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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, Türkiye Halk Sağlığı 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 Eylül 2017 içinde 

başlatılması planlanmaktadır. 

 

Sıra No Başvuru No İşin Adı 

 1 THSK/2017/CS/L.1.1.1/IC/1 Proje Danışmanı 

Beklenen Hizmetler: 

1. Proje yönetim ofisinin esasları çerçevesinde Projenin, amacına uygun, zaman, bütçe, kapsam vb. 

kısıtları, varsayımları ve gereklilikleri dahilinde etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi için 

gerekli iş süreçlerini içeren operasyonel planlama ile birlikte iletişim ve yönetim planlamasının 

yapılması ve yürütülmesi için Proje koordinatörüyle eşgüdüm içerisinde çalışır, 

2. Operasyonel verimliliği arttırmak için süreç analizi çalışmalarının yapılmasına katkı verir, 

3. Proje koordinatörünün yönlendirmesiyle kurumda Proje kapsamında istihdam edilen uzmanlarla 

eşgüdüm içerisinde çalışır,  



4. THSK yürüteceği çalışmalar çerçevesinde Dünya Bankası başta olmak üzere, diğer uluslararası 

kurum ve kuruluşlardan gelen veya bunlara gönderilecek olan tüm yazı ve dokümanların 

hazırlanması ve ihtiyaç doğrultusunda İngilizce’den Türkçe’ye ve/veya Türkçe’den İngilizce’ ye 

çevirir, gerekli metinlerin düzeltmelerini yapar ve ilgili birimlere iletilmesini sağlar, 

5. Proje yürütülmesi aşamasında Dünya Bankası ve/veya diğer ulusal/uluslararası kurumlar, ilgili sivil 

toplum örgütleri ve uluslararası ağlar ile gerekli iletişimi sağlamak üzere yazışmaları yapar, hazırlık 

ve yazışma süreci için gerekli olan ön inceleme faaliyetlerini gerçekleştirir, 

6. THSK’nun yürüttüğü veya yürütmekte olduğu proje çalışmalarının web üzerinden tanıtımı ve 

paylaşımı için gerekli bilgi, belge tarama ve raporlama faaliyetlerini gerçekleştirir, 

7. Toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde THSK Başkanı başta olmak üzere bağlı olduğu birim 

amirinin onayıyla Kurum personeline yazılı ve/veya sözlü teknik/dil desteğini verir, 

8. Proje kapsamında ilgili toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde katılarak tutanakların 

hazırlanması, raporlanması veya sözlü destek sağlanması görevlerini yerine getirir,  

9. İdare tarafından verilen işleri Proje Koordinatörünün koordinasyonunda gerçekleştirir, 
10. Proje Yönetim Destek Birimi tarafından geliştirilen uygulamaların Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumundaki uygulayıcı birimler düzeyinde takip eder, 

11. Projede tanımlanan iş süreçlerinin izleme, değerlendirme ve raporlama işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve verilerin toplanmasına ve derlenmesine katkı sağlar.  

12. İdare tarafından verilen işleri Proje koordinatörünün koordinasyonunda gerçekleştirir. 

Aranılan Nitelikler: 

● İngilizce eğitim veren 4 yıllık bir üniversiteden lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak  

● İngilizce alanında son beş yılda KPDS, ÜDS ve/veya YDS en az 80 puan almış olmak veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bunlara eşdeğer 

puan almış olmak, (İdare tarafından talep edilmesi durumunda belgelendirilecektir) 

● İngilizce ve Türkçe dilinde ileri düzeyde yazma ve konuşma kabiliyetine sahip olmak, (Kısa 

listeye giren adaylar arasında mülakat yapılarak ölçülecektir) 

● Kamuda veya özel sektörde en az 3 yıl çalışmış olmak, 

● Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kurumları, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar 

tarafından destekli Projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir, 

● Sağlık alanındaki projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir, 

● MS Office uygulamalarına hâkim, sunum ve rapor hazırlama konularında yeterli olmak, 

● Seyahat engeli olmamak, 

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 

 

Sıra No Başvuru No İşin Adı 

 2 THSK/2017/CS/L.1.1.1/IC/2 İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Uzmanı 

  

Beklenen Hizmetler: 

1. Proje koordinatörü ve Projenin uygulayıcı birimleri ile birlikte projenin iş süreçlerini içeren 

operasyonel planı ile iletişim, yönetim ve finansal planlamalarına uygun, risk yönetimini de 

içerecek şekilde izleme ve değerlendirme planının yapılmasını sağlar,  

2. Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından geliştirilecek olan izleme ve 

değerlendirme sistemine uygun girdi sağlayacak şekilde, uygulayıcı birimler ile birlikte bu plan 

çerçevesinde ve performans göstergeleri doğrultusunda izleme ve değerlendirme faaliyetlerini 

yürütür,  

3. Proje paydaşlarından oluşan farklı hedef kitleye yönelik belirlenecek olan periyotlarda izleme ve 

değerlendirmeye ilişkin raporları Proje koordinatörü ile eşgüdüm içerisinde hazırlar, 
4. Kurumda Proje kapsamında istihdam edilen uzmanlarla eşgüdüm içerisinde çalışır,  



5. Yürütülmekte olan projelerin (orta vadeli program, Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı, dünya Sağlık 

Örgütü küresel hedefleri gibi) üst politika dokümanlarındaki hedeflere katkılarını izler ve 

değerlendirir, 

6. Birim faaliyetlerinin girdileri, çıktıları ve sonuçları gibi izleme ve değerlendirme belirleyicilerinin 

üst yönetime raporlanarak kanıta dayalı politika geliştirilmesine destek olur, 

7. İdare tarafından verilen işleri Proje Koordinatörünün koordinasyonunda gerçekleştirir, 

Aranılan Nitelikler: 

● Üniversitelerin mühendislik fakültesi veya fen fakültesi veya İİBF bölümlerinden mezun olmak, 

● Tercihen işletme veya sağlık yönetimi alanlarında yüksek lisans yapmış, 

● Kamuda veya özel sektörde olmak üzere en az 5 yıl çalışmış olan, 

● Kamu veya özel sektörde izleme ve değerlendirme alanında en az 3 yıl deneyime sahip olmak, 

● Tercihen sağlık sektöründe izleme ve değerlendirme alanında en az 1 yıl deneyime sahip olmak, 

● MS Office uygulamalarına hâkim, sunum ve rapor hazırlama konularında yeterli olmak, 

● Tercihen SPSS ve/veya SAS programlarında deneyimli olmak, 

● İngilizce eğitim veren bir üniversiteden lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak veya İngilizce 

alanında son beş yılda KPDS, ÜDS ve/veya YDS en az 80 puan almış olmak veya ÖSYM 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bunlara eşdeğer puan 

almış olmak, (İdare tarafından talep edilmesi durumunda belgelendirilecektir) 

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan. 

 

Sıra No Başvuru No İşin Adı 

 3 THSK/2017/CS/L.1.1.1/IC/3 Proje Koordinatörü 

 

Beklenen Hizmetler: 

 
1. Proje yönetim ofisinin esasları çerçevesinde Projenin, amacına uygun, zaman, bütçe, kapsam vb. 

kısıtları, varsayımları ve gereklilikleri dahilinde etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi 

için gerekli iş süreçlerini içeren operasyonel planlama ile birlikte iletişim ve yönetim planlamasını 

yapar, bağlı olduğu birim amirinin onayından sonra onun adına uygulanmasını sağlar, 

2. Bu plan çerçevesinde kurumda Proje kapsamında istihdam edilen uzmanların eşgüdüm içerisinde 

çalışmaları konusunda bağlı olduğu birim amirine destek olur, 
3. Birim amirinin sorumlu olduğu yapıdaki diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde Proje ile ilgili tüm 

gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür, 

4. Bağlı olduğu birim amiri adına, Proje faaliyetlerinin ve satın alma planlarının oluşturulması ve 

güncellenmesi, bütçenin gözden geçirilmesi ve bu çerçevede Dünya Bankası satınalma usul ve 

esaslarına göre faaliyetlere ilişkin iş tanımının, teknik şartnamelerin ve gerekli sözleşmelerin 

oluşturulması, mal ve hizmet kabul işlemleri başta olmak üzere Projenin tüm süreçlerinin Proje 

paydaşları (Projede yer alan THSK’nın uygulayıcı birimleri ile Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme 

Başkanlığı başta olmak üzere Bakanlığın diğer birimleri, Proje Yönetim Destek Birimi, Dünya 

Bankası ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar) ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlar, 

5. Bağlı olduğu birim amiri adına, Projede tanımlanan iş süreçlerinin uygunluk, çıktı, zaman, bütçe, 

paydaş ve benzeri parametreler bağlamında, izleme, değerlendirme ve raporlama işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini koordine eder, 

6. Proje gelişimine yönelik bilgi ve raporları bağlı olduğu birim amirinin bilgisi ve onayı dahilinde, 

belirlenecek olan periyotlarla ilgili tüm paydaşlara iletir, 

7. İdare tarafından verilen işleri birim amirinin koordinasyonunda gerçekleştirir. 

 

Aranılan Nitelikler: 

● Üniversitelerin 4 yıllık mühendislik veya iktisadi ve idari bilimler fakültesinin ilgili bölümlerinin 



birinden mezun, 

● Tercihen işletme veya sağlık yönetimi alanlarında yüksek lisans yapmış, 

● Kamuda ve/veya özel sektörde sağlık alanında en az 5 yıl iş deneyimine sahip, 

● Proje yönetimi konusunda kamu veya özel sektörde en az 3 yıl deneyime sahip, (idare tarafından 

talep edilmesi durumunda belgelendirilecektir) 

● Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kurumları, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar 

tarafından destekli Projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir, 

● Sağlık alanındaki projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir, 

● Proje yönetim araçları (RPM, MS-Project, MS-Visio) kullanımı konusunda tecrübeli olmak (idare 

tarafından talep edilmesi durumunda belge veya sertifika talep edilecektir) 

● Office programlarının kullanımında deneyimli olmak, 

● İngilizce alanında son beş yılda KPDS, ÜDS ve/veya YDS en az 80 puan almış olmak veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bunlara eşdeğer 

puan almış olmak, (İdare tarafından talep edilmesi durumunda belgelendirilecektir) 

● Seyahat engeli olmamak, 

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 

Sıra No Başvuru No İşin Adı 

 4 THSK/2016/CS/L.2.20.1.2.a/IC/1 Proje Destek Danışmanı 

 

Beklenen Hizmetler: 

1. Proje kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda gerçekleştirilecek satınalma 

işlemlerinin Dünya Bankası satınalma usul ve esaslarına göre gerçekleştirilmesinin 

sağlanması için destek verilmesi,  

2. Mal, yapım işleri ve hizmet alımlarına ilişkin ihale/teklif belgelerinin hazırlanmasına 

destek verilmesi,  

3. Uygulayıcı birimleri tarafından proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerine ait iş 

tanımı ve teknik şartnamelerin ilgili ihale dokümanları ile uyumlu hazırlanmasına destek 

verilmesi, 

4. Proje bileşen, alt bileşen ve iş paketi düzeyinde faaliyetlerin planlanması ve 

gerçekleştirilmesinin takip edilmesi, 

5. Proje faaliyetlerinin gerçekleşme bilgilerinin düzenli tutulması ve raporlanması 

6. Planlama, satınalma ve izleme işlemlerinde yapılacak yazışmaların hazırlanması ve 

yazışma süreçlerinin takip edilmesine destek vermek, 

7. İdarenin bu kapsamda vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak. 

 

Aranılan Nitelikler: 

● Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezunu olmak  

● En az 5 yıl mesleki deneyim ve en az 3 yıl Dünya Bankası/Avrupa Birliği finansmanlı projelerde 

mal ve danışmanlık hizmetleri alımlarında deneyimli olmak  

● Office programlarını (MS Project, Excel, Word, Powerpoint, Outlook) iyi derecede kullanabiliyor 

olmak 

● Özellikle mal, eğitim organizasyon ve danışmanlık hizmet alımlarında Dünya Bankası satınalma 

yöntemleri ile satınalma, sözleşme yönetimi ve raporlama işlemleri konusunda deneyimli olmak 

tercih sebebidir.  

● İyi derecede İngilizce bilmek tercih sebebidir. 

 

  



T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun adayları, 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 14.08.2017 tarihinde saat 18.00’a kadar 

aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. (NOT: BAŞVURU 

NUMARASI VE İŞİN ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)  

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 giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır. 

Başvuru Adresi: 

       Adres:     Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Adnan Saygun Caddesi No: 55  

E Blok  1. Kat Satınalma Birimi   

06100 Sıhhiye, Ankara 

Elektronik Posta: kubra.akpinar@saglik.gov.tr  
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