
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

 

 

Sayı : 49022165/ 

Konu : EKOBS kullanımı  

 

___________________________________________________________________________ 

TKHK, İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Ek Ödeme Daire Başkanlığı 

Adres: Nasuh Akar Mahallesi, Ziyabey Cad., 1407. Sokak, No:4, Balgat/Çankaya/ANKARA  

Telefon:0 312 705 15 04       Fax: 0 312 705 14 35                Bilgi İçin: F.ALTUNTAŞ 

 

 

 

 

 

 Bilindiği üzere Kurumumuzca bir süredir merkezi bir ek ödeme hesaplama sistemi 

olan Ek Ödeme Bordro Sistemi (EKOBS) uygulamaya konulmuştur.   

 Bu kapsamda her bir Kamu Hastane Birliğinde “Birlik EKOBS Koordinatörü” 

belirlenerek EKOBS kullanımının takibini ve koordinasyonunu sağlama konusunda 

görevlendirilmiştir.  

 EKOBS’da ek ödeme hesaplamalarının yapılması gerekmekte olduğu bugüne kadar 

ekli listede de yer alan çalıştay, toplantı, duyuru ve genel yazılarımız ile defaatle 

bildirilmiştir. 

 Birlik EKOBS Koordinatörleri ile yapılan toplantılarda ve telefon ile yapılan 

istişarelerde, tüm uyarılara rağmen sağlık tesislerindeki kullanıcıların sistemi gerekli titizlikte 

ve disiplinle kullanmadıkları, bu nedenle istatistiki çalışmalarda EKOBS kullanım oranlarının 

istenilen düzeye ulaşmadığı görülmüştür. Söz konusu duruma ilişkin olarak, sağlık 

tesislerindeki kullanıcıların, EKOBS kullanımında yaşadıkları sıkıntıları ön plana çıkardıkları 

görülmüştür. Ancak bu konuda; 23.10.2015 tarihinde gerçekleştirilen EKOBS İl 

Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısında 2015 Ekim ayına ait veri girişlerine ilişkin 

olarak Kurumumuzca gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca, bazı Genel Sekreterlikler 

kendilerine bağlı tüm sağlık tesisleri ile birlikte ek ödeme bordrolarının tümünü EKOBS 

üzerinden yapmaktadır.  

 Kurumumuzda 23.10.2015 tarihinde gerçekleştirilen EKOBS İl Koordinatörleri 

Değerlendirme Toplantısında, Kurumumuza bağlı tüm sağlık tesislerinin 2015 Ekim ayına ait 

ek ödeme hesaplamalarının tümünün EKOBS üzerinden tamamlanmasının ehemmiyet arz 

ettiği bildirilmiş olup, tüm sağlık tesislerinin ivedilikle, “2015 Ekim ayı” ve devam eden 

aylarda hesaplamalarını doğrulayarak onaylamaları gerekmektedir. Bu nedenle, EKOBS İl 

Koordinatörlerinin Genel Sekreterlikler ve bağlı sağlık tesislerinin ek ödeme hesaplamalarını 

EKOBS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri hususunda takipçi olmalarına yönelik 

talimatlandırılmaları gerekmektedir. Mali Hizmetler Başkanı denetiminde, gerekli iş ve 

işlemlerin ivedilikle yürütülmesi hususunda;  
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