
TARİH FAALİYET TÜRÜ İÇERİK DUYURU METNİ 

27.05.2013 GENEL YAZI 

15.10.2014

17.10.2014
ÇALIŞTAY 

10.12.2014 DUYURU

01.01.2015 tarihi itibariyle ek ödeme 

hesapla aları ı  EKOB“ üzeri de  yapıl ası 
zorunludur duyurusu

 Ek öde e hesapla aları ile ilgili verileri  Kuru u uz tarafı da  kapsa lı ir şekilde a aliz ve 
raporla ası ı  yapıla il esi içi  ek öde e hesapla aları ı  Merkezî Ek Öde e Hesapla a 
Yazılı ı  üzeri de  yapıl ası gerek ektedir.
      Bu a açla Kuru u uza ağlı “ağlık Tesisleri de ek öde e hesapla aları da görevli ute etleri  
eğiti leri . .  - . .  tarihleri arası da gerçekleştiril iş olacaktır.
            Merkezî Ek Öde e Hesapla a Yazılı ı  . .  tarihi iti arıyla uygula aya ko ulacak olup 
tü  sağlık tesisleri izi  söz ko usu yazılı ı kulla ı ı zoru ludur. “ağlık Tesisleri izce Merkezî Ek 
Öde e Hesapla a Yazılı ı a uyu  kapsa ı da düze le e ve hazırlıkları  sağla ası hususu da 
gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

            Ko u u  Birliği iz dâhili deki tü  sağlık tesisleri e ivedilikle duyurul ası gerek ektedir. 

05.01.2015 DUYURU

. .  tarihi iti ariyle test orta ı da  gerçek 
ortala a gecilek, siste de hesapla aları  EKOB“ 
üzeri de  yapıl ası zoru ludur duyurusu

KURUMUMU)CA UYGULAMAYA KONULAN EK ÖDEME HE“APLAMA PROGRAMI  İLE İLGİLİ KULLANICI 
EĞİTİMLERİ, “AĞLIK TE“İ“LERİ VE GENEL “EKRETERLİK BÜNYE“İNDEKİ TÜM EK ÖDEME 
MUTEMETLERİNİ KAP“AYACAK ŞEKİLDE / /  İLE / /  TARİHLERİ ARA“INDA 
TAMAMLANMIŞTIR.
1  OCAK  İTİBARI İLE PROGRAMDA TE“T ORTAMINDAN GERÇEK ORTAMA GEÇİLECEK OLUP EK 
ÖDEME İLE İLGİLİ TÜM HE“APLAMALARIN “Ö)KONU“U EK ÖDEME HESAPLAMA PROGRAMI” 
ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ZORUNLUDUR. KONUNUN ÖNEMİNE BİNAEN GENEL 
SEKRETERLİĞİNİZCE VE BAĞLI TÜM SAĞLIK TESİSLERİNİZCE GEREKLİ HASSASİYETİN GÖSTERİLMESİ VE 
HERHANGİ BİR AKSAKLIĞA MEYDAN VERİLMEMESİ İÇİN TÜM TEDBİRLERİN ALINMASI ÖNEMLE 
DUYURULUR.

 03.12.2014

23.12.2014
ÇALIŞTAY 

EKOBS  BİLDİRİM ÇİZELGESİ 

Ye i oluşturulacak ola  Merkezi Ek Öde e Hesapla a “iste i e uyu u  sağla ası hususu da Ge el Yazı 

EKOB“ Pilot Uygula a Çalıştayı Notte Otel

Mute et Eğiti  Topla tısı Ge el “ekreterlik ute etleri dahil tü  saha   Büyük A adolu Otel  



10.02.2015 DUYURU

 Ocak -Şu at-Mart  dö e i de he  yerel 
sistemlerden hem EKOBS üzerinden hesaplama 

yapıla ilecek duyurusu

EKOB“’ da karşılaşıla  azı aksaklıkları  gideril esi a acıyla siste de gü celle e çalış aları 
yapıl aktadır.
Ek öde elerde gecik eye se e iyet veril e esi a acıyla;
Ek Öde e Hesapla a Yazılı ı Uygula a Çalıştayı’ da ildirildiği üzere dö er ser aye sa it öde esi 
ve perfor a sa dayalı ek öde e hesapla aları  yılı ı  ilk üç ayı Ocak-Şu at-Mart  oyu ca, he  
EKOB“ üzeri de  he  de yerel hesapla a siste leri de  yapıla ilecektir. Ek öde e hesapla aları ı 
yerel siste lerde  yapa  tü  kuru ları  utlaka EKOB“ üzeri de  de ay ı dö e e ait hesapla aları 
yaparak ordroları ı o ayla ış ol aları gerek ektedir. Aksi halde so raki dö e lerde hesapla alar 
ta a e  EKOB“ üzeri de  yapılacağı da ; atrah, ahsuplaş a, aylık ahsuplaş a gi i hesapla a 
kale leri de hatalar oluşacaktır.

12.03.2015

13.03.2015
EĞİTİM TOPLANTI“I 

18.03.2015

19.03.2015
EĞİTİM TOPLANTI“I 

23.03.2015

26.03.2015
ÇALIŞTAY 

01.04.2015 GENEL YAZI 

20.04.2015 DUYURU 
EKOB“'da Mart  Ayı Bordro Hesapla aları Hakkı da 
Duyuru 

- 7/ /  tarihleri arası da gerçekleştirile  EKOB“ çalıştayı da gü de e gele  hususlara ilişki  
olarak EKOB“’ ta gü celle e çalış ası ta a la ıştır.

 Mart ayı da  iti are ;  tü  D““Ö/ 7  sa it öde eleri Kıst öde eleri dahil  ve perfor a s 
öde eleri i  siste de hesaplatılarak dö e leri  o ayla ası gerek ektedir.
“iste de yapıla  gü celle e çalış aları ı  ardı da , o ayla a ış ordroları  sili erek ye ide  
oluşturul ası gerek ektedir.
Daha ö ce hesapla aları doğrula arak o ayla a  perfor a s dö e leri de, o ay kaldır a ya da 
dö e  sil e işle i i  yapıl ası a gerek ulu a aktadır.
EKOB“’ a ilişki  tü  hususlarda; Birlik EKOB“ Koordi atörü ile irti at kurul ası gerek ektedir

Ek Öde e Hesapla a Yazılı ı Mute et Eğiti i Topla tısı  Afiliye Hasta eler . Grup TKHK Fara i Topla tı “alo u  

Ek Öde e Hesapla a Yazılı ı Mute et Eğiti i Topla tısı  Afiliye Hasta eler . Grup TKHK Fara i Topla tı “alo u

EKOB“ Eğitici Eğiti i Çalıştayı Bera Otel

Birlikte EKOB“ Koordi atörleri i  görevle diril esi hakkı da Ge el Yazı ve Birlik EKOB“ Koordi atörleri Listesi Duyurusu



05.06.2015 DUYURU
EKOB“'da Mayıs Ayı Bordro Hesapla aları Hakkı da 
Duyuru 

 Ek Öde e Hesapla a “iste i EKOB“ ’ta  yılı Mayıs ayı sözleş eli 7 -D““Ö, irlik ordroları ve 
“ağlık Tesisleri de görevli perso el içi  7 -D““Ö, perfor a s ek öde e hesapla aları ı  EKOB“ 
üzeri de ta a la ası gerek ektedir.
       EKOB“’da perso eli  kuru da  ayrılış ve geçici görevle dir e tarihleri i  za a ı da giril e esi 
diğer sağlık tesisleri i  ek öde e hesapla aları da gecik eye ede  ol aktadır. Bu tür aksaklıklara 
yol aç a ak içi  perso el ayrılış ve geçici görevle dir eleri i  za a ı da EKOB“ üzeri de  yapıl ası 
gerekmektedir.

            Hesapla alar ile ilgili hususlarda; İli izdeki Birlik EKOB“ Koordi atörü ile irti at kurul ası 
gerekmektedir.

02.09.2015 DUYURU 
EKOB“’ ta Dö e leri  Düze li Oluşturularak 
Hesapla aları  Yapıl ası Hakkı da Duyuru

EKOB“’ ta aylar iti ariyle dö e leri  düze li oluşturularak hesapla aları  yapıl ası hakkı da duyuru 
(Önemli!!)  

Te uz  ek öde e dö e i e ilişki  veri girişleri i  ve hesapla aları  kuru ları ız tarafı da  
yapıl adığı görül üştür. Tü  irlik ve sağlık tesisleri i  ir a  ö ce veri girişleri i yaparak 
hesapla aları ı ivedilikle ta a la aları gerek ektedir.
 Karşılaşıla  pro le lerle ilgili Birlik EKOB“ Koordi atörü ile irti at kurulacaktır.

23.10.2015 TOPLANTI 
Ek Öde e Bordro “iste i EKOB“  İl Koordi atörleri ile Değerle dir e Topla tısı
EKOB“ üzeri de  Eki  ayı hesapla aları ı  ta a la ası gerek ektedir.


