
8. GiztiLiK

Yüklenici firma ve çalışanlarl, bu işten edindiği ve kullandığı tüm bilgileri üçüncü şahıslara her ne

surette olursa o|sun açıklayamaz Ve Veremez, Firma, bu işte çallştlracağl elemanlarının seçiminde bu

hususu 8öz önüne alacakttr. Aksi halde oluşacak dolaylı veya dolaysız her türlü maddi ve manevi

zararl yüklenici firma tazmin edecektir.

9. işiN süREsi

Çalışma, yer tesliminden itibaren sözleşmede belirtilen gün içinde tamamlanıp idareye teslim edilmek

zorundadır.

10. YAY|N VE TEtiF HAKKI

Proje sonunda elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, yayın ve telif hakkı idareye aittir. Yüklenici

araştIrma bulgularını yayınlayamaz, açıklayamaz. İdare söz konusu araştırmayı yayınlayabilir.

Yayımdan dolayı Yükleniciye ayrıca ödeme yapmaz.
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üNVANl EĞİTiM Deneyim PERsoNEt sAYlsl

Proje Koordinatörü
4 yllllk Üniversite
mezunu

Benzer projelerde en
az 5 YIl deneyimli

1

Proje Yöneticisi
4 yıllık Ü niversite
meZunu

Benzer projelerde en
az 5 Yll deneyimli

1,

saha sü pervizörü 4 yıllık Ü niversite
mezunu

Be nzer projelerde en
az 5 Yıl deneyimli

5

kontrolör En az yüksekokul
mezUnU

Benzer projelerde en
az 5 Yıl deneyimli

5

Anketör
En az lise mezunu

5aha ça lışma ların da

en az 1 yll deneyimli
50

b

Bu listede yer alan personellerin deneyimi bu sözleşme kapsamındaki işlerle (sağlık, Alkol ve

Madde bağımlılığı alanında yapllmlş araştlrmalar) il8ili olacaktır. Farklı iş kolIarlna ait iş

deneyimleri kabul edilmeyecektir.

Personelin onaylanması: Yüklenici hizmetlerin ifasında ça|ıştlrmak istediği teknik personele

iIişkin olarak, söz konusu personel öngörülen çalışmaya başlamadan önce, bu personelin

Mezuniyet tarihinden itibaren istenen iş kolunda talep edilen süre kadar çalıştığınl gösterir

belgeleri idareye iletecektir. idarenin söz konusu belgeleri aldıktan sonra on (10) takvim günü

içinde gerekçeleriyle birIikte yazılı bir itirazda bulunmamasl durumunda, söz konusu teknik

personelin İdare tarafından onaylanmış olduğu kabul edilecektir.

personelin görevden alınmasl ve/veya değiştirilmesi: idarenin yazılı onayı alınmadıkça, teknik

personelde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. Yüklenici makul kontrolü dışındaki herhangi

bir nedenden ötürü Per5onelde değişikliğe gidilmesi gerektiği takdirde, Yüklenici bu elemanların

yerine aynı ya da daha üstün niteliklere sahip elemanlar görevlendirecektir.

idare; personelin ciddi bir şekilde görevini suistimal ettiğini ya da üstlenmiş olduğu görevini

hakkıyla veya idarenin güvenini sarsmadan yerine getirmesini engelleyecek bir suç iddiasıyla

hakkında bir ceza kovuşturmaslnln sürdüğünü tespit ettiği veya personelin performanslndan

memnun olmamak için yeterli sebebe sahip olduğu takdirde, Yüklenici, idarenin gerekçeli

bildirimi üzerine söz konusu Personelin yerine idarenin kabulüne şayan Ve aynı ya da daha üstün

niteliklere sahip bir elemanı görevlendirecektir.

c.
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e. Yüklenici, iki haftalık periyodik i|erleme toplantllarl düzenleyerek, çalışmaların gidişatıyla ilgili

olarak idare'yi bilgilendirecektir. idare tarafından gerekli görüldüğü takd|rde danlşman ekibinin bu

toplantllara katılımı sağlanacaktır.

f. Anket ile toplanan verilerin dijital aktarımıyla ilgili olarak; sistem güVenliği ve veri kayblnın

engellenmesi ile ilgili her türlü önlemi almak Yüklenicinin sorumluluğundadır. Veri kaybınIn

yaşanması durumunda Yüklenici örneklem kümesini bozmayacak; aynı kalitedeki ve sayıdaki veriyi
bedelsiz ve zaman kaybına uğramayacak şekilde tekrar üretmek zorundadlr.

g. idare'nin talebi halinde, çallşma planına göre talep zamanlna kadar gerçekleştirilen

çalışmalarla ilgili olarak her türlü ara rapor, belge ve doküman İdare'ye sunulacaktır.

h. Yüklenici, bilgi güVenliğini sağlayabilecek altyaplya sahip olmalıdır. Çalışmalar sırasında elde
edilecek bİlgi, belge ve dokümanlar idare'ye ait olacak Ve idare'nin izni olmaks|zln hangİ amaçla

olursa olsun kullanılmayacak, dağıtılmayacak ve yayınlanmayacaktır.

i. Yüklenici, idarenin talebi halinde, gerçekleştirilen çallşmalarla ilgili dijital bir sunum dosyası

hazırlayara k İdareye sunacaktır.

j. Anket formlarının basımı veya ortamlnln oluşturulması Yüklenicinin sorumluluğu alt!ndadlr.

k. Çalışma kapsamında ihtiyaç duyulan anketörler Ve anketörlerin ihale konusu iş kapsamındaki

tüm ihtiyaçlarl (Çalışma yerleri araslndaki ulaşım, Öğle yemeği, Konaklama, Klrtasiye, V.b. gibi tüm
ihtiyaçlar) Yüklenici tarafından sağlanacaktlr. Ayrıca, anketörlerin giyim ve kuşamlarının uygun

olması, yaka kartlar|nın görülebilir şekilde takılmasının sağlanmas|, anketörlerin kullanacağı

elektronik ortamlar Ve tesisat ile anketörlerin eğitilmesi idare'nin gözetiminde Yüklenİcinin

sorumluluğu aıtlnda gerçekleştirilecektir.

l. Anketörlere en az 1 tam günlük, konu ile ilgili eğitim Verilecektir. Eğitim tüm katııımcllarl

alacak kapasitede Ve eğitim için gerekli olabilecek ekipmanlarl içerecektir. Eğitim için mekanIn

ayarlanması Yüklenicinin sorum luluğundadır. Eğitim için kullanılacak olan tüm toplantı ekipmanları
(barkovizyon, projeksiyon Vb.) yüklenici taraflndan sağlanacaktlr. Katlllmcllara sabah, öğlen Ve

öğleden sonra olmak üzere üç defa ikram (Çay, kahve, su ve kuru pasta) verilecektir.

m. Anketörlerin en az lise mezunu, süpervizörler ise en az lisans düzeyinde üniversite mezunu

olacaktır. Güncel anketör ve süpervizör Iisteleri Yüklenici tarafından İdare'ye sağlanacaktır. Ayrıca
idare, performansından memnun kalmadığı anketör veya süpervizörün çalışmadan men edilmesini

talep etme hakklna 5ahiptir.

a. Teknik Personel Listesi

Yüklenici, ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda asgari sayıda natelikleri belirtiıen
personelleri çalıştıracağını taahhüt edecek sözleşeme imzalanmadan önce ilgili per5onelle ilgili

eVraklarl idareye sunacaktlr. idare sözleşme imzalanmadan önce ekibin deneyimlerini ve

niteliklerini inceleyecek uygun görülmediği takdirde sözleşeme imzalamayacaktlr.

4
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5. YAP|LACAK iŞtER

5.1,
5.2.

5.3.

5,4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5,10.

Anketler tablet aracıllğlyla, yüz yüze görüşmeler yoIu ile yapılacaktır.

Tüm Anketörler tanltıc| kimlik kartl (yaka kartl) taşlyacaklar, hane halkına kendilerini

standart biçimde tanltacaktır. Anketör|er idareden alınmlş |zin yazısını yanlarında

taşüyacaklardlr.
Anketörler hanelere Süpervizör eşliğinde ekip olarak gidecekler, hanede yaşayan

yetişkin (14 Ve üstü) kişiler arasından belirlenmiş bir kurala göre rastgele bir kişiyle

g0 rüşecekle rdir.
Haneler ve hanede yaşayan kişiler için, ayrıca yapılan görüşmenin sonuçları için

beIirlenen kodlar kullanılacaktır (tamamlanmış görüşme, yarım kalmış görüşme, ret,

ulaşılamadı vb.). Ulaşılamayan hane veya kişilere ulaşabilmek için, uygun saat ve

günde olmak üzere, en az üç deneme yaplIacaktlr. Ulaş|lamamasl Veya ret söz konusu

olması halinde katılımcı olarak yedek listedeki isimler dahil edilecektir.
idare hem Veri kalitesinin sağlanması, hem de diğer sorunlarln çözülmesi için saha

denetimleri yapacaktlr. Planll denetimler dışında rastgele denetimler de yapılacaktır.

Rastgele denetimlerin bir kısmı 5ahada görüşmeleri izleme, bir kısmı ise görüşülen

kişilerle görüşmeyi doğrulama şeklinde olacaktlr.

Şanlıurfa ilini temsilen hane halkı ile yüz yüze anket yapılması aşamasında 4770 kişi ile

8örüşme yapılacak olup; adresler ilçe bazlnda nüfus müdürlüğü / muhtar|lk bazında

değerlendirilip her ilçeyi temsil edecek sayıda haneye ulaşılacaktır.

Şanlıurfa slnlr|arl içerisinde yer alan 5uriyeli sığınmacılardan ise 978 kişi görüşme

yapIlacaktır.
Proje kapsamlnda Verilerin derlenmesinde kullanılacak anket formlarlnın hazırlanması

Ve test edilmesi yüklenicinin sorum luluğundadır.

Örneklem, görüşülecek hanenin belirlenmesi aşamasına kadar, tesadüfi örnekleme
yöntemlerinden biri kullanllarak seçilecektir.
Proje süresince gerçekleştirilen iş süreci (uygulama öncesi, uygulamalar ve son

durum), konularını içeren ayrıntılı bir rapor hazırla naca ktIr.

6. YüKLENiciNiN YüKüMLütüKLERi

a. yüklenici sözleşmeyi imzaladıktan sonra işe başlamadan önce 7 iş günü içerisinde, ihale

konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, uygulanacak teknikler, öngörülen süre|er ile

çalışmaların sırası ve faaliyetlerin önceliklerini de içeren ayrıntılt bir Çalışma planı oluŞturarak

İdare'ye yazılı olarak sunacaktır.

b. Yüklenici |ş süresince ge rçe kleştird iği anketlerin kaylttarını kontrol edilebilir şekilde web

tabanh olarak idare'nin erişimine açacaktır. Sonuçlar İdare tarafından güvenilir bulunmadığı

takdirde ilgili anketler geçersiz sayılacak ve Yüklenici anketleri yenileyecektir.

c. Yüklenici işin kalitesi ile alakalı idare tarafından istenecek kontroller için her türlü kolaylığı

(kontrol dosyalarlna erişim ve kontrole eşlik etmek Vb.) 8östermek zorundadır,

d. yüklenici uygulama sıraslnda bağıms|z bir denetteme ekibi kuracak ve bilgisayar destekli

telefon görüşmeleri tekniği kullanllarak anketörleri denetleyecektir. Bu denetimler anketör

bazında tüm veriye en geç bir gün sonrasında en az yo4o oranında gerçekleştirilmelidir. yapılacak

kontrollerde idare, Yüklenici ve Danışmanlar taraflndan ortaklaşa belirlenen kontrol sorularl

kapsamında içerik doğruluğu analiz edilecektir. Bu denetimlerin ses kayıtları tutulacak ve ldareye

gün aş|rl di'ital ortamda teslim edilecektir.
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ylklmln etkilerini üzerinde taşıyan slğlnmacllarlnda da madde kullanlmI durumu ve yaygınlığının

değerlendirilmesi önem taşlmaktadlr.

Uyuşturucu madde ile mücadelede güvenilir ve kıyaslanabilir veri elde etmek büYük öneme

sahiptir. yaygınlüğın belirlenmesi, ülke politikası oluşturulması, uygulanması ve ölçülebilmesi iÇin

oldukça önemlidir. Madde kullanımının yaygınlığı bağlmllhk eğitimlerinin belirlenmesi, risk alg|sln|n

ölçülmesi sağlıktan eğitime, maliyeden güvenliğe kadar tüm alanlarla ilgilidir.

Tüm bu gerekçelerle, araştlrmanın, Şanlıurfa,da uyuşturucu ve bağlmllllk yapıcı madde

kullanım oranlarınl tespit etmek, kullanılan madde türlerini belirlemek, uyuşturucu Ve madde

bağımlıtığı slkllğı ve risk etmenlerini ortaya koymak, sığınmacı nüfus ile yerel halkın madde kulanım

sıklıklarını karşılaştIrabilmek, ortaya çıkacak rapor doğrultusunda hangi tedbirlerin alınması

gerektiğini belirlemek ve il genelinde daha önce yapılmış olan çalışma sonuçlarl ile karşllaştlrma

yapmak amaç|arıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadlr.

4. GENEL HÜKÜMLER

q.7. Danlşman Kurulun tamaml Şanllurfa Valiliği Ve il Sağllk Müdürlüğü taraflndan

belirlenecek kişilerden oluşacaktlr. Yena bir anket tasarlml yapllmayacak olup önceki

çalışmanın anketi bu çalışmada yeniden kullanılacaktır. Anket formu uygulaması için

belirlenecek anket firma5| personeline anket uygulaması konusunda gerekli eğitim

Verilecektir. Eğitimden sonra sahada anket uygulamasl yapllacaktlr.

idarenin istediği dlşında Danışman Kurulda herhangi biri görevlendirilmeyecektir,

Danlşman Kurulu çalışmalara yön Verecektir.

Bu proje kapsamında yüklenici tarafından yapılacak işler; konu ile ilgili kanun,

yönetmelik, genelge, yönerge, tebliğ, tamimlere uygun olacaktır.

idare tarafından görevlendirilecek yeterli saylda personel, eğitim Ve gözetim amaclyıa iş

süresince çalışmalara nezaret edebilecektir.
idare isterse çallşmanln denetimi yürütmek üzere başka bir kişiyi/firmayı
görevlendirebilir. Yüklenici, denetçi firmanln denetim yapabilmesi için gerekli koşulları

oluşturacak bir çalışma programl takip etmekle yükümlü olacaktır. idarenin böyle bir

yola gitmesi durumunda, çalışmanın her aşamasında ve hak edişlerin yapılmasında

denetçi firmanln onayı istenecektir.
Yüklenici, proje kapsamında danışmanlık Ve eğitim ile ilgili idare tarafından yapılacak her

türlü talebi en kısa sürede yerine getirecektir.

Projenin işleyişini takip Ve kontrol etmek amacıyla idare tarafından bir kontrol

komisyonu ve yüklenici tarafından da en az iki kişiden oluşacak bir yürütme komisyonu

oluşturabilecektir.
Yüklenici projeye başlarken iş Ve 2aman planı (iş programl) hazlrlayacak ve bu planı

idarenin proje yetkilerine onaylattlracaktlr.

Çalışmanın veri toplam aşaması online/offline çalışacak bir veri giriş programı aracılığı ile

tabletlerle yapllacaktlr.
Yüklenici, iş bİtiminde çahşmalarln bulunduğu kendi sistemindeki tüm verileri, idare'nin

kullanacağı sisteme transfer ettikten sonra yetkililerin huzurunda silecektir. Yapılacak bu

işlem tutanak altlna alınacaktır.
ıÜiKten örneklem dahilinde hane halkl verisi elde edilmesi için esas Ve yedek listenin

elde edilmesine dair tüm basamaklar Ve gereklilikler anket firması taraflndan

karşlla naca ktlr.
Hane görüşmelerinde öncelikle TÜİK'ten alınan esas listedeki adresler 3 defa ziyaret

edilecektir. Ulaşllamama/ret durumunda belirlenen yedek listeden katlllmcllar

örnekleme da hil edilecektir.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6,

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

4,L2.

4.L3.
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şANLluRFA iLiNDE TÜTÜ N, AtKoL, uYuşTuRUcU MADDE KULLANlMl VE ETKiLEYEN FAKTÖRIERiN
BELiRLENME5i PRoJEsi

1. iHAtENiN KoNusu

Şanhurfa ilİnde Tütün, Alkol, Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Projesi

2. ıHALEN|N KAPSAM|

Bu proje ıhalesinde,

1-Şanllurfa sınlrlarl iÇerisinde yer alan yerel nüfus ile birlikte Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan
Suriyeli sığınmacılardan istatistiki hesaplamalarla ulaşılması gerekli minimum örneklem büyüklüğü
olan 5746 kiŞiye ulaşllması hedeflenmiştir. Örnekleme yöntemi olarak basit tesadüfi örnekleme
yöntemi kullanmış olup, ilçe yerel nüfusu ve göçmen nüfusu temelli, gerekli minimum örneklem
büyüklüğü Suriyeli sığınmacılar için 978, Şanlıurfa yerel nüfusu için 4770; toplamda 5748 kişi olarak
hesaplanm|ştIr.

Araştırma kapsamında hangi mahallede kaç kişiyle görüşme yapılacağı ile araştırma metodu
DanlŞman ekip tarafından hazırlanacaktlr. Hane adresleri yüklenici taraflndan Türkiye istatistik
Kurumundan (TÜiK) talep edilecektir. Araştlrma kapsamında görüşmekler cAPl (Bil8ısayar Destekli
Yüz Yüze Görüşme) metoduyla gerçekleştirilecektir. TÜiK'ten alınacak adreslerdeki hanelerde ikamet
eden 14-65 yaş arasl bireylerle yüz yüze 8örüşme yöntemi ile yapılacaktır. Hanede yaşayan ve
görüşmeye katlImayl kabul eden katıllmclya hanede yaşayan tüm bireylere ait anket 5orularl
sorulacaktlr. Örneklemin yaklaşık %3O'una ulaşılmama/katılımın reddedilmesi ihtimali 8öz önüne
allnarak TÜiK'ten alınacak verilerde ana örnekleme ek bir yedek katılımcı listesi sağlanacaltır. yedek
katılımcı listesi de esas katlllmcl listesi gibi basat tesadüfi örnekleme yöntemi ile oluşturulacaktır. Asll
listedeki katlllmcllar|n tamamlna ulaşılması halinde yedek katılımcı listesi değerlendirmeye
alınmaYacaktır. lÜİK'ten verl elde edilme aşamasının tüm şartları anket firması taraf|ndan
karşılanacaktır.

Araştlrmada kullanılacak anket formunun en fazla 60 sorudan oluşması ve görüşme uzunluğunun 15-
20 dakika olması pla nlanmaktadır.

3. iHALENiN AMAcl

Alkol, tütün, ilaÇ Ve uyuŞturucu madde kullanımı blr sağlık sorunu olmasının yanı sıra önemli bir
ekonomik Ve sosyal problemdir. Avrupa Uyuşturucu Ve Uyuşturucu Bağımlılığı izleme Merkezi,nin
2019 raporunda; Avrupa Birliğinde yaklaşık 96 malyon kişinin (yetişkin nüfusun ise %29'unun}
hayatlar|n bir noktasında yasa dlşı uyuşturucu denediğinin tahmin edildiğİ belirtilmiştir. ABD Adalet
Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Biriminin 2019 raporunda ise günde 7g2, aYda ise 5772 kişinin
yüksek doz uyuşturucu alımına bağlı hayatlnı kaybettiği belirtilmektedir. Bu durum, Uyuşturucunun
küresel boyutunu gözler önüne sermektedir.

TürkiYe, coğrafi konumu ve nüfusu nedeniyle bu durumdan doğrudan etkilenen ülkelerden
biridir. Türkiye'nin genç nüfusa sahip ili olan Şanhurfa, hem nüfusu hem de konumu nedeniyle bu
sorunla sıklıkla karşl karşıya gelmektedir. Ayrlca ilin,2oJ.2 ytlında suriye bölgesinden göç almaya
başlamasıyla birlikte günümüzde sayısı yaklaşık 4oo bine ulaşan büyük bir sığlnmacı nüfusu da
bünYesinde barındırmaktadır. Türkiye'de misafir edilmekte olan, göç ve savaşın getirdiği psiko-so5yal

1

l Teknik Şartname
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