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Proje Adı : 
Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin 
Kapasitesini Geliştirme Projesi 

Hibe Programı : İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı 
Hibe Faydalanıcısı : İstanbul Bilgi Üniversitesi 
İhalenin Adı : Belgesel Hizmet Alımı 
İhale Numarası : 1 

 
1. ARKA PLAN  
1.1. Proje hakkında genel bilgi  

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA- Instrument for Pre Accession) 
“İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” bileşeni altındaki “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri 
Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı sözleşme makamı olarak 
yer almaktadır. Bu proje iş yeri hekimlerinin madencilik sektörü çalışanlarının karşılaştığı psikososyal risklerin neler olduğu ve bu riskleri nasıl tespit edebilecekleri 
konusunda yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje ile, Zonguldak havzasında özellikle doğası gereği zor çalışma şartlarına sahip olan maden işçilerinin, 
hangi psikososyal risklere sahip olduklarının analiz edilmesi, desteklenmesi ve psikososyal olarak güvende çalışabilmesi için iş yeri hekimlerinin geliştirilmesi amacının 
yanında, tüm Türkiye genelinde ve hatta diğer sektörlerde de farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.  

 
Proje kapsamında maden sektörü için psikososyal risk faktörleri değerlendirme modeli ve ölçüm aracı olarak kullanıcı dostu bir “dijital aplikasyon” geliştirilecektir. 
İş yeri hekimlerinin maden sektörü psikososyal riskleri hakkında ve bu ölçüm aracının kullanımı konusunda eğitilmesi için bir “çevrim içi eğitim 
platformu” hazırlanarak sahada tarama amaçlı uygulama yapmaları sağlanacaktır. Maden sektöründe yaşanan kazalara bağlı olarak sakatlanarak dezavantajlı hale 
gelen çalışanların deneyimlediği psikososyal riskler hakkında yaygın etki yaratmak üzere bir “belgesel” ve “kitap” hazırlanacaktır. Psikososyal risk değerlendirme ve 
yönetimi konusunda hazırlanacak “yönetmelik için rehber” ise bu alanda önemli bir kaynak olacaktır.  
 
“Belgesel Yapımı, bu belgenin 3.2 Detaylı faaliyetler listesi altında yer alan konuları içeren, projenin Zonguldak havzasında özellikle madenciliğin doğası gereği zor 
çalışma şartlarına sahip olan maden işçilerinin, hangi psikososyal risklere sahip olduklarının analiz edilmesi, desteklenmesi ve psikososyal olarak güvende çalışabilmesi 
için iş yeri hekimlerinin geliştirilmesi amacının yanında, Türkiye genelinde tüm sektörlerde farkındalık yaratma hedeflerini görünür kılan araştırma niteliğinde bir 
belgesel yapımı ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır. 
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1.2. Sözleşme Makamı  
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
 

2. HEDEFLER 
2.1 Hizmet sağlayıcısı tarafından elde edilmesi beklenen sonuçlar  
Proje Ofisi İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santralistanbul Kampüsünde konumlanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Maden 
Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi” kapsamında 3.2 Detaylı 
faaliyetler listesinde yer alan konuları içeren, projenin Zonguldak havzasında özellikle madenciliğin doğası gereği zor çalışma şartlarına sahip olan maden işçilerinin, 
hangi psikososyal risklere sahip olduklarının analiz edilmesi, desteklenmesi ve psikososyal olarak güvende çalışabilmesi için iş yeri hekimlerinin geliştirilmesi amacının 
yanında, Türkiye genelinde tüm sektörlerde farkındalık yaratma hedeflerini görünür kılan araştırma niteliğinde bir belgesel yapımı ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır. 

Senaryo kapsamı için önerilen ana temalar ve sosyal bağlam temaları aşağıda listelenmektedir.  

Ana temalar 

• İş’te Psikososyal Güvenlik Projesi’nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ve İşyeri Hekimleri Derneği’nin madencilik sektörüne katkıları* 

• Maden işletmeleri kazaları ve engellilik* 

• Madencilikte psikososyal tehlikeler ve bu tehlikelerle ilişkili riskler* 

• Madencilik sektöründen başlanarak tüm sektörlerde psikososyal güvenliğin yaygınlaştırılması 

• Zonguldak havzasının Türkiye’nin iş sağlığı güvenliği alanına katkıları, getirdiği kazanımlar 

• Endüstriler arası etkileşim (çelik-kömür etkileşimi gibi) 
 

Sosyal bağlam temaları 

• Sanayi Devrimi-Sanayi kenti Zonguldak 

• Madencilik, kadın ve toplumsal cinsiyet 

• Madenciliğin geçmişten günümüze gelişimi 

• Madenciliğin Zonguldak havzası için anlamı 

• Zonguldak havzasında madenciliğin geleceği 

• Geçmişten günümüze Zonguldak havzası 

• Zonguldak havzası ve sürdürülebilir kalkınma 

• Madencilikte erken emeklilik ve gelecek planlaması 

• Tahlisiyecilik (arama, kurtarma çalışmaları) 
 

Önerilen senaryoda yer verilecek temalar, akışı ve uyumları değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır. 
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3. İŞİN KAPSAMI 
3.1. Hizmet alımı ihalesinde satın alınacak kalemler: 
  

6.3 No’lu Bütçe Kalemi: Belgesel Yapımı 
 

3.2. Detaylı faaliyetler listesi 

• En az 40 dakikalık özgün ve profesyonel bir belgesel yapımı beklenmektedir. 

• Belgesel yapımı Zonguldak havzası ve/veya İstanbul’da saha çalışması gerektirmektedir. (Belgesel çekimi öncesi İstanbul ve Zonguldak havzasında yapılacak 
tüm hazırlıklar için (çekim yerlerinin belirlenmesi, karakterlerin belirlenmesi vb. konularda araştırma yapılması) saha çalışması gerektirmektedir.) 

• Belgesel ekibinin oluşturulması, belgesel ekibinin listesinin iletilmesi, belgesel için araştırma süreci, saha çekimleri, karakter seçimleri ve bunun için yapılacak 
görüşmeler, hangi alanlarda çekim yapılacağı, tanıtım faaliyetleri gibi tüm süreçlerin yazılı planlamasını içeren taslak bir faaliyet takvimi oluşturulması ve 
başvuru belgeleri ile değerlendirmeye alınacak bu takvimin gönderilmesi beklenmektedir. 

• Yol, konaklama ve yemek giderleri bütçe dahilindedir. 

• Belgeselin tüm süreçlerinin (ön hazırlık faaliyetleri, pre-prodüksiyon, saha ziyaretleri, mekan seçimi, senaryo hazırlığı, teknik ekipman sağlama, yönetmen 
seçimi, yapımcı seçimi ve ekip oluşturma, çekim süreçleri, montaj ve post prodüksiyon süreçleri, tanıtım faaliyetleri vb.) planlaması ve yürütülmesinden 
hizmet sağlayıcı sorumludur. 

• Araştırma niteliğinde bir belgesel yapımı beklenmektedir. 

• Belgesele Türkçe ve İngilizce alt yazı eklenmelidir. 

• Belgeselde gerçek yaşamdan kişi ve olayların yer bulması gerekmekte olup söz konusu kişi ve olayların belirlenmesi hizmet sağlayıcısının sorumluluğundadır. 

• Pre prodüksiyon sonrasında bir PPM (pre production meeting) yapılarak tüm yapım süreci için proje ekibinden onay alınması ve proje ekibinden gelen geri 
dönüşlerle düzenlemeler yapılması beklenmektedir.  (Karakterlerle çalışılması halinde kurulacak iletişimin uygunluğu, onam alınması vs. kapsayacak şekilde) 
Proje ekibinin ayda 1 görüşme talep etme hakkı saklıdır. (İhale sonuçlandıktan 1 ay sonra PPM yapılması beklenmektedir.) 

• Belgesel kapsamında özgün müzik kullanımı beklenmektedir. 

• Belgeselin tanıtım faaliyetlerin üstlenilmesi (belgesel afişin tasarlanması ve basımının yapılması, basılan afişlerin tanıtım için proje ekibi ile paylaşılması) ve 
yapılan tanıtım çalışmalarında AB görünürlük kurallarına uyulması beklenmektedir. Yapılacak görsel çalışmalar medyada yayınlanmadan ve geniş kitlelere 
ulaştırılmadan önce AB Delegasyonunun da dahil olduğu bir onay süreci işletilecektir. 

• Yapımcı firmanın teklif ile birlikte daha önce yönetmenin ve (veya) yapımcının yapmış olduğu belgesellerden oluşan bir showreel sunması beklenmektedir. 
(Bu içerikler bir USB veya internet linki şeklinde paylaşılmalıdır.) 

• Başvuru için belgelerle birlikte taslak olarak hazırlanmış bir senaryo gönderilmesi beklenmektedir. (maksimum 500 kelime) İletilecek senaryo fikir önerisi 
niteliğindedir. İletilen senaryo anlatım dili, içeriği, kapsamı ve özgünlüğü bakımından değerlendirmeye alınacaktır. Senaryo hakkında ihale sonrası kabul 
edilen teklif üzerinden proje ekibi tarafından değişiklikler talep edilebilir.  

• Nihai ürünün 4K (bir Türkçe altyazılı, bir İngilizce altyazılı) ve Full HD (bir Türkçe altyazılı, bir İngilizce altyazılı) kopya şeklinde 4 ayrı versiyon şeklinde bir 2 
ayrı HDD (Hard disc drive) içinde teslim edilmesi beklenmektedir. Ayrıca ham görüntülerin de bir HDD içinde proje ekibine teslim edilmesi beklenmektedir. 
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• Nihai onay proje ekibi tarafından verilir. Teslimden sonra 45 gün içinde proje ekibinin 2 revize hakkı saklıdır. 
 
 
 

 
3.3 Çıktı ve sonuçlar 

• Senaryonun proje ekibinden de gelecek geri dönüşlerle tamamlanması 

• Senaryonun onaya sunulması 

• Belgesel ön hazırlığı için Zonguldak ve İstanbul’da saha çalışmaları 

• Belgesel çekimlerinin tamamlanması 

• Çekim sonrası post prodüksiyonun tamamlanması 

• Belgeselin tanıtımı ve duyuruları için proje ekibi ile çalışılması 
 

4. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 
4.1. Proje Ofisi İstanbul Bilgi Üniversitesinin santralistanbul Kampüsünde konumlanmaktadır. 
 Belgesel çekimleri Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 
 
 
4.2. İşe başlama tarihi ve çalışma süresi  

Hizmet alım sözleşmesinin yapılmasının ardından Zonguldak ve İstanbul’da ön hazırlık için saha çalışmalarına başlanması, hazırlanan senaryonun proje 
ekibinden gelen geri dönüşlerle beraber düzenlenmesi, Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleştirilecek çekimlerin tamamlanması, çekim sonrası belgeselin 
tamamlanması gerekmektedir. Temmuz 2022 bitişli olarak öngörülen projenin belgesel çıktısının tanıtımları ve duyuruları için çalışmaların proje sonuna kadar 
tamamlanması öngörülmektedir. 
 

5. GEREKLİLİKLER 
5.1. Personel 
Belgesel yönetmeninin gereklilikleri 

• Belgesel deneyimi 

• En az bir belgesel niteliğinde çalışmada yönetmen olarak görev alınmış olması 

• Önceki çalışmalarında azınlıklara, sosyolojik ve psikolojik konulara, emek konularına değinilmiş olması 

• Tercihen sosyoloji, psikoloji, tarih, çalışma ekonomisi gibi alanlarda yürütülen akademik içerikli çalışmalarda yer alınmış olması 

• Tercihen saha çalışması deneyimi 

• Tercihen sinema televizyon alanında lisans, yüksek lisans eğitimi 

• Tercihen çalışma yaşamı, psikoloji, psikososyal riskler, madencilik, güvenlik kültürü vb. alanlarına yönelik ilgi 

• Tercihen proje, araştırma projesi deneyimi 
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Not: Yönetmenin CV’sini paylaşması beklenmektedir. 
 
 
 

 
Hizmet sağlayıcısının gereklilikleri 

• 5 senelik bir iş geçmişi 

• Belgesel deneyimi 

• Prodüksiyon, post prodüksiyon, kurgu, animasyon, renk, ses açısından deneyimli bir belgesel ekibi 
 
 

 
5.2. Hizmet sağlayıcısı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar. Bu sözleşme kapsamında ekipman alımı yapılması mümkün değildir. Yapılacak çekimler 

için kurumlardan gerekli izinlerin alınması hizmet sağlayıcısının sorumluluğundadır. 
 

• Kamera ekipmanı 4K ve üstü 

• ENG prodüksiyonları için yüksek kaliteli dijital ses olanaklı ses ekipmanı 

• Işık ekipmanı 

• Drone kamera ekipmanı 

• İhtiyaç olması halinde maden içerisinde çekim yapmaya uygun olabilecek zorlu şartlara uyumlu aksiyon kamerası ya da çeşitli ekipmanlar 
4k DCLR, ENG kamera 

6. YÖNETİM/KONTROL VE NİHAİ ONAY  
6.1.  
 
Buse Pınar KAÇAR 
Genel Sekreter 
 
Cem GEZGİN 
Mali İşler Daire Başkanı 
 
M.N. Alpaslan PARLAKÇI 
Vekil Rektör 
 
Mehmet CAN 
Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı 
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6.2. Performans göstergelerinin tanımı  

3.3. Çıktı ve sonuçlar başlığında yer alan beklentilerin karşılanması ve zaman planına uyum, kontrolörün hizmet sağlayıcısının performansını ve sunulan 
hizmetlerin istenen sonuçları elde edip etmediğini, amaca ulaşıp ulaşılmadığını ve ne kadar başarılı olunduğunu değerlendirmede kullanacağı kriterlerdir. 
 

 
 
7. Görünürlük  

Toplantılar, sunumlar … 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 Istanbul Bilgi University and Association of Occupational Physicians and can in no way be taken to reflect the views of the European Union 
and Republic of Turkey.” 
veya 
“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İşyeri Hekimleri 
Derneği sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.” 

 
 


