T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK “VİDEO EDİTÖRÜ” KISMI ZAMANLI BİREYSEL
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
İSTİHDAM DUYURUSU
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İkraz No: 8531-TU
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
Proje Süresi: 5 Ay (Kısmi Zamanlı)
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 06.07.2021
Son Başvuru Tarih ve Saati: 19.07.2021 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 SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri,
bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere
“Proje sürecinde ilgili eğitim programları ve ders içeriklerinin kurum bünyesinde revizyonu ve yeni ders
içeriklerinin sistemin özelliklerine göre (video çekimi,montaj.ses kaydı yapmak,ses dosyalarını
düzenlemek vb.) hazırlanması için Video Editörü” için Kısmi Zamanlı Bireysel Danışmanlık Hizmet
Alımı alınacaktır. Danışman Proje süresince kısmi zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşme
İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince
yıllık olarak yenilenebilecektir.

Başvuru Numarası

İşin Adı

Proje sürecinde ilgili eğitim programları ve ders
içeriklerinin kurum bünyesinde revizyonu ve yeni ders
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içeriklerinin sistemin özelliklerine göre (video
çekimi,montaj.ses kaydı yapmak,ses dosyalarını
düzenlemek vb.) hazırlanması için “Video Editörü”
Kısmi Zamanlı Bireysel Danışmanlık Hizmet Alımı

Beklenen Hizmetler:
Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) ve eğitimlerin standardizasyonu ve USES il
koordinatörlüklerinin oluşturulması sürecinde; mevcut eğitim programları ve ders içeriklerinin
revizyonu, sisteme yeni entegre edilecek eğitim materyallerinin (video çekimi, montaj, ses kaydı
yapmak, ses dosyalarını düzenlemek, vb.) hazırlanması ve hazırlanan videolu eğitimlerin sisteme
eklenmesi amaçlanmaktadır.
Bu danışmanlık hizmeti içerisinde ilgili Video Editörü tarafından sağlanacak hizmetlerin kapsamı
aşağıda ayrı ayrı ifade edilmiştir:
 Elektronik ders hazırlanması sürecinde, video çekimi ve montajını yaparak sisteme yeni entegre
edilecek ders materyallerini hazırlamak,
 Birim içerisinde eğitimlerde kullanılacak ses kayıtlarını yapmak, ses dosyalarını düzenlemek,
 Eğitim videolarının gerekli düzenlemelerini; kurgusunu, renklerini ve montajını yapmak,
 Birim içerisinde eğitimlerde kullanılacak animasyonları hazırlamak,
 Revizyonu gerçekleştirilecek eğitim programlarının ve sisteme yeni entegre edilecek eğitim
içeriklerinin belirlenen kriterlere uygun şekilde hazırlanmasında ilgili konu uzmanları ve USES ekibi
ile koordineli çalışarak, e-içeriğe uygun öğretim materyallerini hazırlamak,
 Elektronik kitap, kitapçık veya sunum gibi kaynakları idare tarafından belirlenen kriterlere uygun
olarak hazırlamak,
 Yapılan eğitimlerin uygulamaya geçirilmesinde diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışmak,
İdari amiri tarafından verilen, iş tanımı kapsamına giren diğer görevleri yerine getirmek
 İdari amiri tarafından verilen, İş Tanımı kapsamına giren görevleri yerine getirmek
Aranılan Nitelikler:
1- Tercihen dört yıllık üniversitelerin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema
Bölümü veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü olmak üzere lisans mezunu olmak.
2- Video çekimi, montaj, ses kaydı yapmak konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
3- Görsel materyal hazırlama, ses editleme ve animasyon yapma konularında en az 2 yıl tecrübe sahibi
olmak,
4- Uzaktan eğitim için materyal tasarlama amacı ile Adobe Animate, After Effects, Adobe Premiere,
Adobe Captivate, Audition ve Articulate programlarını ya da bunlara denk veya benzer programları
temel derecede kullanabilmek,
5- Ses uygulamaları konusunda Wavelab, Sony Sound Forge ve benzer programlardan en az birini iyi
derecede kullanıyor olmak.
Tercih Nedenleri:
1- Uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim standartları ile ilgili benzer projelerde çalışmış olmak.
2- Yapmış olduğu çalışmalarla ilgili portfolio hazırlamak ve sunmak.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri 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, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini,
telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını, Başvuru Kodunu ve işin
adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 19.07.2021 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki
adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.
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: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 5. Kat İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Satın Alma Birimi Bilkent Çankaya/Ankara
Tel:(312) 585 26 24 – 15 07
E-mail: shgm.satinalma@saglik.gov.tr
EKLER:
1. CV Formatı
2. Başvuru Mektubu Örneği
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8531-TR İkraz No’lu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
kapsamında

danışman

istihdamına

yönelik

davetinize

istinaden

SAGEM/2021/CS/E.2.1.2.2/IC/5 İhale No’lu pozisyona Proje sürecinde ilgili eğitim
programları ve ders içeriklerinin kurum bünyesinde revizyonu ve yeni ders içeriklerinin
sistemin özelliklerine göre (video çekimi,montaj.ses kaydı yapmak,ses dosyalarını düzenlemek
vb.) hazırlanması için Video Editörü Kısmi Zamanlı Bireysel Danışmanlık Hizmet Alımına
başvuruda bulunmaktayım.
Başvuruma yönelik istenilen belgeler ekte yer almaktadır.
Saygılarımla.
Tarih
Ad-Soyad
İmza

Ek: CV (1 Sayfa)

İletişim Bilgileri:
Adres
GSM

:
:

E-posta :
Tc Kimlik No

Başvurulan İhale No: SAGEM/2021/CS/E.2.1.2.2/IC/5
Başvurulan İşin Adı: Proje sürecinde ilgili eğitim programları ve ders içeriklerinin kurum bünyesinde
revizyonu ve yeni ders içeriklerinin sistemin özelliklerine göre (video çekimi,montaj.ses kaydı
yapmak,ses dosyalarını düzenlemek vb.) hazırlanması için “Video Editörü” Kısmi Zamanlı Bireysel
Danışmanlık Hizmet 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

