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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, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün iş ve 

işlemlerinde istihdam edilmek üzere muhtelif disiplinlerde rapor bazlı Bireysel Danışmanlık 

istihdam edilecektir. İşin Eylül 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır. 

 

Başvuruların, son teslim tarihi ve saatine kadar aşağıda yer alan adrese elden ya da kargo 

yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Elden ya da kargo yoluyla yapılan başvuruların, ilan 

ekinde bulunan CV formatına ve başvuru dilekçesi örneğine uygun olarak, eksiksiz 

hazırlanması 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.  



Başvuruda bulunan adaylardan değerlendirmeye kalan adaylara kesinleşen ihale kararı e-posta 

yoluyla bildirilecektir.  

 

Başvuru Adresi:  Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 

Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39  

( Protokol Plaza) 4. Kat Satın Alma Birimi 

 Çukurambar/ Çankaya/ ANKARA 



 
 

 

Sıra No Başvuru No İşin Adı  

1. SGGM/2016/CS/C.1.1.2.1.b/IC/2 Teknik Koordinatör ve editörlük rapor bazlı 

bireysel danışman ( 1 kişi) 

 

Beklenen Hizmetler: 

Teknik koordinatör ve editör” olarak görevlendirilecek danışmandan “Türkiye Sağlık 

Okuryazarlığı Düzeyi ve Belirleyici Faktörleri Çalışması” kapsamında şu görevler 

beklenmektedir:  

 

Teknik koordinatörlük görevleri: 
 

 Çalışmanın verilerin toplanması ve girişi aşamasında SGGM tarafından 

gerçekleştirilecek yükleniciye yönelik denetim ve kontrol işlemlerinde danışmanlık 

etmek  

 Araştırmanın veri toplama aşamasında anketör ve saha koordinatörleri tarafından 

kılavuz olarak kullanılacak saha rehberinin hazırlanması 

 Anketör eğitim programının geliştirilmesi 

 Anketör eğitimlerinde eğiticilik yapılması  

Verilerin toplanması/girişi/kontrolü/kalibrasyonu/ağırlıklandırılması işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi çalışmalarının tümünün, topluma dayalı kesitsel çalışma (population based 

- croosssectional study) yönteminin taşıması gereken özelliklere uygun ve bilimsel kurallara 

dayalı olarak yürütülmesinin temini için SGGM’ye danışmanlık yapılması 

Editörlük görevleri:  

 

Araştırmada toplanan verilerin ana çalışma raporunu oluşturmak üzere raporlanması 

aşamasında;  

 

 Rapor bölümlerinin bilimsel standartlara uygun olarak yazılmasını sağlamak 

 Sahadan verilerin toplanması aşamasında ifa edilen teknik koordinatörlük görevi 

kapsamında yürütülen işlemlerin uygun biçimde ana çalışma raporunun gereç yöntem 

bölümünde yer almasını sağlamak  

 Raporlama aşamasında gerekli ileri istatistiksel analizlerin yapılmasını sağlamak 

 Elde edilen sonuçların güncel uluslararası literatüre dayalı olarak tartışılabilmesini 

sağlamak  

 Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Türkiye’nin koşulları ve sağlık hizmet sunumunun 

özellikleri ile uyarlı olacak biçimde öneriler geliştirmek  

 Tespit edeceği düzeltme/ekleme/çıkarma önerilerine göre ana çalışma raporunun 

revize edilebilmesini sağlayabilmek için gerekli editörlük işlevlerini yürütmek 

 

“Teknik koordinatör ve editör” olarak görevlendirilecek danışmandan “Türkiye Sağlık 

Çalışanları Sağlık Okuryazarlığı Davranış Geliştirme Programı” kapsamında şu görevler 

beklenmektedir:  

 

 eğitici eğitimi programı ve katılımcı eğitimi programlarını geliştirmek 
 katılımcı rehberi ve eğitimci rehberlerinin editörlüğünü yapmak  
 eğitici eğitiminde eğitmen olarak bulunmak 

 

SGGM, danışman tarafından makul gerekçe gösterilemeyen veya kanıtlanamayan 

gecikmeler nedeniyle çalışmayı herhangi bir süreçte sonlandırma hakkına sahiptir. 

Sonlandırılıncaya kadarki sürede elde edilen sonuçları idare başka birini görevlendirerek 

tamamlatabileceği gibi, mevcut haliyle de kullanabilir, yayınlayabilir, çalışmalarında 



kullanabilir. Danışman, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutacak ve 

İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek 

veya yayınlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona 

ermesinden sonra da devam edecektir.  
 

 

Aranılan Nitelikler:  

 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümünden mezun olmak 

 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış ya da doktora yapmış olmak  

 Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin; Halk Sağlığı Anabilim Dalında profesör düzeyinde 

akademik unvana sahip olmak  

 Topluma dayalı gerçekleştirilmiş kesitsel çalışmalar ile ilgili en az bir çalışma yapmış 

olmak  

 Sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı geliştirme ve uygulama konusunda en az bir 

çalışma yapmış olmak   

 Bilgisayarda ofis programları ile araştırmalarda istatistiksel veri analizi programları ile 

ilgili beş yıl deneyim sahibi olmak 

 

Tercih nedenleri: 

 

 Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisansı yapmış olmak  

 Ulusal düzeyde yapılmış bir araştırmada görev almış olmak 

 Son üç yıl içinde (2014-2015-2016) Pub-Med tarafından indekslenmekte olan 

dergilerde yayımlanmış olan, yazarları arasında yer aldığı, iki makalesi olmak 

 Sağlık okuryazarlığı ile ilgili topluma dayalı olarak ya da sağlık hizmet kullanıcılarına 

dayalı olarak yürütülmüş araştırma çalışması deneyimi olmak  

 Sağlık okuryazarlığı ile ilgili sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı uygulama 

konusunda deneyimli olmak   

 Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan halk sağlığı alanında bir çalışmada 

danışman/ eğitici/ yönetici olarak görev almış olmak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sıra No Başvuru No İşin Adı  

2. SGGM/2016/CS/C.1.1.2.1.b/IC/3 Kılavuz yazarı, araştırma raportörü, eğitici 

eğitmeni rapor bazlı bireysel danışman ( 1 

kişi) 

Beklenen Hizmetler: 

Kılavuz yazarı, araştırma raportörü, eğitici eğitmeni olarak görevlendirilecek danışmandan 

“Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Belirleyici Faktörleri Çalışması” kapsamında şu 

görevler beklenmektedir:  

 

 Araştırma sonuçların raporlanması aşamasında “teknik koordinatör ve editör” olarak 

görevlendirilmiş olan danışman ile koordinasyon içinde belirlenecek bir sonuç raporu 

bölümünü bilimsel standartlara uygun olarak yazmak;  

 Gerektiğinde düzeltme önerileri doğrultusunda ilgili bölümü revize etmek  

 Raporlama aşamasında gerekli istatistiksel analizlerin yapılmasını sağlamak 

 İlgili bölümde yer alacak tablo ve grafikleri hazırlamak  

 

“kılavuz yazarı, araştırma raportörü, eğitici eğitmeni” olarak görevlendirilecek danışmandan 

“Türkiye Sağlık Çalışanları Sağlık Okuryazarlığı Davranış Geliştirme Programı” kapsamında, 

 

 Katılımcı rehberi ve eğitimci rehberlerinin yazımında görev almak 

 Gerektiğinde düzeltme önerileri doğrultusunda ilgili bölümü revize etmek  

 Eğitici eğitiminde eğitmen olarak bulunmak 

 

SGGM, danışman tarafından makul gerekçe gösterilemeyen veya kanıtlanamayan 

gecikmeler nedeniyle çalışmayı herhangi bir süreçte sonlandırma hakkına sahiptir. 

Sonlandırılıncaya kadarki sürede elde edilen sonuçları idare başka birini görevlendirerek 

tamamlatabileceği gibi, mevcut haliyle de kullanabilir, yayınlayabilir, çalışmalarında 

kullanabilir. Danışman, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutacak ve 

İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek 

veya yayınlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona 

ermesinden sonra da devam edecektir.  

 

Aranılan Nitelikler:  

 

Ön Koşullar 
 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümünden mezun olmak 

 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış ya da doktora yapmış olmak  

 Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin; Halk sağlığı Anabilim Dalında öğretim görevlisi ya da 

öğretim üyesi olarak çalışıyor olmak 

 Topluma dayalı gerçekleştirilmiş kesitsel çalışmalar ile ilgili en az bir çalışma yapmış 

olmak deneyimi sahibi olmak  

 Bilgisayarda ofis programları ile araştırmalarda istatistiksel veri analizi programları ile 

ilgili  beş yıl  deneyim sahibi olmak 

 

Tercih nedenleri: 

 Sağlık okuryazarlığı ile ilgili topluma dayalı olarak ya da sağlık hizmet kullanıcılarına 

dayalı olarak yürütülmüş araştırma çalışma deneyimi olmak  

 Sağlık okuryazarlığı ile ilgili sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı uygulama 

konusunda deneyimli olmak   

 Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan halk sağlığı alanında bir çalışmada 

danışman/ eğitici/ yönetici olarak görev almış olmak  

 



Sıra No Başvuru No İşin Adı  

3. SGGM/2016/CS/C.1.1.2.1.b/IC/4 Kılavuz Yazarı, Araştırma Raportörü, Eğitici 

Eğitmeni Rapor Bazlı Bireysel Danışman (1 

kişi) 

 

Beklenen Hizmetler: 

Kılavuz yazarı, araştırma raportörü, eğitici eğitmeni olarak görevlendirilecek danışmandan 

“Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Belirleyici Faktörleri Çalışması” kapsamında şu 

görevler beklenmektedir:  

 

 Araştırma sonuçların raporlanması aşamasında “teknik koordinatör ve editör” olarak 

görevlendirilmiş olan danışman ile koordinasyon içinde belirlenecek bir sonuç raporu 

bölümünü bilimsel standartlara uygun olarak yazmak;  

 Gerektiğinde düzeltme önerileri doğrultusunda ilgili bölümü revize etmek  

 Raporlama aşamasında gerekli istatistiksel analizlerin yapılmasını sağlamak 

 İlgili bölümde yer alacak tablo ve grafikleri hazırlamak  

 

“kılavuz yazarı, araştırma raportörü, eğitici eğitmeni” olarak görevlendirilecek danışmandan 

“Türkiye Sağlık Çalışanları Sağlık Okuryazarlığı Davranış Geliştirme Programı” kapsamında, 

 

 Katılımcı rehberi ve eğitimci rehberlerinin yazımında görev almak 

 Gerektiğinde düzeltme önerileri doğrultusunda ilgili bölümü revize etmek  

 Eğitici eğitiminde eğitmen olarak bulunmak 

 

SGGM, danışman tarafından makul gerekçe gösterilemeyen veya kanıtlanamayan 

gecikmeler nedeniyle çalışmayı herhangi bir süreçte sonlandırma hakkına sahiptir. 

Sonlandırılıncaya kadarki sürede elde edilen sonuçları idare başka birini görevlendirerek 

tamamlatabileceği gibi, mevcut haliyle de kullanabilir, yayınlayabilir, çalışmalarında 

kullanabilir. Danışman, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutacak ve 

İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek 

veya yayınlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona 

ermesinden sonra da devam edecektir.  

 

Aranılan Nitelikler:  

Ön Koşullar 
 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümünden mezun olmak 

 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış ya da doktora yapmış olmak  

 Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin; Halk sağlığı Anabilim Dalında öğretim görevlisi ya da 

öğretim üyesi olarak çalışıyor olmak 

 Topluma dayalı gerçekleştirilmiş kesitsel çalışmalar ile ilgili en az bir çalışma yapmış 

olmak  

 Bilgisayarda ofis programları ile araştırmalarda istatistiksel veri analizi programları ile 

ilgili beş yıl deneyim sahibi olmak 

 

Tercih nedenleri: 

 Sağlık okuryazarlığı ile ilgili topluma dayalı olarak ya da sağlık hizmet kullanıcılarına 

dayalı olarak yürütülmüş araştırma çalışma deneyimi olmak  

 Sağlık okuryazarlığı ile ilgili sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı uygulama 

konusunda deneyimli olmak   

 Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan halk sağlığı alanında bir çalışmada 

danışman/ eğitici/ yönetici olarak görev almış olmak. 

 



Sıra No Başvuru No İşin Adı  

4. SGGM/2016/CS/C.1.1.2.1.b/IC/5 Kılavuz Yazarı, Araştırma Raportörü, Eğitici 

Eğitmeni, Rapor Bazlı Bireysel Danışman (1 

kişi) 

Beklenen Hizmetler: 

 

Kılavuz yazarı, araştırma raportörü, eğitici eğitmeni olarak görevlendirilecek danışmandan 

“Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Belirleyici Faktörleri Çalışması” kapsamında şu 

görevler beklenmektedir:  

 

 Araştırma sonuçların raporlanması aşamasında “teknik koordinatör ve editör” olarak 

görevlendirilmiş olan danışman ile koordinasyon içinde belirlenecek bir sonuç raporu 

bölümünü bilimsel standartlara uygun olarak yazmak;  

 Gerektiğinde düzeltme önerileri doğrultusunda ilgili bölümü revize etmek  

 Raporlama aşamasında gerekli istatistiksel analizlerin yapılmasını sağlamak 

 İlgili bölümde yer alacak tablo ve grafikleri hazırlamak  

 

“kılavuz yazarı, araştırma raportörü, eğitici eğitmeni” olarak görevlendirilecek danışmandan 

“Türkiye Sağlık Çalışanları Sağlık Okuryazarlığı Davranış Geliştirme Programı” kapsamında, 

 

 Katılımcı rehberi ve eğitimci rehberlerinin yazımında görev almak 

 Gerektiğinde düzeltme önerileri doğrultusunda ilgili bölümü revize etmek  

 Eğitici eğitiminde eğitmen olarak bulunmak 

 

SGGM, danışman tarafından makul gerekçe gösterilemeyen veya kanıtlanamayan 

gecikmeler nedeniyle çalışmayı herhangi bir süreçte sonlandırma hakkına sahiptir. 

Sonlandırılıncaya kadarki sürede elde edilen sonuçları idare başka birini görevlendirerek 

tamamlatabileceği gibi, mevcut haliyle de kullanabilir, yayınlayabilir, çalışmalarında 

kullanabilir. Danışman, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutacak ve 

İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek 

veya yayınlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona 

ermesinden sonra da devam edecektir.  

Aranılan Nitelikler:  

 

Ön Koşullar 
 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümünden mezun olmak 

 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış ya da doktora yapmış olmak  

 Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin; Halk sağlığı Anabilim Dalında öğretim görevlisi ya da 

öğretim üyesi olarak çalışıyor olmak 

 Topluma dayalı gerçekleştirilmiş kesitsel çalışmalar ile ilgili en az bir çalışma yapmış 

olmak  

 Bilgisayarda ofis programları ile araştırmalarda istatistiksel veri analizi programları ile 

ilgili beş yıl deneyim sahibi olmak 

 

Tercih nedenleri: 

 Sağlık okuryazarlığı ile ilgili topluma dayalı olarak ya da sağlık hizmet kullanıcılarına 

dayalı olarak yürütülmüş araştırma çalışma deneyimi olmak  

 Sağlık okuryazarlığı ile ilgili sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı uygulama 

konusunda deneyimli olmak   

 Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan halk sağlığı alanında bir çalışmada 

danışman/ eğitici/ yönetici olarak görev almış olmak  

 

 



 

Sıra No Başvuru No İşin Adı  

5. SGGM/2016/CS/C.1.1.2.1.b/IC/6 Eğitici Eğitmeni, Rapor Bazlı Bireysel 

Danışman (1 kişi) 

 

 

Beklenen Hizmetler: 

Eğitici eğitmeni olarak görevlendirilecek danışmandan “Türkiye Sağlık Çalışanları Sağlık 

Okuryazarlığı Davranış Geliştirme Programı” kapsamında şu görevler beklenmektedir:  

 

 Eğitici eğitimi öncesi programla ilgili hazırlık çalışmalarına katılmak  

 Eğitici eğitiminde eğitmen olarak bulunmak 

 Eğitici eğitimi sonrası program değerlendirme çalışmalarına katılmak  

 

SGGM, danışman tarafından makul gerekçe gösterilemeyen veya kanıtlanamayan 

gecikmeler nedeniyle çalışmayı herhangi bir süreçte sonlandırma hakkına sahiptir. 

Sonlandırılıncaya kadarki sürede elde edilen sonuçları idare başka birini görevlendirerek 

tamamlatabileceği gibi, mevcut haliyle de kullanabilir, yayınlayabilir, çalışmalarında 

kullanabilir. Danışman, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutacak ve 

İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek 

veya yayınlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona 

ermesinden sonra da devam edecektir.  

 

Aranılan Nitelikler:  

 

Ön Koşullar 
 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümünden mezun olmak 

 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış ya da doktora yapmış olmak  

 Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin; Halk sağlığı Anabilim Dalında öğretim görevlisi ya da 

öğretim üyesi olarak çalışıyor olmak 

 

Tercih nedenleri: 

 Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan halk sağlığı alanında bir çalışmada 

danışman/ eğitici/ yönetici olarak görev almış olmak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sıra No Başvuru No İşin Adı  

6. SGGM/2016/CS/C.1.1.2.1.b/IC/7 Eğitici Eğitmeni, Rapor Bazlı Bireysel 

Danışman (1 kişi) 

 

Beklenen Hizmetler: 

 

Eğitici eğitmeni olarak görevlendirilecek danışmandan “Türkiye Sağlık Çalışanları Sağlık 

Okuryazarlığı Davranış Geliştirme Programı” kapsamında şu görevler beklenmektedir:  

 

 Eğitici eğitimi öncesi programla ilgili hazırlık çalışmalarına katılmak  

 Eğitici eğitiminde eğitmen olarak bulunmak 

 Eğitici eğitimi sonrası program değerlendirme çalışmalarına katılmak  

 

SGGM, danışman tarafından makul gerekçe gösterilemeyen veya kanıtlanamayan 

gecikmeler nedeniyle çalışmayı herhangi bir süreçte sonlandırma hakkına sahiptir. 

Sonlandırılıncaya kadarki sürede elde edilen sonuçları idare başka birini görevlendirerek 

tamamlatabileceği gibi, mevcut haliyle de kullanabilir, yayınlayabilir, çalışmalarında 

kullanabilir. Danışman, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutacak ve 

İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek 

veya yayınlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona 

ermesinden sonra da devam edecektir.  

 

Aranılan Nitelikler: 

 

Ön Koşullar 
 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümünden mezun olmak 

 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış ya da doktora yapmış olmak  

 Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin; Halk sağlığı Anabilim Dalında öğretim görevlisi ya da 

öğretim üyesi olarak çalışıyor olmak 

 

Tercih nedenleri: 

 Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan halk sağlığı alanında bir çalışmada 

danışman/ eğitici/ yönetici olarak görev almış olmak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sıra No Başvuru No İşin Adı  

7. SGGM/2016/CS/C.1.1.2.1.b/IC/8 Eğitici Eğitmeni, Rapor Bazlı Bireysel 

Danışman (1 kişi) 

 

Beklenen Hizmetler: 

 

Eğitici eğitmeni olarak görevlendirilecek danışmandan “Türkiye Sağlık Çalışanları Sağlık 

Okuryazarlığı Davranış Geliştirme Programı” kapsamında şu görevler beklenmektedir:  

 

 Eğitici eğitimi öncesi programla ilgili hazırlık çalışmalarına katılmak  

 Eğitici eğitiminde eğitmen olarak bulunmak 

 Eğitici eğitimi sonrası program değerlendirme çalışmalarına katılmak  

 

SGGM, danışman tarafından makul gerekçe gösterilemeyen veya kanıtlanamayan 

gecikmeler nedeniyle çalışmayı herhangi bir süreçte sonlandırma hakkına sahiptir. 

Sonlandırılıncaya kadarki sürede elde edilen sonuçları idare başka birini görevlendirerek 

tamamlatabileceği gibi, mevcut haliyle de kullanabilir, yayınlayabilir, çalışmalarında 

kullanabilir. Danışman, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutacak ve 

İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek 

veya yayınlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona 

ermesinden sonra da devam edecektir.  

 

Aranılan Nitelikler: 

 

Ön Koşullar 
 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümünden mezun olmak 

 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış ya da doktora yapmış olmak  

 Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin; Halk sağlığı Anabilim Dalında öğretim görevlisi ya da 

öğretim üyesi olarak çalışıyor olmak 

 

Tercih nedenleri: 

 Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan halk sağlığı alanında bir çalışmada 

danışman/ eğitici/ yönetici olarak görev almış olmak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sıra No Başvuru No İşin Adı  

8. SGGM/2016/CS/C.1.1.2.1.b/IC/9 Eğitici Eğitmeni, Rapor Bazlı Bireysel 

Danışman (1 kişi) 

 

Beklenen Hizmetler: 

 

Eğitici eğitmeni olarak görevlendirilecek danışmandan “Türkiye Sağlık Çalışanları Sağlık 

Okuryazarlığı Davranış Geliştirme Programı” kapsamında şu görevler beklenmektedir:  

 

 Eğitici eğitimi öncesi programla ilgili hazırlık çalışmalarına katılmak  

 Eğitici eğitiminde eğitmen olarak bulunmak 

 Eğitici eğitimi sonrası program değerlendirme çalışmalarına katılmak  

 

SGGM, danışman tarafından makul gerekçe gösterilemeyen veya kanıtlanamayan 

gecikmeler nedeniyle çalışmayı herhangi bir süreçte sonlandırma hakkına sahiptir. 

Sonlandırılıncaya kadarki sürede elde edilen sonuçları idare başka birini görevlendirerek 

tamamlatabileceği gibi, mevcut haliyle de kullanabilir, yayınlayabilir, çalışmalarında 

kullanabilir. Danışman, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutacak ve 

İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek 

veya yayınlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona 

ermesinden sonra da devam edecektir.  

 

Aranılan Nitelikler: 

 

Ön Koşullar 
 

 Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümünden mezun olmak 

 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış ya da doktora yapmış olmak  

 Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin; Halk sağlığı Anabilim Dalında öğretim görevlisi ya da 

öğretim üyesi olarak çalışıyor olmak 

 

Tercih nedenleri: 

 Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan halk sağlığı alanında bir çalışmada 

danışman/ eğitici/ yönetici olarak görev almış olmak  

 

 

 

 

 


