
 
 

DANIŞMANLIK HİZMETİNİN TANIMI 
 

Programın Adı TR42/22/TD Teknik Destek Programı 

Proje Kodu TR42/22/TD/0126 

Başvuru Sahibi Düzce İl Özel İdare - Kadın Emeği Merkezi 

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 

Düzce Kadın Emeği Merkezi için aşağıdaki teknik özellikleri içerecek şekilde Digi-Showroom Oluşturulması 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proje kapsamında talep edilen danışmanlık faaliyetinin içeriği: 

Sanal Tur (Virtual Tour) üç boyutlu görüntü izlenimi veren panoramik fotoğraflar sayesinde, son teknoloji 

yazılım ve görsel medya uygulamalarının da fotoğraflar üzerine aktarılmasıyla internet ortamında interaktif 

olarak ziyaretçiye mekânın içindeymiş hissi yaratarak istediği gibi dolaşmasını sağlayan görsel bir uygulamadır.   

 

Teknik Özellikler: 

1. 360 Derece Tur noktaları idarenin belirlediği 40 noktadan oluşacaktır. 

2. Sanal Gezinti fotoğrafları 360 derece yatay, 360 derece düşey eksende mekânın tamamının görülebileceği 

şekilde çekilecek ve sunulacaktır. 

3. Sanal gezinti fotoğraflarının her biri Tif/JPEG2000/HDR dosya formatlarında ve RGB renk uzayında, en yüksek 

çözünürlüğe sahip olacak şekilde (enaz75 dpi / 7500 x 3740 piksel) ve ayrıca web ortamında kullanılmak üzere 

optimize edilmiş (72 dpi / 1200 x 600 piksel) alternatifi ile JPEG ve HDR formatında ve ayrı ayrı dosya şeklinde 

teslim edilecektir. 

4. Sanal gezinti fotoğraflarının tümü, mekân bütünlüğünü bozacak bölücü ve ayrıştırıcı unsurlardan (mekâna 

ait olmayan obje vb.) arındırılacaktır. 

5. Sanal gezinti fotoğraf ve uygulamaları aynı mekân ya da benzer mekân arası geçişleri sağlayan navigasyon 

özellikleri hem görsel hem de tipografik olarak grafik tasarım elemanları ile desteklenecektir. 

6. Sanal gezinti fotoğraflarının tabanında ve tavanında tripod, tripod izi ya da fotoğrafı çeken kişiye ait iz, gölge 

vs. unsurlar görünmeyecek, mekânın yapısına aykırı unsurlar yer almayacaktır. 

7. Sanal gezinti ve panoramik fotoğrafların ve videoların birleştirme işlemleri söz konusu olduğu uygulamalarda 

fotoğrafların birleşim yerlerinde eksen kayması, renk kaydı, ışık farklılığı gibi nedenlerden kaynaklanan 

belirginliklerin olmaması gerekmektedir. 

8. Fotoğrafları panoramik fotoğraflar (Equirectangularpanoramicimage) ayrıca teslimat dosyalarında yer 

almalıdır. Önerilen ölçü yükseklik=1024 piksel, boy=2048 piksel olarak belirlenmiştir. 400 kb veya altında bir 

dosya büyüklüğünde kalacak şekilde optimize edilecektir. 

9. Proje kapsamında çekimi planlanan mekânlar, kendi doğal aydınlatma koşullarına uygun olacak biçimde 

sanal gezintilerde görünmeli, uygun hava koşulları kapsamında çekimler yapılmalıdır. 

*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. 



 
 

10. Küresel fotoğraflara baz oluşturacak fotoğraflama formatı, çalışmanın tekrar ele alınması gerektiğinde, 

ihtiyaçlara profesyonelce cevap verecek nitelikte olmalıdır. Bu dosyalar ve proses dosyalar istenen küresel 

fotoğraflarla birlikte arşivlenmiş halde özellikle katalog ve baskılarda kullanılmak üzere kuruma verilecektir. 

11. Makine parkı her zaman yedekli ve işi aksatmayacak şekilde planlanmalı; dosya çözünürlüğü en az 2250-

4000 px ve 12 MP altında ve kullanılacak optikler çok gerekli olmadıkça mekânın gerçekliğini bozacak aşırı geniş 

açılarda olmamalıdır. Optimum gereklilikleri sağlayacak niteliklerde (8-24 mm) olacaktır. 

12. Model Uçak, Multicopter, Motorlu Yamaç paraşütü, Microlight hava araçlarından çekim alanının coğrafi ve 

hava şartlarına göre hava aracı belirlenip kullanılacaktır. 

13. İş teslim süresinin çekim yapılacak bölgenin coğrafi ve hava şartlarına bağlı olarak uzaması durumunda ilgili 

kişiye bilgi verilerek iş teslim süresinde güncelleme yapılacaktır. 

14. Turlar arasındaki geçiş noktaları aktif olan dairesel şekillerle işaretlenecektir. Panoramik fotoğraflar ve 

videolar üzerine yerleştirilebilen interaktif pencereler ile sonraki panoramaya çok rahat geçilebilecek ve mekân 

üzerindeki kontrol ziyaretçiye bırakılacaktır. 

15. Sanal gezinti sırasında ziyaretçi fotoğraflar üzerinde büyütme ve küçültme yapabilecektir. Büyütme 

yapıldığında fotoğrafların ve videoların çözünürlüğü bozulmayacaktır. 

16. Uygulamanın, uygulama marketlerinde yayınlanması ve WEB sitesinin oluşturulması yüklenici firma 

tarafından yapılmalıdır. 

17. Web uygulamaları konusunda talep edilen sistemlerin optimizasyonu sağlanmalıdır. 

 

Danışmanlık hizmeti talep edildiği durumda hizmeti verecek firma (yüklenici) için aşağıdaki durum geçerli olacaktır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan şartlar: 

 Danışmanlık hizmeti sağlayacak firmanın bu konuda 2 yıl deneyimli olması, 

 Projede görev alacak ekibin en az 2 kişiden oluşması, 

 Ekipteki kişilerin tercihen bilişim veya bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olması, 

 Temel fotoğrafçılık sertifikasına sahip olması, 

 En az 3 yıl reklam veya medya sektöründe deneyim sahibi olması, 

 Web portal, video ve televizyon program yapımında faaliyet göstermiş olması, 

 Veri tabanı ve tasarımı alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olması, 

 Kullanılacak ekipmanların SLR (profesyonel) olması. 

 

5. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda 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.) 

Teknik Destek başvurusuna ilişkin faaliyet tamamlandığında Yüklenici’den başvuru konusuyla ilgili bir teknik 
rapor (araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi vb. konuları içeren) 
talep edilmektedir. Sunulan raporda Ajans tarafından talep edilecek olası güncellemelerin tamamlanması 
zorunlu olup hazırlanan rapora onay verilmeden proje kapanışı yapılmayacaktır. Hazırlanan rapor alıntı 
programında incelemeye tabi tutulacaktır. Raporu hazırlayanların gerçek kişi ve unvan bilgilerinin rapora 
eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazırlayanlar tarafından ıslak imzalı olarak sunulması zorunludur. 
Ajans tarafından işin kısmi olarak tamamlandığına kanaat getirilen durumlarda, Ajans işin tamamlanan kısmına 
uygun oranda ödeme yapma hakkını saklı tutar. Ajans kontrolünü aşağıdaki bağlantıda bulunan liste üzerinden 
gerçekleştirmektedir: 

 Değerlendirme Kontrol Listesi 

http://www.marka.org.tr/uploads/files/2020_TD/Teknik%20Destek%20De%C4%9Ferlendirme%20Formu%20Rev.1.2.1.xlsx


 
 

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. 

 


