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BİRLİK İÇİ FATURA İŞLEMLERİ 
 

Amaç  : Kamu Hastaneleri Birliği çatısı altındaki kurumların birbirleri arasında 
yaptıkları mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak faturalama işlemlerinin yapılmasını 
sağlamaktır. 
 
Kapsam : Aynı veritabanı üzerinde çalışan veya tetkik istemleri dış tetkik bağlantısı ile 
sağlanan kurumların birbirleri ile yaptıkları mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak yapılması 
gereken faturalandırma işlemleri Birlik İçi Anlaşmalı Tetkik Fatura İşlemleri ekranı 
kullanılarak yapılabilir. Aynı veritabanı üzerinde mal veya hizmet ile ilgili olarak; 
 
1 – İstemi yapan  kurum 
2 – İstemi karşılayan ve gerçekleştiren kurum taraf olacaktır.  
 

Buna göre istemi yapan kurum tarafından istem yapılır ve kaydedilir. İstemi 
karşılayan kurum tarafından da yeni bir başvuru kaydı açılmaksızın istemin yapıldığı kayıt 
üzerinde isteme konu olan mal veya hizmetler ile ilgili işlem tamamlandıktan sonra onay 
işlemleri yapılır. Artık aynı istem satırı üzerinde istemi yapan kurumun istem kaydı ve istemi 
gerçekleştiren kurumun onay kaydı bulunmaktadır. Birlik İçi Anlaşmalı Tetkik Fatura 
İşlemleri ekranında bu kayıtlar sorgulanarak listelenir ve faturalandırma işlemleri yapılır. 
Tanımlar : Birlik içi fatura işlemlerinin yapılabilmesi için bazı tanımlamaların yapılması 
gerekmektedir. İlk olarak Yeni Hastane Tanımları ekranında istemi yapan kurum 
seçilerek hastane birlikleri sekmesinde yer alan Birlik İçi Hizmet Fatura Kurumu 
alanının doldurulması gerekmektedir. 
 

 
 
 Bu tanım işleminden sonra Kurum Kart Tanımları ekranı açılarak Birlik İçi Hizmet 
Fatura Kurumu olarak belirlenen kurum sorgulanır. Fatura ve Ücret Bilgileri sekmesinde yer 
alan  İndirim % Bilgileri tabında her hizmet grubu için protokol veya yazılı anlaşmada 
belirlenmiş indirim oranları tanımlanır ve Kurum İndirimi Uygulansın seçeneği 
işaretlenir. 
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Kullanım : Menü arama kısmında Birlik İçi Anlaşmalı Tetkik Fatura İşlemleri 
menüsü bulunur. 
 

 
 
 Menü seçimi ile birlikte aşağıda görülen ekran açılacaktır. Ekranın sol tarafında iki 
grid yer almaktadır. Bunlardan üstte yer alan gridde sorgulama sonucunda faturalanacak 
hizmetler listelenirken aşağıda yer alan gridde de sorgulama kriterlerine göre daha 
önceden oluşturulmuş faturalar listelenecektir. Ekranın sağ tarafında ise Birlik İçi Faturaya 
konu olan hizmetlerin sorgulanabilmesi için kullanılacak sorgu kriterleri yer alır. Bunlar; 
 

- Hizmet istem tarihi 

- Hizmet istemini yapan kurum 

- Hizmet grubu 

- Hizmeti gerçekleştirecek ve faturayı düzenleyecek kurum 

- Hizmetin gerçekleştirildiği cihaz 
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- Hizmetin fatura dönemi seçenekleridir. Bu kriterlere göre hizmet sorgulaması 

yapılacaktır. 

 
 
 Aşağıdaki resimde görüldüğü istem tarih aralığı girildikten sonra gibi istemi yapan 
ünite ve fatura ünitesi seçilir. Hizmet türü ve fatura dönemi seçildikten sonra sorgula 
butonu ile kriterlere uyan istemlerin sorgusu yapılır.  
 

 
 
 Belirlenen kriterlere göre sorgulanan kayıtlar ekranın sol üst tarafında yer alan 
gridde listelenecek, sol altta yer alan gridde de daha önce düzenlenmiş faturalar 
listelenecektir. Bu listeleme işlemi yapıldıktan sonra fatura tuşu ile fatura kaydı 
gerçekleştirilir. Excele Aktar butonu yardımıyla da listelenen kayıtlar Excel ortamına aktarılır. 
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 Düzenlenmiş faturaların gösterildiği gridde üç adet fonksiyon tuşu bulunmaktadır.  
Bunlar; 

- Fatura Göster  

- Tetkik Listesi Göster 

- Fatura İptal fonksiyonlarıdır. 
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 Fatura Göster butonuna basıldığında düzenlenmiş olan faturanın yazdırılması için 
gerekli fatura formu açılacaktır. Böylece faturanın aynı ekrandan yazdırılması sağlanmıştır. 
 

 
 

 
 
 Tetkik Listesi Göster butonuna basıldığında ise faturaya konu olan istemlere ait 
tetkik listesi hasta bazında görüntülenecektir. Bu liste üzerinde hizmetin SUT birim fiyatı 
yanında eğer hizmet alımı için iki kurum arasında herhangi bir indirim oranı belirlendi ise 
bu indirim tutarı ve indirim sonrası fatura tutarı satır satır gösterilebildiği gibi özet olarakta 
gösterilebilmektedir.  
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 Eğer düzenlenen fatura iptal edilmek istenir ise İptal butonuna basılır. İptal işleminin 
neden yapıldığına dair Bilgi Talebi alınır. Bilgi girişi yapıldıktan sonra Tamam tuşuna 
basılırsa fatura iptal edilmiş olur. 
 

 
 
Detaylar : Birlik içi fatura ekranı açılıp sorgulama kriterlerinden gerekli seçimler 
yapıldıktan sonra sorgula tuşu ile sorgulama yapıldığında sistem istemi yapan ünite 
tarafından istenmiş ve fatura ünitesi tarafından gerçekleştirilmiş olan HFISKAL kayıtlarını 
bulur ve listeler. Fatura butonuna basıldığında ise önce birlik içi hizmet fatura kurumu 
olarak belirlenen kurum kaydı bulunur. Kurum kartında yer alan indirim oranları hizmet 
gruplarına göre kontrol edilir. Bu indirim oranlarına göre listelenen hizmetler hizmet 
gruplarına göre gruplandırılır. “Dış Tetkik Ücretleri” adıyla kayıtlı hasta aranır. Yoksa bu 
isimde yeni bir hasta kartı açılır. Bu hasta için bir poliklinik işlem kaydı oluşturulur. Hizmet 
gruplarına göre gruplandırılan hizmetler için fiş satırları oluşturulur ve oluşturulan poliklinik 
işlem kaydı üzerine işlenir. İşlenen hizmet satırındaki FS_KEY değerleri sorgulama 
sonucunda o gruba giren hizmetlerin HFISKAL satırlarındaki AMBULFS_KEY alanlarına 
yazılır. Ayrıca HFISKAL tablosunda saklanan hastane kayıtları için HFKDET tablosunda 
detay satırlar oluşturulur. Bu tabloya hizmet fatura kaydı yapıldıktan sonra oluşturulan 
işlemin PI_KEY değeri ve aynı zamanda oluşturulan faturanın FT_KEY değeri yazılır. Bunun 
yanı sıra her bir hizmet satırı için hizmetin normal fiyatı ve indirim tutarı değerleri FIYAT ve 
FATIND alanlarında tutulur. Faturanın düzenlendiği kurum bilgisi KR_KEY alanında 
tutulurken hizmetlerin gruplandırılması ile “Dış Tetkik Ücretleri” adlı hasta hesabında açılan 
HFISKAL satırlarının FS_KEY değeri FS_KEY alanında, hastane kayıtlarının tutulduğu 
HFISKAL.AMBULFS_KEY değeri de AMBULFS_KEY alanında tutulur. Düzenlenen faturanın 
iptal edilmesi durumunda oluşturulmuş bu detay satırlar silindiği gibi sorgulanan kayıtların 
HFISKAL.AMBULFS_KEY değerleri de silinerek yeni sorgulamada faturalanmamış 
hizmetlerin tekrar listelenmesi sağlanmıştır.  


