı Kültür 

Merkezi 
Küçük Salon 

…/…/2022 

 Drone eğitimi ve sonrasında uygulamalı olarak 

doğada drone ile droneu nasıl uçurmak gerektiği ve 

drone ile sinematik çekim teknikleri 

3. Gün 
Hafta içi 

5 saat 
Sabancı Kültür 

Merkezi 
Küçük Salon 

…/…/2022 

 Otonom drone’lar ve FPV drone’lar hakkında 
kamera kullanımı ve ayarlarının nasıl olması 
gerektiği ile ilgili bilgilendirme 

 Drone fotoğraflarında hangi açılara dikkat etmek 
gerektiği ve ayarlarının anlatımı 

*Beklenen çıktılar arasındaki maddeler Ajans tarafından incelenecek ve gerekli görülenlere (*) işareti 
eklenecektir. (*) ile işaretli olan faaliyetler tamamlandıktan sonra, yapılan işin niteliğinin uygun olup 
olmadığının kontrolü için İzleme ve Değerlendirme Birimiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. (*) ile işaretli 
aşamalarda ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle proje çıktısının Ajans tarafından yetersiz bulunduğu durumlarda, 
Ajans hizmet tutarından kısmi olarak kesinti yapma hakkını saklı tutar. 



 
 

4. Gün 
Hafta içi 

5 saat 

Sabancı Kültür 

Merkezi 

Küçük Salon 

…/…/2022 

 Fotoğraf üzerine temel ışık eğitimi ve kompozisyon 
anlatımı 

 Fotoğraf makinesini tanıma 

 Sokak ve manzara fotoğrafçılığı üzerine 

bilgilendirme 

 Uygulamalı temel fotoğraf çekimi eğitimi 

5. Gün 
Hafta içi 

5 saat 

Sabancı Kültür 

Merkezi 

Küçük Salon 

…/…/2022 

 Arşivde olan videoların cep telefonu mobil 
uygulamalarında nasıl edit’lendiğine ilişkin 
bilgilendirme ve uygulamalı öğretim 

 VN, Insta360 (mobil ve stüdyo), Imovie, Capcut, 
Adobe Premier Pro uygulamalarındaki edit 
aşamalarına ilişkin bilgilendirme ve uygulamalı 
öğretimi 

6. Gün 
Hafta içi 

5 saat 

Sabancı Kültür 

Merkezi 

Küçük Salon 

…/…/2022 

 Renk, doku ve müzik ile uyumlu Reels hazırlama, 
VN, Capcut, imovie, Adobe Premier Pro 
programlarında video hızlandırma-yavaşlatma gibi 
teknik tüm konuların anlatımı ve uygulamalı olarak 
öğretimi 

7. Gün 
Hafta içi 

5 saat 

Sabancı Kültür 

Merkezi 

Küçük Salon 

…/…/2022 

 Canon RP 50 MM, 30MM, 16MM Fotoğraf 
makinesinde 100-400 lens tercihi ve doğru açı 
oluşturulmasına ilişkin bilgilendirme ve uygulamalı 
öğretimi 

8. Gün 
Hafta içi 

5 saat 

Sabancı Kültür 

Merkezi 

Küçük Salon 

…/…/2022 

 Drone’larda alçak uçuş tekniklerinin gösterilmesi ve 
uygulamalı olarak öğretilmesi 

 Sosyal medya için VN, imovie, Insta360 (mobil ve 
stüdyo),  Adobe Premier Pro, Capcut 
programlarında video hazırlandıktan sonra 
yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak 
öğretilmesi, 16:9 kadraj ayarlaması, müzik 
yüklenmesi ve video renk ayalarını yaptıktan sonra 
hangi ayarlar ile dışarı aktarım yapıldığına ilişkin 
bilgilendirme ve uygulamalı öğretim 

9. Gün 
Hafta içi 

5 saat 

Sabancı Kültür 

Merkezi 

Küçük Salon 

…/…/2022 

 Çekilen içeriklerin VN, Capcut, imovie, Adobe 
Premier Pro video edit programlarında ayrıntılı 
olarak edit’lenmesi, montajlanması ve sosyal 
medyaya yüklenmesine ilişkin uygulamalı öğretimi 

10. Gün 
Hafta içi 

5 saat 

Sabancı Kültür 

Merkezi 

Küçük Salon 

…/…/2022 

 Doğada model kullanılan FPV drone ve Canon RP 
Fotoğraf Makinesi ile fotoğraf çekimleri yapılması 
sonrasında Instagram’da keşfete düşürecek püf 
noktaların anlatımı ve uygulamalı eğitimi 

 
 

5. Eğitime katılacak kişi sayısı: 

6 kişi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitimlere belirtilen sayıda katılımı sağlamak başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Yeterli katılımın 
sağlanamadığı durumlarda, başvuru sahibi tarafından bu durumun gerekçelerinin anlatıldığı bir raporun nihai 
rapor ve ekleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibinin daha sonra yapacağı teknik destek 
başvurularında bu durum dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.  



 
 

6. Eğitimcide aranan şartlar: 

 Video editleme ve montajlama programlarına [VN Video Editor, Capcut, Adobe Premier Pro, Imovie, 

Insta360 (mobil ve stüdyo)] hâkim olması, 

 FPV Drone ehliyetinin olması ve FPV Drone'u kullanarak sosyal medyaya içerik üretmiş olması, 

 Canon RP 30 MM, Canon RP 16 MM, Canon RP 50 MM fotoğraf makinesini 100-400 Lens ile aktif olarak 

kullanıyor olması. 

 

7. Eğitimcide aranan referanslar: 

Yukarıdaki şartları taşıdığını ispatlayıcı belgeleri sunabiliyor olmak. 

(Yukarıda talep edilen ve belge sunulması gereken durumlar firmalar tarafından belgelenmediği takdirde 

firmanın verdiği teklif dikkate alınmayacaktır.) 

 

Önemli Not:  

- Teknik destek kapsamında danışmanlık ve/veya eğitim ile ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir maliyet uygun maliyet 
değildir. Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim esnasında 
yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi kurumun sorumluluğundadır. Ajansın 
bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur. 

- Başvuru aşamasında sunulan Ek-B: Danışmanlık / Eğitim Formu projenin destek almaya hak kazanması halinde “şartname” 
yerine geçer. Ajans bu şartname doğrultusunda satın alma sürecini yürütür. Satın almaya dair Ajansın kararı nihaidir.  

- Proje faaliyetlerinin verimli geçmesi ve uygulamada herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için, Ajansın satın alma kararını 
taraflara bildirmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yüklenici ile yararlanıcı içerik ve uygulama takvimi üzerinde mutabakat 
sağlar. Nihai içerik ve uygulama takvimi yüklenici ile Ajans arasında yapılacak sözleşmeye derç edilir. Ajansa sunulan nihai 
içerik ve uygulama takvimi üzerinde, Ajansın bilgisi ve onayı dışında herhangi bir değişiklik yapılması halinde; Ajansın, uygun 
göreceği tedbirleri alma ve yararlanıcıya başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır. 

- Proje faaliyetleri, Ajans ile Yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde tamamlanmalıdır. 
Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde nihai raporunu Ajansa 
sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programından 
faydalanamayacaktır. 

- Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğinde hazırlanan materyal(ler) Ajansın onayı 
alınmadan ve kaynak gösterilmeden Ajans dışı kişi, kurum, kuruluşlarca herhangi bir yerde herhangi bir şekilde 
kullanılamaz. 

- Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğindeki çalışmanın (çalışmaların) sonuçlarını ve 
çalışma sürecini Yüklenici firmanın/uzmanın Ajans yetkililerine, taraflarca uygun görülen bir tarihte fiziki veya sanal olarak 
gerçekleştirilecek toplantıda açıklaması talep edilebilecektir. Proje kapanışı ve ödeme işlemleri, bahse konu toplantının 
gerçekleştirilmesinin ardından tamamlanacaktır. 

- Danışmanlık içerikli projelerde, yapılacak çalışmanın niteliğinin gerektirdiği sayıda saha ziyareti gerçekleştirilmesi 
zorunludur. Saha çalışması gerçekleştirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanışı yapılmayacaktır. 

 


