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T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/13884,makam-onayipdf.pdf?0  linkinde yer alan 10.01.2018 

tarih ve 23642684-010-99-E.99-47 sayılı yazısı gereği ilgili mevzuat gereğince Kamu Sağlık Hizmetleri Satış 

Tarifesi’nde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi Ek-1 Fiyat Tarifeleri Usül ve 

Esasları 17. Maddesinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

a) Ek-2 “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”, Ek-2A “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı 

Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”, 01.02.2018 tarihinde, EK-6 “TÜRKÖK Yurt Dışı Fiyat 

Tarifesi’, Ek-7 “Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi” ve EK-8 “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri ve 

Analiz Bilgileri Rehberi” yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

Buna göre; 

Sisoft Webhbys üzerinde çalışmalar tamamlanmış gerekli güncellemeler için aşağıdaki işlemlerin 

yapılması gerekmektedir. 

1 – Sisoft Webhbys’nin 120 veya üst sürümü task sunucusuna yüklenmelidir. (Sürüm aktif edilmediği 

sürece merkez sunuculara yükleyip çalıştırmayınız.) 

2 – Zamanlanmış görevler menüsünden 223 numaralı task çalıştırılmalıdır.  

Bu işlem için Resim 1’de görüldüğü gibi kontrol paneli ekranında Sistem Durumu butonuna 

tıklanarak açılan alt menülerde Zamanlanmış Görevler seçilir. 

 

Resim 1 

Açılan görev yöneticisi ekranında Yeniden Çalışma seçeneği Tümü olarak seçilip arama çubuğuna 

223 yazılarak 223 numaralı taskın listelenmesi sağlanır. (Resim 2) 

 

Resim 2 



 

 

F3 Düzenle tuşuna basılarak açılan Zamanlanmış Görev ekranında İlk Çalışma Zamanı 

düzenlenerek taskın çalışması sağlanır. (Resim 3) 

 

Resim 2’de yer alan İşlemler sekmesinden taskın çalıştığı ve Bitiş Zamanı alanının doldurulduğu 

konrol edilir. 

6 – Bitiş tarihi alanı doldurulduktan sonra ilgili yazı gereği yapılan değişiklikler kontrol edilir. 

7 – Taskın çalıştırılması sonucunda; 

- Tarifelere yeni eklenen hizmetlerle ilgili ücret kart tanımları ve sistemde olmayan hizmet kartları 

otomatik olarak eklenir. Oluşturulan yeni hizmet kartlarındaki fiyatlar sekmesi de 01.02.2018 

geçerlilik tarihi olmak üzere doldurulur. 

- Fiyat değişikliği yapılan hizmet kartlarında fiyatlar sekmesinde 01.02.2018 tarihinden geçerli 

olmak üzere Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi için Hastane ve Sağlık Turizmi ile Turistin Sağlığı 

Fiyat Tarifesi için Özel Fiyat5 satırları eklenir. Eğer Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Fiyat Tarifesi 

için oluşturulan kurumların fiyat tanımları Özel Fiyat5 dışında bir fiyat türünde tanımlandı ise ya 

da özel bir düzenleme yapıldı ise güncellemelerde daha önceki düzenlemeler dikkate alınarak 

işlem tesis edilmelidir. 

- Tarifelerden çıkarılan hizmet kartlarında 01.02.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu Sağlık 

Hizmetleri Fiyat Tarifesi için Hastane ve Sağlık Turizmi ile Turistin Sağlığı Fiyat Tarifesi için Özel 

Fiyat5 satırları eklenir ve bu satırlardaki aktif alanı Pasif şeklinde belirlenerek belirtilen tarih 

sonrasında hizmetlerin kullanımı engellenir. 

- Hizmet kodları değiştirilen hizmetler için daha önceden oluşturulmuş ve kullanılmakta olan 

hizmet kartı var ise bu hizmet kartı değiştirilmez. Yalnızca ilgili hizmet kartının fiyatlar 

sekmesinde eski kodlara ait satırlar için aktif alanı Pasif ve yeni kodlara ait satırlar için aktif alanı 

Aktif olarak ayarlanır.  

 


