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Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı 

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

Mühendisliği Danışmanı alınacaktır.  

 

Kısaca Görev Tanımı  

Danışman, KÖİ modeli ile hayata geçecek sağlık yatırımları kapsamında aşağıdaki çalışmaları 

gerçekleştirecektir. Bununla birlikte danışman, kurumsal kabiliyetin arttırılması ve teknik 

altyapının güçlendirilmesine yönelik aşağıdaki maddelerde tanımlanan işleri 

gerçekleştirecektir. 

 

1. Tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasının geliştirilmesi projesi kapsamında elde edilmiş olan 

bilgi ve deneyimi şehir hastaneleri tasarım ve uygulama süreçlerine taşımak, yapılan 

çalışmanın niteliği ve ihtiyaçlarına paralel alanlarda teknik raporlar düzenlemek, teknik destek 

sağlamak, 

2. Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Veri Bankası (EUDAMED) konusunda elde edilmiş olan 

bilgi ve deneyimi proje/tasarım ve uygulama aşamalarında kullanarak talep edilen 

raporlamaları hazırlamak, 

3. Biyomedikal Cihazların Kalite Kontrol ve Kalibrasyonu ile ilgili mevzuat ve çalışmalar 

konusunda elde ettiği bilgi ve deneyimin ülkemizdeki hastanelere uygulanabilirliği için 

çalışmalar yürütmek, çalışma sonuçlarını tasarım süreçlerine aktarmak, 

4. Projenin mimari ve yapısal niteliklerinin geliştirilmesi ve işletme standartlarının 

oluşturulması fazlarında, standardizasyon ve akreditasyon ile personel eğitimi, kesin ve 

uygulama projelerinin incelenmesinde hizmet vermek, 

5. Mimari tasarımda biyomedikal cihazların konuşlandırılmasında, konumlandırılmasına 

katkı sağlamak,   

6. KÖİ projelerinde biyomedikal cihazların akreditasyon, kalibrasyon, yenileme, tamir ve 

bakım hususlarında proje çalışmalarına destek olmak, 

7. Mimari tasarım aşamasında diğer danışmanlarla ortak çalışma yaparak standartların 

oluşturulmasına katkı sağlamaktır. 

8. Mahallerde kullanılacak medikal cihazların listesini (Room by Room Equipment List) 

hazırlamak 

9. Tıbbi cihazların nerelerde kullanılacağının listelerinin ( List of Quantity)  hazırlanması 

10. Biyomedikal ve radyasyon güvenliği alanında uluslararası standartları, rehber 

dokümanları ve literatürü takip ederek idareye rapor sunmak, 

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

için yerli ve uluslararası standartlar bir arada değerlendirilerek sağlık yatırımlarında 

kullanılmak üzere yeni teknik şartnameler hazırlanmasında yer almak,  

12. Biyomedikal cihazlarla ilgili olarak, teknolojik gelişmeleri takibini yapmak ve Sağlık 

sistemine adaptasyonu konusunda destek olmak,  

13. Kesin ve uygulama projelerinin; biyomedikal cihazların konumlandırılması ve işlevselliği 

açısından tasarım kriterlerine ve programına uygunluğu açılarından değerlendirmek, 

14. Kurum personeli ile birlikte çalışma yürütüp kurumsal kabiliyetin artmasına katkı 

sağlanmak, 

15. İş kapsamında yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, çalıştay, kongre vb. etkinliklere 

katılım ve katkı sağlamak 



16. Mimari ve mühendislik projelerinin birbiri ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek, 

uyumsuzluk halinde mesleki telif haklarını göz önünde bulundurarak uyumsuzlukları 

giderecek proje değerlendirme raporlarını sunmak. 

17. Görev ve sorumlulukları doğrultusunda idarece verilecek diğer işleri yapmak.  

 

Adayda Aranılan Özellikler  

Minimum nitelikler şunlardır; 

 

 Üniversitelerin biyomedikal mühendislik veya biyomühendislik bölümlerinden mezun 

olmak (Tercihen yüksek lisans / doktora çalışması yapmak) veya biyomedikal 

mühendisliği veya biyomühendisliği alanında yüksek lisans/doktora yapmış olmak 

kaydıyla elektrik/elektronik mühendisliği veya makine mühendisliği veya tıbbi 

teknolog lisans programını bitirmiş olmak), 

 En az 4 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 

 En az 200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama projesi 

aşamasına kadar olan süreçte görev almış olmak, 

 En az 2 yıllık sağlık yapılarının medikal ve tıbbi cihaz planlaması konularında 

deneyime sahip olmak, 

 Tercihen İngilizce biliyor olmak,* 

 Tercihen medikal ve tıbbi cihaz planlaması konularında yöneticilik yapmış olmak ve 

uygulama maliyetleri konusunda deneyim sahibi olmak, 

 Tercihen kamu ihalelerine yönelik teknik şartname çalışmalarında bilgi ve tecrübeye 

sahip olmak, 

 Seyahate engel durumu bulunmamak, 

 Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak. 

 

 
*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 binasında ve/veya idarenin belirteceği yerde görev yapacaktır.  

 

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 25/05/2016 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 : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

ADRES: SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI, ZİYA GÖKALP CADDESİ NO: 40 

KAT:6 KOLEJ / ANKARA   


