
Sayfa 1 / 4 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  

SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

               

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ 

KAPSAMINDA  

 

SEKTÖR ANALİZİ VE AKREDİTASYON KOORDİNASYON  

DANIŞMANI  

BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI  

İÇİN  

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

 

İkraz No: 8531-TR  

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi   

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020 

Başvuru Numarası: SAGEM/2017/CS/E.2.1.2.1/IC/1 

İşin Adı: Sektör Analizi ve Akreditasyon Koordinasyon Danışmanı 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 14.02.2017 

Son Başvuru Tarih ve Saati: 01.03.2017 tarihinde saat 18.00 

 

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 hâsılasının bir kısmı işbu ilan konusu danışmanlık 

hizmetleri için yapılacak ödemelerde kullanılacaktır.  

 

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) Uzaktan 

Sağlık Eğitimi Sistemin (USES) ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyonu ve eğitim 

içeriklerinin kredilendirilmesi sürecinde yürütülecek çalışmaların koordinasyonu için iki 

aşamalı, rapor bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alacaktır. İşin Mart 2017 içinde başlatılması 

planlanmaktadır. Ayrıntılı İş Tanımı Ek’tedir.  

 

Beklenen Hizmetler: 
 

Bireysel Danışman aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirecektir:  

 

1. Faz: 

 

• Ulusal ve uluslararası sektör analizinin, birim düzeyinde yürütülmüş mevcut 

çalışmaları da kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve akreditasyona önerilecek 

kurumlar ile ilgili değerlendirme raporunun hazırlanarak idareye sunulması, 

 

• Mevcut durum tespiti ve ihtiyaç analizine yönelik çalışmaların koordine edilmesi ve 

saha danışmanı işbirliğinde raporlanması, 

 

• Sektör ve ihtiyaç analizi doğrultusunda,  akreditasyona yönelik yapılacak çalışmalar 

için bir eylem planının hazırlanarak idareye sunulması, 

 

• Bakanlığımızın genel anlamda uygulamış olduğu yüz yüze ve uzaktan eğitim 

programlarından yararlanmış personel ile ilişkili geliştirilecek olan eğitim bilgi veri 

tabanı hazırlanmasında Kurum personeline danışmanlık verilmesi, yazılı önerilerde 

bulunulması, 
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• Proje fazlarında gerçekleştirilecek tüm çalışmaların; Ulusal ve Uluslararası eğitim, 

toplantı, kongre, gezi, çalıştay vb. organizasyonlara katkı, öneri ve katılım sağlanması, 

 

• Proje süresince her faz sonrası istatistiki değerlendirmeleri de kapsayan tamamlanmış 

çalışmaların ilerleme ve değerlendirme raporlarının ve yeni fazda planlanan 

çalışmalara ilişkin eylem planlarının hazırlanması, 

 

• Projenin gerçekleştirilmesinde ve ilgili tüm süreçlerin yürütülmesinde idarenin 

işbirliğinde planlama ve koordinasyon görevi üstlenmesi,  

 

• Yayın özelliği taşıyan araştırma sonuçlarının ve çalışma raporlarının ve/veya bilimsel 

makalelerin yayınlanmadan önce revizyonlarının yapılması aşamasında SAGEM’e 

destek sağlaması, 

 

 

 

2. Faz: 

 

(İkinci aşamaya, birinci aşama sürecinde hazırlanan raporların İdare tarafından 

değerlendirilmesi sonucunda ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları ile ilgili 

alınacak nihai karara göre geçilecektir.) 

 

 Uzaktan eğitim kalite kriterlerinin belirlenmesi, uzaktan eğitim içerik ve eğitim 

niteliklerinin Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanımlanması, eğitim sisteminin ve 

eğitim içeriklerinin bu doğrultuda revize edilerek geliştirilmesi, kalite kriterlerine 

uygun iş süreçlerinin ve iş tanımlarının yapılması vb. gibi çalışmalara danışmanlık 

verilmesi, ilgili sonuç raporlarının hazırlanması, 

 

 İdarenin ortak kararı ile Ulusal ve Uluslararası uzaktan eğitim akreditasyon belgesinin 

alınmasına ilişkin başvurunun yapılarak ilgili kurum ile çalışmaların başlatılması,  

 

 Başvuru yapılan kuruluşlar tarafından USES’in değerlendirilmesi ve belgelendirme 

sürecinin yönetimine danışmanlık yapılması, 

 

 Akreditasyon için gerekli İlgili iş tanımlarına uygun kılavuz, rehber ve dokümanların 

hazırlanmasında koordinasyon ve danışmanlık hizmeti verilmesi, 

 

 Bakanlığımızın genel anlamda uygulamış olduğu yüz yüze ve uzaktan eğitim   

programlarından yararlanmış personel ile ilişkili geliştirilecek olan eğitim bilgi veri 

tabanı hazırlanmasında Kurum personeline danışmanlık verilmesi, yazılı önerilerde 

bulunulması, 

 

 Proje fazlarında gerçekleştirilecek tüm çalışmaların; Ulusal ve Uluslararası eğitim, 

toplantı, kongre, gezi, çalıştay vb. organizasyonlara katkı, öneri ve katılım sağlanması, 

 

 Proje süresince her faz sonrası istatistiki değerlendirmeleri de kapsayan tamamlanmış 

çalışmaların ilerleme ve değerlendirme raporlarının ve yeni fazda planlanan 

çalışmalara ilişkin eylem planlarının hazırlanması, 
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 Projenin gerçekleştirilmesinde ve ilgili tüm süreçlerin yürütülmesinde idarenin 

işbirliğinde planlama ve koordinasyon görevi üstlenmesi,  

 

 Yayın özelliği taşıyan araştırma sonuçlarının ve çalışma raporlarının ve/veya bilimsel 

makalelerin yayınlanmadan önce revizyonlarının yapılması aşamasında SAGEM’e 

destek sağlaması, 

 

Aranılan Nitelikler:  

 

Danışmanın aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması istenmektedir:  

 

Ön Koşullar: 

 Üniversitelerin uzaktan eğitim ile ilgili bölümlerinde en az doçent düzeyinde 

akademik unvana sahip olmak, 

 Kamuda veya özel sektörde uzaktan eğitim alanında en az beş yıllık çalışma 

deneyimine sahip olmak.  

 Uzaktan eğitim ile ilgili; öğretim yönetim sistemleri, uzaktan eğitim standartları veya 

benzeri konularda ulusal ve/veya uluslararası bir projede/projelerde planlama, 

yönetim, değerlendirme ve benzeri görevlerde danışman, uzman vb. olarak çalışmış  

olmak. 

 

Tercih Nedenleri: 

 Uzaktan eğitim alanında hizmet veren Üniversitelerin ilgili bölümlerinde veya bir 

araştırma ve uygulama merkezinde yöneticilik yapmış olmak. 

 Eğitim yönetim sistemlerinin geliştirilmesi (LMS) konusunda ulusal veya uluslararası 

bir projede/projelerde çalışmış olmak,  

 Uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili ulusal ya da uluslararası bir konsey, komisyon ya 

da çalışma grubunda görev almış olmak. 

 Uzaktan eğitim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimi konularında 

araştırmalar yapmış ve/veya makale/makaleler yayınlamış olmak 

 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü 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, Ek’teki örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon 

numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını 

SAGEM/2017/CS/E.2.1.2.1/IC/1 ve işin adını Sektör Analizi ve Akreditasyon Koordinasyon 

Danışmanı - içeren Ek’teki örneğe uygun bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 01.03.2017 

tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla, faksla, postayla veya elden 

ulaştırmaları gerekmektedir. 
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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.  

 

İlgilenen danışman adayları mesai saatleri içinde – yerel saatle 09.00-18.00 arasında - 

aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilirler.  

 

Başvuru Adresi:  

 

Posta Adresi:  T.C. Sağlık Bakanlığı,  

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü  

Bayındır 1 Sokak No: 13,  

Satınalma Birimi Kat 1 Oda No: 104 

06430 Sıhhiye, Çankaya, Ankara  

Faks:  585 69 27 

Elektronik Posta: sagem.satinalma@saglik.gov.tr  

 

 

EKLER: 

Ek 1  Ayrıntılı İş Tanımı  

Ek 2 Bireysel Danışman Basvuru Formu  

Ek 3 Bireysel Danışman CV Formatı 
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