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HİZMET ALIMI İHALESİ İÇİN 
İŞ TANIMI 

 

Proje No : 290 

Proje Adı : Are You Aware? 
Hibe Programı : İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (IOHS) 

Hibe Faydalanıcısı : İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı 
İhalenin Adı : Dİş Protez Laboratuvarlarının Çalışma Koşullarına Yönelik Mevcut Durum Analizi Raporu Hazırlama Hizmet Satın Alımı 

İhale Numarası : 290/001 

 
 
1. ARKA PLAN  
1.1. Projeniz hakkında genel bilgi  

Çok tehlikeli sınıfına giren pek çok iş kolu gibi diş protez yapımı da silikozis başta olmak üzere pekçok meslek hastalığının zeminini oluşturmaktadır. Diş 
protez laboratuvarlarında kullanılan silikozisin insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle bu iş kolu  NACE koduna göre çok tehlikeli işler grubuna 
girmektedir.  Bu bağlamda projenin hazırlanmasına neden olan problem, diş protez laboratuvarlarında kullanılan zararlı hammadde ve uygun olmayan 
koşullardan korunmak konusunda bilgi ve farkındalığın eksik olmasıdır. Farkındalığı arttırılması gereken öncelikli gruplar sektör çalışanları ile işverenlerdir. 
Ayrıca bu işyerlerindeki fiziki koşulların, basit, düşük maliyetli önlemlerle iyileştirilmesi (havalandırma, ses izolasyonunun sağlanması, atıkların güvenli 
tahliyesi vb.) bir diğer gereksinimdir. Son olarak bu gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlayacak takip ve kontrol mekanizmalarının yasa ve mevzuatlarla 
güçlendirilmesi gerekmektedir. İstanbul’da kayıtlı olarak faaliyet gösteren diş protez laboratuvarlarının iş güvenliği ve işçi sağlığı alanında iyileştirilmesi 
projenin genel amacını oluşturmaktadır. Tesadüfi yöntemle (Random) seçilecek 160 diş protez laboratuvarındaki 900 işçiyle, silikozis başta olmak üzere 
ölümcül hastalıklara neden olan koşulların belirlenmesine yönelik bir mevcut durum analizi araştırması yapılması, fiziksel koşullar ve sağlığın iyileştirilmesi 
çalışmalarını içeren pilot uygulamalar gerçekleştirilmesi, bu uygulama adımlarını yansıtan bir model hazırlanması ve konuyla ilgili işçi, işveren ve bu 
grupların aileleri başta olmak üzere kamuoyunun bilgilendirilmesi projenin özel hedefleridir. 

Bu faaliyetlerden ihaleye konu olan çalışmalar şunlarla sınırlıdır: Pilot bölgenin belirlenmesi, bu bölgelerde faaliyet gösteren 160 diş protez 
laboratuvarının belirlenmesi, bu laboratuvarların fiziki koşulları ve çalışan 900 işçinin sağlık durumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, elde edilen 
sonuçlarla bir mevcut durum analizi raporu hazırlanmasıdır. Bu ihale kapsamında ayrıca Sözleşme Makamı tarafından 160 laboratuvarın içinden seçilecek 8 
laboratuvarda derinlemesine incelemeler yapılması, 50 işçi, 8 işveren ve 20 kanaat önderinin eğitimlerle desteklenmesi hizmet sağlayıcının 
sorumluluğundadır. 
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1.2. Sözleşme Makamı  

Proje sahibi ve Sözleşme Makamı, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı’dır. İNSEV, tıp doktorlarından oluşan bir grup tarafından kurulmuş ve 20 yıldır faaliyetlerini 

sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Çok uzun yıllardır meslek hastalıkları ve silikozis ile mücadele çalışmalarını yürüten bu ekip projeyi, İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programı ve İstanbul Diş Teknisyenleri Derneği ile birlikte gerçekleştirmektedir.   

 
2. HEDEFLER 
2.1 Hizmet sağlayıcısı tarafından elde edilmesi beklenen sonuçlar 
  

Hizmet sağlayıcısı tarafından elde edilmesi beklenen sonuçlar aşağıda tanımlanmıştır: 

- Mevcut Durum Analizi Araştırma Raporu (Türkçe ve İngilizce dillerinde 2 ayrı kitapçık şeklinde sunulmalıdır) 

- Diş protez Laboratuvarları İyileştirme (Model) Önerileri Raporu (Türkçe ve İngilizce dillerinde 2 ayrı kitapçık şeklinde sunulmalıdır) 

- Eğitim Değerlendirme Raporu (Türkçe ve İngilizce dillerinde 2 ayrı kitapçık şeklinde sunulmaldır) 

- Eğitim içerikleri (İşçi, işveren ve kanaat önderlerine uygulanan eğitimlerin içerikleri Türkçe dilinde 3 ayrı kitapçık şeklinde sunulmalıdır) 

 
 

3. İŞİN KAPSAMI 
3.1. Hizmet alımı ihalesinde satın alınacak kalemler:  
 

İşin kapsamı, İstanbul’da kayıtlı faaliyet gösteren 160 diş protez laboratuvarını içeren bir mevcut durum analizi araştırması yapılması, sonuçların 
raporlanması ve sektör için iyileştirme yöntemlerini içeren bir öneri belgesinin hazırlanmasıdır. Sunulacak bu hizmet, aşağıda kısa tanımına yer verilen 2 
ayrı başlıkta gerçekleştirilecektir.   
 

1. Diş protez laboratuvarlarındaki fiziksel koşulların incelenmesi (160 Diş protez laboratuvarı için):  
Tesadüfi yöntemle (Random) seçilecek 160 laboratuvarın fiziki koşulları incelenecektir. Çalışılacak  pilot bölgeler belirlenirken İstanbul’da sektörün 

yoğunlaştığı ilçelere öncelik verilecektir. İncelenecek bu 160 laboratuvarın tamamında gaz, aydınlatma durumu, toz ve gürültü koşullarının mevcut 

durumu ölçülecek ve sonuçlar Mevcut Durum Analizi Raporuna yansıtılacaktır. Bu inceleme sürecine özel bir değerlendirme tablosu hazırlanacak, 

kullanılacak makine, ekipman, geçerli sayılacak eşik değerler için aşağıdaki standartlar baz alınacaktır.  

1-  Gaz ve Buhar Konsantrasyonun Tespiti: Toksik gaz ve buharların havadaki konsantrasyonlarının ölçülmesi, ASTM-D 4490-96 standartı kapsamında 

yapılacaktır. 

2-Aydınlatma Ölçümü; COSHR 928-1-IPG-039 standardı ve bu standart kapsamına uygun Diot sensörlü luxmetre ile Sınır değer COSHR 928-1-IPG-039 

standardı ve TS EN 12464 standardına göre yapılacaktır. 
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3- Kişisel Toz Ölçümü, Solunabilir Toz, Toz Örnekleme Pompası, Siklon Başlık ve Filtre Sistemi ölçümleri; MDHS 14/3 standardı Gravimetrik Metot, Sınır 

Değer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmelidir. 

4-Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü; Dozimetrik gürültü ölçüm cihazı, TS EN ISO 9612: 2009 veya TS 2607 ISO 1999 standart kapsamında 

ölçümlenmelidir. 

Bu ölçümlerin tamamı TURKAK  TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel  Gereklilikler standardı kapsamında 

olmalı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Hijyen Ölçüm Test ve Analiz Laboratuar Yetki kapsamında yapılmış olmalıdır. Ölçümlerde belirlenen 

ölçüm sayısına göre yeterli sayıda ölçüm personeli görevlendirilmeli, bu ölçüm personelleri ölçüm konusunda yetkin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı bildirimi kapsamında olmalıdır. 

Ayrıca bu laboratuvarların arasından Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek kriterlere uyan 8 laboratuvar seçilecek, bu laboratuvarlar havalandırma 

etkinliği, kimyasallar, kişisel koruyucu donanımlar, kumlama cihazı güvenliği, iş ekipmanları, basınçlı tüpler,  iş yeri düzeni ve ergonomi, kompresör, 

uyarı levhaları, yangın güvenliği açısından hazırlanan değerlendirme tablosu kapsamında incelenecek ve elde edilen sonuçlar hazırlanacak olan Diş 

protez Laboratuvarları İyileştirme (Model) Önerileri Raporuna yansıtılacaktır. Bu inceleme çalışmaları için hazırlanan değerlendirme tablosu 

kullanılacaktır. İncelemeye alınacak laboratuvarlara yapılacak ziyaret ve inceleme planı çalışma öncesinde Sözleşme Makamına sunulacaktır. 

Laboratuvarlara inceleme ziyaretlerinin sayısı belirtilen tüm araştırma verilerini toplamaya yeterli sayıda olmalı, birden fazla kez laboratuvarların 

ziyaret edilebileceği gereksinimi bilinmelidir. Şartnamenin 4.2.İşe başlama tarihi ve çalışma süresi başlığı altında verilen sürede tüm faaliyetlerin 

tamamlanması gerektiğinden bu faaliyete ayrılacak sürede inceleme ve değerlendirmeyi tamamlayacak sayıda personel görevlendirilecektir.  

 

2. Diş protez laboratuvarlarında çalışan işçilerin sağlık durumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi (900 işçi için):  
Bu hizmet kapsamında, belirlenen 160 laboratuvarda çalışan 900 işçinin sağlık inceleme ve değerlendirmesi yapılacaktır. Çalışanların sağlık 

değerlendirmesi için muayene, PA Akciğer Grafisi, odyometri, tam kan, SFT, AST, ALT, üre, kreatinin ve görüntüleme sonuçlarına bakılacaktır. Bu 

inceleme sürecinde insan sağlığının korunması amacıyla belirli süre aralıklarla yapılması zorunlu olan tetkiklerin (Akciğer grafisi, görüntüleme gibi) 

sonuçları incelenecek, belirlenen standartlara uygun yapılmamış ve/veya süresi geçmiş, tekrarlanması gereken tetkikler yapılacak, belirlenen 

standartlara uygun süre ve nitelikte yapılmış tetkikler ve bu araştırma sürecinde elde edilen tüm sonuçların değerlendirilmesi aşamasında; proje ortağı 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programı (İTF İMU) uzman hekimleri ile işbirliği içinde çalışacaktır.  

Mevcut değerlendirme sonuçları, işçilerin geçmişte yapılmış muhayene, tetkik ve ilgili tüm sağlık raporları incelenmesi amacıyla (İTF İMU) uzman 

hekimlerden oluşan Akademik Kurula sunulacaktır. Kurul tarafından eksik ve/veya niteliği açısından şüphe  uyandırdığı düşünülen tüm tetkik, 

değerlendirme, muhayene söz konusu işçiler için yinelenecektir. Araştırma sürecinin sonunda toplanan tüm verileri yansıtacak ve hizmet sağlayıcı 

tarafından hazırlanacak Mevcut Durum Analizi Raporu Sözleşme Makamının onayına sunulacaktır. Sözleşme Makamı tarafından herhangi bir revizyon 

talebi olması durumunda sözleşmede belirtilecek süre içinde ilgili revizyonlar yapılarak rapor sunulacaktır.  

Bu laboratuvarlarda çalışan 50 işçi, 8 işveren, 20 kişilik bir kanaat önderleri grubuna, detayları aaşağıda bulunan eğitimler uygulanacaktır. Elde edilen 

eğitim değerlendirme sonuçları raporlanacaktır. Hazırlanacak eğitim raporunda katılımcıların demografik bilgileri, eğitim sürecinin verimini (İçerik, 
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mekan, eğitimci, süre açısından) yansıtan katılımcı memnuniyet formu sonuçları ve eğitimin katılımcılarda yarattığı bilgi ve farkındalık düzeyilerini ölçen 

ön ve sontestlerden elde edilecek veriler yansıtılacaktır. Eğitim uygulamalarının sonunda (gerekiyorsa) revize edilmiş eğitim içerikleri proje web 

sitesinden açık kaynak olarak yayınlanabilmesi için çevrimiçi ortam versiyonları Sözleşme Makamına teslim edilecektir.  

 
3.2. Detaylı faaliyetler listesi 

 
1. Diş protez laboratuvarlarındaki fiziksel koşulların incelenmesi (160 Diş protez laboratuvarı için):  

  Bu hizmetin detayları ve hizmet sağlayıcı tarafından tamamlanması beklenen adımlar bu bölümde açıklanmıştır. 

 

1.1. Pilot bölge ve hedef grupların belirlenmesi (160 Diş protez laboratuvarı, 900 İşçi) 

Pilot bölge İstanbul il sınırları içinde seçilecektir. Sektörün yoğunlaştığı, iş sağlığı ve güvenliği ihlallerinin yoğunlukla yaşandığı, iş kazası ve meslek 

hastalığı risklerinin yüksek olduğu öngörülen ilçeler/lokasyonlar öncelikli olarak proje dahil edilecektir. Sektörün İstanbul’da yoğun olarak konumlandığı 

bu lokasyonlarda belirlenecek 160 diş protez laboratuvarı ve bu laboratuvarlarda çalışan 900 işçi araştırmanın hedef gruplarıdır. Bu laboratuvarlar, 

belirlenen bölgelerde faaliyet gösteren laboratuvarlar arasından tesadüfi yöntemle (random) seçilecektir. Bu seçim sürecinde çalışan sayısının yüksek 

olduğu işyerlerine öncelik verilmesi önemli bir kriterdir. Oluşturulan bu liste hizmet sağlayıcı tarafından Sözleşme Makamını temsil eden proje ekibi, 

Akademik Kurul ve proje ortağı temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu üyelerine sunulacaktır. Bu üst kurullar tarafından kabul edilen ve kesin listede 

yer alan işyerlerinin temsilci ve çalışanlarıyla ön görüşmeler yapılacak, projenin amacı anlatılacak, mevcut durum analizi çalışmaları hakkında bilgi 

verilecektir. Bu aşamada tüm çalışmalar hizmet sağlayıcı tarafından organize edilecek, bilgilendirme süreçlerinde ise Sözleşme Makamı adına proje 

ekibi ve üst kurullar sürece teknik destek (Bilgi notu ve içerik oluşturma, sunum yapma, projeye dair soruların yanıtlanması konularında) verecektir.  

1.2. İşyeri değerlendirme formu hazırlanmsı, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi 

İşyerindeki fiziki koşulların değerlendirilmesini sağlamak üzere, risk analizi ve ortam ölçümlerini (metil-metakrilat gazları, aydınlatma, toz, gürültü 

değerleri) içeren “İşyeri Değerlendirme Formu” hazırlanacak ve proje danışma kurulunu oluşturan Akademik Kurulun gözden geçirmesi için onaya 

sunulacaktır. Bu formun hazırlanması ve 160 laboratuvarda uygulanması için yürütülecek her türlü iş ve işlem Hizmet Sağlayıcının sorumluluğundadır. 

Bu laboratuvarlardaki öncelikli riskler; eğitim, sağlık ve güvenlik olmak üzere 3 başlık altında ele alınacaktır.  

Eğitim; Mesleki Eğitim, İSG Eğitimi (Kimyasallar, fiziksel etkenler, silika ve sağlık etkisi, iş Kazaları/meslek hastalıkları hakkında), talimatlar (İnce-kalın 

tesviye, kumlama, döküm, mum eritme, hijyen hakkında) Sağlık; Lokal Havalandırma, Toz ve Gaz Yayan İşlerin Tecrit Edilmesi, Genel Havalandırma, 

Periyodik Tetkik ve Muayeneler, Ağır ve Çok Tehlikeli İşler Sağlık Raporu, Özellikli Çalışanlar/Kırılgan Gruplar: Çocuk Çalışanlar, Kadın Çalışanlar, 

Engelliler, Yaşlılar, Kronik Hastalıkları Olanlar Güvenlik; Acil Çıkışlar ve Yangın Tedbirleri, Araç, Gereç, Alet ve İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik 

Tedbirleri. Bu bağlamda, Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanacak Mevcut Durum Analizi Raporunda bu başlıklara ait değerlendirmelere ve başlıklara 

mutlaka yer verilecektir. 
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1.3. Pilot uygulama için seçilen laboratuvarlarda fiziki mekan iyileştirme önerileri incelemelerinin yapılması 

Mevcut durum araştırmasının yapıldığı 160 laboratuvar içinden Sözleşme Makamı üst kurullarının karar vereceği  kriterlere uyan 8 laboratuvar 

belirlenecektir. Bu laboratuvarlarda yapılacak fiziki mekan incelemeleri; Havalandırma etkinliği, Kimyasallar, Kişisel koruyucu donanımlar, Kumlama 

cihazı güvenliği, İş ekipmanları, Basınçlı tüpler, İş yeri düzeni ve ergonomi, Kompresör, Uyarı levhaları, Yangın güvenliği konusunda incelemeleri 

kapsayacaktır. Bu çalışma sonunda elde edilecek değerlendirme sonuçları, hizmet sağlayıcının hazırlayacağı diş protez laboratuvarları fiziki mekan 

iyileştirme önerileri raporuna yansıtılacaktır.  

2. Diş protez laboratuvarlarında çalışan işçilerin sağlık durumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi gözetimi 

yapılması (900 işçi için):  

2.1. Çalışanlar için görüşme formu hazırlanması  

İşçilerin demografik özellikleri, çalışma yaşamı geçmişi ve genel sağlık durumlarını içeren “Çalışanlar İçin Görüşme Formu”, hizmet sağlayıcı 

tarafından hazırlanacak ve Sözleşme Makamının onayına sunulacaktır. 

2.2. Çalışanlar için görüşme formu uygulanması ve değerlendirilmesi 

Görüşme formlarının seçilen 160 laboratuvarlarda çalışan 900 işçiye uygulanması için yürütülecek her türlü iş ve işlem Hizmet Sağlayıcı 

tarafından gerçekleştirilecektir. Gönüllülük esasına göre ve alınan yazılı onay doğrultusunda uygulanacak bu formlar için 

laboratuvarların bu hedef grup sayısına uygun yeterlilikte işçi çalıştırıyor olması zorunludur. Laboratuvar seçiminde bu kriter öncelikli 

olarak değerlendirilecektir. Ek olarak; çalışılacak laboratuvarlarda 900 işçi sayısına ulaşılamaması durumunda yedek laboratuvar ve işçi 

listesi hazırlanması hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır.     

2.3. Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek 8 laboratuvarın çalışanlarına özel incelemelerin yapılması  

Mevcut durum araştırmasının yapıldığı 160 laboratuvar içinden Sözleşme Makamı üst kurullarının karar vereceği  kriterlere göre seçilen 8 

laboratuvarın işçi ve işverenlerinin, İSG başta olmak üzere aldıkları mesleki, teknik eğitimlerin dökümü ile çalışanların detaylı sağlık raporlarının 

gözden geçirilmesi ve sonuçların  iyileştirme önerileri raporuna yansıtılması beklenmektedir. 

2.4. Sağlığı geliştirme, iyileştirme ve eğitim çalışmaları  

Sağlığı geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında yürütülecek eğitim çalışmaları, modelin çalışıldığı 8 laboratuvarda 50 işçi, 8 işveren ve 20 

kişilik kanaat önderi grubuna uygulanacaktır. Bu grupların oluşturulması, eğitime katılım onaylarının alınması, program içeriklerinin, sunumlarının 

hazırlanması, eğitim tarihlerinin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Yapılacak bu eğitimlerle bu 

grupların farkındalık düzeyleri arttırılmalıdır. Eğitimlerden elde edilecek sonuçlar, teknik şartnamenin 2.5.2. maddesinde tanımlanan ”Diş Protez 

Laboratuvarları İyileştirme Önerileri” raporuna yansıtılacaktır. Tüm süreçleri Hizmet Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilecek eğitim uygulamalarının 

detaylı bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.  
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2.4.1. Eğitici eğitiminin hazırlanması, uygulanması, ölçme çalışmaları, eğitim değerlendirme raporunun hazırlanması.  

Eğitim saati/grup bilgisi: Bu eğitim, 5 gün x 8 saat olarak, 20 kişiden oluşan 1 gruba uygulanacaktır.  

Eğitim başlıkları arasında; “Erişkinler Nasıl Öğrenir?, Öğrenme Biçimleri ve Deneyime Dayalı Öğrenme, Olumlu Eğitim Ortamı, Eğitim Yöntemleri, 

Eğitimde kullanılan araç-gereçler, Eğitimde gereksinim belirleme ve program hazırlama, Demonstrasyon ve Yetiştiricilik, Bir sunumun bileşenleri, 

İletişim Becerileri, Grup Dinamikleri, Meslek hastalıklarının tanımı ve sınıflandırılması, Diş Teknisyeni Pnomokonyozu, Diş protez laboratuvarlarında 

fiziksel riskler, Diş protez laboratuvarlarında kimyasal riskler,  Diş protez laboratuvarlarında ergonomik riskler, Diş protez laboratuvarlarında 

biyolojik riskler, Diş protez laboratuvarlarında psiko-sosyal riskler, Radyasyon” konuları yer almalıdır. Eğitimde sunum, grup tartışması, rol play ve 

beyin fırtınası öğretim yöntemleri kullanılmalıdır.  

Bu eğitimi verecek eğitmenlerin sağlığın iyileştirilmesi, meslek hastalıkları, halk sağlığı, ISG alanlarından en az birisinde uzman ve yetişkin eğitimi 

süreçlerinde en az 3 yıllık deneyime sahip ve bu deneyime kanıt teşkil edecek diploma ve/veya sertifikaya sahip olması gerekmektedir. Eğitmenlerin 

bu yetkinliklerini gösteren özgeçmişler ve kanıtlayıcı diğer resmi belgeler teklife ek (destekleyici belge) olarak sunulmalıdır.  

2.4.2. İşçi eğitimlerinin hazırlanması, uygulanması, ölçme çalışmaları, eğitim değerlendirme raporunun hazırlanması. 

Eğitim saati/grup bilgisi: Bu eğitim, 4 gün x 6 saat olarak, 25 kişilik 2 gruba uygulanacaktır.  

Eğitim başlıkları arasında; “Erişkinler Nasıl Öğrenir?, Öğrenme Biçimleri ve Deneyime Dayalı Öğrenme, Meslek hastalıklarının tanımı ve 

sınıflandırılması, Meslek hastalıklarının tanısı, İş kazaları, Diş Teknisyeni Pnomokonyozu, Diş protez laboratuvarlarında fiziksel riskler, Diş protez 

laboratuvarlarında kimyasal riskler,  Diş protez laboratuvarlarında ergonomik riskler, Diş protez laboratuvarlarında biyolojik riskler, Diş protez 

laboratuvarlarında psiko-sosyal riskler, Radyasyon, KKD ve önemi” konuları yer almalıdır. Eğitimde sunum, grup tartışması, rol play ve beyin fırtınası 

öğretim yöntemleri kullanılmalıdır.  

Bu eğitimi verecek eğitmenlerin sağlığın iyileştirilmesi, meslek hastalıkları, halk sağlığı, ISG alanlarından en az birisinde uzman ve yetişkin eğitimi 

süreçlerinde deneyime sahip olması gerekmektedir. Eğitmenlerin bu yetkinliklerini gösteren özgeçmişler ve kanıtlayıcı diğer resmi belgeler teklife 

ek (destekleyici belge) olarak sunulmalıdır.  

2.4.3. İşveren eğitimlerinin hazırlanması, uygulanması, ölçme çalışmaları,  eğitim değerlendirme raporunun hazırlanması.  

Eğitim saati/grup bilgisi: Bu eğitim, 2 gün x 6 saat olarak, 8 kişilik 1 gruba uygulanacaktır.  

Eğitim başlıkları arasında; “Meslek hastalıklarının ve İş kazalarının tanımı, meslek hastalıklarının sınıflandırılması, Meslek hastalıklarının tanısı, Diş 

Teknisyeni Pnomokonyozu, Diş protez laboratuvarlarında fiziksel ve kimyasal riskler, Diş protez laboratuvarlarında ergonomik riskler, Diş protez 

laboratuvarlarında biyolojik ve psiko-sosyal riskler, KKD ve önemi, Radyasyon ve etkileri” konuları yer almalıdır. Eğitimde sunum, grup tartışması, 

rol play ve beyin fırtınası öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. Bu eğitimi verecek eğitmenlerin sağlığın iyileştirilmesi, meslek hastalıkları, halk sağlığı, 
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ISG alanlarından en az birisinde uzman ve yetişkin eğitimi süreçlerinde deneyime sahip olması gerekmektedir. Eğitmenlerin bu yetkinliklerini 

gösteren özgeçmişler ve kanıtlayıcı diğer resmi belgeler teklife ek (destekleyici belge) olarak sunulmalıdır.  

2.4.4. Eğitim içeriklerinin web ortamına aktarılması 

Her üç gruba da uygulanan eğitim içerikleri, çevrimiçi ortama aktarılacaktır. İçeriklerin çevrimiçi ortama uygun hale getirilmesi Hizmet Sağlayıcı 

tarafından yapılacaktır. İçeriklerin proje web sitesinde yayınlanması Sözleşme Makamının sorumluluğunda olacaktır. 

2.5. Raporların hazırlanması ve Sözleşme Makamına Sunulması 

2.5.1. Mevcut Durum Analizi Raporu 

Hedef grubu oluşturan 900 işçiye uygulanan görüşme formu sonuçları ile sağlık değerlendirmelerinin sonuçları ve 160 laboratuvarda 

gerçekleştirilen işyeri değerlendirme sonuçlarından oluşan veriler analiz edilecek ve bir mevcut durum analizi araştırma raporu hazırlanacaktır. 

Raporlama sürecinde proje ortağı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programının (İTF İMU) uzman 

hekimleri gönüllü danışmanlık yapacaktır. Rapor, Sözleşme Makamının yazılı onayı sonrasında kabul edilmiş olacaktır. Sözleşme Makamının talep 

edeceği her türlü revizyon sözlşemede belirlenen hükümler çerçevesinde tamamlanacaktır. 

2.5.2. Diş Protez Laboratuvarları İyileştirme Önerileri (Model) Raporu 

Bu faaliyet altında hazırlanacak rapor, bir model önerisi sunmalıdır. Bu nedenle iyileştirme önerileri çalışılırken konu çok yönlü ele alınmalı, diş 

protez laboratuvarlarındaki fiziksel koşullar, işçi ve işveren tutumları, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat yapısı incelenmeli, mesleki sivil örgütlenme ve 

kamuoyu farkındalığını arttıracak iletişim çalışmaları dahil olmak üzere farklı çözüm önerilerine raporda yer verilmelidir. Sunulacak model, ilgili 

kamu kurumlarının desteğine vurgu yapan, ilgili mevzuat ve mevcut yasal uygulamalara uygun, gerçekçi öğeler içeren, koruyucu ve önleyici 

hizmetleri kapsayan bir metodolojiye sahip olmalıdır.  

2.5.3. Eğitim Değerlendirme Raporu 

Şartnamenin ilgili alanlarında ayrıntılarına yer verilen işçi, işveren ve kanaat önderlerine uygulanacak eğitimlerin, ölçme değerlendirme sonuçlarını 

içeren bir eğitim değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Raporun en az 4 bölümden oluşması, genel değerlendirme sonuçlarının ardından işçi, 

işveren ve kanaat önderlerinden oluşan grupların eğitim çıktılarını ayrı ayrı tanımlaması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 
 



 Page 8 of 12 

3.3 Çıktı ve sonuçlar 
 

1. Diş protez laboratuvarlarındaki fiziksel koşulların incelenmesi faaliyetinin çıktıları 

1.1. Pilot bölge ve hedef grupların belirlenmesi faaliyetinin çıktıları 

1.1.1. Çalışılacak 160 laboratuvarın kurumsal/iletişim bilgilerinin bulunduğu liste (Kurum ünvanı, işveren adı soyadı, kuruluş yılı, 

çalışan sayısı, adres ve diğer iletişim bilgileri hazırlanacak listede yer almalıdır.) 

1.1.2. Sözleşme Makamının üst kurulları tarafından bu listenin onaylandığını gösterir belge (Toplantı karar tutanağı ve ekli liste) 

1.2. İşyeri değerlendirme formu hazırlanması faaliyetinin çıktıları 

1.2.1. İşyeri değerlendirme formu (Boş) 

1.3. İşyeri değerlendirme formu uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetinin çıktıları 

1.3.1. İşyeri değerlendirme formu (Değerlendirme sonuçlarının ham verilerini içeren formlar) 

1.4. Pilot uygulama için seçilen laboratuvarlarda fiziki mekan iyileştirme önerileri inceleme faaliyetinin çıktıları 

1.4.1. Fiziki mekan iyileştirmelerinin yapılacağı 8 laboratuvarın kurumsal/iletişim bilgilerinin bulunduğu liste (Kurum ünvanı, 

işveren adı soyadı, kuruluş yılı, çalışan sayısı, adres ve diğer iletişim bilgileri hazırlanacak listede yer almalıdır.) 

1.4.2. Pilot uygulama için seçilen 8 laboratuvarın fiziki mekan inceleme sonuçlarını yansıtan değerlendirme raporu 

1.4.3. Pilot uygulama için seçilen 8 laboratuvarda çalışanlara özel yapılan inceleme sonuçlarını yansıtan değerlendirme raporu 

 

2. Diş protez laboratuvarlarında çalışan işçilerin sağlık durumlarının inceleme ve değerlendirilmesi faaliyeti çıktıları 

2.1. Çalışanlar için görüşme formu hazırlanması faaliyetinin çıktıları 

2.1.1. Çalışan görüşme formu (Boş) 

2.2. Çalışanlar için görüşme formu uygulanması faaliyetinin çıktıları 

2.2.1. Çalışan görüşme formu (Uygulama sonrası ham veri formları) 

2.3. Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek 8 laboratuvarın çalışanlarına özel inceleme faaliyetinin çıktıları 

2.3.1. Çalışanların sağlık değerlendirmesi sonuçları (Kişiye özel değerlendirmeyi içeren ham veri dokümanı/belgesi) 

2.3.2. Çalışanların sağlık değerlendirmesi sonuçları (Ham verilerin değerlendirildiği toplu sonuç değerlendirme raporu) 

2.4. Sağlığı geliştirme ve iyileştirme çalışmaları faaliyetinin çıktıları 

2.4.1. Eğitici eğitimi içerikleri ve ölçme aracı (45 saatlik, 5 gün x 8 saat olarak düzenlenmiş ve ölçme aracı eklenmiş 

şekilde) 

2.4.2. Eğitici eğitimi katılımcı iletişim listeleri 

2.4.3. Eğitici eğitimi katılımcı imza listeleri (Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi durumunda video kayıtları) 
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2.4.4. Eğitici eğitimi ölçme değerlendirme sonuç raporu 

2.4.5. İşçi eğitimi içerikleri ve ölçme aracı (24 saatlik, 4 gün x 6 saat olarak düzenlenmiş ve ölçme aracı eklenmiş şekilde) 

2.4.6. İşçi eğitimi katılımcı iletişim listeleri 

2.4.7. İşçi eğitimi katılımcı imza listeleri (Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi durumunda video kayıtları) 

2.4.8. İşçi eğitimi ölçme değerlendirme sonuç raporu 

2.4.9. İşveren eğitimi içerikleri ve ölçme aracı (12 saatlik, 2 gün x 6 saat olarak düzenlenmiş ve ölçme aracı eklenmiş 

şekilde) 

2.4.10. İşveren eğitimi katılımcı iletişim listeleri 

2.4.11. İşveren eğitimi katılımcı imza listeleri (Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi durumunda video kayıtları) 

2.4.12. İşveren eğitimi ölçme değerlendirme sonuç raporu 

2.4.13. Eğitici eğitimi, işçi eğitimi ve işveren eğitimi içeriklerinin çevrimiçi ortama aktarılması için düzenlenmiş versiyonları 

2.4.14. Tüm eğitimlerden süreç görselleri; video ve fotoğraflar 

2.5. Hazırlanacak raporlar  

2.5.1. Mevcut Durum Analizi Araştırma Raporu 

2.5.2. Diş Protez Laboratuvarları İyileştirme Önerileri (Model) Raporu 

2.5.3. Eğitim Değerlendirme Raporu  

 
4. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 
4.1. Çalışma Yeri 

İhaleye konu olan tüm hizmetler, İstanbul İli sınırları içinde gerçekleştirilecektir. Sektörün yoğunlaştığı Fatih İlçesi başta olmak üzere sektörün yoğunlaştığı 
tüm ilçelerden laboratuvar seçimi yapılacaktır. 

 

4.2. İşe başlama tarihi ve çalışma süresi  

Öngörülen başlama tarihi ”01.07.2021” olup uygulama süresi bu tarihten itibaren ”5” ay olacaktır. Hizmet sağlayıcı tarafından yapılacak tüm çalışmalar 
01.07.2021’de başlar ve 01.12.2021’de biter. 
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5. GEREKLİLİKLER 

 
5.1. Personel 

Hizmet sağlayıcı olarak teklif sunacak kurumların, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında gerekli izinlerle hizmet veren İSG Ortam Ölçüm Laboratuarları, Ortak 
Sağlık Güvenlik Birimleri, Gezici İSG araçlarına sahip Sağlık Bakanlığı onaylı kuruluşlar olması gerekmektedir. Tüm süreçte çalışılacak laboratuvarlardan ve 
bu laboratuvarların çalışanlarından numune alacak yada ölçüm yapacak personelin yeterliliğini kanıtlayan belgeler teklifte destekleyici belge olarak 
sunulmalıdır. İşyerlerine girecek sağlık personelinin (Bildirilen uzmanlığı çerçevesinde) işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşireliği 
belgelerinin olması gerekmektedir. İhaleye konu olan hizmet sunumunda en az 2 İSG uzmanı, 2 işyeri hemşiresi, 1 işyeri hekimi, 1 analist 
görevlendirilmelidir. Bu uzmanların kendi çalışma alanında üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması, en az 5 yıllık deneyime sahip ve benzer (en az) 
1 araştırma projesinde görev almış olması şartı aranacaktır.Bu kişiler projeye özel free-lance görevlendirilebilir. Çalışacak bu uzman ekibe ek olarak; saha 
araştırması için ilgili formları (işyeri ve çalışan formları) geliştirecek, tanıma uygun laboratuvarları belirleyecek,  saha araştırmasının planlama, formların ve 
diğer faaliyetlerin uygulama süreçlerini yapacak ve yönetecek, eğitim içerikleri ve ölçme araçlarını  hazırlayacak, uygulayacak, sahadan alınan tüm veri, 
bilgi, belgelerin analizini yaparak Türkçe ve İngilizce dillerinde raporlayabilecek uzmanlardan oluşan bir ekip görevlendirilecektir. Tüm ekip üyelerinin görev 
tanımları, özgeçmişleri, yeterliliklerini kanıtlayan diğer resmi belgeler teklif dosyasında destekleyici doküman olarak sunulacaktır.  

 
5.2. Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar.  
  

Yürütülecek çalışmalarda kullanılacak her türlü araç, ulaşım maliyetleri, sarf malzeme (Yüzyüze eğitim malzemeleri, basılı dokümantasyon, ilgili belge, 

raporve  dokümanların çevrimiçi tesliminde kullanılacak harici disk,vb.) maliyetleri hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Pandemi koşullarının uygun hale 

gelmesi durumunda eğitimlerin uygulanacağı mekanlarda kullanılacak bilgisayar, projeksiyon ve projeksiyon perdesi Sözleşme Makamı tarafından temin 

edilecektir.Toplantı ve eğitimlerin çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi durumunda kullanılacak sanal toplantı platformu maliyeti Hizmet Sağlayıcı 

tarafından karşılanacaktır.  

 
6. YÖNETİM/KONTROL VE NİHAİ ONAY  

6.1. Kontrolör 

Hazırlanacak tüm içerikler, ölçme araçları, raporlar Sözleşme Makamı üst kurulları onayladıktan sonra hedef gruplara uygulanabilir, kullanılabilir, 

kamuoyuyla paylaşılabilir olacaktır. Hizmet Sağlayıcı ve Sözleşme Makamı üst kurulları arasındaki iletişimin sağlanması dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı 

tarafından yürütülecek her türlü faaliyet, çalışma ve süreç Proje Koordinatörü Deniz Özdikmenli tarafından denetlenecektir. 

6.2. Performans göstergelerinin tanımı  
 

- Proje, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin 3.Maddesini oluşturan “İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır. Ve her ne sebeple olursa olsun bu hak 

elinden alınamaz” ilkesini referans almaktadır.Yürütülecek tüm çalışmalarda bu ilkenin korunması, hedef grubu oluşturan kişilerin yaşam hakkının tüm 

gereklerin üzerinde tutularak faaliyetlerin yürütülmesi öncelikli kriter olarak belirlenmiştir. 
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- Hizmetlerin belirtilen zaman aralığında tamamlanması ve tüm çıktıların bu süre içinde Sözleşme Makamına teslim edilmesi bir diğer kriterdir. 

- Belirlenen ve teknik şartnamenin ilgili alanlarında tanımlanan tüm nicel ve nitel sonuçlara ulaşılması gerekmektedir. 

- Yürütülecek araştırma çalışmalarının bilim etiğini odağına alarak gerçekleştirilmesi beklenmektedir.  

- Yukarıda tanımlanan performans göstergelerine, kanıt teşkil edecek sorulardan oluşan kısa bir hizmet anketi tüm katılımcılara uygulanmalıdır. Anket 

sonuçlarından elde edilen veriler Hizmet Sağlayıcının performansı olarak değerlendirilecektir.  

 
7. Görünürlük  

Toplantılar, sunumlar, eğitimler vb. esnasında kullanılan veya bastırılan malzemeler görünürlük kurallarına uygun olmalıdır. Tüm görünürlük aktivitelerinde 
AB-Türkiye işbirliği logosu kullanılmalıdır. AB-Türkiye İşbirliği Logosunun altında şu metinlerden biri bulunmalıdır: This project is co-financed by the 
European Union and the Republic of Turkey” (İngilizce) veya “Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir” (Türkçe). 
Logo, kullanılan diğer logolara göre iki kat büyüklükte ve yerleşim olarak daha görünür durumda olmalıdır. 

 
8. Sorumluluk Reddi 

Bastırılan bütün malzemelerde aşağıdaki sorumluluk reddi metinlerinden biri bulunmalıdır: 
This publication has been produced with the financial assistance of the European Union and Republic of Turkey. The contents of this publication are the 
sole responsibility of Association for Human Health and Education- INSEV and can in no way be taken to reflect the views of the European Union and 
Republic of Turkey.” 
Ve/veya 
“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı – İNSEV 
sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.” 

 
9. Özel şartlar ya da gereklilikler  

 

- Eğitim uygulamalarının yapılacağı dönemde pandemi koşullarının durumu, halk sağlığını tehdit etme düzeyi, alınan ulusal önlemler ve kararlar göz önünde 

bulundurularak uygulama yöntemine karar verilecektir. Bu kararın alınmasında Sözleşme Makamının üst kurulları yetkili olacaktır. Bu nedenle tekliflerin iki 

ayrı maliyet yapısıyla hazırlanması önerilmektedir. Eğitimlerin yüz yüze yapılması durumunda; katılımcılara sabah ikramı ve öğle yemeği sunulacaktır.  

Hijyen koşullarının sağlanabilmesi amacıyla tüm ikramların tek kişilik sunum (Yemek kutusu) şeklinde sağlanması beklenmektedir. Eğitimlerin çevrimiçi 

ortama alınması durumunda sözkonusu ikram maliyetlerinin teklif bütçesinden muaf olacağı teklifin ilgili bölümünde belirtilmelidir.  

- Hizmet sağlayıcı tarafından yürütülen çalışmalarda elde edilen  tüm bilgi, belge, veriler tüm kopyalarıyla birlikte Sözleşme Makamına teslim edilmelidir. 

Elde edilen bu bilgi, belge ve verilerin Sözleşme Makamının bilgisi dışında üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlarla kesinlikle paylaşılamayacağı, hiçbir koşulda 

ticari ve/veya başka bir amaçla kullanılamayacağı Hizmet Sağlayıcı ile imzalanacak sözleşme maddelerinde yer alacaktır. 

- Faaliyetlerin yürütüldüğü tüm süreçlerde AB görünürlük kurallarına uygun materyaller kullanılmalıdır. Basılı dokümanlarda AB görünürlük kuralları ve 

feragat metinleri yer almalıdır. Saha uygulamalarında Sözleşme Makamı tarafından temin edilecek rool-up ve bayraklar kullanılmalıdır.  
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- Teknik şartnameye konu olan tüm iş, işlem ve çıktılar Sözleşme Makamı ve hizmet sağlayıcı arasında imzalanacak sözleşmeye temel teşkil edecektir. Söz 

konusu iş, işlem ve faaliyetlerin belirlenen zaman içinde tamamlanmaması, hizmet sağlayıcı tarafından sunulacak hizmet çıktılarının ilgili alanlarda belirtilen 

nitelikleri karşılamaması durumunda uygulanacak maddi yaptırımlar ve/veya sözleşmenin feshine yönelik maddeler sözleşmede ayrı maddeler olarak yer 

alacaktır. Bu yaptırımlara yönelik içerik ve tanımlar Sözleşme Makamının uhdesindedir.  

- Şartnamede belirtilen hizmetler ve beklenen çıktıların elde edilmesini güçleştirecek COVID-19 salgını için bölgesel ve/veya ulusal düzeyde alınacak önlemler 

başta olmak üzere her türlü mücbir sebep kabul edilecektir.  Bu sebeplerin detaylı tanımı ve bu sebeplerin gerçekleşmesi durumunda alınması gereken 

önlemler sözleşmenin ilgili bölümünde detaylandırılacaktır.  

- Teklifler, TL para cinsinden sunulmalıdır. Satın alınacak bu hizmetler KDV'den muaftır. Hizmet sağlayıcıya sözleşme imzalandıktan sonra KDV İstisna 

Sertifikası sunulacaktır.  
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