DANIŞMANLIK HİZMETİNİN TANIMI
Programın Adı
Proje Kodu
Başvuru Sahibi
Başvuru Dönemi

TR42/22/TD Teknik Destek Programı
TR42/22/TD/0076
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Mayıs - Haziran

1. Program kapsamında başvuru yaptığınız öncelik türü:
Öncelik 6 - Sonuç Odaklı Programlar (SOP)
2. Beklenen çıktılar:
Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet
Düzce’de 19 farklı lokasyonda 360 derece sanal tur çekimlerinin yapılması

*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.
3. Proje kapsamında talep edilen danışmanlık faaliyetinin içeriği:
Batı Karadeniz Bölgesinin tümlenebilir tek antik tiyatrosu olan Prusias ad Hypium Antik Kenti Tiyatrosu, Ceneviz
Ticaret Yolunda Akdeniz den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici
listesinde yer alan Akçakoca Ceneviz Kalesi ve Mavi Bayraklı plajı, sivil mimari yapıları ve yöresel lezzetleri ile
Akçakoca Yukarı Mahalle, orman içi dinlenme alanları ve yürüyüş parkurları ile bölgenin önemli doğal
değerlerinden olan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özelliklere
sahip Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, İlimizin önemli yürüyüş parkurlarından biri olan Aydınpınar Şelaleleri
Tabiat Parkı, I.Derece sit alanı olan Sarıkaya Mağarası, Yayla turizmi potansiyelleri ile dikkat çeken; Balıklı,
Pürenli, Derebalık ve Kardüz Yaylaları, Efteni Gölü, Toptepe, Kaynaşlı ilçemizde futbol, kamp ve doğa yürüyüşü
ile öne çıkan Topuk Yaylası, Cumayeri ilçemiz Dokuzdeğirmen Köyünde bulunan Rafting parkuru, Kültür Park,
Çantı tekniği kullanılarak inşa edilen Çayağzı Köyü Orhangazi ve Hemşin Köyü Camileri olmak üzere toplam 19
lokasyonda 360 derece sanal tur çekimleri yapılacaktır.
Düzce 360 Derece Sanal Tur Çekimi ile çekilen noktaların yer isimleri belirtilmelidir. Google Maps desteği
bulunmalıdır. Bakış açısını gösteren radar ile çekim yapılan noktalar belirlenmelidir. Sahneler arasındaki
geçişleri sağlayan oklar eklenmelidir. Alanın krokisi eklenerek, kroki üzerinden tur imkânı sağlanmalıdır.
Yüklenici firmaya ait herhangi logo, arma, adres ya da reklam vb. olmamalı, yalnızca referans göstermelidir.
Ekipmanların teknik özellikleri, kaliteli bir doğa ve manzara çekimine uygun olacak şekilde tercih edilmelidir.
HDR tekniği ile aydınlık ve karanlık bölgeler düzenlenmeli ve yüksek zoom sayesinde yakınlaştırma ile
bozulmayan sahneler ile detaylı gezinti yapılması gereklidir. Ekipman olarak tercihen; dijital kamera, balıkgözü
lens, panoramik tripod kafası ve tripod kullanılması önerilir. Çekimlerin tüm mobil telefon ve tabletlerde
sorunsuz çalışması, sanal gerçeklik gözlükleri ile sorunsuz kullanılması, farklı noktalardan çekilen resimlerin
birleştirilmesinde hiçbir şekilde hataya yer verilmemesi gerekmektedir. Profesyonel çekim esnasında lisanslı
program kullanılmalıdır. Çekim noktaları arasında yeterli sayıda ve bağlantıda panoramik fotoğraflarla geçiş
sağlanmalıdır.

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

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

4. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan şartlar:
 Daha önce kamu veya özel sektörde 360 derece panoramik sanal tur çekimi yapmış olması,
 Daha önce yapılan çekimlerden örnek sunabiliyor olması.
5. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan referanslar:
Yukarıdaki şartları karşıladığına dair belgeler 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.

