
 
 

3. ANADOLU ANİMASYON FİLM YARIŞMASI VE 3. ANADOLU ANİMASYON VE 

DİJİTAL İŞLER FESTİVALİ ORGANİZASYONU İÇİN HİZMET SATIN ALIMI 

İHALESİ  

ZEYİLNAME 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı “3. Anadolu Animasyon Film Yarışması ve 3. 

Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali Organizasyonu İçin Hizmet Satın Alımı 

İhalesi”ne ait Sözleşme Tasarısı, Teknik Şartname ve İdari Şartnamedeki bazı maddelere, 

İdari Şartnamenin 12.maddesine dayanılarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

 

Sözleşme Tasarısı 

18/2. Madde  

Eski Hali  

Organizasyon tarihi yapılan işin niteliği gereği 17-18 Ekim 2017 olarak daha önceden 

belirlenmiş ve kamuoyuna ilan edilecek olup, Ajans tarafından etkinliğin iptal edilmesi veya 

ertelenmesi ile mücbir sebep halleri dışında bir sebep ile yüklenici tarafından işin zamanında, 

teknik şartnamede belirtilen nitelik ve nicelikte, eksiksiz olarak yerine getirilmemesi halinde 

sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme bedelinin % 30’u tutarında 

cezai şart uygulanır.  

 

Yeni Hali  

Organizasyon tarihi yapılan işin niteliği gereği 12-13 Aralık 2017 olarak daha önceden 

belirlenmiş ve kamuoyuna ilan edilecek olup, Ajans tarafından etkinliğin iptal edilmesi veya 

ertelenmesi ile mücbir sebep halleri dışında bir sebep ile yüklenici tarafından işin zamanında, 

teknik şartnamede belirtilen nitelik ve nicelikte, eksiksiz olarak yerine getirilmemesi halinde 

sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme bedelinin % 30’u tutarında 

cezai şart uygulanır.  

 

İdari Şartname 

52. madde   

Eski Hali  

Organizasyon tarihi yapılan işin niteliği gereği 17-18 Ekim 2017 olarak daha önceden 

belirlenmiş ve kamuoyuna ilan edilecek olup, Ajans tarafından etkinliğin iptal edilmesi veya 

ertelenmesi ile mücbir sebep halleri dışında bir sebep ile yüklenici tarafından işin zamanında, 

teknik şartnamede belirtilen nitelik ve nicelikte, eksiksiz olarak yerine getirilmemesi halinde 

sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme bedelinin % 30’u tutarında 

cezai şart uygulanır.  

 

Yeni Hali 

Organizasyon tarihi yapılan işin niteliği gereği 12-13 Aralık 2017 olarak daha önceden 

belirlenmiş ve kamuoyuna ilan edilecek olup, Ajans tarafından etkinliğin iptal edilmesi veya 

ertelenmesi ile mücbir sebep halleri dışında bir sebep ile yüklenici tarafından işin zamanında, 

teknik şartnamede belirtilen nitelik ve nicelikte, eksiksiz olarak yerine getirilmemesi halinde 

sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme bedelinin % 30’u tutarında 

cezai şart uygulanır.  

 



 
 

 

Teknik Şartname 

2.madde 

Eski Hali         

17-18 Ekim 2017 tarihlerinde, Eskişehir’de, 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler 

Festivali ve 3. Anadolu Animasyon Film Yarışması Ödül Töreni düzenlenecektir. 

 

Yeni Hali 

12-13 Aralık 2017 tarihlerinde, Eskişehir’de, 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler 

Festivali ve 3. Anadolu Animasyon Film Yarışması Ödül Töreni düzenlenecektir.  

 

 

 


