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İhale konusu iş; ÜZÜLMEZ MÜDÜR EVİ'NİN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KAPSAMINDA 

ZONGULDAK TARİHSEL TOPOGRAFYASI ve WEB SİTESİ HAZIRLANMASI işidir.  

 

İşin yapımı ile ilgili bilgiler aşağıda sırası ile yazılmıştır. 

1. Zonguldak Tarihsel Topoğrafyası Hazırlanması ve Web sitesi Hizmet alımı  

2. Proje Hazırlama Danışmanlık Hizmet Alımı 

3. Turist Rehberlik Eğitimi Hizmet Alımı  

4. Tanıtım Filmi (Belgesel) 

 

1. ZONGULDAK TARIHSEL TOPOĞRAFYASI HAZIRLANMASI VE WEB SITESI HIZMET ALIMI  

 

1.1.İşin Tanımı ve Amacı 

 

Zonguldak’ın kentsel topografyasını etkileyen en önemli etmenlerden biri kömür ve kömür 

ile ilgili aktiviteler olmuştur. Müzenin bir parçası olarak bu tarihsel topografyanın zaman 

içinde nasıl değiştiği görselleştirilecektir. 

 

1.2. Teknik Özellikler   

 

1.2.1 Hazırlanacak video;  sergileme alanının merkezinde yer alan topografya modeline 

yansıtılacaktır.  

1.2.2 Videonun konusu: Havza tarihi olacaktır.  Videonun içeriğinde havza sınırlarının 

değişimi, kömürün bulunması, havza yönetiminin zaman içindeki değişimi, kömür ve 

kömür aktivileri ile ilgili yasal düzenlemeler, yıllar içinde açılan ve kapanan ocaklar, 

demiryolunun inşaası, kömürcülükle ilgili binalar ve işletmelerden bahsedilecektir.  

1.2.3 Videonun senaryosu, İdare tarafından onaylanmış bir tarihi danışman ile birlikte, 

tarihi içeriği danışmanın araştırmalarına uygun olacak şekilde üretilecektir. Videonun 

içeriği İdare ve Danışman tarafından onaylanacaktır. 

1.2.4 İşin sonunda video, topoğrafik haritaya yansıtılmaya  uygun formatta İdare’ye teslim 

edilecektir. 

1.2.5 İdare ve Danışman tarafından uygun görülen tarihi araştırma içeriğinin ve hazırlanan 

tüm videoların yer alacağı bir websitesi yapılacaktır.  Web sitesinin güncellenebilmesi 

için gerekli döküman İdare ile paylaşılacaktır.  

 

 

2. PROJE HAZIRLAMA DANIŞMANLIK HIZMET ALIMI 

 

2.1.  İşin Tanımı ve Amacı 

 

Sergi mekanlarının düzenlenmesi ile ilgili tasarım ve projeler geliştirerek bunların bir kısmının 

uygulanmasını kapsamaktadır.  



 

2.2. Teknik Özellikler 

 

2.2.1  Sergi mekanlarında yer alacak kentsel topografya maketi ve gerekli dijital dosyalar, 

Yüklenici tarafından hazırlanarak İdare’ye  teslim edilecektir.  

2.2.2 Sergi mekanları mimari yerleşimi gerekli detayda mimari çizimlerle ifade edilerek 

İdare’ye teslim edilecektir.  

 

 

3. TURİST REHBERLİK EĞITİMİ HIZMET ALIMI  

 

3.1 İşin Tanımı ve Amacı 

 

Zonguldak turizm altyapısını beşeri anlamda da geliştirecek işgücüne sahip olmak amacıyla 

eğitim verilecektir.  

 

3.2 Teknik Özellikler 

 

3.2.1 Eğitim en az 10 (on) kişi için gerçekleştirilecektir.  

3.2.2 Toplam ders süresi en az 55 saat olacaktır.  

 

 

4. TANITIM FILMI (BELGESEL) 

 

4.1 İşin Tanımı ve Amacı 

 

Zonguldak'ın çeşitli değerleri, tarihi ve gelişimi ile ilgili olacak videolar, sergileme mekanında 

duvarlarda yer alan ekranlarda yayınlanacaktır. Videoların içerikleri; 

4.1.1 Demografi ve sosyal yapı: Bu video, duvarlardaki ekranlardan birinde oynayacaktır. 

Videoda işçilerin yaşam koşulları, diğer ülke ve şehirlerden Zonguldak’a gelen işçiler, Dilaver 

Paşa Nizamnamesi, Mükellefiyet, Amele Birliği, kentin ticari hayatı, esnaflar, Maden Mektebi, 

okullar, sinemalar, ekonomalardan bahsedilecektir. 

4.1.2 Kültür sanat ve spor: Bu video, duvarlardaki ekranlardan birinde oynayacaktır. 

Videoda tenis kortları,Zonguldak düğün adetleri, Zonguldak şairleri, Zonguldakspor, 

Zonguldak filmleri, EKİ Radyosu’ndan bahsedilecektir. 

4.1.3 Endüstri mirası ve mimari yapılar: Bu video, duvarlardaki ekranlardan birinde 

oynayacaktır. Videoda Seyfi Arkan yapıları, Kok fabrikası, Lavuarlar, Elektrik Atölyesi, ilk planlı 

yerleşmeler ve Üzülmez Kültür Vadisi gibi önemli yapılardan bahsedilecektir. 

4.1.4 Maden kazaları ve sağlık: Bu video, duvarlardaki ekranlardan birinde oynayacaktır. 

Videoda Zonguldak tarihindeki grizu patlamaları, maden şehitleri, Amele Birliği Hastanesi, 

meslek hastalıkları ve sağlık/güvenlik önlemlerinden bahsedilecektir. 



 

4.2 Teknik Özellikler 

 

4.2.1 Ekranlarda oynayacak olan videolar Türkçe seslendirilecek ve İngilizce altyazılı 

olacaktır. 

4.2.2 Videoların çözünürlükleri Full HD (1920 x 1080 p) olacak şekilde ayarlanacaktır.  

4.2.3 Videolar, ziyaretçilerin dikkat süreleri göz önünde bulundurularak, 4 dakikayı 

geçmeyecek şekilde kurgulanacaktır. 

4.2.4 Videoların kurguları, müze için orijinal olarak tasarlanacaktır. 

4.2.5 Videoların senaryoları, İdare tarafından onaylanmış bir tarihi danışman ile birlikte, 

tarihi içeriği danışmanın araştırmalarına uygun olacak şekilde üretilecektir. Videoların 

içerikleri İdare ve Danışman tarafından onaylanacaktır. 

4.2.6 İşin sonunda videolar, ekranlara yüklenmeye uygun formatta İdare’ye teslim 

edilecektir. Bu formatlar, ekranların satın alınmasından sonra Yüklenici’ye bildirilmelidir. 

 

 İDARENİN SORUMLULUKLARI 

• İdarenin, websitesinin yükleneceği alan adını ve hosting’i sağlaması gerekmektedir. 

• Sergileme için satın alınan ekranlara videoların yüklenmesi İdare tarafından 

yapılacaktır. 

• İdare, Yüklenici ile ortak bir tarih belirleyerek ilgili personele eğitim ve bilgi 

aktarılması için uygun organizasyonu yapacaktır. 

• Videolarda kullanılacak tarihsel imajlar ile ilgili satın alma ve telif hakları 

çözümlemeleri İdare’ye aittir. Yüklenici, İdare tarafından temin edilemeyen imajları, 

telif hakları problemleri çıkmaması adına videolarda ve/veya websitesinde 

kullanmayacaktır. 

• Tarihsel Topoğrafya harita maketi dışındaki sergileme elemanlarının uygulaması ve 

temini İdare’nin sorumluluğundadır. 


