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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 Numarası: 

  

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

1 TKHK/2016/CS/N.3.1.2/IC/22 
Biyomedikal Sınıflandırma – Endoskopi 

Sistemi Rapor Bazlı Bireysel Danışman 

2 TKHK/2016/CS/N.3.1.2/IC/23 

Biyomedikal Sınıflandırma – Radyografik 

Görüntüleme Sistemleri Rapor Bazlı Bireysel 

Danışman 

3 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/24 
Biyomedikal Sınıflandırma – Anestezi 

Sistemleri Rapor Bazlı Bireysel Danışman 

4 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/2 
Sınıflandırma Medikal - Beyin Cerrahi Rapor 

Bazlı Bireysel Danışman 

5 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/3 
Sınıflandırma Medikal - Genel Cerrahi Rapor 

Bazlı Bireysel Danışman 

6 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/4 
Sınıflandırma Medikal - Kardiyovasküler 

Cerrahi Rapor Bazlı Bireysel Danışman 

7 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/5 
Sınıflandırma Medikal - Ortopedi ve 

Travmatoloji Rapor Bazlı Bireysel Danışman 

8 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/6 
Sınıflandırma Medikal - Üroloji Rapor Bazlı 

Bireysel Danışman 

 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.06.2016 

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.06.2016 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, teknik 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 sağlamak 

üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. Danışmanlar Proje süresince rapor 

bazlı olarak istihdam edilecektir. İşin Temmuz 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır. 

 

Başvuruda bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda 

taşıdıklarını, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, 
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Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları 

pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en 

geç 15.06.2016 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta/kargo 

yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. 

 

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 

baskısı IBRD İkrazları ve IDA Kredileri ve Hibeleri Kapsamında Dünya Bankası 

Borçluları tarafından Danışmanların Seçimi ve İstihdamı Kılavuzunda (Kılavuz) 

belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Devlet memurlarının ve kamu 

görevlilerinin hangi şartlarda istihdam edilebilecekleri Kılavuzun 1.13 (d) maddesinde 

belirtilmiştir. 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/2016/CS/N.3.1.2/IC/22 
Biyomedikal Sınıflandırma – Endoskopi 

Sistemi Rapor Bazlı Bireysel Danışman 

 

Beklenen Hizmetler: 

 Endoskopi Sistemi biyomedikal türünde bulunan demirbaş niteliğindeki cihaz 

tanımlarının; yetki grubu, biyomedikal tür, biyomedikal tanım, marka, klinik 

branş ve kullanım yeri parametrelerine göre sınıflandırılmış listelerini kontrol 

etmek ve iyileştirme önerileri sunmak, 

 Endoskopi Sistemi biyomedikal türünde bulunan biyomedikal tüketim 

malzemeleri tanımlarının; yetki grubu, biyomedikal tür, biyomedikal tür, malzeme 

cinsi, niteliği ve malzeme tanımı parametrelerine göre sınıflandırılmış listelerini 

kontrol etmek ve iyileştirme önerileri sunmak, 

 Endoskopi Sistemi biyomedikal türünde bulunan demirbaş niteliğindeki cihazlara 

ait görseller ve teknik ürün bilgisi içeren eğitim dokümanlarının hazırlanması,  

 Danışman, verilen hizmet süresince elde edilecek her raporu iki (2) nüsha çıktı 

halinde; İdarenin uygun göreceği biçimsel özelliklerde (Kapak, özet, içindekiler, 

dizin ve sayfa numaraları, Tablolar ve Şekiller Dizini, Kısaltmalar, Giriş, Amaç, 

Arka Plan, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Referanslar ve Ekler vb.)  teslim 

edilmesi,  

 Raporlar teslim tarihinden itibaren, en geç 5 iş günü içerisinde İdare tarafından 

değerlendirilecektir. Gerektiğinde Danışman raporunu İdarenin geri bildirimleri 

doğrultusunda, geri bildirimleri aldıktan sonra en geç 15 iş günü içinde revize 

edip İdareye teslim edilmesi. 

 

Aranılan Nitelikler: 
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 Üniversitelerin Mühendislik veya Teknoloji Fakültelerinden lisans veya Teknik 

Meslek Yüksek Okullarından ön lisans mezunu olmak, 

 Servis mühendisliği veya teknik servis (bakım-onarım) alanında en az 2 (iki) yıl 

çalışmış olmak, 

 Tercihen Endoskopi Sistemleri alanında biyomedikal cihaz yedek parçaları, 

aksesuarları veya sarfları hakkında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak, 

 Tercihen endoskopi sistemine ilişkin eğitim materyallerini ve/veya programlarını 

hazırlamış ya da eğitim materyallerinin ve/veya programlarının hazırlanmasında 

görev almış olmak, 

 MS Office konusunda bilgi sahibi olmak, 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az 1 (bir) yıl 

ilişiği olmamak. 

 

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

2 TKHK/2016/CS/N.3.1.2/IC/23 

Biyomedikal Sınıflandırma – Radyografik 

Görüntüleme Sistemleri Rapor Bazlı Bireysel 

Danışman 

 

Beklenen Hizmetler: 

 Radyografik Görüntüleme biyomedikal türünde bulunan demirbaş niteliğindeki 

cihaz tanımlarının; yetki grubu, biyomedikal tür, biyomedikal tanım, marka, 

klinik branş ve kullanım yeri parametrelerine göre sınıflandırılmış listelerini 

kontrol etmek ve iyileştirme önerileri sunmak, 

 Radyografik Görüntüleme biyomedikal türünde bulunan biyomedikal tüketim 

malzemeleri tanımlarının; yetki grubu, biyomedikal tür, biyomedikal tür, malzeme 

cinsi, niteliği ve malzeme tanımı parametrelerine göre sınıflandırılmış listelerini 

kontrol etmek ve iyileştirme önerileri sunmak, 

 Radyografik Görüntüleme biyomedikal türünde bulunan demirbaş niteliğindeki 

cihazlara ait görseller ve teknik ürün bilgisi içeren eğitim dokümanlarının 

hazırlanması,  

 Danışman, verilen hizmet süresince elde edilecek her raporu iki (2) nüsha çıktı 

halinde; İdarenin uygun göreceği biçimsel özelliklerde (Kapak, özet, içindekiler, 

dizin ve sayfa numaraları, Tablolar ve Şekiller Dizini, Kısaltmalar, Giriş, Amaç, 

Arka Plan, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Referanslar ve Ekler vb.)  teslim 

edilmesi,  

 Raporlar teslim tarihinden itibaren, en geç 5 iş günü içerisinde İdare tarafından 

değerlendirilecektir. Gerektiğinde Danışman raporunu İdarenin geri bildirimleri 

doğrultusunda, geri bildirimleri aldıktan sonra en geç 15 iş günü içinde revize 

edip İdareye teslim edilmesi. 

 

Aranılan Nitelikler: 

 Üniversitelerin Mühendislik veya Teknoloji Fakültelerinden lisans veya Teknik 

Meslek Yüksek Okullarından ön lisans mezunu olmak, 

 Servis mühendisliği veya teknik servis (bakım-onarım) alanında en az 2 (iki) yıl 

çalışmış olmak, 
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 Tercihen Radyografik Görüntüleme Sistemleri alanında biyomedikal cihaz yedek 

parçaları, aksesuarları veya sarfları hakkında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi 

olmak, 

 Tercihen radyografik görüntülemeye ilişkin eğitim materyallerini ve/veya 

programlarını hazırlamış ya da eğitim materyallerinin ve/veya programlarının 

hazırlanmasında görev almış olmak, 

 MS Office konusunda bilgi sahibi olmak, 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az 1 (bir) yıl 

ilişiği olmamak. 

 

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

3 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/24 
Biyomedikal Sınıflandırma – Anestezi 

Sistemleri Rapor Bazlı Bireysel Danışman 

 

Beklenen Hizmetler: 

 Anestezi biyomedikal türünde bulunan demirbaş niteliğindeki cihaz tanımlarının; 

yetki grubu, biyomedikal tür, biyomedikal tanım, marka, klinik branş ve kullanım 

yeri parametrelerine göre sınıflandırılmış listelerini kontrol etmek ve iyileştirme 

önerileri sunmak, 

 Anestezi biyomedikal türünde bulunan biyomedikal tüketim malzemeleri 

tanımlarının; yetki grubu, biyomedikal tür, biyomedikal tür, malzeme cinsi, 

niteliği ve malzeme tanımı parametrelerine göre sınıflandırılmış listelerini kontrol 

etmek ve iyileştirme önerileri sunmak, 

 Anestezi biyomedikal türünde bulunan demirbaş niteliğindeki cihazlara ait 

görseller ve teknik ürün bilgisi içeren eğitim dokümanlarının hazırlanması,  

 Danışman, verilen hizmet süresince elde edilecek her raporu iki (2) nüsha çıktı 

halinde; İdarenin uygun göreceği biçimsel özelliklerde (Kapak, özet, içindekiler, 

dizin ve sayfa numaraları, Tablolar ve Şekiller Dizini, Kısaltmalar, Giriş, Amaç, 

Arka Plan, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Referanslar ve Ekler vb.)  teslim 

edilmesi,  

 Raporlar teslim tarihinden itibaren, en geç 5 iş günü içerisinde İdare tarafından 

değerlendirilecektir. Gerektiğinde Danışman raporunu İdarenin geri bildirimleri 

doğrultusunda, geri bildirimleri aldıktan sonra en geç 15 iş günü içinde revize 

edip İdareye teslim edilmesi. 

 

Aranılan Nitelikler: 

 Üniversitelerin Mühendislik veya Teknoloji Fakültelerinden lisans veya Teknik 

Meslek Yüksek Okullarından ön lisans mezunu olmak, 

 Servis mühendisliği veya teknik servis (bakım-onarım) alanında en az 2 (iki) yıl 

çalışmış olmak, 

 Tercihen Anestezi Sistemleri alanında biyomedikal cihaz yedek parçaları, 

aksesuarları veya sarfları hakkında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak, 

 Tercihen anestezi sistemine ilişkin eğitim materyallerini ve/veya programlarını 

hazırlamış ya da eğitim materyallerinin ve/veya programlarının hazırlanmasında 

görev almış olmak, 

 MS Office konusunda bilgi sahibi olmak, 
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 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az 1 (bir) yıl 

ilişiği olmamak. 

 

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

4 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/2 
Sınıflandırma Medikal - Beyin Cerrahi Rapor 

Bazlı Bireysel Danışman 

 

Beklenen Hizmetler: 

 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri ve bağlı sağlık tesislerinin 

stoklarında mevcut bulunan Beyin Cerrahi Branşında yer alan tıbbi sarf 

malzemeleri; Klinik Branş, Kullanım Yeri, Kullanım Amacı, Malzeme Cinsi, 

Malzeme Tanımı ve SUT Kodu parametreleri ile sınıflandırarak listeler 

oluşturmak, 

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan SUT eki ilgili branş listelerinde 

yer alan SUT Kodlarının MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi)’de 

mevcut malzeme tanımları ile eşleştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 

 Beyin Cerrahi branşında yer alan ürünler hakkında görsel ve teknik bilgiler içeren 

eğitim dokümanlarını hazırlamak. 

 Danışman, verilen hizmet süresince elde edilecek her raporu iki (2) nüsha çıktı 

halinde; İdarenin uygun göreceği biçimsel özelliklerde (Kapak, özet, içindekiler, 

dizin ve sayfa numaraları, Tablolar ve Şekiller Dizini, Kısaltmalar, Giriş, Amaç, 

Arka Plan, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Referanslar ve Ekler vb.)  teslim 

edilmesi,  

 Raporlar teslim tarihinden itibaren, en geç 5 iş günü içerisinde İdare tarafından 

değerlendirilecektir. Gerektiğinde Danışman raporunu İdarenin geri bildirimleri 

doğrultusunda, geri bildirimleri aldıktan sonra en geç 15 iş günü içinde revize 

edip İdareye teslim edilmesi, 

 

Aranılan Nitelikler: 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesinden mezun olmak, 

 Beyin Cerrahi Uzmanı olmak, 

 Beyin Cerrahi Uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak, 

 Tercihen Beyin Cerrahi malzemelerinin sınıflandırılması/gruplandırılması 

alanında en az 1 çalışma/komisyonda görev almış olmak, (kişisel çalışma ise 

mevcut çalışmasını sunmak), 

 Tercihen beyin cerrahi branşına ilişkin eğitim materyallerini ve/veya 

programlarını hazırlamış ya da eğitim materyallerinin ve/veya programlarının 

hazırlanmasında görev almış olmak, 

 MS Office konusunda bilgi ve beceriye sahip olmak, 

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. 

 

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

5 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/3 
Sınıflandırma Medikal - Genel Cerrahi Rapor 

Bazlı Bireysel Danışman 
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Beklenen Hizmetler: 

 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri ve bağlı sağlık tesislerinin 

stoklarında mevcut bulunan Genel Cerrahi Branşında yer alan tıbbi sarf 

malzemeleri; Klinik Branş, Kullanım Yeri, Kullanım Amacı, Malzeme Cinsi, 

Malzeme Tanımı ve SUT Kodu parametreleri ile sınıflandırarak listeler 

oluşturmak, 

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan SUT eki ilgili branş listelerinde 

yer alan SUT Kodlarının MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi)’de 

mevcut malzeme tanımları ile eşleştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 

 Genel Cerrahi branşında yer alan ürünler hakkında görsel ve teknik bilgiler içeren 

eğitim dokümanlarını hazırlamak. 

 Danışman, verilen hizmet süresince elde edilecek her raporu iki (2) nüsha çıktı 

halinde; İdarenin uygun göreceği biçimsel özelliklerde (Kapak, özet, içindekiler, 

dizin ve sayfa numaraları, Tablolar ve Şekiller Dizini, Kısaltmalar, Giriş, Amaç, 

Arka Plan, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Referanslar ve Ekler vb.)  teslim 

edilmesi,  

 Raporlar teslim tarihinden itibaren, en geç 5 iş günü içerisinde İdare tarafından 

değerlendirilecektir. Gerektiğinde Danışman raporunu İdarenin geri bildirimleri 

doğrultusunda, geri bildirimleri aldıktan sonra en geç 15 iş günü içinde revize 

edip İdareye teslim edilmesi, 

 

Aranılan Nitelikler: 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesinden mezun olmak, 

 Genel Cerrahi Uzmanı olmak, 

 Genel Cerrahi Uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak, 

 Tercihen Genel Cerrahi malzemelerinin sınıflandırılması/gruplandırılması 

alanında en az 1 çalışma/komisyonda görev almış olmak, (kişisel çalışma ise 

mevcut çalışmasını sunmak), 

 Tercihen genel cerrahi branşına ilişkin eğitim materyallerini ve/veya 

programlarını hazırlamış ya da eğitim materyallerinin ve/veya programlarının 

hazırlanmasında görev almış olmak, 

 MS Office konusunda bilgi ve beceriye sahip olmak, 

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. 

 

 

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

6 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/4 
Sınıflandırma Medikal - Kardiyovasküler 

Cerrahi Rapor Bazlı Bireysel Danışman 

 

Beklenen Hizmetler: 

 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri ve bağlı sağlık tesislerinin 

stoklarında mevcut bulunan Kardiyovasküler Cerrahi Branşında yer alan tıbbi sarf 

malzemeleri; Klinik Branş, Kullanım Yeri, Kullanım Amacı, Malzeme Cinsi, 

Malzeme Tanımı ve SUT Kodu parametreleri ile sınıflandırarak listeler 

oluşturmak, 
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 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan SUT eki ilgili branş listelerinde 

yer alan SUT Kodlarının MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi)’de 

mevcut malzeme tanımları ile eşleştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 

 Kardiyovasküler Cerrahi branşında yer alan ürünler hakkında görsel ve teknik 

bilgiler içeren eğitim dokümanlarını hazırlamak. 

 Danışman, verilen hizmet süresince elde edilecek her raporu iki (2) nüsha çıktı 

halinde; İdarenin uygun göreceği  biçimsel özelliklerde (Kapak, özet, içindekiler, 

dizin ve sayfa numaraları, Tablolar ve Şekiller Dizini, Kısaltmalar, Giriş, Amaç, 

Arka Plan, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Referanslar ve Ekler vb.)  teslim 

edilmesi,  

 Raporlar teslim tarihinden itibaren, en geç 5 iş günü içerisinde İdare tarafından 

değerlendirilecektir. Gerektiğinde Danışman raporunu İdarenin geri bildirimleri 

doğrultusunda, geri bildirimleri aldıktan sonra en geç 15 iş günü içinde revize 

edip İdareye teslim edilmesi, 

 

Aranılan Nitelikler: 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesinden mezun olmak, 

 Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı olmak, 

 Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak, 

 Tercihen Kardiyovasküler Cerrahi malzemelerinin 

sınıflandırılması/gruplandırılması alanında en az 1 çalışma/komisyonda görev 

almış olmak, (kişisel çalışma ise mevcut çalışmasını sunmak), 

 Tercihen kardiyovasküler cerrahi branşına ilişkin eğitim materyallerini ve/veya 

programlarını hazırlamış ya da eğitim materyallerinin ve/veya programlarının 

hazırlanmasında görev almış olmak, 

 MS Office konusunda bilgi ve beceriye sahip olmak, 

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. 

 

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

7 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/5 
Sınıflandırma Medikal - Ortopedi ve 

Travmatoloji Rapor Bazlı Bireysel Danışman 

 

Beklenen Hizmetler: 

 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri ve bağlı sağlık tesislerinin 

stoklarında mevcut bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Branşında yer alan tıbbi 

sarf malzemeleri; Klinik Branş, Kullanım Yeri, Kullanım Amacı, Malzeme Cinsi, 

Malzeme Tanımı ve SUT Kodu parametreleri ile sınıflandırarak listeler 

oluşturmak, 

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan SUT eki ilgili branş listelerinde 

yer alan SUT Kodlarının MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi)’de 

mevcut malzeme tanımları ile eşleştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 

 Ortopedi ve Travmatoloji branşında yer alan ürünler hakkında görsel ve teknik 

bilgiler içeren eğitim dokümanlarını hazırlamak. 

 Danışman, verilen hizmet süresince elde edilecek her raporu iki (2) nüsha çıktı 

halinde; İdarenin uygun göreceği  biçimsel özelliklerde (Kapak, özet, içindekiler, 

dizin ve sayfa numaraları, Tablolar ve Şekiller Dizini, Kısaltmalar, Giriş, Amaç, 
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Arka Plan, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Referanslar ve Ekler vb.)  teslim 

edilmesi,  

 Raporlar teslim tarihinden itibaren, en geç 5 iş günü içerisinde İdare tarafından 

değerlendirilecektir. Gerektiğinde Danışman raporunu İdarenin geri bildirimleri 

doğrultusunda, geri bildirimleri aldıktan sonra en geç 15 iş günü içinde revize 

edip İdareye teslim edilmesi, 

 

Aranılan Nitelikler: 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesinden mezun olmak, 

 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak, 

 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak, 

 Tercihen Ortopedi ve Travmatoloji malzemelerinin 

sınıflandırılması/gruplandırılması alanında en az 1 çalışma/komisyonda görev 

almış olmak, (kişisel çalışma ise mevcut çalışmasını sunmak), 

 Tercihen ortopedi ve travmatoloji branşına ilişkin eğitim materyallerini ve/veya 

programlarını hazırlamış ya da eğitim materyallerinin ve/veya programlarının 

hazırlanmasında görev almış olmak, 

 MS Office konusunda bilgi ve beceriye sahip olmak, 

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. 

 

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

8 TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/6 
Sınıflandırma Medikal - Üroloji Rapor Bazlı 

Bireysel Danışman 

 

Beklenen Hizmetler: 

 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri ve bağlı sağlık tesislerinin 

stoklarında mevcut bulunan Üroloji Branşında yer alan tıbbi sarf malzemeleri; 

Klinik Branş, Kullanım Yeri, Kullanım Amacı, Malzeme Cinsi, Malzeme Tanımı 

ve SUT Kodu parametreleri ile sınıflandırarak listeler oluşturmak, 

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan SUT eki ilgili branş listelerinde 

yer alan SUT Kodlarının MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi)’de 

mevcut malzeme tanımları ile eşleştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 

 Üroloji branşında yer alan ürünler hakkında görsel ve teknik bilgiler içeren eğitim 

dokümanlarını hazırlamak. 

 Danışman, verilen hizmet süresince elde edilecek her raporu iki (2) nüsha çıktı 

halinde; İdarenin uygun göreceği biçimsel özelliklerde (Kapak, özet, içindekiler, 

dizin ve sayfa numaraları, Tablolar ve Şekiller Dizini, Kısaltmalar, Giriş, Amaç, 

Arka Plan, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Referanslar ve Ekler vb.)  teslim 

edilmesi,  

 Raporlar teslim tarihinden itibaren, en geç 5 iş günü içerisinde İdare tarafından 

değerlendirilecektir. Gerektiğinde Danışman raporunu İdarenin geri bildirimleri 

doğrultusunda, geri bildirimleri aldıktan sonra en geç 15 iş günü içinde revize 

edip İdareye teslim edilmesi, 

 

Aranılan Nitelikler:  

 Üniversitelerin Tıp Fakültesinden mezun olmak, 

 Üroloji Uzmanı olmak, 
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 Üroloji Uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak, 

 Tercihen Üroloji malzemelerinin sınıflandırılması/gruplandırılması alanında en az 

1 çalışma/komisyonda görev almış olmak, (kişisel çalışma ise mevcut çalışmasını 

sunmak), 

 Tercihen üroloji branşına ilişkin eğitim materyallerini ve/veya programlarını 

hazırlamış ya da eğitim materyallerinin ve/veya programlarının hazırlanmasında 

görev almış olmak, 

 MS Office konusunda bilgi ve beceriye sahip olmak, 

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. 
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EK-1 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA 

 

8531-TR 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:    

STANDART 

VESİKALIK 

FOTOĞRAF
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imza Gün/Ay/Yıl 


