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Madde 1 - İşin Konusu 
 
Türkiye’nin 2012 yılında yurtdışında yürütülecek reklam kampanyalarına ilişkin 
olarak; 

1- İhale Dokümanında sunulan “Hedef Pazar Grupları ve Bütçe Dağılım 
Tablosu”nda ve “İletişim ve Pazarlama Stratejileri”ne uygun kampanya 
stratejisi geliştirilmesi, 

2- Geliştirilen kampanya stratejisi doğrultusunda slogan ve yaratıcı çalışma 
sunulması,  

3- Medya planlaması yapılması işidir. 
 
Madde 2 - Kampanya Stratejisi ve Yaratıcı Çalışma: 

 
2.1. Yaratıcı Çalışmalar, İhale Dokümanında sunulan hedef pazarlara, bu 

pazarlara tahsis edilen bütçelere, pazar raporu ve pazarların turizm 
talebine ve Türkiye’ye yönelik algılara uygun olarak hazırlanmalıdır. 
Türkiye’yi rakip ülkelerden farklı ve ayrıcalıklı kılan öğeler ön plana 
çıkarılmalıdır. Heder Pazar ülkelere göre değişen özelliklerin de (yerel, 
kültürel vb.) dikkate alınması gerekmektedir. 

 
2.2.Yaratıcı Çalışmalarda “deniz, kum, güneş”in yanında özellikle kültür 

(UNESCO Dünya Miras Listesi, antik kentler, güncel kültürel etkilikler, 
müzeler vb.), şehir, sağlık, inanç, spor, golf, kongre, kış, gençlik, alışveriş, 
gastronomi vb. Türkiye turizm ürününün çeşitliliğinin vurgulanması 
gerekmektedir.  

 
2.3.  İstekliler en fazla 3 farklı kampanya önerisi sunabileceklerdir.  

 
2.4. Küresel geçerliliği olan, farklı dillere çevrildiğinde anlamını 

kaybetmeyecek, tüm disiplinlerde kullanılacak bir slogana ihtiyaç 
duyulmaktadır. Gereksinim salt bir slogan olarak görülmemeli, çok 
disiplinli kampanyalarda kullanılabilecek bütünsel bir fikir arayışı olarak 
algılanmalıdır. 
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2.5. Sunulan kampanya veya kampanyalarda yeni bir slogan önerilebileceği 
gibi önceki yıllarda kullanılan sloganlar istenirse tekrar kullanılabilir. 

 
2.6.Komisyonun uygun ve gerek görmesi halinde kazanan firma veya 

firmalardan birinin kullandığı slogan pazar gruplarından tümüne veya 
birkaçına uygulanabilir. 

 
2.7.İstekli, ihaleyi kazanması halinde, sunduğu kampanyalarda önerdiği 

sloganların bir veya birkaç pazar grubunda kullanılabileceğini ihaleye 
teklif vermesi ile peşinen kabul etmiş sayılır.  

 
2.8.Yaratıcı çalışmalarda Türkiye için yeni bir logo çalışması yapılmayacak 

olup, 2000 ve devamı yıllarda kullanılan Türkiye Logosunun kullanımı 
sürdürülecektir.  

 
2.9.Yaratıcı çalışmaların basılı birer örneğinin de en az 35x50 boyutunda 

orijinaline yakın kalitede 1. zarfın içinde sunulması gerekmektedir.  
 

2.10. Sunulan yaratıcı çalışmalar, nihai hale en yakın olacak şekilde 
üretilmeli,  kullanılan görseller kesinlikle Türkiye’ye ait ve güncel 
olmalıdır. 

 
2.11. Daha sonra kullanılamayacak olan ve/veya telif hakkı alınmamış 

görseller yaratıcı çalışmalarda kullanılmamalıdır. 
 
Madde 3 - Medya Stratejisi  
 

3.1 2012 yılı reklam ihalesinde sunulacak medya planlarında dijital ve mobil 
mecralara da yer verilmesi beklenmektedir. 

 
3.2 Yazılı basın, görsel/işitsel medya, açık hava reklamları, interaktif 

reklamlar, yeni teknolojik gelişmeler ve eğilimlere uygun farklı yaratıcı 
çözümler vb. benzeri unsurları içermelidir. 

 
3.3 Açıkhava kampanyalarında, çeşitlilik ve farklı yaklaşımlar (ambient) yer 

almalıdır.  
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3.4 Önemli uluslararası organizasyonlar, sportif, sanatsal, kültürel faaliyetler 
ve fuarlarda uygulanacak özel reklam kampanyaları önceden geliştirilmeli 
ve bunlara medya planlarında yer verilmelidir. 

 
Madde 4 - Uygulama Süreci 

 
Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri / Ataşeliklerinin görüşleri doğrultusunda, 
pazar bazında stratejiler belirlenebilecek; sloganlar, metinler, görsel ve diğer 
çalışmalarda revizyonlar yapılabilecektir. 
 
Kampanyayı yürütecek olan ajans, sözleşme süresince üstün performans 
göstermekle yükümlü olacaktır. Bakanlık, uygulamanın her aşamasında 
bağımsız değerlendirme kuruluşlarına kampanyalar için performans ölçümü 
medya denetimi (media audit) yaptırabilecektir. Yeterli performansı 
sağlayamayan kampanyalara ilişkin sözleşmeler Bakanlıkça tek taraflı olarak 
feshedilebilecektir. 

 
Madde 5 – Diğer Hususlar 
 

5.1.Bakanlığın, Genel Türkiye ve İstanbul filmleri ile birlikte 5 ayrı 
destinasyon filmi (Doğu-Güneydoğu Anadolu, Kapadokya, Ege Kıyıları 
(Bodrum-Marmaris-Fethiye), Antalya, Termal-Sağlık) bulunmaktadır. 

      (Söz konusu filmler www.kulturturizm.gov.tr adresinden izlenebilir). 
 
5.2. İhaleyi kazanan ajanslar Bakanlığımızın dia arşivinden 

yararlanabilecektir. 
 
Madde 6 - İşbu şartname bu madde ile birlikte 6 maddeden oluşmaktadır. 
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