
1 / 6 
 

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 

Başvuru No:  

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

1 TKHK/2015/CS/N.3.1.10/IC/1 Bilişim Yönetimi Yazılım Uzmanı 

2 TKHK/2015/CS/N.3.1.10/IC/5 Sağlık Uygulamaları Yazılım Uzmanı 

 

 

 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 20.06.2016 

Son Başvuru Tarih ve Saati: 11.07.2016 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 Temmuz  2016 içinde başlatılması planlanmaktadır. 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 11.07.2016 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 
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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 

 

 

 

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

1 TKHK/2015/CS/N.3.1.10/IC/1 Bilişim Yönetimi Yazılım Uzmanı 

 

Beklenen Hizmetler: 

 

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen işler, aşağıda ayrı ayrı 

ifade edilmiştir. 

 Sağlık Bilişim alanında süreç ölçme ve iyileştirme çalıştırmalarını 

gerçekleştirmesi 

 Sağlık Bilişim alanında oluşabilecek risklerin belirlenmesi, analizlerinin 

yapılması ve uygulama planlarının yapılması, 

 Sağlık Bilişim Yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve incelenmesi 

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde Sağlık alanında ihtiyaç 

duyulan ve kurum içi veya teşkilatınca kullanılacak yazılımların geliştirilmesi 

veya destek verilmesi 

 Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak,  

 Geliştirilecek uygulama süreç raporlarını hazırlamak, 

 Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların 

etkinliğinin artırılması,  

 Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının 

iyileştirilmesinin sağlanması,  

 Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların uygulama katmanı ile 

ilgili konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması. 

 

 

Aranılan Nitelikler:  

 

 Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak. 

 Yazılım uygulama geliştirme alanında en az 5 yıllık deneyimli olmak. 

 Çok katmanlı mimarilerde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak  

 Nesneye yönelik programlama sistemlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak 
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 Microsoft. NET ( c#, vb.net ) uygulama geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyim 

sahibi olmak. 

 Web tabanlı uygulama ve web service geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyim 

sahibi olmak. 

 Tercihen web tasarımı konusunda teslim edilecek imaj dosyalarını CSS, html 

dosyaları haline getirebilecek ve bunun üstüne yazılım yazabilecek bilgiye sahip 

olmak. 

 Oracle/DB2 veya MS SQL veri tabanlarında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak 

 PL/SQL ve T-SQL dillerinde en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak. 

 MS Office, MS Project veya diğer Ofis ve proje yönetim araçlarını kullanabilmek.  

 Tercihen Team Foundation Server kullanımı konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi 

olmak 

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. 

 

 

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

2 TKHK/2015/CS/N.3.1.10/IC/5 Sağlık Uygulamaları Yazılım Uzmanı 

 

 

Beklenen Hizmetler: 

 

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen işler, aşağıda ayrı 

ayrı ifade edilmiştir.  

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde Sağlık alanında ihtiyaç 

duyulan ve kurum içi veya teşkilatınca kullanılacak yazılımların geliştirilmesi 

veya destek verilmesi 

 Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak,  

 Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak, 

 Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların 

etkinliğinin artırılması,  

 Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının 

iyileştirilmesinin sağlanması,  

 Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların uygulama katmanı ile 

ilgili konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması. 
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Aranılan Nitelikler: 

 

 Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak. 

 Yazılım uygulama geliştirme alanında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak. 

 Çok katmanlı mimarilerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak  

 Nesneye yönelik programlama sistemlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak 

 Microsoft. NET ( c#, vb.net ) uygulama geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyim 

sahibi olmak. 

 Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyim 

sahibi olmak. 

 Tercihen web tasarımı konusunda teslim edilecek imaj dosyalarını CSS, html 

dosyaları haline getirebilecek ve bunun üstüne yazılım yazabilecek bilgiye sahip 

olmak.  

 Oracle veya MS SQL veri tabanlarında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak 

 PL/SQL ve T-SQL dillerinde en az 8 yıllık deneyim sahibi olmak. 

 En az 2 yıl herhangi bir hastanede bilgi işlem personeli olarak çalışmış olmak. 

 MS Office, MS Project veya diğer Ofis ve proje yönetim araçlarını kullanabilmek, 

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. 
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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 

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 

 

STANDART 

VESİKALIK 

FOTOĞRAF


