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1. GİRİŞ 

 
 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) 1985 yılında koruyucu sağlık hizmetleri 

kapsamında sunulmakta olan anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmalarını desteklemek üzere 

kurulmuştur. TAPV cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde hak 

temelli bir yaklaşım ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda cinsel eğitim, güvenli annelik, 

üreme sağlığı riskleri, doğurganlığın düzenlenmesi, cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 

konularında çalışmalar yürütmekte ve yerel yönetimler ile işbirliği kurarak hassas grupların cinsel 

sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimini güçlendirmek üzere çalışmaktadır. 

Kadın Güçlendirme Programının bir parçası olan Kadın Sağlığı Seminerleri kadınların bir 

araya gelerek koruyucu sağlık yaklaşımı ile üreme sağlığı konularını konuşmalarına, doğru 

bildikleri yanlışları düzeltmelerine ve interaktif bir ortamda katılımcı metotlarla birbirlerinin 

deneyimlerini duymalarına olanak sağlamaktadır.  Seminerler kadınların temel cinsel sağlık 

ve üreme sağlığı konularında; doğru bilgilere erişimini, koruyucu sağlık davranışları 

konusunda rol almalarını, sağlık ve kamu hizmet taleplerinin artmasını, aile ve toplum 

içindeki konumlarının iyileştirilmesini ve ailelerin sağlık bilincinin yükseltilmesini amaçlar.  

Kadın Sağlığı Seminerleri, 5 gün süren bir eğitici eğitimi çalışması ile başlamakta, kurumların 

uygulamaya başlaması ve uygulama süreci içinde Vakıf ile iletişimde çalışmaların 

değerlendirmesi ve yaygınlaştırması beklenmektedir. Kadın Sağlığı Seminerleri ile 2015 

yılından bu yana, 25 ilde bulunan 85 kurumda görevli 204 eğitimci ile her yıl binlerce kadına 

ulaşılmaktadır. 

 
2. AMAÇ 

İlgili programın hedefleri doğrultusunda; 

• Kadın Sağlığı Seminerlerinin dijital ortamda yaygınlaştırılmasının sağlanması 

• Çalışma koşulları, gündelik yaşamdaki sorumluluklar, engellilik gibi değişken birçok sebep 

nedeniyle yüz yüze eğitime katılamayacak olup yine de kadın sağlığı ve cinsel sağlık 

konularında bilgi edinmeyi isteyen kadınların eğitime erişmelerinin sağlanması 
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• Seminerlerin görünürlüğünü ve erişimi artırmak üzere Vakfın misyon, vizyon ve değerlerini 

yansıtabilecek ve tanıtım, çalışma ve duyurularını yayınlayabileceği kullanıcı dostu, ilgi çekici 

ve erişilebilir bir yapıya taşınması 

• Cinsel sağlık ve üreme sağlığı kapsamındaki bilgilendirmelerin salgın, afet ve/veya savaş gibi 

kriz dönemlerinde de etkili bir şekilde güncel bir konu olarak gündemde kalabilmesinin 

sağlanması 

TAPV bu şartnamede belirtilen eğitim videolarının tasarımı ve prodüksiyonu için, sivil toplum 

örgütleri ile çalışma deneyimi olan güvenilir kurum veya bağımsız çalışan kişilerden teklif almak 

istemektedir. 

 
3. TARAFLAR 

Bu Şartname kapsamında teklif isteyen taraf Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), teklif 

veren taraf ise “Teklif Sahibi” olarak tanımlanmıştır. 

 
4. ALINACAK HİZMETİN TANIMI, KAPSAMI VE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Dijitalleştirmeden Beklentiler  

 

Bedenimizi Tanıyalım, Doğurganlığın Düzenlenmesi, Güvenli Annelik, Güvenli Cinsellik, 

Kadın Sağlığı Sorunları ve Çocuk ve Ergenlerin Cinsel Gelişimi ve Eğitimi başlıklarındaki 5 

seminer modülünün slaytlar, anlatıcı ve destekleyici görsellerle videolarının hazırlanması 

beklenmektedir. 

Modüllerin videolaştırılmasında, seminerlerin amacına uygun, sade, açık ve anlaşılır bir 

şekilde görselleştirilmelidir. 

Bu kapsamda; 

 

• TAP Vakfı cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında hak temelli çalışan ve toplumsal cinsiyet 

eşitliğine duyarlı olan bir sivil toplum kuruluşudur. Tasarlanacak videoların çalışma alanı ve 

duyarlılıkları temsil etmesi beklenmektedir. 

• TAPV’den ilgili iletişim kişisi ile tasarım başlamadan önce bir toplantı yapılmalı ve 

beklentiler netleştirilmelidir. 

• Videoların aşağıda belirtilen fonksiyon ve özelliklere uygun hazırlanmasını sağlamak için 

teklif sunan kişi ve/veya kurumun TAPV’yi yönlendirebilecek öneriler sunabilmelidir. 

• Taslaklar tamamlandıktan sonra TAPV’nin önerdiği revizyonlar üzerinde çalışılarak iş 

tamamlanmalıdır. 
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Talep Edilen Fonksiyon ve Özellikler 

Yukarıda belirtilen 5 seminer modülünün toplam 80-100 dakika arasında prodüksiyon ve post 

prodüksiyonunun yapılarak video hazırlanmasıdır. Hizmetin detayları:  

• Her bir videonun 16 – 20 dk aralığında hazırlanması 

• Videoların çözünürlüğü Full HD 1080p olması  

• Videolarda TAPV tarafından verilen slaytların izleyicinin/dinleyicinin ilgi çekici hale getirilmesi 

için TAP Vakfı tarafından verilen çizim ve görsellere uyumlu 2D illüstrasyonlar eklenmesi 

ve/veya üretilmesi 

• Sabit görsellerin bulunduğu slaytlarda TAPV tarafından belirlenmiş durumlarda ışık, ok veya 

farklı işaretlerle görselin ilgili bölümlerinin dikkat çekici hale getirilmesi 

• Üretilecek yeni görsel ve/veya animasyonların konuşma metnine ve videoyu izleyecek hedef 

kitleye uygun bir şekilde her videoda en az 3 en fazla 10 adet 2D motion ya da motion graphics 

kullanılması 

• Videoların altına alt yazı eklenmesi (işitme engelliler ya da sesli dinleyemeyecek olanlar için) 

• Slaytların görsel ya da metin açısından kalabalık görünmemesi için bilgileri konuşma metnine 

göre bölünmesi 

• Konuşmacının ekranda göründüğü durumlarda slaytın ya da ilgili görselin ekranın yan kısmında 

gösterilmesi 

• Videoların girişinde ve bitişinde TAPV’nin logosunun görünmesi ve altına müzik eklenmesi 

 

5. TEKLİFLERİN SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

Şartnamede belirtilen teknik özelliklerde teklif sunmak isteyen kurum ya da bağımsız çalışanların 

aşağıdaki belgeleri tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. Teklif sahipleri yetkinlik ve deneyimleri 

doğrultusunda ilgili tamamı için teklif iletebilir. Teklif sunan kurum ya da bağımsız çalışanların 

başvurdukları çalışma için teknik ve mali teklif sunmaları beklenmektedir. Bu koşullara uymayan ya 

da eksik belgesi bulunan teklifler kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
a. Kurum/Hizmet Veren Profili : Aşağıdaki maddelerle sınırlı olmamakla birlikte tüm başlıkları 

içermelidir. 

• Kurumsal tanıtım & ekip bilgisi,  

• Benzer çalışmalardan oluşan portfolyo   

• Tedarikçi Bilgi Formu (Ek-1) 

b. Önerilen Yaklaşım ve Yöntem:  Aşağıdaki maddelerle sınırlı kalmamakla birlikte tüm başlıkları 

içermelidir 

• Seminer sunumlarının videolaştırılmasına ilişkin genel yaklaşım ve planlama 

• Projede görev alacak kilit çalışanların sorumlulukları ve özgeçmişi 
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• İş takvimi 

• Sunulacak hizmetin detayları 

• Teknik ekipman 

c. Detaylı Maliyet Planı 

• Tüm maliyet kalemleri birim, birim maliyet ve toplam maliyet olarak sunulmalıdır. 

KDV ve diğer tüm vergiler maliyete dahil edilmelidir.  

 

Teklifler “Teknik Değerlendirme” ve “Mali Değerlendirme” olmak üzere iki ayrı değerlendirmeye 

tabii tutulacaktır. Teknik Değer Değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir. 

 
• Kurum Profili ve Deneyimi (%30) 

• Önerilen Yaklaşım ve Yöntem(%30) 

Teknik Değerlendirme puanı 50’inin üzerinde olan teklif sahipleri mali değerlendirmeye 

alınacaktır. 

• Detaylı Maliyet Planı (%40) 

 
 

6. İDARİ KURALLAR 

Başvuru sahibinin teklif verirken aşağıdaki idari kurallara uyması gerekmektedir. 

6.1. Detaylı teknik ve fiyatlandırma bilgilerini içeren teklif, 21.09.2020  tarihinde saat  17:00’ye 

kadar TAPV’nın aşağıda belirtilen adresine teknik ve mali teklif iki ayrı zarf içerisinde olmak 

üzere kapalı zarf içerisinde ve üzerinde ihale referansı ve teklif sahibinin ismi belirtilerek 

kargoyla veya elden teslim edilebilir. Covid 19 salgınına ilişkin alınan tedbirler nedeniyle 

teslimatta sorun yaşanmaması için kargo ile gönderimlerde gönderi takip numarası 

info@tapv.org.tr’ ye iletilmelidir. Elden teslim için teslim tarihinden en az iki iş günü 

öncesinde teslim gün ve saati belirtilerek randevu talep edilmelidir. 

Adres: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 

Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür Mahallesi 

34340 Beşiktaş/İstanbul 

Telefon: 0 (212) 257 79 41 

 
 

6.2. Teklif Sahibi teklifinde yer alan fiyatlandırmayı Türk Lirası cinsinden yapmalıdır. 

mailto:info@tapv.org.tr
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6.3. Teklif Sahibinin, teklifinin kabul edilmesi durumunda tarafların üzerinde anlaştığı “Hizmet 

Sözleşmesi” imzalanacaktır. Söz konusu Hizmet Sözleşmesi dışında Hizmet Sağlayıcı kuruma 

ait başka bir sözleşme imzalanmayacaktır. 

 
6.4. Bu iş tanımı kapsamında hazırlanacak olan tüm çıktıların tüm mülkiyeti ve kullanım hakkı; 

TAPV’ye aittir. 

 

6.5.  Teklif formları Teklif Sahibini temsile yetkili kişisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olarak 

sunulmalıdır. 

 

6.6. Teklifler teknik bölüm için 30 sayfayı geçmemelidir. 

 

 

 
7. TAKVİM VE İŞİN TESLİMİ 

 

Süreç Tarih 

Teklif Davet Mektubunun Gönderilmesi ve Web 

Sayfasında Yayınlanması 

04.09.2020 

Tekliflerin Teslimi 21.09.2020  -  17:00 

Tekliflerin Değerlendirilmesi 23.09.2020 

Hizmet Sağlayıcının Açıklanması 25.09.2020 

Sözleşmenin İmzalanması 30.09.2020 

İş Başlangıcı 
30.09.2020 

İşin Bitişi 30.11.2020 

 
Teklif sahipleri iş tanımı, başvuru ve değerlendirme süreci ile ilgili sorularını 11.09.2020 tarihi saat 

12:00’ye kadar info@tapv.org.tr adresine iletmelidirler. İletilen soruların cevapları 15.09.2020 

tarihinde tüm teklif sahiplerine iletilecektir. 

mailto:info@tapv.org.tr

