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İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 
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Başvuru No:  

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

1 TKHK/2015/CS/N.3.1.10/IC/4 Analitik Bütçe Sistemi Yazılım Uzmanı 

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

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

4 TKHK/2015/CS/N.3.1.10/IC/2 Tedarik Yöntemleri Yazılım Uzmanı 

5 TKHK/2015/CS/N.3.1.10/IC/3 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Yazılım Uzmanı 

6 TKHK/2015/CS/N.3.1.7/IC/1 Finans Danışmanı  

 

 

 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.04.2016 

Son Başvuru Tarih ve Saati: 03.05.2016 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 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

1 TKHK/2015/CS/N.3.1.10/IC/4 Analitik Bütçe Sistemi Yazılım Uzmanı 

 

Beklenen Hizmetler: 

 Danışman yeni uygulama sunucularına weblogic kurup hizmete almakla 

yükümlüdür. 

 Danışman uygulama sunucularının Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ nin hizmet 

vermesi için gereken tüm yazılımlar ve servislerin konfigürasyonu ile bakımından 

sorumludur. 

 Veri tabanındaki tüm tablolar analiz edilip, gerekli tüm tablolar partition 

yapılacaktır. 

 Danışman yaptığı değişiklikleri test ortamında gerçekleştirip idarenin yazılı 

onayını almadan gerçek ortamda yayınlayamaz. 

 Danışman veri tabanı performans raporlarını (awr) düzenli takip edip performans 

problemi oluşturabilecek tüm işlemleri düzeltmelidir. 

 Sistemdeki verilerin güvenliği için alınacak önlemlere İdare ve Danışman birlikte 

karar verir. Danışman sistemdeki verileri 3. kişilerle paylaşamaz. 

 Danışman orijinal yazılımlar ve veriler üzerinde kurumun yazılı izni olmadan 

köklü değişiklikler yapamaz. 

 Danışman sistem planlaması, gerekebilecek idari düzenlemeler ve donanım seçimi 

gibi konularda danışmanlık hizmeti verir. 

 Danışman, sözleşme süresi boyunca yazılımın düzenli ve kesintisiz olarak 7 gün 

24 saat (7/24) çalışmasını temin etmelidir. Hizmetin kesintisiz yürütülmesi için, 

İdare sunucuların yönetimini Danışmana verebilir. İdare, danışmana uzaktan 

erişim izni verecektir. 

 Teklif edilen sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olacak ve idarenin 

istediği diğer sistemlerle karşılıklı veri alış verişi yapabilecek, yani gerektiğinde 

bir başka sistemle entegre edilebilir olacaktır.  

 Tüm sistemin en yüklü biçimde çalıştığı durumlarda bir tek kaydın sorgulanması, 

kayıt eklenmesi, kaydın değiştirilmesi ya da silinmesi gibi işler ile bilgiye erişim 

ekranlarında performansın artırılması için sistemin tüm katmanlarında (uygulama 

sunucu katmanı, veritabanı sunucusu katmanı, uygulama içindeki yordam ve 

algoritmalar v.b.) iyileştirmeler yapılabilir olmalıdır. İdarenin isteği doğrultusunda 

yapılan tüm teknik çalışmalar yazılı olarak istenebilir. 

 İdarenin isteği doğrultusunda, sistemde yapılan değişikliklerden sonra yazılımın    

kaynak kodunun son sürümünü sayısal ortamda teslim etmek zorundadır. Yazılım 

üzerindeki tüm haklar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. 
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 İdare test ortamı sağladığı takdirde, Danışman yazılım geliştirirken mutlaka test 

ortamı kullanmalıdır. 

 Hizmet süresi içinde Merkezi uygulama ve veri tabanı sunucularındaki yer ve/veya 

donanım değişikliği yapılması durumunda Danışman tarafından VTYS ve 

Uygulama sunucularının kurulumundan ve gerekli konfigürasyon çalışmalarının 

yapılmasından sonra sistemin çalışması için Danışman yeni sunuculara 

uygulamanın kurulumunu yapar. 

 Danışman, İdare'den ilgili personelin istemiyle, acil durumlarda müdahale için 

VPN bağlantısı yapacaktır. VPN bağlantısıyla yapılan işlemler İdareye 

bildirilecektir. 

 Hizmet süresi içinde, İdarenin onayı ve isteğiyle, Danışman mevcut yazılımı 

tümüyle uygulamadan kaldırıp, Danışmanın geliştirdiği yeni bir yazılımı önceki 

verileri de kapsayacak şekilde uygulamaya alabilir. Danışmanın tüm 

yükümlülükleri yeni sistem için de devam eder. 

 

Aranılan Nitelikler:  

 Bilgisayar ve/veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak .  

 Object-Oriented (Nesnel Yönelimi) tasarım, geliştirme kavramları ve 

programlama bilgisine sahip olduğunu belgelendirmek ve bu konuda en az 2 yıl 

tecrübeli olmak   

 C# ile ASP .NET (framework ) MVC ile web projeleri geliştirme 

konusunda en az 2 yıl tecrübeli olmak,  

 HTML, CSS, JavaScript, JQuery, JSON, XML, AJAX gibi web 

teknolojilerine hakim ve bu teknolojileri kullanarak kullanıcı arayüzü 

geliştirebilmek ve bu konuda en az 2 yıl tecrübeli olmak,  

 Tercihen DevExpress,Ext.Net kullanarak çalışmalar yaptığını 

belgelendirmek ve bu konuda en az 2 yıl tecrübeli olmak,  

 İlişkisel veri tabanı mimarisine hakim, iyi derece SQL bilgisine sahip, 

karmaşık veri yapıları içeren iş modellerinde veri tabanlı modeli tasarımları ile 

uğraşmış, PL/SQL veya T-SQL veri tabanı programlama dilinde bilgisi olmak ve bu 

konuda en az 2 yıl tecrübeli olmak 

 Tercihen Elektronik belge yönetim sistemi ile ABS sistemi 

entegrasyonunu sağlayabilecek ve idamesini yapabilecek ve bu konuda en az 1 yıl 

tecrübeli olmak  

 Tercihen Muhasebe veya bütçe yazılımları konularında tam zamanlı 

yazılım geliştirme süreçlerine katılmış olmak ve bu konuda en az 2 yıl tecrübeli 

olmak,  
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Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

2 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 

 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 
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 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  

3 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. 

 

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. 
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 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. 

 

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

4 TKHK/2015/CS/N.3.1.10/IC/2 Tedarik Yöntemleri Yazılım Uzmanı  

 

Beklenen Hizmetler: 

 

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Birliklerince yapılan alımlara ilişkin verilerin 

toplanması, raporlanması, takibi ve analizini sağlayacak yazılımın yapılması ve 

geliştirilmesi, 

 Yapılan yazılım programlarının Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer Kamu Kurumlarının 

programlarından bilgi alışverişini sağlayacak entegrasyonun sağlanması  

 Web uygulamalarından olan “İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi” programı yazılım 

sisteminin yeniden tasarlanması, geliştirilmesi, yeni rapor sayfaları oluşturulması ile 

gerekli analiz altyapısının oluşturulması 

 “İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi” programının veri giriş dönemlerine hazırlanması, 

verilerin dönemler itibariyle yedeklenmesi 

 ‘Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları’ için geliştirilecek modülün 

hazırlanması , gerekli raporlama uygulamalarının sağlanması, 

 ‘Tıbbi Cihaz Yaklaşık Maliyet Modülü’ programının geliştirilmesi ve gerekli 

raporların alınmasının sağlanması, 

 Tasarıma temel olacak yazılım gereksinimlerinin ve yazılım mimarisinin 

belirlenmesi, 

 Yazılım projelerinin geliştirilmesi, geliştirilecek yeni uygulamalara analiz, tasarım 

ve kodlama yönünden katkı sağlaması, 
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 Mevcut uygulamalarda karşılaşılacak sorunların, hataların çözülmesi, 

uygulamalarda İdare tarafından artan rapor ihtiyacının çözümlenmesi, 

 Uzmanlık alanı ile ilgili idare personeline eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi 

 

Aranılan Nitelikler: 

 

 Üniversitelerin 4 Yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak 

 Yazılım uygulama geliştirme alanında en az 4 yıl deneyim sahibi olmak 

 C#,ASP.Net konularında en az 4 yıl deneyim sahibi olmak 

 MSSQL,ORACLE vertitabanı konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak 

 Entity Framework,ADO.NET , konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak 

 PL/SQL Developer Konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak 

 Web Servisler ve Web Servis entegresyonu konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi 

olmak 

 Tercihen Devexpress konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.  

 Tercihen Team Foundation Server kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak 

 Tercihen daha önce kamu satın alma uygulamaları konusunda yazılım geliştirmiş 

olmak, 

 Html, Javascript,Bootsrap,Jquery,Ajax CSS kod geliştirme becerisine sahip olmak, 

 Yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak,  

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.  

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

5 TKHK/2015/CS/N.3.1.10/IC/3 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Yazılım Uzmanı 

 

Beklenen Hizmetler: 

 

 Danışman yeni uygulama sunucularına weblogic kurup hizmete almakla yükümlüdür. 

 Danışman uygulama sunucularının Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ nin hizmet vermesi 

için gereken tüm yazılımlar ve servislerin konfigürasyonu ile bakımından sorumludur. 

 Veri tabanındaki tüm tablolar analiz edilip, gerekli tüm tablolar partition yapılacaktır. 

 Danışman yaptığı değişiklikleri test ortamında gerçekleştirip idarenin yazılı onayını 

almadan gerçek ortamda yayınlayamaz. 

 Danışman veri tabanı performans raporlarını (awr) düzenli takip edip performans 

problemi oluşturabilecek tüm işlemleri düzeltmelidir. 

http://ado.net/
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 Sistemdeki verilerin güvenliği için alınacak önlemlere İdare ve Danışman birlikte 

karar verir. Danışman sistemdeki verileri 3. kişilerle paylaşamaz. 

 Danışman orijinal yazılımlar ve veriler üzerinde kurumun yazılı izni olmadan köklü 

değişiklikler yapamaz. 

 Danışman sistem planlaması, gerekebilecek idari düzenlemeler ve donanım seçimi 

gibi konularda danışmanlık hizmeti verir. 

 Danışman, sözleşme süresi boyunca yazılımın düzenli ve kesintisiz olarak 7 gün 24 

saat (7/24) çalışmasını temin etmelidir. Hizmetin kesintisiz yürütülmesi için, İdare 

sunucuların yönetimini Danışmana verebilir. İdare, danışmana uzaktan erişim izni 

verecektir. 

 Danışman, İdare'den ilgili personelin istemiyle, acil durumlarda müdahale için VPN 

bağlantısı yapacaktır. VPN bağlantısıyla yapılan işlemler İdareye bildirilecektir. 

 

 Tüm sistemin en yüklü biçimde çalıştığı durumlarda bir tek kaydın sorgulanması, 

kayıt eklenmesi, kaydın değiştirilmesi ya da silinmesi gibi işler ile bilgiye erişim 

ekranlarında performansın artırılması için sistemin tüm katmanlarında (uygulama 

sunucu katmanı, veritabanı sunucusu katmanı, uygulama içindeki yordam ve 

algoritmalar v.b.) iyileştirmeler yapılabilir olmalıdır. İdarenin isteği doğrultusunda 

yapılan tüm teknik çalışmalar yazılı olarak istenebilir. 

 İdarenin isteği doğrultusunda, sistemde yapılan değişikliklerden sonra yazılımın    

kaynak kodunun son sürümünü sayısal ortamda teslim etmek zorundadır. Yazılım 

üzerindeki tüm haklar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. 

 İdare test ortamı sağladığı takdirde, Danışman yazılım geliştirirken mutlaka test 

ortamı kullanmalıdır. 

 Kullanıcı isteklerinin programa yansıtılması sürecini önem sırasına göre kontrol ve bu 

işlemleri disipline etmek amacıyla; tüm kullanıcı istekleri, mevzuatta meydana gelen 

değişikler yazılıma yansıtılacaktır. 

 Teklif edilen sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olacak ve idarenin istediği 

diğer sistemlerle karşılıklı veri alış verişi yapabilecek, yani gerektiğinde bir başka 

sistemle entegre edilebilir olacaktır.  

 Hizmet süresi içinde, İdarenin onayı ve isteğiyle, Danışman mevcut yazılımı tümüyle 

uygulamadan kaldırıp, Danışmanın geliştirdiği yeni bir yazılımı önceki verileri de 

kapsayacak şekilde uygulamaya alabilir. Danışmanın tüm yükümlülükleri yeni sistem 

için de devam eder. 

 Hizmet süresi içinde Merkezi uygulama ve veri tabanı sunucularındaki yer ve/veya 

donanım değişikliği yapılması durumunda Danışman tarafından VTYS ve Uygulama 

sunucularının kurulumundan ve gerekli konfigürasyon çalışmalarının yapılmasından 

sonra sistemin çalışması için Danışman yeni sunuculara uygulamanın kurulumunu 

yapar. 
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Aranılan Nitelikler: 

 

 Bilgisayar ve/veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak  

 Object-Oriented (Nesnel Yönelimi) tasarım, geliştirme kavramları ve 

programlama bilgisine sahip olduğunu belgelendirmek ve bu konuda en az 2 yıl 

tecrübeli olmak ,  

 Java EE teknolojileri kullanarak web tabanlı uygulama ve web servis 

geliştirme bilgisi olmak ve bu konuda  en az 2 yıl tecrübeli olmak,  

 Tercihen Spring, EJB, Hibernate konusunda bilgi sahibi olmak ve bu 

konuda  en az 2 yıl tecrübeli olmak,  

 HTML, CSS, JavaScript, JQuery, JSON, XML, AJAX gibi web 

teknolojilerine hakim ve bu teknolojileri kullanarak kullanıcı arayüzü geliştirebilmek 

ve bu konuda en az 2 yıl tecrübeli olmak,  

 İlişkisel veri tabanı mimarisine hakim, iyi derece SQL bilgisine sahip, 

karmaşık veri yapıları içeren iş modellerinde veri tabanlı modeli tasarımları ile 

uğraşmış, PL/SQL veya T-SQL veri tabanı programlama dilinde bilgisi olmak ve bu 

konuda en az 2 yıl tecrübeli olmak,  

 Tercihen Muhasebe alanında yazılım geliştirme süreçlerine katılmış 

olmak ve bu konuda en az 2 yıl tecrübeli olmak,  

 

Sıra 

No 

İhale No/Başvuru No: İşin Adı  

6 TKHK/2015/CS/N.3.1.7/IC/1 Finans Danışmanı 

 

Beklenen Hizmetler: 

 

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerin likidite politikası dahil 

finansal planlamasının oluşturulmasına asistanlık yapması, 

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı döner sermayeli işletmelerin gelecek 

yıllara ait toplam gelir ve gider projeksiyonlarının raporlanması, 

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı döner sermayeli işletmelerde gelir-

gider dengesinin sağlanması ile ilgili politika oluşturulması, 

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerin sağlık harcamaları 

konusunda değerlendirmeler yapılarak incelenmesi ve üst yönetime raporlanmasına 

asistanlık yapması, 

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı bazı ikinci ve üçüncü basamak sağlık 

tesislerinde, biriminin belirleyeceği stratejik alanlarda finansal analizlerinin 

yapılmasına destek vermesi, 

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerin finansal yapılarına ilişkin 

risk alanlarının belirlenmesi ve üst yönetime raporlanmasına destek vermesi. 

 TKHK’na bağlı sağlık tesislerinin sağlık harcamaları açısından mali durumlarını ve 

finansal yapılarını inceleyerek stratejik yönetim kapasitelerinin arttırılması 

amacıyla finansal risk alanlarının belirlenmesi aşamasında destek vermek, 

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun idari ve finansal yapılarına ilişkin risk 

alanlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarda etkin rol almak, özellikle sağlık 

harcamaları, idari ve finansal yapıları ile genel değerlendirmelere ilişkin hazırlanan 

kurum raporlarını değerlendirmek ve üst yönetime sunulan raporların 

oluşturulmasında bilimsel ve teknik destek sağlamak, 
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 Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 

bilgileri sunmak, 

 Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, 

arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak, 

 Görev sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve 

talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

 Başkanlığın ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık 

olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla, “Düzeltici Faaliyet” ve 

“Önleyici Faaliyet” çalışmalarına katılmak, 

 

 

Aranılan Nitelikler: 

 

 Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya mühendislik fakültelerinden 

(tercihen sağlık idaresi, işletme, iktisat, kamu yönetimi, muhasebe, finans veya 

endüstri mühendisliği) bölümlerinden mezun olmak, 

 Finansal Analiz veya Maliyet Analizi alanında  en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi 

olmak, 

 Mali tabloların veya bütçelerin hazırlanması konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim 

sahibi olmak, 

 Tercihen ulusal veya uluslararası projelerde muhasebe alanında en az 2 (iki) yıl 

deneyim sahibi olmak, 

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

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, 
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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 03.05.2016 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese       e-mail yoluyla, 

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 Kat: 7 Oda:702     

06520 Balgat / ANKARA 

 

Elektronik Posta: n31-proje@saglik.gov.tr 

  

mailto:n31-proje@saglik.gov.tr
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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


