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Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere (1 adet) Makine 

Mühendisi alınacaktır.  

 

Kısaca Görev Tanımı  

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetler aşağıda ifade 

edilmiştir.  

 

• Tüm iş kalemleri (mimari, yapısal,mekanik,elektriksel,altyapı,çevre düzenleme vb.) 

için yerli ve uluslararası standartlar bir arada değerlendirilerek sağlık yatırımlarında 

kullanılmak üzere tasarım standartları belirlenmesinde yer almak 

• Mevcut Durum Analizi ile İnceleme ve Karşılaştırma Raporu hazırlanmasında görev 

almak 

• Kurum personeli ile birlikte çalışma yürütüp kurumsal kabiliyetin artmasına katkı 

sağlanmak, 

• Proje kapsamında yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, çalıştay, teknik gezi vb. 

etkinliklere katılım ve profesyonel katkı sağlamak 

• Görev ve sorumluluklarıyla ilgili İdarenin vereceği diğer işleri yapmak   

 

 

Adayda Aranılan Özellikler  

Minimum nitelikler şunlardır; 

 

• Makine Mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak. 

• Yüksek lisans yapmış olmak (tercihen Sağlık yapıları üzerine)  

• Uluslararası standartlarla yapılan en az 200 yataklı bir hastanenin mekanik tesisat 

altyapısını planlamış, uygulamış veya denetlemiş olmak, 

• En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak 

• Mekanik (kojenarasyon, trijenarasyon, pnömatik sistemler vb)  projelerinin çözümü 

ve/veya kontrolü alanında çalışmış olmak,  

• Sağlık yapıları alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak, 

• Tercihen yeşil bina sertifikası (LEED, BREAM vb.) almış bir projede yer almış olmak 

• Tercihen ingilizce biliyor olmak* 

• Seyahate engel durumu bulunmamak,  

• Tercihen AutoCad, Sap2000, SolidWorks,  vs. gibi mühendislik çizim ve hesap 

program veya programlarını kullanabilmek  

 

 

 

 
*ÜDS/KPDS/YDS en az 60 almış olmak veya bu sınavlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan ÖYSM’nin 

denklik tablosuna göre  en az 60 puanına denk gelen puanı almış olmak. veya Eğitim Dili İngilizce olan üniversiteden mezun 

olmak ya da Lisans ve/veya Yüksek Lisans Eğitiminde Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamak ya da hazırlık eğitiminden 

muafiyet kazanmış olması gerekmektedir 

 

 

 



 

 

Çalışma Yeri ve Zamanı 

  

Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Sağlık Yatırımları 

Genel Müdürlüğü,  Etüt Proje ve Emlak Dairesi Başkanlığı (Sağlık Bakanlığı Ek Bina) 

binasında görev yapacaktır. 

 

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 20.04.2016 TARİHİNE 

KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ VEYA 

ŞAHSEN BAŞVURMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.  

 

BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.  

 

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM 

YAPILACAKTIR. 

 

e-mail: cigdem.cakirca@saglik.gov.tr 

 

ADRES: SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  

ETÜT PROJE VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (SAĞLIK BAKANLIĞI EK 

BİNA) 

 

Çiğdem ÇAKIRCA 

MAHMUT ESAT BOSKURT CADDESİ UMUT SOKAK NO:19 KAT:8 ODA NO:801 

ÇANKAYA/KOLEJ/ANKARA  

 

 


