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Konu : İl Sağlık Müdürlükleri İşçi Tespit

Sistemi

Bilindiği üzere İl Sağlık Müdürlüklerinin hizmet alımları kapsamında çalıştıracakları personel sayılarının
tespitinde kullanılmak üzere Başkanlığımızın resmi web sayfası www.sgb.saglik.gov.tr adresinin "Web
Uygulamaları" bölümünde "İşçi Sayısı Tespit Sistemi" linkinden veya doğrudan http://sgbiscitakip.saglik.gov.tr
adresinden ulaşılarak veriler üçer aylık dönemler halinde güncellenmektedir. 05/02/2013 tarihli ve 360 sayılı
yazımızda belirtildiği üzere güncellemenin yapılması için sistem her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının
ilk 7 (yedi) işgününde veri girişine açılmakta ve veri girişleri yapılmaktadır. İşçi Sayısı Tespit Sisteminde hizmet
alımlarında çalışan personelin çalıştığı birim ve yaptığı işin belirlenmesine yönelik ek düzenlemeler yapılmıştır.
Veri girişlerinde dikkat edilecek hususlar:

1. “Komisyon Üyesi Bilgileri”, “Kurum Bilgileri”, “112 Acil İstasyon Bilgileri” ve “Personel Bilgileri”
bölümlerinde istenilen veriler eksiksiz bir şekilde girilecektir.

2. “Hizmet Alımı Bilgileri” bölümünde yer alan;

- “İhale Kayıt Numarası” bölümüne EKAP üzerinden verilen numara tam olarak yazılacaktır.
- “İhale Adı” bölümüne ihale dokümanında yer alan EKAP’a giriş yapılan ihale adı kısaltılmadan

aynı şekilde açıkça yazılacaktır.

- “Hizmet Alım Türü” bölümünden hizmet kolu seçilecek ve söz konusu hizmet kolunda çalışan
personel sayısı “Personel Sayısı” bölümüne yazılacaktır.

- “Hizmet Alımlarında Çalışan Personelin Fiili Çalıştığı Hizmet Kolu” tablosuna ise “Personel
Sayısı” bölümüne girilen personelin fiili olarak görev yaptığı hizmet koluna göre tabloda yer alan
bilgiler doğrultusunda girilecektir.

- “Bütçe Kaynağı”, “Sözleşmedeki İşin Başlangıç Tarihi”, “Sözleşmedeki İşin Bitiş Tarihi” vb.
diğer bölümlere istenilen bilgiler eksiksiz bir şekilde girilecektir.

İşçi Sayısı Tespit Sistemi 07.07.2014 tarihi saat 18.00 e kadar açık olup, istenilen verilerin girilmesi
hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hakan AKSU
Bakan a.

Bakan Müşaviri
DAĞITIM:
Gereği:
81 İL VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f43affbe-cebb-4b30-b39d-3492d6e70166 kodu ile erişebilirsiniz.


