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DIS HEK!ML!i FAKULTES! PROTETIK D!S TEDAV!S! MALZEMEL! 
SABIT VE HAREKETL! PROTEZ LABORATUAR H!ZMET ALIMI 

TEKN!K SARTNAMES1 

1- 151N AD! 
Ordu Universitesi Di§ Hekimligi FakUltesi Protetik Di§ Tedavisi Anabilim 

Dali Kliniklerinde yapilan Sabit protezier ye hareketli protezier için özel di protez 
laboratuarlarindan hizmet alimi iidir. 

2- H!ZMET ALIMININ AMACI VE KAPSAMI 
Bu hizmet alimi ile, FakUltemiz Protetik Di Tedavisi Anabilim Dalinda 

teknik yetersizlikler nedeniyle yapilamayan kron - kopru ye iskelet protez döküm 
ileri ye hareketli protez bitim i1emlerinin, teknoloj iye uygun teknik donamm ye 
tecrUbeli personel He yuksek kalitede ye zamaninda yapilmasini saglamak üzere 
teknisyenlik hizmetinin fakUltemizce belirlenen saatler icerisinde özel di protez 
laboratuarlannda yaptinlmasi hedeflenmektedir. 

Bu §artname veneer kron (seramik), implant üstU kron vb. metal destekli 
kron-kopruleri (lazer sinter yontemi ile), zirkonyum kronlari, iskelet metal dökUm 
protez i1emi, hareketli bölUmlU protez bitim ye tam protez bitim ilemleri laboratuar 
hizmetlerini kapsar. 

3- H!ZMET ALIMI ILE !LG!L! !SLERIN  TANIMI YE SAYISI 
H!ZMET ALIMI YAPILACAK !SLEMLER 15!N SAYISI 
1-Veneer kron (Seramik) (lazer sinteryontemi ile) * 8000 Adet 
2-Implant UstU kron (lazer sinter yöntemi ile)* 1200 Adet 
3- Zirkonyum kron* 100 Adet 
4- Metal iskelet DökUm Protez ilemi* 700 Adet 
5-Hareketli Protez Bitim ilemi (dizim, akrilik bitim) * 700 Adet 
6-Tam Protez Bitim iIemi (dizim, abilik bitim) * 400 Adet 

4- TANIMLAR, GORE VLER! ye OZELL!KLERI 
Idare: Ordu Universitesi Di Hekimligi FakUltesi 
Kontrol Teki1ati: Kontrol tekilatini oluturacak olan sorumlu ogretim uyeleri 

fakUltemiz Protetik Di Tedavisi Anabilim Dali Ogretim Uyeleri ye Ogretim 
Görevlileri arasindan idarece belirlenir ye dekana kari sorumludur. 
1. Hizmet alimi yapilacak olan yUklenici firmarnn cahma dUzenini o1uturur ye bu 
düzenin devamini saglar. 
2. Klinikte cahan hekimlerin yUklenici firma ile iletiimini dUzenler. 
3. Hizmet alimi iinde her tUrlU problemin idareyle paylaimi ye çözümU konusunda 
sorumluluk ye yetki sahibidir. 	 flit 
4. tlerin yurutUlmesiyle ilgili olarak her turlU denetim, maizeme, ilerin vec 
sözlemesinde onaya sunulmasi gerektigi belirtilen yUklenici personelinin onay vey,z t, f 

reddi, ödeme miktarlarinin tess iii, ilerin dUzeltilmesi ye sözlemenin gerek1erininc 
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Yüklenici Firma Adma Fakültemizde ca1iacak Elemanlar: Yüklenici 
firma He fakültemiz arasinda irtibati saglayacak, hekimler tarafindan alinan olçUlerin 
modellerinin elde edilmesi ye hekimler tarafindan onaylanmasini saglayacak, gecici 
kron, kaik, kaide hazirlanmasini gerçekletirecek, akril tarnir ilernlerini yapacak, 
hekimin talebi oldugunda provalar sirasinda cikabilecek sorunlarm yerinde 
giderilmesinde yardimci olmakla sorumlu en az iki (2) teknisyen, hareketli 
protezierin di§ dizimini fakUlterniz laboratuarinda yapabilecek en az bir (1) 
teknisyen, altyapi Uzerine porselen kron ilenmesini, glaze ye tamir ilemlerinin 
tamamini fakültemiz laboratuarinda yapabilecek en az bir (1) teknisyen, yUklenici 
firma tarafindan fakUltemiz bunyesinde kurulan laboratuarda calimak Uzere 
gorevlendirilecektir. Kurumda istihdam edilecek firma personelinin bu tip ilemleri 
yapabilecek en az 2 yilhk mesleki deneyime sahip olmasi gerekmektedir. (Bu 
personeller Saglik Teknisyeni (Di§ Protez Teknisyeni) veya Saghk Teknikeri (Di 
Protez Teknikeri) diplomasina sahip olmalidir.) Ayrica bu personellerin turn özlUk 
hakian yUklenici firmaya aittir. Fakultemizce özel laboratuarlara tahsis edilen 
çahma alanlarmin tertip, düzen ye temizliginden yUklenici firma person iy 	rafl ]hLL.  

olacaktir. 	 ODUD He' 
Tedf 

1. cali§anlarin diizenli ye disiplinli ca1imayi yurUtebilecek kapasiteye sahip 1ma4r 
arthr. 
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yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ye uygulamaya yetkili olup; fesih, 
tasfiye, sUre uzatimi, i§ artii, i§ eksilii, kabul, yUklenici nam ye hesabina i 
yaptirma ye onaylama hususlarinda ise idareye g6rfl§ bildirir. 
5.Yuklenici kullanacagi her türlü malzemeyi kontrol tekilatina gosterip i için 
elverili oldugunu kabul ettirmeden i§ yerinde kullanamaz. Maizemenin §artnarnelere 
uygun olup olmadigini inceleyip gozden gecirmek için kontrol tekilati istedigi 
ekilde deneyler yapabilir ye ister iyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda 

olsun, bu deneylerin giderleri yuklenici tarafindan karilanir. Yuklenici, deneylerin 
iyerinde yapilmasini isterse bunun için gerekli arac ye techizati kendisi saglamak 
zorundadir. 
6. YUklenici firma Di§ Protez Laboratuvarlari Yonetmeligindeki turn belirtilen 
demirbalan bulundurmak zorunda olup, kontrol tekilati gerekli gordugu 
durumlarda yuklenici firma laboratuvanni sözleme sUresince haber vermeden 
denetleme yetkisine sahiptir. Kontrol tekilati ye ihale komisyon uyelerinin yUklenici 
firma laboratuanna ziyaret masraflari sözIeme bedeline dahildir. 

Yüklenici Firma Adina çahan Mesul Müdür: Hizmet alirni yapilacak olan 
laboratuann sorumlu mudUrudUr. 
1. Hizmet alimi yapilacak olan ilerin §artnarneye uygun olarak yerine getirilmesini 
saglamaktan sorumludur. 
2.Idarece belirtilen çalima §artlarina ye dUzenine laboratuvarlarin uymasini 
saglarnakla ytikumludur. 
3. Idareye bildirilen sayi ye nitelikteki elemanlari laboratuvarinda bulundurmak ye 
calimasini saglarnakla yUkumludur. 
4. FakUltemizce istenilecek olan demirba ye sarf malzernelerinin temini He bakim 
onarim ye korunmasinin saglanmasirn ternin etmelidir. 
5. FakUltemiz idaresince gorevlendirilen Kontrol Tekilatina kari sorumludur. 



2. Bu personeller mesai esnasinda kontrol teki1atinin be1ir1eyecei renkte önlUk 
giyecekler, yaka karti takacakiar ye (idaremizde cahan 657 sayili deviet memuru 
kanununa tabi olan diger personelimizie uyumlu) kilik kiyafet duzenlemesine 
uyumlu giyinecek, mesai saatlerine ye diger çahma kou11arina uyacaktir. 
3. SOz konusu personelin fakUltede cahmaya ba1amasindan itibaren SGK 
gUvencesinin bulunmasi zorunludur. YUklenici firma adina fakUltemizde cahan 
personellerin maa1ari, yuklenicinin hak ediinin hesaplara gectigi tarihten itibaren 3 
(üç) i§ gUnü icerisinde personelin banka hesaplarina yatirilacak olup; her ay bir 
Onceki aya ait Odemelerin ici1er adina banka hesaplarina yatirildigina dair dekontlar 
idareye teslim edilecektir. Gecikmenin tespit edilmesi halinde s6z1emede belirtilen 
oranda cezai i1em ayrica ihtar çekilmesine gerek kalmaksizin uygulanacaktir. 
4. 6331 Sayili Kanunun 1§ ye Ici Sagligi He ilgili YUrürlUkteki yukumlulukler 
yUklenici firmaya aittir. YUklenici laboratuvar, hicbir ihtar ye ikaza hacet 
kalmaksizin liizumlu her tUrlU emniyet tedbirini zamarnnda almak, kazalardan 
koruma usul ye carelerini personele ogretmekle mUkelleffir. Bu itibarla yuklenici 
laboratuvar taahhUdUn ifasinda gerek ihmal gerekse dikkatsizlik ye tedbirsizlikten 
dolayi herhangi bir sebeple o1uacak kazalardan, ici1erin saghgini korumak üzere i 
kanununun, içi sagligi ye i§ guvenhigi tuzugu hUkUmlerine gore her tUrlU saghk 
tedbirlerini saglamak ye tehlikeli §artlarda cahmasinda meydan vermemek 
zorundadir. cahma kou!!arinda o1uabi1ecek her türlU olumsuz durumdan yUklenici 
firma sorumludur. 
5. Personel hekimlerle, hastalarla olan i1iki1erinde ye hitaplannda saygili olmak 
zorunda olup i huzurunu bozacak davrani1arda bulunmayacaklardir. Aksinin 
kontrol Teki1ati tarafindan tutanakia tespiti halinde, sOz konusu kiinin fakUlte He 
olan i1iiginin kesilmesi için ilgili firmaya tebligat yapilacak ye idare baka bir 
calianin ie ba1atilmasini yUklenici firmadan isteyebilecektir. 
6. Laboratuvar gOrevhileri hastalarla hicbir konuda diyaloga girmeyeceklerdir. 
Hastalara tavsiyede bulunmalari kesinhikie yasaktir. 1-lastalar laboratuvar 
gorevhi!erinden herhangi bir talepte bulunurlarsa derhal di hekimine 
yon!endiri!eceklerdir. 
7. çaha1ar, kontrol teki1ati tarafindan verilen hijyen ye dezenfeksiyon kurahlarina 
titizhikle uyacaktir. 
8. Yük!enici firma elemanlarindan hirinin ya da daha faziasinin saglik ya da herhangi 
bir 	nedenle bu! unmamasi duruiii Linda hekimler bi lgilendirilecektir ye yuklenici 
firma en geç 2 (iki) i§ günü içinde eksik sayidaki kiiyi tamamlamak zorundadir. 

5. YUKLEN!Ci FIRMANIN CALISTIRDI61 PERSONEL VE ALISMA 
ORTAMLARI ILE ILGIL! SORUMLULUKLARI: 

- Yüklenici firma laboratuari, Saghik Bakanhgi Tedavi Hizmetleri 
Gene! Mudurlugu tarafindan cikarilan Di§ Protez Laboratuarlari Yonetmehigindeki 
asgari §artlara uyan, Saghik Bakanliginca ruhsat veri1mi olmahidir. Yüklenici firma 
Di§ Protez laboratuar yonetmeligindeki tUrn behirtilen demirba1ari buluRdwsilikan  

zorunda olup, Ware gerekhi gordugu durumlarda yUklenici firmarnn 1a$ 
s6z1eme sUresince haber vermeden denetleme yetkisine sahiptir. 	: 	2I - toL1e  1W 

2rotetlk'  

1 - Di Protez Laboratuarlarinca imal edilen protez!er agiz iindç 
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kullanilabilecek standartlara sahip olmali, 
- Ti denetim ekibi tarafindan son 1 (bir) yil içinde yapilan olagan ye 

olaganustU denetimlerde, laboratuarin Di Protez Laboratuarlari Yonetmeligi 
hUkümlerine uygunluguna dair ibarenin yer aldigi denetim defteri ilgili sayfasinin 
aslina uygun oldugunu gosterir MudurlUkçe onayli ornegini ibraz etmeleri, 

- Di§ protez laboratuarlarinda ana toz kaynagi olan aiçi tozu ile 

mUcadelede toz oiuumunu önlemek, kaynaginda tozu bastirmak, uygun 
havalandirma He tozu seyreitmek esas oldugundan, aiçi odasi böiumunde gerekii 
yerlerde havalandirma sistemierinin bulunmasi, eksiklikleri varsa giderilmesi ye 

toz!u ortamda çaiima sirasinda di protez teknisyenierince, kiisei koruyucu olarak 
en az TS EN 149 Standardina uygun Endustriyel Tip Toz Maskelerinin 

kullaniimasimn saglanmasi, 
- Laboratuariarda akrii hazirianmasi esnasinda kulianilan, ortamda bulunan 

yuksek oiçUde yanici, keskin kokulu, göze, solunum sistemine ye deriye zararh, 

mesiek astimina yol açan kimyasal ajaniar listesinde bulunan metil metakriiat (likit) 

maruziyetini gidermek için, akril haziriama kabininin, A tip flitreli maskenin, 
guveniik goziukieri ile gecirgeniik testierinde en iyi sonucu veren Polietilen 
laminasyonlu ye destekii PVA eldivenler veya muadilierinin kullanilmasi, 

- Akriiin polimerizasyon iieminde, yetersiz kaynatma neticesi oivan 

porozitenin engellenmesi ye dayaniksiz protezierin o1umamasi için fazia kaynatma 

i1emi yapilmasina bagh olarak oksijen azaimasi sonucu oivan konforsuz ortam 

maruziyetini gidermek icin, bu ilem esnasinda kuilanilan ocakiarin yerine akriiigin 
sabit isida polimerizasyonunu sagiayan akriiik polimerizasyon firimnin kulianilmasi 
veya bu iiemin yapildigi alanin genel ortamdan ayriiarak bagimsiz bir havalandirma 
artinin oiuturuimasi, 

- Modelaj ye di§ dizimi iiemierinde kuilanilan parafin iceren 

malzemeierin eki11endiriimesinde kuiianilan isi kaynakiari; laboratuariarda devamli 

acik aiev bulunmasina, base piak ye mumun yumuatiImasi ye eritilmesi esnasinda 

ortama sirek1i karbon monoksit ye karbondioksit gazlarimn yayilmasina sebep 
oimaktadir. Ortamda acik aiev oimasmi Oniemek ye bu gaziarin maruziyetini 

azaitmak için geieneksei isi kaynakiari yerine, ortamdaki havayi bozmayan, 
ayarlanabiiir termostati He parafinin yanmasini ye zaman kaybini engelieyen, 
devamh olarak aIev oimasini onieyen isi kaynakiarmin kuiiarnimasi, 

- Baz piagin model üzerine uyumiandirilmasi iieminde geieneksei isi 

kaynagi kuiianimimn ye ortama yayilan zararli gaziarin engellenebiimesi için iin1i 
baz piak cihazi veya muadiii ürunierin kuiianiimasi, 

- Ortamdaki oksij eni azaltan bir diger unsur olan "mum atimi" iieminde 
kullanilan ocakiar yerine parafin kokusunu da onieyen mum eliminasyonunu 
yapabiien bir cihazin kuiianilmasi, 

- Havaiandirma ye aydinlanmasi saghk artlarina uygun oimahdir. SUrekii 

dikkat gerektiren iierin yapildigi yerier olan di§ protez iaboratuariarinda özellikie 
di§ dizimi ye tesviye bOlümierinin en az 500 lUks He aydinlatilmasinm sagianmasi, 

- Bina ahap oimamahdir. Zemin, koiay temizienebiiir bir ma1zenedq rsa, 
est 

oimahdir. Mtlstakii lavabosu oirnahdir. 	 Hekfl 

- Yangin söndUrme cihazi He acii tibbi durumlarda 
261,; IN Test 

maizemeieri ihtiva eden ecza dolabi buiunmahdir. Yangina kari gereken e1inr1erin 
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ahndigina dair, ilgili mevzuata gore yetkili olan mercilerden alinan beige 

bulundurmalidir. 

- Mesken olarak kullanilan binalarin bir bOlUmUnde laboratuar kurulmak 

istenmesi durumunda ilgili mevzuat hUkUmlerindeki duzenlemeierin yerine 
getirilmesi sorumlulugu iaboratuarin sahip ye mesul mUdUrune aittir. 

- YUklenici firmaya bagli laboratuar elemanlari di protez laboratuarlari 
yonetmeliginde belirtilen saglik §artlarina haiz olmalidir. PortOr muayeneleri ye ai 

kartlan idareye teslim edilecektir (TüberkUloz, Brucella, Hepatit B ye C, AIDS). 

6- LABORATUARLARDA 	BULUNDURULMASI 	GEREKEN 
EKIPMANLAR 

6-1. Laboratuarlarda genel olarak bulunmasi gerekli ortak arac ye gerecler 
a) Vakumlu toz emicili calima masasi, 

b) Bek, 
c) Alci kesme motoru, 
d) VibratOr, 

e) Polisaj motoru ( Korumali), 

f) Mikromotor yada tur motoru, 
g) Kompresor ( Basincli hava cihazi), 
h) Havalandirma tesisati (Aspirator veya klima), 
1) Day kesme cihazi 

i) Dayli model hazirlama sistemi 

6-2. Metal Döküm Di Protez Laboratuarlarinda bulunacak asgari araç ye 
gerecler 

Agiz içi protezlerinin metal alt yapilarinin hazirlandigi laboratuarlardir. 
a) Alci ye ROvetman BOlUmü 

Alçi ye rOvetman hazneleri, 

b) Dublikasyon BOlümü: 

Eritme Unitesi (eiektrikli veya manuel), Dublikasyon kaliplari. 
c) Modelasyon BölUmU: 
Olcum aleti (Paralelometre), 

d) DOküm BOlümU: 
On isitma firini, 
DOküm makinasi, 

alome Takimi ( DOkUm ye Lehim icin), 

Aspirator, 

e) Tesviye ye Polisaj BOlümU: 
Kumlama cihazi, 
Tesviye motoru ( Korumali), 
Elektroliz Cihazi, 

Polisaj motoru ( Korumali). 

Aspirator. 
T1 pgt Erg 

6-3. Hareketli Di Protez Laboratuarinda bulunacak asgari arac ye gercc(e 
Agiz ici hareketli metal ye klasik protezier iie gene yuz 

tamir ilerinin yapiidigi laboratuarlardir. 
a) Di Dizimi ye Akril BoLümU 	 nr 
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ArtikUlatOr ye oklUzOr, 
Kaynatma için herhangi bir enerj i kaynai ile çahan ocak, 

Basinçh polimerizasyon ünitesi, 

Pres ( Hidrolik veya mekanik), 

Mufla acma ye mum eritme duzenegi, 
Mufla ye birit, 

b) Tesviye ye Polisaj BOlumü: 
Tesviye motoru ( Korumali  ), Polisaj motoru ( Korumali  ), Aspirator 

6-4. Sabit Di Protez Laboratuarlarinda bulunacak asgari arac ye gerecler 
- Sabit di restorasyonlarinin alt yapilari direkt metal lazer sinterleme yOntemiyle 
elde edilmelidir. Firma envanter kayitlarinda lazer sinterleme cihazi bulunmali veya 
bu sistemin oldugu bir firmayla kullanim hakki sOzlemesi imzalami olmalidir. 
Bunun haricinde laboratuarda aagidakilerin bulunmasi gerekmektedir. 

a) Alci BölUmU: 

ArtikUlatOr ye oklUzOr, 
Alci hazneleri, 

b) Modelasyon ye Tesviye-Polisaj BOlUmü: 
Kumlama cihazi, 
Tesviye motoru ( Korumali  ), Polisaj motoru ( Korumali), 

Aspirator, 

c) Porselen BOlumu: 
Cad—Cam Cihazi 

Porselen finni, 

Porselen Ozel spatUl ye fircasi, 
Mikromotor 

Not: SOzleme yapilan firma hizmetin devam ettigi sUre icerisinde FakUltemiz 

bUnyesinde kurulan laboratuarda, 1 adet porselen firini, porselen Have, glaze ye 

tamiri için gerekli ekipman, vakumlu alci karitirma cihazi, artikUlatOrler (taiyici 
parca, kesici tabla ye pin cubugu parcalari olmahdir. YUklenici firmanin 
laboratuarinda ye Universitemiz bunyesinde kullanilan artikUlatOrler kalibre edilerek 
ortak olarak kullanilabilmelidir. TUrn iler manyetik baseli olarak hazirlanacaktir), 

kaynatma için herhangi bir enerji kaynagi ile cahan ocak, pres (Hidrolik veya 
mekanik), mufla acma ye mum eritme duzenegi, mufla ye birit, tesviye motoru 
(Korumah), polisaj motoru (Korumah), dizle kumanda edilebilen laboratuar 

mikromotoru (2 adet), kumlama cihazi; ekipmanlarin, gerekli maizemelerin, ilerin 
sakianmasi ye organize edilmesi için gosterilecek alanlarda en az 2 adet duvara 

monte dolap ye 2 adet alti cekmeceli cahma tezgahi (en az MDF materyalinden 

yapilmi, suya ye neme dayanikli) bulundurmak zorundadir. Fakültemiz bUnyesinde 
bulundurulacak cihazlarin, hizrnet ba1angiç tarihinde tUrn bakim, onarim ye 

kalibrasyonlannin yapilmi§ §ekilde teslimi gerekmektedir. Bakim, onanm ye 
kalibrasyon i cizelgesi planlanmah ye dUzenli olarak yapilmalidir. 

Kullamlacak porselen firininda aagidaki Ozelliklerin bulunmasi gerekmektedir: 
1. Optimum firinlarna için en az yeni nesil isitma ye SIC taban teknolojisine 
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2. Thermo-shock koruma sistemi ile seramigin ani acilrna-kaparnalarda zarar 
görme engellenmelidir. 

3. çjft vaifli vakumu sayesinde, vakum sesini minimalize ederek ye ateleme 
odasindan nemi boaltabilme1idir. 

4. Uzerinde yazici ye bilgisayar baglantisi yapabilmek için LAN-USB portlari 
bulunmalidir. 

5. Sistem 10 saniyeye kadar elektrik dalgalanmalarina kari program! 
koruyabilmelidir. 

6. En az 300 kiise1 programlama yapabilme kapasitesine sahip olmalidir. 
7. En az 3 kullanim modu bulunmalidir (normal-korumah-prodUksuyon). 
8. Cihaz gUn icerisinde ariza yaptiginda en geç takip eden i§ gununde aktif hale 

getirilmeli veya yenisi ile degitirilmelidir. 
9. Teslim edilecek cihaz 3 (üç) yaindan buyUk olmamalidir. 

Kullanilacak dizden kumanda edilebilen laboratuar mikromotorunun taimasi 
gereken özellikler unlardir: 

1. Mikromotor laboratuar ilerinde kullanima uygun, en az 50.000 rpm hizda 
çahabilen, minimum vibrasyonlu olmalidir. 

2. Cihaz masa altinda dizden kumanda edilebilir olmalidir. 
3. Uzerinde en az açma kapama, hiz ayari yapilabilir fonksiyon elemanlari 

olmalidir. 
4. Cihazin en az ekranda hata gosterme fonksiyonu olmalidir. 
5. Cihaz gUn icerisinde ariza yaptiginda en geç takip eden i§ gununde aktif hale 

getirilmeli veya yenisi ile degitiri1melidir. 
6. Teslim edilen cihaz piyasada kendini kanitlami kaliteli duzeyde ye 3 (üç) 

yaini do1durmami olmalidir. 

7- MALZEMELERIN TEMIN! 
- I1erde kullanilacak her tUrlU maizeme teklif edilecek flyata dahil 

olacaktir. 
- YUklenici firma, merkezimizce kendisine tahsis edilen ca1ima 

alanlarinda kiisel korunma ekipmanlarini (eldiven, maske vs) ye yapilacak iin 
tUrUne gore kullanilacak alci çeidi, model hazirlama, basit tesviye ye polisaj vs sarf 
maizemelerini kendisi temin edecektir. 

- YUklenici firmaya merkezimizde tahsis edilen cahma alanlarmdaki bUro 
veya laboratuar malzemeleri, mobilyalari, tamirati, boyasi, altyapisi, her tUrlU 
giderleri firmaya ait olup idarenin istegi dogrultusunda tUm giderler karilanacaktir. 

- Merkezimiz kliniklerinde kullanilacak olan seramik ye akrilik renk 
skalalari firmalar tarafindan klinikte en az 2'er adet bulunmak kou1uy1a temin 
edilecektir. 

- Protezierin yapilmalarinda yUklenici firma, laboratuarinda kullandikiari 
frez, zimpara, polisaj maizemeleri, rövetman, lak, mandren pamuk, keçe, 
modelasyon mumu, base plak, akril, tUrn alçi çeit1eri gibi di§ protez laboratuarlari 
yonetmeliginde belirtilen tUm sarf maizemeler kendine ait olup bunun için ihale 
bedeli diinda ekstra bedel talep etmeyecektir. 

- Temin edilecek tUm sarf maizemeler kontrol teki1ati tarafindan 
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onanacaktir. 

8- MALZEMELERiN CINSI YE KULLANMA SEKL! 
- I1erin yapiminda kullanilacak olan pembe mum, bas plak, akrilik diler, 

cekirdek metal, akrilik ye seramik toziari, estetik materyaller ye laboratuarca 
kullamlan dier malzemelerin orijinal prospektusleri, TITUBB kaydi olacaktir. 
YUklenici firma kullanacagi malzemelerin marka, model, TITUBB barkot 
numaralari, satin alindigi firmalar ye faturalari istendigi zaman " Idareye " ibraz 

edilecektir. 

- Kullanilacak metal alaimlar, seramik ye geli§tirilmi§ akrilik tozlari di 
hekimligi kullanimina yonelik olacak ye kesinlikle insan sagligina zararli maddeler 
icermeyecektir. Bu konuda yurUrlukteki mevzuatlar cercevesinde hareket edilecektir. 

- Kullanilacak diler anatomik yapiya uygun ye en az 30 brinell sertlik 
derecesine sahip olacak ye yiiklenici firma sertlik derecesini ye TITUBB kayitlarini 
gosterir belgeleri sözleme sirasinda sunacaktir. 

- Protez kaide akriligi TITUBB kayith olacak ye damarli çeidi 

kullanilacaktir. 

- cekirdek metaller kesinlikie "Berilyum" ye "Cadmium" içermemelidir. 
KUtlece %0, 1 'den bUyuk olan her element prospektuste deklere edilecektir. 

- TUrn dökUm ilerinde kullanilan metal alaimlarin CE ye ISO 
standartlarinda, katkisiz birinci dökUm halinde olmasi zorunludur. Yani çupa 

icermemelidir. 

- tskelet dökUm metalleri en az % 55-60 Cobalt, % 25-30 Crom, %2-5 

Silisium icerecektir. Carbon orani % 0,5' i gecmeyecektir (nikelsiz ye berilyumsuz 
olacaktir). 

9- iSIN  YAPILMASINA ILISKIN ESASLAR 
- DökUrn, tesviye ye kumlarna ilemleri modern teknik ye usullerle 

yapilacaktir. 

- Di hekimlerince planlamasi yapilan hon koprU protezier, planlama 
dahilinde ye eksiksiz olarak yapilacaktir. Planlamada degiiklik yapilmasinin zorunlu 

oldugu durumlarda ye özel ilem gerektiren dökümlerde, degiiklik mutlaka hekime 
darnildiktan ye onayi alindiktan sonra gercekletirilecektir. Yapilacak tUm kron-
koprU i1emlerinde artikUlatör kullarnlacaktir. Hekimin talebi dogrultusunda koprU 

ayagi di1eri için gecici akrilik kronlar fakUltemiz bunyesindeki laboratuarda Ucretsiz 

yapilacaktir. Buna klinik nöbetinde bakilan hastalara yapilmasi gerekli gecici akrilik 
kronlar da dahildir. 

- Teslim aamasinda uygunlugu kabul edilmeyen protezler laboratuar 
tarafindan Ucretsiz olarak yenilenecektir. YUklenici firma yapilan protezlerin hasta ye 
hekim tarafindan kabulUnU saglayincaya kadar yenileme dahil gerekli bUtUn ilemleri 

yapmakla yUkUmlU olacaktir. 

- Di§ hekiminin gerekli gordugU vakalarda, ahsi kaik ye kaide plagi 
(akrilik), mum duvar yazili istek fiine istinaden laboratuar tarafindan hazirlanacaktir 
ye ekstra Ucret istenmeyecektir. 

10- YAPILACAK ISLERIN TEKNIK OZELLIKLERI 
Ooc 	 '-I 

U 	etp joAaei 1RKAYA 	 ç,Ot 



10.1. Veneer kron (Seramik) (lazer sinteryöntemi ile) 
Kullamlan metal alaimi CE ye TITUBB belgeleri bulunan lazer sinterleme yontemi 
için Uretilmi§ 20 mikron boyutunda toz metal partikulune sahip olmalidir. 

Metal alt yapi için kaliteli krom-kobalt (Cr-Co) alaim kullanilacaktir. 

- 	Metal alt yapi için kullanilan alaim berilyum ye nikel icermeyecektir. 
-  Gerekli goruldugunde metal toz partikulleri ye alaimlarinin teknik analizi 

kontrol teki1ati tarafindan istenecektir.(Metalurjik test) 
-  YUklenici firma, dunyada en yaygin eki1de kullanilan dijital yontemle 

alinacak butün olcUlerden gerekli veriyi elde edebilecek ye tasarim 
yapabilecek yazilimlara sahip alet ye ekipmani kullanabilmeyi sagiamalidir 
ye bu verileri kullanarak istenilen model, restorasyon ye protezin 
üretebilmesini saglamalidir. 

-  YUklenici firmamn bu anlamdaki gunlUk i§ kapasitesi fakUltemiz gunlUk i 
kapasitesini sorunsuz kari1ayacak sayida ye gUnlUk 50-100 Uye hon 
üretecek kapasitede olmalidir. 

-  Metal alt yapida delik, lehim olmamalidir. Metal kalinligi en az  0,3-0,5 mm 
arasmda olmalidir. 
Kron marjinleri koleyle uyumlu olmalidir. 

-  Metal alt yapi aksine bir talep olmadikca, lingualde servikal bantla 
hazirlanmalidir. 

- 	Kopru govdesi ye ayakiari antogonist diierle uyumlu olmalidir. 
- 	Kron yUzeylerine kumiama yapilmahdir. 

Seramik kaimligi oklUzal yUzeyde 1,5-2 mm, aksiyal yuzeylerde ise  1,5 mm 
den az olmamalidir. 

- 	Metal porselen baglantisi ya da metal alt yapi ile estetik Ust yapisirnn bileimi 
uygun olmalidir. 

- 	Porselenin glaze iiemi laboratuar elemani tarafindan yapilacaktir. 
-  900-1200°C arasinda firmianan yuksek kalitede feldspatik porselen 

kullamlacaktir. 
- 	Kullanilacak opak, dentin ye glaze ayni markaya ait olmalidir. 
-  Yapilan ilerde estetik, statik ye hijyenik acidan temel kaidelere uyulacaktir. 

Model üzerinde hekimin bilgisi diinda kesinlikie kazima yapilmamalidir. 
Modeller dayli model olarak hazirlanacaktir. 
Tasanmiar di§ hekimleri tarafindan bildirilen ekilde olmalidir. (ornegini 
govde alti bet ilikisi, embraurlarm ac!k olmasi, hon kenarlarinin metal ya 
da seramik bitirilmesi vb) 
Kullanilan materyallere ait beige ye faturalarin istenildigi takdirde laboratuar 
tarafindan ibraz ediimesi zoruniudur. 
TUrn i1em1er çene hareketierini taklit edebilen, önde kapani pini olan, iyi bir 
metal artikUlatör Uzerinde bitirilecektir. 

- 	Laboratuar hatasina bagh teknik ye bilimsel duzeyi yeterii ye estetik olmayan 
i1er laboratuar tarafindan Ucretsiz olarak tekrarlanacaktir. 
Gerektiginde ilgili anabilim dali elemanlari tarafrndan yapilacak teorik 
ve/veya pratik toplantilara laboratuardaki sorumlu kiilerin katilmasi  : 
istenebilir. 

- 	Seramik tozlan insan saghgina zararli madde icermemelidir. 
Estetik malzemelere ait renk skalasi laboratuar tarafindan kliniklere (en az 2 
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aclet) gonderilecektir. Seramik toziarmin renk skalasina uyan renk 

seceneklerinin bulumnasi gerekmektedir. 
Metal ye estetik materyallerin orijinal prospektUsleri ye faturalari 

istendiginde kontrol tekilatina ibraz edilecektir. 
Hareketli bölümlU protez destegi olacak sabit protezlerde tirnak yuvalan, 
rehber dUzlemler, resiprokal kol için gereken basamakiar, freze ilemleri, 

vestibülde kroe tutuculugu için gerekli andirkat alanlari ye ekvator hatti 

hazirlanmali; yapilacak bu hazirhklar mutlaka hekimin önceden yapacagi 
planlama onerileri dogrultusunda tehis modeli veya planlama cizelgesi 

Uzerinde belirtilen §ekilde olmalidir. Ilemler, paralelometre kullanimini bilen 

teknisyenler tarafindan yurutulmelidir. 

Sabit restorasyonlar için gecici kronlar, hekimin talebi dogrultusunda 

yuklenici firma tarafindan Ucretsiz olarak yapilmalidir. 

10.2. Implant Ostü kron (lazer sinter yöntemi lie) 

- YUklenici firma, veneer kron (seramik) kriterlerinin tUmUne ilaveten, implant 

UstU kron protez uygulamalarinin gerektirdigi Ozel parcalarla ye i1emlerle ilgili 

beceri ye bilgiye sahip olmahdir. 

- Model elde etme aamasinda dietini taklit eden materyal kullamimalidir. 
- Gerektiginde yaygin olarak kullanilan implant markalari ye bu implant 
markalarina ait modeller için titanyum, kobalt-krom ye zirkonyadan kiisel 

abutment elde edilebilmelidir. 

- Implant UstU protezlerde implant Ust yapisi için gerekli parcalar hastaya 

uygulanan implantin firmasi tarafindan laboratuvara saglanacaktir. 

- Fabrikasyon abutmentlerin gerekli durumlarda prepare edilmesi laboratuar 

tarafindan gercekletirilecek olup, abutmentin preperasyon hatalarindan dolayi 
yenilenmesi gerekecek durumlarda abutment maliyeti laboratuar tarafindan 
karilanacaktir. 

10. 3. Zirkonyum kron 

- Bu kalemde hazirlanacak restorasyonlar seramik veneer için zirkonya alt yapi ya 

da monolitik (yekpare) olarak hazirlacaktir. 
- Monolitik olarak hazirlanacak zirkonya restorasyonlarin en az 600Mp bukUlme 
direnci ye geleneksel zirkonya altyapilara gore %40 daha fazla effafliga sahip 

olmasi gerekmektedir. 

- Zirkonya alt yapili tam seramik kronlarda "5-15 yil sureyle alt yapi materyal 

dayamkhhk garantisi" veren, zirkonya seramik materyali kullanilmalidir. 
Presinterize zirkonyum bloklari % 3 mol yitriyumla kismi stabilize edilmi 

tetragonal zirkonyum polikristal (3Y-TZP) yapida olmahdir. 
- Alt yapi üzerine kullanilacak tabakalama porseleni alt yapi ile uyumlu olmali ye 

uygun baglanti saglamali, agiz ortaminda cigneme kuvvetlerine yeterli direnci 
gostermelidir. Buna ek olarak tabaka porseleni, metal destekli porselen kron 
yapimrnda kullamlan porselen için geçerli tUrn art1ara sahip olmahdir. 
- CAD-CAM yOntemi ile hazirlanacak altyapilar cok üniteli kopruler 

yapilabilmesine imkan verécek teknolojiye sahip olmahdir. 
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- Yukarida bahsedilen hizmetin sunumunda, 4 yil kuflarnm suresi icerisinde 
meydana gelebilecek problemlerin giderilmesinde, yUklenici firma i1eri Ucretsiz 
olarak yeniden yapmah ya da tamir etmelidir. 

10.4. Iskelet Metal Döküm Protez lemi 
- Materyal ye dökUm kalitesi akademik olcUlerde istenilen seviyelerde 

olmalidir 
- Iskelet dökümUnde krom-kobalt alaim kullanilacaktir (en az % 55-60 Cobalt, 

% 25-30 Crom icermeli) 
- Kullanilacak a1aimin sertligi en az 300 HN1O olacaktir 
- Kullanilacak alaimin elastik modülU en az 200 GPa olacaktir 
- Kullanilacak alaimin döküm isisi en az 1400 °C olmalidir 

- 	DökUmde yeni cekirdek kullanilmali ye artik metal ilavesi % 10'u 
gecmemelidir. Belirtilen orandan fazla artik metal kullandigi belirlenen laboratuara 
iskelet ii gonderilmeyecektir. 

- Kullanilan materyallere ait belge ye faturalann istenildigi takdirde 
laboratuar tarafIndan ibraz edilmesi zorunludur. 

- Iskeletin parcalan model üzerine cok iyi oturmalidir. 
- Kroeler ince olmali ye uyulmama sirasinda kirilmamalidir. 
- Kroeler die çok iyi uyum saglamali, oklUzal tirnakiar yUksek 

olmamalidir. 
- Model üzerinde hekim tarafmdan cizilerek yapilan planlamaya 

uyulmah ye planlamada kesinlikle degiiklik yapilmamalidir. 
- Iskelet estetik, statik ye hijyenik yonden temel kaidelere uygun 

olmalidir. 
- Model uzerinde hekimin bilgisi diinda kesinlikie kazima 

yapilmamalidir. 
- Model analizi ye block out ilemi mutlaka paralelometrede 

yapilmalidir. 

10-5. Hareketli Bölümlü Protez ye Tam Protez Bitim !lemi 
Akrilik kaide yapiminda kullanilan akrilik tozu ye likiti piyasada meveut yUksek 
mekanik, fiziksel ye biyolojik özelliklere sahip, 4 yil kullanim sUresi icinde renk 
ye doku uyumu bozuklugu, alerjik reaksiyon ye kirilma gostermeyecek nitelikte 
olmalidir. 

Kullanilacak akrilik takim diler akrilik kaide materyali He uygun baglanti 
saglayan, ainmayan, renk degiimine ugramayan, hastanin estetik taleplerini 
(ekil, boyut ye renk) karilayacak seçenekleri içeren ye en az 30 brinell sertlik 
derecesine sahip özellikte olmalidir. Akrilik takim dilerin bedeli yuklenici 
firmaya aittir. 

- 	TUrn ilemler ye di dizimleri bilimsel kurallara uygun yapilacak, hekimin ie 
dair ye özel istekleri istek fiinde yazih oldugu §ekilde gercekletiri1ecektir. 

- Gelen ilerde cilali yUzeyler eksiksiz olarak hazirlanacak (protezlerde kenar 
yiizeyleri yuvarlatilmah, frenulumlar olçUye gore acilmalidir) ye protezlerde 

pOrOzite olrnayacaktir. 
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- YUklenici firma kendisine teslim edilen ölçü ye numunelerin takibini ye 

gerekli bilgi aliveriini mümkUn kilacak otomasyon alt yapisini oluturrnalidir. 
YUklenici firma hekimler tarafindan alinan olçUlerin ye laboratuardan getirdigi 
ilerin kaydini fakUltemizde protez laboratuari için kuracagi bu otomasyon sistemi 
Uzerinden takip edecektir. Protez laboratuari için kurulacak olan otomasyon sistemi, 
en az aagidaki bilgileri içerecek §ekilde dUzenlenmi olmalidir. Bu sisternde 
hastarnn adi soyadi, adresi, TC Kimlik numarasi, telefonu, hekim adi, hekimin protez 

planlamasi, her aamarnn gUnU ye saati He hekimin bilgi notunu iceren barkod 
(Saglik Bakanliginin Saglikta Kalite Standartlan dogrultusunda dUzenlenmi) taima 
paketi Uzerine yapitirilarak yUklenici laboratuarina transferini gercekletirecektir. 

Bu barkodlarna her aamada yapilmalidir. 
- YUklenici firma getirdigi i§ veya numunelerin kliniklere teslirnini 

rnerkezimiz laboratuarindan kayit onayini aldiktan sonra gercekletirecektir. t 

dagitimi sirasinda olcu ye numunelerin tainmasi talirnatina uygun olarak hareket 

edilecek, acikta hicbir numune tarnmayacaktir. 

- Laboratuarlarda çahan personelin, hekim ye hastalarin capraz 
enfeksiyonlardan korunmalarini saglamak amaciyla, gelen iIerin dezenfeksiyonu 
çok önemli olup yUklenici firma, dezenfeksiyon ilemi için gerekli araç, gerec ye 
materyali iceren yeterli donamma, laboratuar elernanlari ise bu konuda gerekli 

bilgiye sahip olacaklardir. Iler merkezimize dezenfekte edilmi§ §ekilde naylon 

poetlerde ambalajianarak teslim edilecektir. Bu poetler ezilme ye basinca dayarnkh 
plastik kaplar icerisine yer1etirilerek transfer gercekletirilecektir. Taima sirasrnda 
olabilecek her türlü hata ye kayiplar firmanrn sorumlulugunda olacaktir. Protezierin 
naklinde kullanilacak sandik ya da çantalar temiz olup, içindeki protezier acikta 
tainmayip mutlaka hijyenik torba ya da kutularda muhafaza edilmelidir. 

- YUklenici laboratuar personeli, kendilerine teslim edilen olcU kaik1anni 

saglarn ye eksiksiz olarak kuruma teslim edeceklerdir. 
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- YUklenici firma kurumumuza yapacai akrilik bitim i1erini kiasik mufla, pres 

ye kaynatma yOntemi He yapacaktir. 
- Hekim isteine bagli olarak iskelet dökUm protezierdeki arada kalan tek 

di1erde üzerine hastanin di rengine uygun ge1itirilmi akrilik (faset) 

konularak bitmi halde merkezimize transfer edilecektir. Firma bu i1emler için 

herhangi bir Ucret talep etmeyecektir. 
- TUrn hareketli protezierde hekimin dizimi kontrol etmesi ye gerektiginde 

dUzeltmeler yapabilmesi acisindan modeller artikUlatöre bagli olarak teslim 
edilecektir. 

11- ISiN/iSLERIN  TESLIM EDiLMESINE ILiSKIN ESASLAR 
- tlerin teslim edilmesi, teslim aimmasi, tainmasi vs gibi uygulamalarda 

belirleyici taraf kurumumuz olup, yuklenici firma bu kurallara uyacaktir. 
- YUklenici firma hastalara yapilan protezlerin kayitlarini tutacak yazilim 

ye donarnm altyapisini oluturacak (bilgisayar donanim sistemi firmaya ait olmak 
üzere, kurumun otomasyon sistemi He entegre olabilecek §ekilde dUzenlenecek) ye 
ye bu kayitlar hak edi§ ödemelerinde fakültemizde tutulan protez teslim listeleri He 
karilatirilarak ödeme yapilacaktir. FakUltemiz kayitlari odemeye esas tekil 

edecektir. 
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fesih nedeni sayilir.), bu durumun tutanak He tespit edilmesi ye idareye bi1dirilmesi: 
halinde protesto cekineye gerek kalmaksizin sözleme tek tarafli feshedilir. 

- Sözleme yapan laboratuar ilerin takibi için kurumumuz icerisinde 
haftarnn 5 (be) giinU için personel bulunduracak, i1er belirlenen gUn veya gUnlerde 
teslim edilecektir. 

- Yüklenici firma teslim aldigi i§ ye ilemleri, merkezimiz laboratuari 
otomasyon sistemine kaydettirerek aagida belirtilen i gUnü icerisinde, istenen 
kalitede, tam ye saglam olarak, laboratuar elemanlari araciligiyla kliniklere 
dagitimini en geç sabah 9:00 da tamamlami olmalidir. 

- Kron koprU protezierin teslimi en fazia 9 (dokuz) i§ günU icerisinde 
yapilmalidir. Kron-koprU metalleri en geç 4 (dört) i gUnU icerisinde, akrilik bitimleri 
ye seramik dentin provalari en geç 4(d8rt) i§ gUnU icerisinde, seramik kronlarin 
dentin prova sonrasi glaze ilemi en geç I(bir) i§ günU icerisinde, yapilarak ilgili 
hekime teslim edilmelidir. 

- Metal destekli Parsiyel protezierin teslimi en fazla 12 (oniki) i§ gunU 
icerisinde, !skelet protez dokUmleri en geç 4 (dört) i giinU icerisinde, di dizimi en 
geç 4 (dört) igUnU ye akrilik bitim en geç 4(d6rt) i§ gUnU olacak ekilde, 

- Bunlann diinda tibbi ye sosyal gerekliligi olan vakalarda olçu He ayni 
gUnde kapani, bir gunde dili prova ye bir gunde akrilik bitim yapilmalidir. 

- Bitirilmi§ protezlerde meydana gelmi olan deformasyonlar veya uyum 
bozukluklari sonucu protezier agza takilacak durumda degil ise yuklenici firma o 
protezi yenilemek zorundadir. 

- YUklenici firma tarafindan bitimi yapilan tUrn iler, ilgili hekimin onayi 
He statik, mekanik ye biyolojik acidan bilimsel kriterlere sahip, agza takilabilir 
durumda olmalidir. Düzenlenen laboratuar istek forrnlanni en az 4 (dört ) yil 
sakiamak zorunlulugu vardir. Hastaya teslim edilen protezlerde teslim tarihinden 
itibaren 4 yil (dört ) icinde oluabi1ecek sorunlarin sebebinin yUklenici firma 
laboratuar hatalarindan kaynakiandiginin tespit edilmesi dururnunda, laboratuar 
s6z1eme siresi sona enni§ olsa bile yeniden Ucretsiz olarak yaprnakla yUkUrnlUdur. 

-Bu s6z1eme öncesi, Kurumumuz kliniginde yapilmi olup, tamir ye 
yenilenmesi gereken iler, kontrol tekilatinin gozetimi ye bilgisi dahilinde, ytikienici 
firma tarafindan Ucretsiz olarak yapilacaktir. 

12- 'SLERIN  GECIKMESINE 'LISKIN ESASLAR 
- Yapilacak ilerin rnazeretsiz ye habersiz olarak §artnamede belirlenen 

sUrelerde teslim edilmemesi ye istenilen kalitede Uretim yapilmamasi halinde durum, 
kurumumuz tarafindan yazili olarak laboratuara bildirilecektir. 

- tin zamanrnda teslim edilmedigi, kaybedildigi veya geciktirildigi, 
kalitesiz Uretim yapildigi, bu suretle hasta magduriyeti ye hasta ikayet1erinin soz 
konusu oldugu durumlarda, klinik hekimi tarafindan tutanak tutulacak, idareye 
bildirilecek ye idare tarafindan yUklenici firmaya ihtarda bulunulacaktir. Bu ihtarla 
birlikte ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizrn sözlemede belirlenen oran 
Uzerinden cezai ilem uygulanacak ye yUklenicinin ilk hak ediinden kesilecektir. Bu 
durumda yUklenici firma hastanin ugradigi her türlU zarari karilarnakla yUkUmlU 
olacaktir. Bu tUr hata ye eksiklerin 3 (Uc) kez tekrar etmesi (3.tespit sözlemenin 



13- IS1N  TAMIR ye YENILENMES! ILE !L!SK!N ESASLAR ye CEZA! 
UYGULAMALAR 

- YUklenici firma, s6z1eme süresi boyunca kurumumuzda cikabilecek 
kron-koprU, iskelet dökUm ye hareketli protez akrilik bitimlerle ilgili her tUrlU 
tamirleri herhangi bir bedel talep etmeden gercekletirecektir. 

- YUklenici firma tarafindan yapilan tUrn iler ilgili hekimin onayi ile 
statik, mekanik ye biyoloj ik acidan bilimsel kriterlere sahip agza takilabilir durumda 
olmalidir. Laboratuarin hatasina bali tutanak ile tespit edilen, teknik ye bilimsel 
seviyeye uymayan (deformasyon, balans, uyum bozukiukiari, dökUmU, tesviyesi, 
planlamasi uygun olrnayan iskeletler, kron koprUlerin estetii, kullanilan 
materyallerin kalitesi v.b.) iler Ucretsiz olarak yenilenecektir. Laboratuarin kendi 
hatasindan kaynakianmadigini belirttigi durumlarda iler kurumumuz tarafindan 
oluturulan kontrol teki1ati tarafindan incelenip, yenilenmesi gerektigi tespit edilirse 
laboratuarca Ucret talep edilmeden hernen yenilenecektir. Yapilan iin ikinci kez 
yenilenmesini gerektirecek durumlarda i, kurumca baka bir laboratuara yaptirilacak 
ye ücreti ilk (yUklenici) laboratuar tarafindan karilanacaktir. 

- Hastaya teslirn edilen ilerde 4 (dört) yil icerisinde oluabilecek 
sorunlarin laboratuar hatasindan kaynaklandiginin tespit edilmesi durumunda 
protokol sUresi sona ermi§ olsa dahi yeniden yapmakla yukumludUr. Bu nedenle 
yUklenici, idareye bir nüshasi teslim edilen ilem kayitlarini en az 4 (dört) yil 
sakiarnak zorundadir. 

- Garanti süresi icindeki metal dökUm hatalarindan veya kiriklardan 
kaynakli yenileme gerektiren ilerde, yenilemeyi yapacak olan ilgili laboratuar Ust 
yapisirn da (di§ dizimi, akrilik bitirn vs) tarnamlamakla yukumlü olacaktir. 

- Kururnumuz hekimleri laboratuar hatasina bagli teknik ye bilimsel 
seviyeye uyrnayan ileri geri çevirebileceklerdir. Bu durumda iler bedelsiz olarak 
yeniden RPT yapilacaktir. Kabul edilebilir RPT oranlari aylik % 5 olup, bu orarnn 
Uzerinde gercekleen yenilemeler klinik hekimleri veya sorumlu ogretim Uyesi 
tarafindan dUzenlenen tutanakla tespit edilerek kurumumuz tarafindan oluturulan 
kontrol tekilatina bildirilecektir. Bu komisyon tutanaklan degerlendirerek 
degerlendirrne sonucunu yazili olarak idareye bildirecektir. Mare ise yUklenici 
finnanin ilk hak ediinden ihtardan bagimsiz olarak protesto çekmeye gerek 
kalmaksizrn sözlemede belirlenen oranda ceza kesecektir. Ware tespit edilen 
olumsuzluklarrn giderilmesine yonelik dUzenlemeleri yapmak Uzere yUklenici 

firmaya 10 (on) gUnden az olmamak Uzere ihtar cekip, hatalann dUzeltilmesini 
isteyecektir. Belirlenen sure icerisinde hatalarm devam etmesi üzerine sOzlerne 
ayrica protesto cekmeye gerek kalrnaksizin feshedilecektir. Bu tUr hata ye eksiklerin 
tutanak He 3 .kez tespit edilmesi dururnunda sözleme tek tarafli feshedilir. 

14- YAPILAN ISIN  KONTROLU YE DEERLEND!R!LMEYE iLiSKiN 
ESASLAR 

Iin zamaninda (artnamede belirlenen sUrelerde) teslirn edilmedigi, 
laboratuar elemanlarinrn artnamede belirtilen artlara uymadigi, istenilen kalitede 
Uretim yapilrnadigi, bu surette hasta rnagduriyeti ye hasta ikâyetlerinin söz konusu 
oldugu durumlar klinik hekim tarafindan tutanakla tespit edilerek kontrol tekilatrn 
bildirilecektir. Bu komisyon tutanaklan degerlendirerek degerlendirme sonucunu 



yazih olarak idareye bildirecektir. Idare ise yuklenici firmarnn ilk hak ediinden 
ihtardan bagimsiz olarak protesto çekmeye gerek kalmaksizin sözlemede belirlenen 
oranda ceza kesecektir. Ware tespit edilen olumsuzluklarin giderilmesine yonelik 
dUzenlemeleri yapmak Uzere yUklenici firmaya 10 (on) gUnden az olmamak üzere 
ihtar cekip, hatalarin düzeltilmesini isteyecektir. Belirlenen sure icerisinde hatalarin 
devam etmesi Uzerine sözleme ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin 
feshedilecektir. Bu tUr hata ye eksiklerin 3 (Uc) kez tekrar etmesi (3.tespit 
sözlemenin fesih nedeni sayilir) ye tutanak ile tespit edilmesi halinde sözleme tek 
tarafli feshedilir. 

14-1. Iin Tibbi Kontrolüne !1ikin Esaslar 
- YUklenici firma, ileri istenen kalitede ye saghga uygun olarak teslim 

etmekle yUkumlU olup, bu konuda gerekli tedbirleri alacaktir. Sözleme kapsami i 
ye ilemlerin laboratuarlarda yapilmasi esnasinda dikkat edilmesi gereken temel ilke, 
istenilen kalitede olmasi ye kullanilan her ttirlU maizeme ye materyalin kesinlikle 
insan sagligina zararli olmamasidir. 

- Yüklenici firma tarafindan teslim edilen turn i§ ye ilemlerin statik, 
mekanik ye biyolojik acidan bilimsel kriterlere uygunlugunu ilgili klinik hekimi 
onaylayacaktir. (metalin genel gorUnUmu, balansi, uyumu, mezio-distal ye oklUzal 
mesafenin yeterliligi, metal alt yapi ile estetik Ust yapinin birleiminin uygunlugu, 
kapani, renk uyumu, estetik görUnUmU ye anatomik yapiya uygunlugu, bitmi 
iskelet dökümlerinin model ye agiz icindeki uyumu, protezlerin planlamaya uygun 
olup olmadigi, di§ diziminin anatomik kurallara gore yapihp yapilmadigi, protez 
kenarlarinin uygunlugu, cilali yUzeylerin uygunlugu vs). Hekimlerin uygun 
bulmadigi ileri ilgili firma tekrarlayacaktir. 

- Laboratuarlarda çahan personelin, hekimin ye hastarnn capraz 
enfeksiyonlardan korunmalarini saglamak amaciyla, gelen ilerin dezenfeksiyonu 
çok Onemli olup laboratuar, dezenfeksiyon ilemi icin gerekli araç, gerec ye 
materyali iceren yeterli donanima, laboratuar elemanlari ise bu konuda gerekli 
bilgiye sahip olmalidir. Gerek gorUldUgU durumlarda laboratuar elemanlarinin 
tamami enfeksiyon, enfeksiyondan korunma yontemleri, dezenfeksiyon gibi 
konularda kurumca egitime tabi tutulacakiardir. 

- Ilgili firma bu amacla bunyesinde ayri bir birim o1uturacak, gerek bu 
birimlerden gerekse firmadan merkezimize transferi gercekletirilen ilerden kontrol 
tekilati tarafindan uygun gortildugu takdirde belli periyotlarda numuneler alinarak 
"Ii Halk Saghgi Laboratuarinda" analizieri gercek1etirilecektir. Analiz bedelleri 
yuklenici firma tarafindan karilanacaktir. 
14-2. !in Teknik Kontrolüne !1ikin Esaslar 

-Merkezimiz idaresi tarafindan oluturulan "Kontrol Tekilati" yUklenici 
firmayi, bata urettikleri ilerin kalitesi olmak üzere yeterli arac, gerec, eleman, sarf 
malzemesi, temizlik gibi niteliklere sahip olmalari yonunden yerinde gorerek 
degerlendirecektir. 

-Laboratuar tarafindan yapilan ilerden "Kontrol Tekilati" tarafindan 
gerek duyulmasi halinde; belirli arahklarda rast gele olarak secilecek numuneIer, 
kullanilan metal ye estetik materyallerin kalitesi, yapay di1erin sertlik dereceleri, 
akrilik kaide materyallerinin kalitesi ye sagliga uygunlugu acisindan ilgil 
merkezlerde metalurjik testlere tabi tutulabilecektir. Bu testlerde yUklenici firmanin 
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kullanmayi taahhUt ettii cekirdek metallerin prospektuslerindeki oranlar ile 
numunelerdeki oranlar da karilatiri1acaktir. Soy olmayan metal alaimlar için, 
kUtlece %20'den fazia bulunan bUtUn elementler ambalaj etiketi lizerinde belirtilen 
deerin %2,0'sinden (kUtle fraksiyonu) fazia sapmayacaktir. KUtlece %1,0 - %20,0 
arasindaki elementler ise bildirilen deerin % 1,0' inden (kütle fraksiyonu) daha fazia 
sapma gostermeyecektir. Herhangi bir katki maddesinin veya orijinal olmayan ye 
insan saghgina zararli herhangi bir materyalin kullanildiginin Kontrol Teki1ati 
tarafindan tespiti halinde Ware yuklenici firmanin ilk hakkediinden idari artnamede 
belirlenen oranda ceza kesecektir. Ayrica Ware tespit edilen olumsuziukiarin 
giderilmesine yonelik düzenlemeleri yapmak Uzere laboratuara 10 (on) gunden az 
olmamak Uzere makul bir sure tamyip, hatalarm dUzeltilmesini ye tekrar etmemesini 
bildirecektir. Hatalarin devami üç defa tutanakia belirlenip, firmaya bildirildigi 

takdirde firma hatasim yenilerse firmanin s6z1emesi feshedilir. 
-YUklenici firma "Kontrol Teki1ati" izni olmadan maizeme ye metal 

degiik1igini yapamayacaktir. Degiiklik yapilmasi durumunda kullanilacak yeni 
materyalin orijinallik belgesini, prospektUs ye T1TUBB kayitlarini "Kontrol 
Teki1atina" ibraz edecektir. 

-Yapilacak test ilemlerine ilikin her türlü gider yuklenici firma 
tarafindan karilanacaktir. Laboratuar tarafindan yapilan i1erden Kurumca 
randomize olarak seçilecek numuneler, kullanilan metal ye estetik materyallerin 
kalitesinin ye saghga uygunlugunun belirlenmesi amaciyla s6z1eme imzalandiktan 
sonra dönemler halinde ilgili merkezierde metalürj ik testlere tabi tutulmasini talep 
edebilir. Bu durumda, yapilacak test ilemine ilikin her türlü gider laboratuar 
tarafindan karilanacaktir. 

15- I VE EVRE GUVENL!! 
- Laboratuarlar; hicbir ikaz ye ihtara gerek kalmaksizin gerekli her tUrlU 

emniyet tedbirlerini zamaninda almak, kazalardan korunma usul ye carelerini 
elemanlarina ogretmekle yUkumlUdUrler. Bu nedenle özel laboratuar elemanlarinm 
gerek dikkatsizlik gerekse tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek kaza ye 
yaralanmalardan fakultemiz sorumlu olmayacaktir. 

- Di§ Protez Laboratuarlari cahan mesul mUdUr dahil, di protez 
teknisyenlerinin periyodik saglik muayenelerinin yapilmasi, bata meslek hastaligi 
olan çahanlar olmak tizere bu1aici hastahgi olanlarm tespit edilmesi saglanmalidir. 

16- HUKUK! SORUMLULUK VE ANLASMAZLIKLARIN çOZULMES! 
-Sözleme sUresince "Kontrol Tekilati" tarafindan yapilan denetleme ye 

degerlendirmelerin neticeleri ye degerlendirme neticesi hatali bulunan laboratuara 
uygulanacak yaptirimlar, gerekceli raporu ile birlikte idareye bildirilecektir. Ware 
uygun gordugu takdirde hatalann giderilmesine yonelik dUzenlemeleri yapmak Uzere 
ytikienici firmaya hatanin tUrUne gore makul bir sure tarnyacaktir. Belirlenen sure 
icerisinde gerekli dUzenlemelerin yapilmadiginin veya dUzeltilse bile ayni hatalarin 
tekrarlandiginin "Kontrol Tekilati" tarafindan yazih olarak tespit edilmesi . . 
durumunda, ikinci bir ihtara gerek kalmaksizin tek tarafli fesih koul1ar'A 
uygulanacaktir. 

-Teslim edilen i ye ilemlerin, sOzlemede belirtilen adresin dirnda farkh? 
bir adreste yapildiginin veya baka bir laboratuara yaptirildiginm tespit edilmesi agir 
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aykirilik durumu olarak kabul edilerek, s6z1emede tek tarafli fesih kou11an 
uygulanacaktir. 

- Kurumca yaptirilan test sonucunda insan sagligina zararli madde He 
ca1ii1digi tespit edilen laboratuara ait protokol, ihtara gerek kalmaksizin tek tarafli 
olarak fesh edilir. Kurumca, ilgili idari ye adli mercilere bildirimde bulunulur. Geçen 
sure icerisinde hastalara yapilan tUrn iler yenilenir. 

-Kurumca yaptirilan test sonucunda yUklenici firrnarnn taahhUt ettiginin 
diinda kalitesiz yapay diler, kaide akriligi, dökUrn metali, cupa veya benzeri katki 
maddelerinin kullanildiginin tespit edilmesi durumu bir agir aykirihk durumu olup 
sözlemede tek tarafli fesih koullari uygulanacaktir. 

- Sözleme sUresince "Kontrol Tekilati" tarafindan yapilan degerlendirme 
neticesi hatali bulunan laboratuarin yazili savunmasina bavuracaklardir. 
Degerlendirme sonucu yazili olarak Idareye bildirilecektir. !dare nihai sonucu 
yUklenici laboratuara yazili olarak bildirecek ye yaptirirnin yerine getirilmesini 
saglayacaktir. 

- YUklenici firrnaya bagli laboratuarlarda yUklenicinin sorumlulugunda 
olan hizrnetlerden dolayi meydana gelebilecek tUrn tibbi ye hukuki durumlarin 
muhatabi firmanin kendisi olacaktir. Yine ayni sebeplerle uçuncU ahislar veya diger 
resmi merciler tarafindan idareyi muhatap alarak idare aleyhine hukuki ilem 
balatilrnasi durumunda yargilama giderleri, vekâlet Ucreti ye ihtilafin sulh yoluyla 
cozulmesi de dâhil ye fakat bununla sinirli olmamak Uzere idarenin bu hususta 
ugrayacagi her tUrlU masraf yUklenici tarafindan karilanacaktir. 

- Laboratuar elernanlari, hasta ye hasta yakini He hiçbir surette bir araya 
gelemez. Hasta He irtibata gectigi, kururnca tutanakia tespit edilen laboratuara ait 
protokol, ihtara gerek kalrnaksizin tek tarafli olarak fesh edilir. Di§ hekimligi 
meslegine yonelik faaliyetlerde bulundugu tespit edilen laboratuar He laboratuar 
elemanlari da ayrica mevcut rnevzuat hUkUmleri dahilinde geregi yapilmak uzere 
ilgili mercilere bildirilir. 

17- YUKLENiC1N1N I KAPSAMINDAKI D!(ER YUKUMLULUKLERI 
YUklenici firma, kurumurnuz i1erinin yapirninda, iskelet dökUm ye bitim 

ii için en az 2 (iki) elernan, hon koprU eldesi ye bitim ii için en az 3 (üç) eleman 
bulunduracaktir. DökUm ye bitim ii için bulundurulacak olan elernanlardan en az 3 
(tic) elernanin T.C. Saglik Bakanhgi Di§ Protez Teknisyenligi meslek belgesi veya 
Saglik Hizrnetleri Meslek YUksekokullarirnn 2 yillik di§ protez teknolojisi önlisans 
diplornasi ye personel cahrna belgesi bulunmahdir. Kurumuzda gorevlendirilecek 
personel idare ye yUklenici tarafindan rnutabakata varilarak belirlenecektir. 

- YUklenici firma, calitiracagi personellere ait aagida belirtilen 
belgeleri sözlernenin irnzalanrnasinin ardindan ie balarnadan once idareye 
verecektir. Bu belgeler; 

DOkUm ye bitim ii icin bulundurulacak olan elemanlardan teknisyenlik j 
sertifikasi olanlann sertifika ash veya idarece gOrUlmu sureti. Dip1omanin 
veya teknisyenlik sertifikasinrn ash veya ash idarece onaylamni§ bir sure 
TUrn personelin saglik raporu 
TUrn personelin NUfus cUzdani fotokopisi 
TUrn personelin Sabika Kaydi ye Sigorta kaydi 
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Bu personeller mesai esnasinda kontrol teki1atirnn belirleyecegi renkte önlUk 
giyecekler, yaka karti takacakiar ye (idaremizde cahan 657 sayili deviet memuru 
kanununa tabi olan diger personelimizie uyumlu) kilik kiyafet dUzenlemesine 
uyumlu giyinecek, mesai saatlerine ye dier çalima koullarina uyacaktir. 
Söz konusu personelin fakultede çalimaya balamasindan itibaren SGK 
gUvencesinin bulunmasi zorunludur. YUklenici firma adina fakUltemizde calian 
personellerin maalari, yUklenicinin hak ediinin hesaplara gectii tarihten itibaren 3 
(üç) i§ gUnU icerisinde personelin banka hesaplarina yatirilacak olup; her ay bir 
önceki aya ait Odemelerin içiler adina banka hesaplarina yatirildigina dair dekontlar 
idareye teslim edilecektir. Gecikmenin tespit edilmesi halinde s6z1emede belirtilen 
oranda cezai ilem ayrica ihtar cekilmesine gerek kalmaksizin uygulanacaktir. 
6331 Sayili Kanunun 1§ ye tçi Sagligi He ilgili YürUrlUkteki yUkumlulukler 
yuklenici firmaya aittir. YUklenici laboratuvar, hicbir ihtar ye ikaza hacet 
kalmaksizin lUzumlu her tiirlU emniyet tedbirini zamaninda almak, kazalardan 
koruma usul ye carelerini personele ogretmekie mUkelleftir. Bu itibarla yuklenici 
laboratuvar taahhUdUn ifasinda gerek ihmal gerekse dikkatsizlik ye tedbirsizlikten 
dolayi herhangi bir sebeple oluacak kazalardan, icilerin sagligini korumak üzere i 
kanununun, içi saghgi ye j guvenligi tuzUgU hUkUmlerine gOre her ttirlU saglik 
tedbirlerini saglamak ye tehlikeli art1arda cahmasinda meydan vermemek 
zorundadir. ca1ima kou11arinda o1uabilecek her tUrlU olumsuz durumdan yuklenici 
firma sorumludur. 

- Laboratuar elemanlari, kendilerine kurumca yetkilendirilen gorevlilerce 
teslim edilen olçulerin alci modelini, yine kurum icinde kendilerine gosterilecek bir 
mekânda hazirlayacaktir. Yapilacak iin tUrUne gore kullamlacak alçi ceidi, model 
hazirlama, basit tesviye ye polisaj maizemeleri He kullandikiari estetik materyale ait 
renk skalalarini yanlarinda bulunduracaktir. Ayrica kullandikiari dezenfektan, kâgit 
havlu gibi maizemelerde laboratuar tarafindan karilanacaktir. 

- Laboratuar elemanlari idarece kendisine gosterilen yerde 
cahtirilacaktir. 

- Kurum idaresince laboratuara tahsis edilecek odanin kullanimrndan 
kaynaklanan sorunlari yine idarenin istegi dogrultusunda laboratuar tarafindan 
cOzumlenecektir. Ayrica odanin tanziminde kullanilacak dOeme ye mefruat yine 
ilgili laboratuar tarafindan idarenin onayi dogrultusunda temin edilecektir. 

- Kurumun laboratuarlara tahsis ettigi alanlarm her tUrlU temizligi, 
havalandirma tertibati ye ihtiyaca uygun ekilde tanzim edilmesi ilgili laboratuarin 
uhdesinde olup, laboratuar, idarenin onayi kapsammda idarenin istedigi standart 
duzenlemeleri bila bedel yapmak zorundadir. 

- Kurumun laboratuara tahsis ettigi alanlar ye alanlarda kullamlan dogal 
gaz, su ye elektrik giderleri tespit edilecek ye bu giderler yuklenici firma hak 
ediinden kesilecektir. 

- Laboratuarin ilgili mevzuata gore gerekli Onlemleri almasina ragm 
kurum icerisinde olabilecek her tUrlu i kazalarinda ilgili personelin tüm gider v 
tazminatlan yUkleniciye aiftir. 

18- BAKIM-ONARIM 
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YUklenici, kendi ye merkezimiz protez laboratuarinda kullanilmak Uzere 
getirdigi tUrn maizemelerin sUrekli cahir halde kalmasirn ye bu i1erin devamliligirn 
saglamakia yukUmlUdur. Kullanilan cihaz ye maizemelerin bakim, onarim ye 
tadilatlarini yuklenici firma yaptirmak zorundadir. Yapilan bu i1em1er karihginda 

idareden hicbir Ucret talep edemez. 


