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Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
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Başvuru Numarası:
Sıra
Başvuru No
İşin Adı
No
1
SGGM/2019/CS/C.1.1.1.2.b/IC/1 Yazılım Geliştirme ve Bilişim Uzmanı Bireysel
Danışman Alımı (1 kişi)
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 04.01.2021
Son Başvuru Tarih ve Saati: 18.01.2021 tarihinde saat 11:00
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 hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak
mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde
kullanılacaktır.
Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nde istihdam
edilmek üzere tam zamanlı Bireysel Danışman alınacaktır. İşin toplam süresi on bir ay olup,
Şubat 2021 içinde başlatılması planlanmaktadır.
Beklenen Hizmetler:

Danışman doğrudan Sağlık İletişimi Daire Başkanlığına karşı sorumlu olacak ve İdarenin
ilgili personeli ile yakın işbirliği içinde aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirecektir:
1. Bakanlık Merkez teşkilatı ve ilgili birimlerden gelecek ve halen devam ettirilen web
tabanlı uygulamaların ve web servis uygulamalarının geliştirilmesi.
2. Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak.
3. Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak.
4. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin
artırılması,
5. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının
iyileştirilmesinin sağlanması.
6. 81 ildeki 1. ve 2. Basamak sağlık kuruluşlarında kurulmakta olan İP TV sisteminin
yürütülmesinin sağlanması.
7. İdarenin bünyesindeki yazılım geliştirme işlerine destek sağlaması.
8. İdarenin vereceği diğer yazılım geliştirme işlerini yapması.

Aranılan Nitelikler:
1. Dört yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar veya bilişim veya teknoloji üzerine
eğitim veren bölümlerinden birinden mezun olmak.
2. Yazılım geliştirme alanında (başvuru tarihi itibariyle) en az 2 (iki) yıllık deneyime
sahip olduğunu belgelendirmek.
3. Angular JS, Node JS, Jquery vb. JavaScript Framework gibi programları
kullanabilmek.
4. Microsoft.NET kullanarak en az bir projede çalışmış olmak.
5. Web Tabanlı Uygulama ve Web Servis geliştirme ve yaygınlaştırma konusunda en az
bir projede çalışmış olmak.
6. Oracle veya SQL Server veya açık kaynak kodlu veri tabanları üzerinde yazılım
geliştirme konusunda en az bir projede çalışmış olmak.
7. IIS yönetimi konusunda en az bir projede çalışmış olmak.
8. Linux işletim sistemi kullanabilmek.
9. Tercihen Python programlama dili konusunda deneyim sahibi olmak.
10. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak tercih sebebidir.
11. Adaylar görevleri dâhilinde kullanmaları gereken programlar ve uygulamalar
konusunda gerek görüldüğü takdirde mülakata ve teste tabi tutulacaktır.
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanı,
yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.
İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda
taşıdıklarını, “aranan nitelikleri” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren,
Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası,
adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve
özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer
fotokopisiyle birlikte en geç 18.01.2021 tarihinde saat 11:00’a kadar aşağıdaki adrese posta,
e-mail ve/veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. E-mail olarak gönderdiğiniz başvurularınızı
tarafımıza ulaşıp/ulaşmadığını aşağıda belirtilen telefon numaralarından teyit ediniz.
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. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri
bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru Adresi: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9
4. Kat Proje ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Birimi
Bilkent Çankaya/Ankara
E-mail: sggm@saglik.gov.tr
Tel:(312) 585 28 83-84-85-89

EKLER:
1. Başvuru Mektubu Örneği ve CV Formatı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8531-TR İkraz No’lu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
kapsamında

danışman

istihdamına

yönelik

davetinize

istinaden

SGGM/2019/CS/C.1.1.1.2.b/IC/1 İhale No’lu “Yazılım Geliştirme ve Bilişim Uzmanı
Bireysel Danışman Alımı ” pozisyona başvuruda bulunmaktayım.
Başvuruma yönelik istenilen belgeler ekte yer almaktadır.
Saygılarımla.

Tarih
Ad-Soyad
İmza
Ekler:

İletişim Bilgileri:
Adres
GSM

:
:

E-posta :
Tc Kimlik No:

Başvurulan İhale No: SGGM/2019/CS/C.1.1.1.2.b/IC/1
Başvurulan İşin Adı: Yazılım Geliştirme ve Bilişim Uzmanı Bireysel Danışman Alımı
Bireysel Danışmanların Seçimi - Örnek Özgeçmiş Formatı (CV)
Adı ve Soyadı:
Mesleği :
Doğum tarihi:
Uyruğu:
Mesleki topluluklara üyeliği:

Ana nitelikler:
[Üstlendiğiniz göreve ilişkin olarak sahip olduğunuz eğitim ve deneyimi yazınız. İlgili geçmiş
görevlerde üstlendiğiniz sorumluluk derecesini tanımlayınız, tarih ve yer veriniz. Bir sayfanın yarısını
kullanınız.]
Eğitim:
[Yüksekokul/üniversite ve diğer uzmanlık eğitimlerini özetleyiniz ve gittiğiniz okulların adlarını, ilgili
tarihleri ve alınan dereceleri belirtiniz. Bir sayfanın çeyreğini kullanınız]
İstihdam Sicili:
[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. Yaklaşık iki sayfa kullanınız.]

Diller:
[Her bir dil için yeterlilik derecesini bildiriniz: mükemmel, iyi, orta ve zayıf, konuşma, okuma ve
yazma]

Beyanname:
İşbu belgeyle, yukarıdaki bilgilerin beni ve deneyimlerimi doğru bir şekilde tanımladığını beyan
ederim.
Tarih:
imza]

Gün/Ay/Yıl

