T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak
Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İkraz No: 8531-TR
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Sıra
No
1
2
3

İhale No/Başvuru No:

İşin Adı

Basın Yayın ve Grafik Tasarım İş ve
TKHK/2016/CS/N.3.1.1/IC/1 Süreçlerinin Yönetimi Alanında Tam Zamanlı
Bireysel Danışman
TKHK/2016/CS/N.3.1.1/IC/4 Tercüman
Klinik Alan Tasarımı Tam Zamanlı Bireysel
TKHK/2016/CS/N.3.1.3/IC/5
Danışman

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 03.05.2016
Son Başvuru Tarih ve Saati: 17.05.2016 tarihinde saat 18.00’e kadar
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin
(SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120
milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında
yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının
ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam
edilmek üzere muhtelif disiplinlerde bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışmanlar
Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına,
danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık
olarak yenilenebilecektir. İşin Haziran 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.
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Sıra İhale No/Başvuru No:
No
1

TKHK/2016/CS/N.3.1.1/IC/1

İşin Adı
Basın Yayın ve Grafik Tasarım İş ve
Süreçlerinin Yönetimi Alanında Tam Zamanlı
Bireysel Danışman

Beklenen Hizmetler:







Yazılı ve görsel medya ilişkilerini kurumsal yapıya uygun gerçekleştirme, takip
etme, gerektiğinde raporlama,
Gerektiği takdirde sempozyum, toplantı eğitim gibi organizasyonlarda fotoğraf
çekimi yapılması,
Gerçekleştirilen organizasyonlarda istenildiği takdirde izne tabi olmak üzere
organizasyon süresince ses kaydı alınması ve ses kaydının deşifresi yapılarak rapor
olarak sunulması,
Proje kapsamında yürütülen işlerle ilgili taraflardan bilgi alarak basın bülteni
hazırlanması ve basın ile ilgili organizasyonun kurumsal yapıya uygun şekilde
tamamlanması,
Organizasyonların sonunda; tasarlanan materyallerden, çekilen fotoğraflara ve
alınan ses kaydının deşifreleri rapor şeklinde ilgili kişiye veya işverene sunulması,
Birimler tarafından hazırlanacak kılavuzların veya sunumların tasarımının
yapılarak, hazır şekilde baskıya verilmesi.

Aranılan Nitelikler:








Üniversitelerin İletişim Fakültesi veya Güzel Sanatlar Fakültelerinden mezun
olmak,
Mezuniyet alanında en az 1 yıl iş tecrübesi sahibi olmak,
Grafik programlarından; Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign iyi
derecede kullanabildiğini gösteren çalışmaları sunabilmek,
Tercihen grafik tasarım programlarını kullanabilme alanında eğitim sertifikası
bulunmak,
Tercihen sağlık alanında; basın-iletişim veya halkla ilişkiler birimlerinde en az 6 ay
mesleki tecrübeye sahip olmak,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
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Sıra İhale No/Başvuru No:
No
2
TKHK/2016/CS/N.3.1.1/IC/4

İşin Adı
Tercüman

Beklenen Hizmetler:





Projenin uygulanma aşamasında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Proje
Koordinatörlüğü ile Dünya Bankası yetkilileri arasında yapılacak görüşmelerde
iletişim desteği,
Proje kapsamında kullanılacak tüm dokümanların İngilizceden Türkçeye,
Türkçeden İngilizceye çevirisinin yapılması,
Proje ile ilgili konularda uluslararası kuruluşlarla yazılı ve sözlü iletişimin
sağlanması.

Aranılan Nitelikler:










Üniversitelerin İngilizce Mütercim Tercümanlık/Çeviribilim, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
Ardıl çeviri alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,
Son 5 yıl içerisinde İngilizce alanında KPDS/ÜDS/YDS’den en az 90 puan veya
ÖSYM tarafından 22.01.2016 tarihinde güncellenmiş olan ‘Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri”nde bahsi geçen sınavlardan herhangi birinden eşdeğer puan almış
olmak,
Tercihen tıp ve ekonomi alanındaki metinlerin çevirisinin yapılması konusunda en
az 2 yıllık deneyim sahibi olmak,
Tercihen uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerde en az 2 yıl
çalışmış olmak (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, vb.),
Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmamak,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
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Sıra İhale No/Başvuru No:
No
3

TKHK/2016/CS/N.3.1.3/IC/5

İşin Adı
Klinik Alan Tasarımı Tam Zamanlı Bireysel
Danışman

Beklenen Hizmetler:








Tıbbi Cihaz Kullanımına bağlı klinik alanların (radyoterapi, ameliyathane, yoğun
bakım, radyografi gibi) tespit edilmesi ve mevcut durum analizi,
Klinik alanların hasta ve çalışan güvenliği ile etkin maliyet minimizasyonu
amacıyla mimari (yapı-inşa) ve mühendislik (elektrik, zırhlama, tesisat gibi)
gereksinimlerin belirlenmesi,
Sağlık tesisi yatırım planlamalarında esas alınabilecek teknik standardizasyonun
araştırılması,
Analiz ve araştırmalara uygun iş akış ve talimatlarının hazırlanması,
Kamu kaynaklarının etkin kullanımı için iş geliştirme ve uygulama önerilerinin
değerlendirilmesi,
Elde edilen bilgi ve deneyimlerin eğitim süreçlerine uygun hale getirilerek eğitim
programının hazırlanması.

Aranılan Nitelikler:






Üniversitelerin Mühendislik, Teknoloji veya Mimarlık Fakültelerinin herhangi
birinden lisans mezun olmak.
Lisans mezunları için sağlık tesislerinin mimarlık (yapı-inşa) veya teknik altyapı
(elektrik, havalandırma, zırhlama, tesisat gibi) çalışmalarında veya biyomedikal
alanlarında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Orta derecede MS Office uygulamalarını biliyor olmak.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl ilişiği olmamak
olmak.
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T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu uygun bireysel danışmanları,
yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet
etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri
ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya
uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve
başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla
birlikte en geç 17.05.2016 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese postayla veya
elden ulaştırmaları gerekmektedir.
Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı
Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda
belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Dünya Bankası Satın Alma Kılavuzu
Uygunluk başlığı altında 1.13(d) bendi gereğince; adaylar arasında 657 Devlet Memurları
Kanunu kapsamında çalışanlar var ise; başvurularından 6 ay önce memuriyetle ilişiklerinin
kesilmiş olması gerekmektedir. Memuriyetle ilişiği olan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde
bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:
Posta Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sokak
No: 4 06520 Balgat / ANKARA
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EK-1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA

8531-TU İkraz No’lu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
kapsamında danışman istihdamına yönelik ilanınıza istinaden _____________________
İhale No’lu _________________________________________ pozisyona başvuruda
bulunmaktayım.
Başvuruma yönelik istenilen belgeler ekte yer almaktadır.
Saygılarımla.
Tarih
Ad Soyadı
İmza
Ekler:

İletişim Bilgileri:
Adres

GSM

:

:

E-posta :
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EK -2
STANDART
VESİKALIK
FOTOĞRAF

Başvurulan İhale No: __________________________
Başvurulan İşin Adı : __________________________
Bireysel Danışmanların Seçimi - Örnek Özgeçmiş Formatı (CV)
Adı ve Soyadı :
______________________________________________________________________
Adres
:
_________________________________________________________________
Telefon
:
______________________________________________________________________
E-posta
:
______________________________________________________________________
Mesleği
:
______________________________________________________________________
Doğum tarihi :
______________________________________________________________________
Uyruğu
:
_____________
Mesleki topluluklara üyeliği:
Askerlik Durumu :
Muaf
Hizmet Tamamlandı
Yapılmadı
Eğitim:
[Yüksekokul/üniversite ve diğer uzmanlık eğitimlerini özetleyiniz ve gittiğiniz okulların
adlarını, ilgili tarihleri ve alınan dereceleri belirtiniz.]
Diller:
[Her bir dil için yeterlilik derecesini bildiriniz: mükemmel, iyi, orta ve zayıf, konuşma,
okuma ve yazma]
İş Deneyimleri:
[Şu anki görevinizle başlamak üzere, çalıştığınız her bir işi geriye dönük olarak listeleyiniz.
Mezuniyetinizden itibaren çalıştığınız tüm işleri, tarihleri, işveren kurum/kuruluşları,
görev unvanlarını ve görev yerlerini belirtiniz. Son on yıldaki deneyimler için,
gerçekleştirilen çalışmaların çeşitlerini ve mümkün olduğunda İşveren referanslarını da
ekleyiniz.]
Aranılan Nitelikler:
[Başvurulan pozisyon için aranılan niteliklere uygunluk durumunuzu ilan metninde yer
alan sıralama ile özetleyiniz.]
Beyanname:
İşbu belgeyle, yukarıdaki bilgilerin beni ve deneyimlerimi doğru bir şekilde tanımladığını
beyan ederim.
Tarih:
imza

Gün/Ay/Yıl
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