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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 

İşimi Yönetebiliyorum Projesi  

“Video/Fotoğraf Çekim, Düzenleme ve Tasarım Hizmet Alım” 

İhalesi 

 

1. PROJE BİLGİSİ  

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve 

yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen İşimi 

Yönetebiliyorum Projesi, KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç 

duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olacak araştırma, eğitim, mentorluk ve 

destekler sunmaktadır. 

 

2. İŞİN TANIMI, GEREĞİ, BEKLENEN SONUÇLAR  

2.1. İşin Tanımı 

İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin 5 Mayıs 2022-15 Nisan 2023 arasında; 6 ilde (Çanakkale, 

Van, Ordu, Eskişehir, Elazığ, Bursa) gerçekleştirilecek 1’er günlük eğitimlerde video ve 

fotoğrafların , faydalanıcı röportajlarının, saha izlenimlerinin çekilmesi, çekilen video ve 

fotoğrafların kurgu ve düzenlemelerinin yapılması, projeye ait tanıtım videolarının, rapor ve 

içeriklerin tasarım ve düzenlemelerinin, Online Eğitim Sistemi içeriklerinin çekim ve 

düzenlemelerinin yapılması, Sosyal Medya videoları çekim ve düzenlenmesi; yani proje 

kapsamındaki tüm çekim, düzenleme, tasarım işlerinin yapılması beklenmektedir.  

 

2.2. İşin Gereği 

İstekli, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Proje Yürütücüsü TÜRKONFED ile tam bir iş birliği 

içinde çalışmayı, yapılacak işin kalitesini korumayı, yükseltmeyi ve hedef grup üzerinden doğru 

sonuçlar elde edilmesi için her türlü çabayı göstermeyi ve eğitim içeriklerinin başka herhangi 

bir rakip kuruluş ile paylaşılmayacağını taahhüt eder. 

 

 

İsteklinin, aşağıda yer alan işleri yerine getirmesi beklenmektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 

 

 

 2 

 

 

2.3. Beklenen Çıktılar 

Hizmet Hizmet Kapsamı 

 Video/Fotoğraf Çekim, 

Düzenleme ve Tasarım 

Hizmet Alımı  

5 Mayıs 2022-15 Nisan 2023 tarihleri arasında 4. yılı yürütülecek olan 

İşimi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında;  

 

 

•  6 ilde (Çanakkale, Van, Ordu, Eskişehir, Elazığ, Bursa) 

gerçekleştirilecek olan 1’er günlük eğitimlerde fotoğraf ve saha 

izlenim videolarının, saha röportajlarının çekilmesi, gerekli 

durumlarda gün içerisinde paylaşılmak üzere düzenlemelerinin 

yapılarak proje ekibine teslimi   

• Yukarıda belirtilen şehirlerde, öncesinde belirlenmek kaydıyla, 

belirlli eğitimlerin (45-60 dakikalık çekim) iki kamera ile kayıt altına 

alınması 

• Ham hallerinin proje ekibine teslim edilmesi 

• Proje ekibinin yönlendirmeleri doğrultusunda Online Eğitim 

Sistemi’ne uygun olarak 10-15 dakikalık bölümler halinde 

kurgulaması, giriş çıkış animasyonlarının eklenmesi 

• Eğitimler esnasında proje ekibinin yönlendireceği kişilerle röportaj 

videolarının çekilmesi  

• İlgili videoların proje ekibinin yönlendirmeleri doğrultusunda 

kurgulanması 

• 2-2,5 dakikalık 2022 yılı tanıtım videosunun hazırlanması (Türkçe 

ve İngilizce) 

• Ortalama 150 sayfalık bir raporun proje kimliğine uygun 

düzenlenmesi ve tasarımı  

• Yüklenici firmadan rapor tasarımı öncesinde 3 alternatif 

kapak ve Iç tasarım talep edilecek ve üçü arasında karar 

verilecektir. 

• Ortalama 50’şer sayfalık eğitim içeriği notlarının düzenlenmesi ve 

tasarımı 

 

 

ZAMANLAMA 

Teklif alımlarının 5 Mayıs 2022’de tamamlanması, değerlendirmeye istinaden 9 Mayıs 

2022’de sözleşme aşamasına geçilmesi beklenmektedir.  
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3. GEREKSİNİMLER 

 Kameraman&Kurgucunun Min. Gereksinimleri 

Kameraman&Kurgucu 

•                Taslak planda yer alan beklentileri karşıladığı, örnek 
olarak gösterebileceği, en az bir(1) iş yapmış olmak 
ve o işi proje ekibine sunmak 

•        Çok partnerle yürütülen projelerde tecrübe sahibi olmak 

Teknik Gereklilikler 

• Yukarıda belirtilen çekimler minimumda Full HD 
1080p formatında kayıt altına alınması 
beklenmektedir. 

• Sosyal medya, online eğitim portalı ve gerekli 
olabilecek diğer boyutlandırmaların istekli 
tarafından yapılması beklenmektedir. 

• Videoları, proje ekibinin ihtiyaçları doğrultusunda, 
eğitim veya sosyal medya platformlarına uygun 
olarak kurgulayıp/boyutlandırıp teslim edebilmek 

• Proje ekibi tarafından iletilecek olan logo dizilimi, 
renk tercihleri ve diğer kurumsal kimlik öğelerinin 
videolarda kullanımında kurallara uyulması 
gerekmektedir. 

• 2D hareketli öğeler, ses efektleri, KJ, vb. öğeler ile 
ilgili masraflar teklife dahil edilmelidir. 

• Videolarda kullanılacak müziklerin ve diğer telife 
konu olabilecek öğelerin lisanslarının istekli firma 
tarafından satın alınması gerekmektedir. 

• Eğitim esnasında oluşabilecek ihtiyaçlar 
doğrultusunda istekli firmadan minimumda 3 uzman 
videographer ve/veya fotoğrafçı ile eğitimlere 
katılması beklenmektedir.  

• Ayrıca istekli firma, ilgili videoların düzenlenmesi 
esnasında kullanılacak vektör, animasyon, stok 
müzik gibi materyallerin lisansını almakla da 
yükümlüdür. 
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Diğer Gereklilikler 

  
•                İsteklinin, 5 Mayıs 2022-15 Nisan 2023 tarihleri 

arasında 6 ilde (Çanakkale, Van, Ordu, Eskişehir, 

Elazığ, Bursa) gerçekleştirilecek olan 1’er günlük 

eğitimlerin tümünde kendi ulaşım, konaklama vb.  

masraflarını karşılaması gerekmektedir. 
•                Sözleşme makamı çekimlerin gerçekleşeceği 

yerlerin masrafını üstlenecektir. 
 

 

*** İstekli, deneyimlerini ve referans belgelerini belirtmelidir. Referanslar ulaşılabilir 

olmalıdır. Tecrübe ve niteliklerde bahsedilen genel ifadeler (Örn: … konusunda 15 adet 

etkinlik/eğitim organize edilmiştir vb.) dikkate alınmayacaktır. 

 

 

 

Tekliflerin 5 Mayıs 2022 saat 17:00’ye kadar  

 

1. Hizmet kapsamı, 

2. Referans belgeleri, 

3. Teklif Mektubu, 

4. Teklif toplam fiyatına konu olan bütçenin ayrıntıları, 

5. Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi) 

6. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

7. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

8. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,  

9. Vergi Levhası (fotokopi), 

10. SGK borcu yoktur (İstenilen yıla ait), 

 

içerecek şekilde isimiyonetebiliyorum@turkonfed.org adresine mail ile gönderilmesi 

beklenmektedir. Son teslim tarihinden sonra teslim alınan teklifler geçersiz olarak 

değerlendirilecektir. Tekliflerin değerlendirmeleri son teslim tarihini takip eden 2 iş günü içinde 

gerçekleştirilip, firmalara e-posta yolu ile dönüş sağlanacaktır. 

 

 

 

mailto:isimiyonetebiliyorum@turkonfed.org

