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ÖZET 

Sorumluluk Muhasebesi sistemi; yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesine 

yardımcı bir araç olarak  iĢletmelerin yönetim kontrol sürecine katkıda bulunabilecek 

bir sistemdir.  

Bu sistem,  yönetim yapısının karmaĢık olduğu, yönetim ve maliyet 

kontrolünün bu karmaĢıklıkla birlikte zorlaĢtığı  ve sağlık iĢletmeleri içindeki en 

önemli alt sistem olan hastanelerde, merkezkaç yönetim ve bu yönetim  sistemine 

uygun maliyet, gelir, kar ve yatırım merkezleri oluĢturularak, bu merkezlerde 

bulunan yöneticiler aracılığı ile organizasyon içinde etkin bir kontrol sürecinin 

oluĢmasına  imkan sağlayacak hem de hastane iĢletmelerinin  esas hedefi olan insan 

sağlığından ödün vermeden maliyet kontrolü sağlayabilecek,  daha kaliteli, 

performansı yüksek ve verimli iĢletmeler haline gelmesine yardımcı olabilecektir.  

ÇalıĢmada, sistemin uygulanabilirliği Konya bölgesinde, sağlık hizmeti veren 

kamu ve özel hastane yöneticileriyle yüzyüze anket çalıĢması ile değerlendirilmiĢtir.   

ÇalıĢma dört bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde sağlık sistemi ve hastane 

iĢletmeleri ile ilgili genel tanımlara yer verilmiĢ, ikinci bölümde sorumluluk 

muhasebesi sistemi değerlendirilmiĢ, üçüncü bölümde sistemin, hastane 

iĢletmelerinde uygulanma süreci belirtilmiĢ ve dördüncü bölümde Konya bölgesi 

hastaneleri üzerine sistemin uygulanabilirliği test edilmiĢ ve sonuçları hakkında 

detaylı bilgi sunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Hastane iĢletmeleri, Sorumluluk muhasebesi 

sistemi, Merkezkaç yönetim, Sorumluluk merkezleri, Yönetim kontrolü süreci 
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SUMMARY 

Responsibility  accounting system, as   an auxiliary  instrument  to  

management   accounting   and  cost    accounting,   is  a  system  that   can be  

contributed  to  the  managerial control   process   of  business   enterprises    

This  system, in  the  hospitals, where managerial  structure  is  complex and   

managerial and  cost   control become  difficult  together  with  this   complexity,     

and which  are   the  most  important  subsystem,   forming   centrifugal   

management  and    centers  of  cost,  income,  profit  and   investment suited    to  

this   management  system  via   the   managers   in   these   centers,  will   be  able to    

help   the   hospitals to become  the  enterprises in   better  quality,   higher  

performance,  and  more  efficient,  which  will   enable  to  form   both  an  effective   

control   process  in  organization  and   cost   control  that  is  the   primary  target of  

hospital  enterprises,  without  making  concession from human   health.   

In  the  study,  the   applicability   of  system   was    assessed  via   a  survey   

carried   out  with  the  managers,  who  are  present   in   public   and   private  

hospitals  serving  for  health  in  the province  Konya.   

The   study   consists   of  four  sections.  In   the  first   section,   the  general  

definitions   relevant   to   health  system  and  hospital enterprises  are   included;   in   

the  second  section,  responsibility   accounting   system  in managerial control  

process  is   discussed;  in  the  third  section,  the  application   process  of    system  

in  hospital   enterprises  is  suggested;   and  in  the   fourth  section,    the   

applicability   of  system   on   the   hospitals   of  the  province   Konya  and    the 

information  in  detail  is   presented  about   its   results.        

Keywords:  Hospital enterprises, Responsibility accounting system, 

Centrifugal  management, Responsibility  centers , Managerial  control  process 
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GĠRĠġ 

Sağlık iĢletmeleri; sağlık gibi önemli bir alanda toplumsal görevi yerine getiren 

önemli kurumlardır. Bu kurumlar içinde hastane iĢletmeleri ise farklı bir yere 

sahiptir. Hastane iĢletmeleri faaliyetleri açısından geçmiĢten günümüze en çok kabul 

gören, en organize olmuĢ kurumlar olması, örgütlenmiĢ yapısı ile sürekliliğin 

sağlanabildiği ve toplumsal anlamda sosyal sorumluluğun sağlanabileceği, toplumun 

en çok rağbet ettiği, teknolojik geliĢmeye açık ve bilimsel çalıĢmaların 

uygulanabileceği en etkin sağlık kurumlarıdır. 

Hastane iĢletmelerinde etkin bir yönetimin gerçekleĢtirilmesi bu alandaki 

hizmetin kalitesini ve verimini artıracaktır. Bu amaçla bu iĢletmelerde çağdaĢ bir 

yönetim sistemi için üst yönetimin gelecekle ilgili planlarını belirleyebilmeleri ve bu 

planlara uygun faaliyetlerin  yürütülebilmesi, etkin bir denetim ve kontrolle mümkün 

olacaktır. Sorumluluk muhasebesi sistemi yönetim açısından sağlayacağı katkı ile üst 

yöneticilere bu imkanı sağlayabilecektir. Hastane iĢletmelerinin karmaĢık yapısı ve 

matriks yapılanmasının getirdiği yönetim zorlukları ancak decentralize olmuĢ bir 

yapı ile mümkün olabilecektir. Sorumluluk merkezlerine ayrılmıĢ hastane 

iĢletmelerinin yönetimi, merkezi yönetim anlayıĢından merkezkaç bir yönetim 

anlayıĢına doğru kaydırılarak daha organize bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilecektir.  

Türkiye’ de 2000’ li yıllarla birlikte baĢlayan ve halen devam etmekte olan 

sağlıkta dönüĢüm programı ile gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan sağlık reformu ile hastane 

iĢletmelerinde verilen hizmetlerin daha etkin ve verimli olarak yapılabilmesi , 

sağlıkta kaynak israfının azaltılması, sağlığın geliĢtirilmesi ve verilen hizmetlerin 

kalitesinin artırılması doğrultusunda sorumluluk muhasebesi sistemi bu reformun 

hastane iĢletmelerinde yapılmasına yardımcı olacak bir sistemdir.  

Sağlıkta kaynak israfının asgari seviyeye indirilebilmesi için sistemin en 

önemli alt sistemi olan hastanelerde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.  

Hastane iĢletmelerinde verilen hizmetin kalitesinin artırılması, hastanelerde  maliyet 

kontrolünün sağlanması, rekabetin artırılması, özel giriĢimlerin teĢvik edilmesi bu 

iĢletmelerin etkinliğini artıracak önemli unsurlardır. Sağlık hizmetlerinin önceliğinin 

insan sağlığı olması ise ekonomik önceliklerin ikinci planda düĢünülmesini 
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gerektirmektedir. Bu durum hastane iĢletmelerinde gelire dayalı bir politika ile artı 

değer sağlamaktansa, maliyetlerin en aza indirgenmesi için yapılacak çalıĢmalarla 

kaliteden ödün vermeden maliyet kontrolünü en optimal seviyede sağlayacak bir 

sistem, hastane iĢletmelerinde uygulamaya geçirilmelidir.  

Sorumluluk muhasebesi sistemi maliyet kontrolünü sağlayacak bir sistem 

olarak hastane iĢletmelerinde kullanılabilir. Bu açıdan sorumluluk merkezlerine 

ayrılan iĢletmede yerinden denetim sağlanarak gereksiz maliyetler kontrol altına 

alınabilecek, sorumluluk merkezi bazlı bütçelerin yapılması sonucu ortaya konan 

sorumluluk raporları ile merkezler ayrı ayrı denetim ve kontrol altında 

tutulabilecektir. Böylece  kalite ve verimlilik sağlanırken maliyetler de en asgari 

seviyeye indirgenebilecektir.  

Sorumluluk muhasebesi genel olarak hastane iĢletmelerinde etkinliğin 

sağlanabilmesi için bütçeler ve sorumluluk raporları ile yönetim kontrol sürecine 

sağlayacağı katkı, karmaĢık yapıdaki bu organizasyonların sorumluluk merkezlerine 

bölünerek daha etkin yönetilmesi, sorumluluk merkezleri temelli bütçeler ile 

faaliyetlerin kontrolü, plan ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesi, yine sorumluluk 

raporları ile gelir ve gider kontrolünün sağlanması gibi hastane iĢletmelerine 

sağlayacağı faydalar dolayısı ile uygulanabilir bir sistemdir.  

ÇalıĢmanın birinci bölümünde sağlık iĢletmeleri ve bu iĢletmeler için de esas 

konuyu oluĢturan  hastaneler hakkında genel bilgiler verilecektir. Bu bilgilerin 

içeriğinde toplum için önemli bir konu olan sağlık ve bu hakkın verildiği kuruluĢlar 

olarak sağlık iĢletmelerinin modern anlamda yönetilmesi ihtiyacı, ülkeler arasındaki 

geliĢmiĢlik endeksine sağlık sektörünün etkisi, bu kurumlarda gerçekleĢtirilmesi 

gereken kalite ve verimlilik artıĢlarının  önemi ifade edilerek bir anlamda konunun 

temelini oluĢturan sorumluluk muhasebesinin önemi ortaya konmaya çalıĢılacaktır.  

Ġkinci bölümde uygulanmaya çalıĢılacak  yöntem olan sorumluluk muhasebesi 

sistemi; tanım, iĢletmeler için önemi ve iĢleyiĢi hakkında bilgiler verilecek ve 

çalıĢmanın esas konusunu oluĢturan hastane iĢletmelerinde uygulanıĢına bir geçiĢ 

sağlanacaktır.   
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Üçüncü bölümde hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebe sisteminin 

uygulanabilirliği ve  iĢleyiĢi ifade edilecektir. Bu bölüm aynı zamanda son bölüm 

olan uygulama aĢamasına da geçiĢ sağlamaktadır.  

Dördüncü ve son bölüm ise uygulama çalıĢmasını oluĢturmaktadır. Uygulama 

çalıĢmasın da Konya bölgesinde bulunan hastaneler, kamu ve özel hastaneler olarak 

iki grupta incelenmiĢtir. Hastane iĢletmelerinin iki gruba ayrılmasının nedeni Ģu 

Ģekilde ifade edilebilir; 

Sosyal devlet anlayıĢı gereği güvenlik, eğitim v.b. gibi sağlık hakkı da devletin 

vatandaĢlarına vermekle yükümlü olduğu en önemli haklardan biridir. Türkiye’ de 

kamu hastaneleri devletin bu hakkı vatandaĢlarına veren en büyük kurumlarıdır. 

Sağlık hizmetlerinin devlet aracılığı ile sağlanabilirliği artık günümüzde yeterli 

görülmemektedir. Devlet, sağlık hizmetleri sunumunu sağlayacak iĢletmeler 

kurulmasını teĢvik ederek çeĢitliliği sağlarken aynı zamanda üzerindeki asli görevi 

de paylaĢmaktadır. Sağlık hizmetinin verilmesinde kamu sağlık iĢletmeleri haricinde 

özel hastaneler de özel, vakıf  ve dernek mülkiyetine tabi olarak  da Türkiye’ de bu 

sektör içinde yer almaktadır. Kamu hastanelerinin öncelikli olarak devletin sağlık 

hizmeti sunma zorunluluğu doğrultusunda kurulmuĢ olması, özel mülkiyetin ise 

asgari iĢletmenin devamlılığı  açısından kar güdüsü ile kurulmuĢ olmaları 

doğrultusunda sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği sırasında farklılıklar 

oluĢturabilecektir.  

Bu açıdan uygulama bölümünde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği 

kamu ve özel mülkiyete bağlı hastane grupları olarak iki bölümde incelemeye tabi 

tutulmuĢtur. Değerlendirmelerde SPSS 15.0 programı kullanılarak,   sonuçları 

gruplar açısından da test edilmek sureti ile sonuçlar bu bölümde belirtilmiĢtir. 
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I. BÖLÜM 

TÜRKĠYE’ DE SAĞLIK SĠSTEMĠ VE SĠSTEMĠN ETKĠN UNSURU 

OLARAK HASTANE ĠġLETMELERĠNĠN GENEL YAPISI  

1.1. Sağlık  Sistemi Ve Sağlık Kavramı 

Sağlık ; kiĢinin fiziksel , sosyal ve ruhsal açıdan çevreyle olan düzenli uyumu 

olarak nitelendirilebilir (Cohen ve Henderson, 1992: 2). Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) ise sağlığı sadece hastalık ve sakatlık olmaması hali değil, bedensel, zihinsel 

ve sosyal olarak ta tam bir iyileĢme hali olarak tanımlamaktadır (Potter ve Perry,  

1993: 39). Bu tanımlardan hareketle sağlık sistemini; toplumun sağlık düzeyini 

yükseltebilmek için sağlıklı bireylerin sağlıklarının korunması, sağlıksız bireylerin 

sağlığına kavuĢması için yapılan planlı çalıĢmaların tümü olarak belirtilebilir 

(Toksöz, 1991: 499 ; Erginöz, 2008: 32).    

 Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ ne göre ise sağlık hakkı (Tümerdem, 1992: 

6); “Herkes gerek kendisi gerek ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım ve 

gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığını ve refahını sağlayacak uygun bir 

yaşama düzeyine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da geçim 

olanaklarından iradesi dışında yoksun bırakacak diğer hallerde güvenlik hakkının 

olduğu ifade edilmekte,  bu hakkı sağlama görevi ise bir çok ülkede anayasa ile 

devlete verilmektedir” Ģeklinde ifade edilmektedir. Türkiye’ de de bu hak; 

anayasanın 56. Maddesinde de belirtildiği üzere, bireylerin sağlık hizmetini sunma 

zorunluluğu devlete verilmiĢ bulunmaktadır. Devletin vatandaĢlarının gelirlerine 

bakmadan statü farkı gözetmeden sağlık hizmetlerinden faydalandırması yaĢama 

hakkının da bir gereğidir (FiĢek, 1983: 6). Bir toplumda sağlık hizmetlerinin  devlet 

tarafından en asgari Ģekilde sağlanması beklenirken, devletin vatandaĢlarına olan  

sosyal, eğitim, ekonomik anlamdaki yükümlülüklerini de karĢılaması gereği, sağlık 

hizmetlerinin daha aktif Ģekilde topluma sunulabilmesi için özel sağlık iĢletmelerinin 

(Bircan ve Baycan, 2004: 176) ve sağlığın geliĢtirilmesi içinde araĢtırma 

hastanelerinin de bu rolü özellikle geliĢmiĢ ülkelerde üstlenmesi ve devlete yardımcı 

olması beklenir.  



 

 

5 

 Sağlık sistemi, toplumun sosyal ve insancıl yaĢayabilmesi için gereklidir. Bu 

açıdan sağlık sistemi, topluma  etkin fayda sağlar,  bu faydaları ve sistemin 

gerekliliği Ģu Ģekilde ifade edilebilir ( Menderes ve Korkut, 1993: 33-34).  

 Erken ölümler önlenerek yaĢam süresi uzatılır.   

 Sağlık için psikolojik ve fonksiyonel normlardan sapmalar mümkün 

olduğunca azaltılır. 

 Hastalık mümkün olduğunca azaltılır.  

 Sakatlık mümkün olduğunca azaltılır. 

 Yüksek düzeyde iyilik ve bireysel  tatmine eriĢilir.  

 Direnç artırılarak sağlığın korunması yeteneğinin oluĢturulması sağlanır. 

 Çevre ile iliĢkilerde yüksek bir tatmine ulaĢılabilir.  

 Kaynakları sınırlı olan kesime, sağlıkla ilgili konulara katılımının sağlanması 

ve artırılması sağlanır  

Sağlık sistemi genel olarak toplum sağlığını korumak ve geliĢtirmeye yönelik 

olurken bu çabaların en yoğun Ģekilde sistem içinde gerçekleĢtirildiği yerler ise 

hastanelerdir. Hastaneler sağlık hizmetinin verildiği en önemli sağlık iĢletmeleridir 

(Menderes, 1992; 51). Sağlığın bir ülke için sosyal yönlerinin yanında sağlıklı bir 

toplumun refahının artırılması için bu konuda hizmet veren kurumlarının da etkin 

olarak toplumsal süreçte yer alması gerekmektedir. Sağlığın korunması ve 

geliĢtirilmesini sağlayacak bu kuruluĢların etkin ve verimli çalıĢması için 

organizasyon yapılarının ve çalıĢma sistemlerinin de modern anlamda düzenlenmesi 

gerekmektedir. En etkin sağlık hizmetini sağlamak ve genel sağlık düzeyinde artıĢ 

sağlayabilmek için  ülkede bulunan mevcut kaynakların en etkin Ģekilde kullanılması 

gerekmektedir( Arabacıoğlu, 1991; 257). 

ÇalıĢma ile ilgili olarak bundan sonraki bölümlerde sağlık sisteminin temelini 

oluĢturan sağlık iĢletmeleri konusunda bilgiler verilecek ve bu sağlık iĢletmeleri 

içinde toplumsal anlamda bu hakkın en aktif Ģekilde verildiği ve sistemin temel taĢını 

oluĢturan ve aynı zamanda çalıĢma alanını oluĢturan  hastane iĢletmelerinin 

toplumsal anlamda görevlerinin daha iyi algılanabilmesi için sağlık iĢletmelerinin 

tanımlanması yapılacaktır.  
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1.2. Sağlık ĠĢletmeleri 

Sağlık iĢletmesi ; bireyde fizyolojik gereksinmelere bağlı olarak ortaya çıkan 

sağlıkla ilgili sorunların uyumlu bir biçimde çözümlenerek onun bedensel, ruhsal, 

sosyal ve çevresel yönden tam uyum içinde yaĢantısını sürdürmesine katkıda bulunan 

ekonomik hizmet ya da ekonomik mamul üreten sosyo – ekonomik birim olarak 

tanımlanmaktadır (Yeğinboy, 1992: 2-3). Bir baĢka ifade ile sağlık iĢletmeleri 

insanların sağlığa olan ihtiyaçlarını karĢılamak için, sağlık hizmetlerini  üreten  ve bu 

hizmetleri pazarlayan kuruluĢlardır. (Sözen ve Özdevecioğlu, 2002, 16) 

 Sağlık iĢletmelerinde verilen hizmetler uzun yıllar hastalıkların tedavisi olarak 

algılanmakla beraber zamanla sağlık açısından bilgi düzeyinin geliĢmesi ve sağlığın 

kaybedilmeden önce kazanılmasına yönelik çalıĢmalarla birlikte farklı alanlarda da 

yoğunlaĢtığı gözlemlenmiĢtir.  

1978 yılında Dünya Sağlık Örgütü (D.S.Ö.)’ ye üye ülkelerin kabul ettiği 

Alma-Ata bildirgesinde (WHO, 2010) de belirtildiği üzere bildirgeye imza atan üye 

ülkelerin sağlık sisteminin geliĢtirilebilmesi ve geniĢletilebilmesi için diğer 

sektörlerle iĢbirliği yapılarak mevcut kaynaklar ve dıĢ kaynaklar kullanılmak sureti 

ile sağlığa gereken önemin verilmesi ve sağlıkta gereken kalitenin yakalanabilmesi  

gerektiği ifade edilmektedir. Bugün hala kabul edilen bildirgedeki, genel ifadeler 

sağlığın geliĢtirilmesi ve genele yayılması önceliklerini taĢımaktadır. GeliĢen ve 

küreselleĢen dünyada her hizmetin devletten beklenilmemesi gereği, sağlıkta da 

istenilen geliĢmelerin yaĢanabilmesi  özel sektörün sağlık sektöründe yerini alması 

ile hedeflerini yakalayabilecektir.  

1.2.1  Sağlık ĠĢletmelerinin Amaçları  

Sağlık iĢletmelerinde verilen hizmetlerin baĢlıca amacı sağlıklı bir toplumun 

oluĢturulmasıdır. Toplum, sağlık iĢletmelerinden, sağlığının devamlılığını sağlamayı, 

sağlık sorunlarına çözüm bulmasını ve gelir farkı gözetmeden eĢit hizmet sunumunu 

beklemektedir. Sağlık iĢletmelerinin de en önemli amaçları bu beklentileri 

karĢılamak olmalıdır ( Murray ve Frenk, 2011: s.6-8). Diğer sektör iĢletmelerinde 

öncelikler bireysel veya toplumsal olarak ortaya çıkabilirken, sağlık iĢletmelerinde 

sektörün ilgi konusu insan sağlığı olmasından dolayı önceliklerin toplumsal olmasını 

gerektirmektedir.    
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Sağlık iĢletmeleri, bireylerin hastalanmadan tedavi edilmesini veya hasta 

olmadan hastalığa sebebiyet verecek etkenlerin ortadan  kaldırılmasını hedefler 

(Aktan ve IĢık, 2007: 11-12). Bu durum sağlığın devamlılığını ifade etmektedir.  

Sağlık iĢletmelerinde topluma niteliklikli hizmet verirken   toplumsal eĢitliği ön 

planda tutmak gerekmektedir. Hükümetler, sağlık hizmetlerini örgütlerken bir 

yandan en son tıbbi bilgileri kullanarak toplumun sağlığını geliĢtirmeyi, öte yandan 

sağlık hizmetlerine ulaĢmada ve en uygun sağlık durumunu sağlayacak Ģekilde 

toplumda farklı gelir  grupları arasındaki farklılık ve eĢitsizlikleri en aza indirmeyi 

hedeflemelidir (Starfield, 1998: 14-17) . Özellikle toplumda dezavantajlı grup da 

diyebileceğimiz ve toplumun ekonomik anlamda geri kalmıĢ sınıflarına da bu 

hizmetin ulaĢtırılması gerekmektedir (Whitehead, 2000: 3-4). 

Sağlıkla ilgili verilecek kaliteli hizmet, nitelikli iĢletmelerin oluĢumundan 

geçmektedir. Sağlık ĠĢletmelerinde verilecek sağlık hizmetinin en kaliteli Ģekilde 

verilebilmesi için,  iĢletmecilik anlayıĢında da kalitenin yakalanması gerekmektedir.  

Kaliteli hizmet bu iĢletmelerin organizasyonel açıdan iyi örgütlenmesine ve 

fonksiyonel açıdan üretim, pazarlama, satıĢ, muhasebe v.b., alanlarda etkin çalıĢan 

iĢletmeler olmasını gerektirir.   

Sağlık iĢletmelerinde verilen hizmetin en etkin Ģekilde verilebilmesi için bu 

iĢletmelerin ekonomik döngüyü sağlayacak bir yapıda oluĢması beklenir. Sağlık 

iĢletmelerinde verilen hizmetin, insan sağlığı ile ilgili olması nedeni ile ekonomik 

öncelikler ikincil planda düĢünülmelidir. Bu durum, sağlık hizmeti veren iĢletmenin 

kaliteden ödün vermeden hizmeti maksimum değerde vermesi yanında en uygun 

maliyetlerle vermesini gerektirirken maliyetlerin en aza indirgenmesi için yapılacak 

çalıĢmalarda kaliteden ödün vermeden maliyet kontrolünün sağlanarak bu hedefin 

gerçekleĢtirilmesine uğraĢılmalıdır. Bu amaçla maliyet kontrolünü en optimal 

seviyede sağlayacak bir sistem, hastane  iĢletmelerinde uygulamaya geçirilmelidir.  

Sağlık iĢletmelerinin bir diğer amacı ise sağlık talebi oluĢturarak, insanların 

hasta olmamalarına yönelik sunulan temel sağlık hizmetlerini talep edilir istenir hale 

getirmektir.  Toplumdaki eğitim  seviyesinin ve   ekonomik   seviyenin artması sağlık                
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iĢletmelerine bu yolda yardımcı olacaktır  (Mazgit, 2002: 17-18). Ekonomik ve 

eğitim seviyesi yükselen toplumların sağlık hizmetini alacağı kurumlarda beklentileri 

de artacaktır (Rosenstock, 20045: 27). Bu beklentileri karĢılayacak çağdaĢ yönetim 

sistemlerinin uygulanabildiği iĢletmeler ancak bu ihtiyaçları karĢılayabilecektir.  

Sağlık iĢletmelerinde verilen hizmetler, kamusallık
1
 ve dıĢsallık

2
 sağlayan bir 

faaliyettir. Bu faaliyetin toplum içinde yeterince gerçekleĢtirilmesi toplumsal sağlık 

seviyesini artırır ( Özsarı, 2005: 113). Sağlık hizmetinin yeterince sunulmaması ya da 

tüketilmemesi ise toplumun genelinin zarar görmesine sebebiyet verir (Mutlu ve IĢık, 

2005: 45). Örneğin aĢılama ile hem hastalıkların bulaĢma yoluyla çoğalması 

engellenecek hem de ileride oluĢabilecek daha büyük sağlık sorunları ve bunların 

getireceği yüksek maliyetler bertaraf edilmiĢ olacaktır ( Mazgit, 2002: 409). 

Sağlık iĢletmeleri içinde en önemli yeri hastane iĢletmeleri almaktadır. Hastane 

iĢletmeleri sağlık hizmetlerinin en fonksiyonel Ģekilde verildiği ve sağlığın 

geliĢtirilmesi için en uygun organizasyonlar olarak kabul edilmektedir.  

1.2.2. Sağlık ĠĢletmelerinin Türleri  

Sağlık sektöründe değiĢik türde, nitelikte, ölçekte ve yapı da bir çok farklı 

sağlık iĢletmesi bulunmaktadır. Sağlık iĢletmelerinin çok amaçlı sınıflandırmasını Ģu 

ana baĢlıklar altında yapabiliriz (Yeğinboy, 1992: 17) :  

 Faaliyetleri, 

 Mülkiyetleri, 

 Ölçek düzeyleri, 

 Hukuki yapıları, 

 Vergi mükellefiyetleri, 

 Gelirlerinin vergilendirmeleri, 

 Hizmet sunduğu bireyler, 

 Faaliyet süreleri,  

  sekiz yönlü bu gruplandırmaları Ģekil 1.1.de  ayrıntılı olarak görülmektedir. 

                                                 

1
 Kamusallık: Sağlık hizmetleri genel olarak yarı kamusal mallar olarak sınıflandırılmaktadır,  bu tür 

hizmetler tüketimleri sonucu topluma dıĢsal fayda sağlarken, hizmeti tüketen kiĢiye de özel fayda 

sağlar. 
2
 DıĢsallık: Sağlık hizmetleri üretim ve/veya tüketim faaliyetleri sonucunda, baĢka birimlerin fayda 

ve/veya maliyet fonksiyonlarını olumlu veya olumsuz etkileyebilir. 
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FAALĠYETLERĠ BAKIMINDAN  

I.Hizmet Sağlık ĠĢletmeleri 
   1.Doğrudan Sağlık Hizmeti Sunan 

      1.0. Yataksız Sağlık ĠĢletmeleri 

1. Sağlık Ocağı 
2.Sağlık evi 

3.Dispanser 

4.AÇS/AP Merkezi 
5.Muayene-Tedavi Evi 

6.Hükümet Tabipliği 

7.Özel Klinik Muayenehane   
    ve.Polikinlik 

8.DiĢ Tedavi ve Protez Merkezi 

9.Hızır Acil Servis 
10.Organ Nakli 

       1.1.Yataklı Sağlık ĠĢletmeleri 

1.Sağlık Merkezi 
2.Hastane 

3.Turistik Tedavi Merkezi 

4.Diyaliz Merkezi 
5.Geriatri (yaĢlılar) Merkezi 

6.Huzurevi 

    2.Dolaylı Sağlık Hizmeti Sunan 
1.Ecza Deposu 

2.Eczane 

Hastane Eczanesi 
Kan ve Kan Ürünleri Bankası 

Tıbbi Tahliller Laboratuarı 

Ambulans Hizmeti ĠĢletmesi 

Biyo-Medikal Mühendislik Hizmetleri  

ĠĢletmesi 

II. Endüstriyel Sağlık ĠĢletmeleri 
1.Tıbbi Cihaz Üreten Sağlık ĠĢletmesi 

2.Tıbbi Müstahzar ve Ġlaç Üreten Sağlık   

    ĠĢletmesi 
3.Tıbbi Araç Üreten Sağlık ĠĢletmesi 

  

MÜLKĠYETLERĠ BAKIMINDAN  

1. Özel Sağlık ĠĢletmesi 
2. Kamu Sağlık ĠĢletmesi 

3. Üniversite Sağlık ĠĢletmesi 

GELĠRLERĠNĠN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ 

BAKIMINDAN 
1. Vergiden Muaf Sağlık ĠĢletmesi 

2. Götürü Usulde Vergiye Tabi Sağlık 

ĠĢletmesi 
3. Gerçek Usulde Vergiye Tabi Sağlık 

ĠĢletmesi 

ÖLÇEKLERĠ BAKIMINDAN 

1. Küçük-Orta 

2. Büyük-Dev 

HĠZMET SUNDUĞU BĠREYLER 

BAKIMINDAN  
1. Tüm Bireylere Hizmet Sunan 

Sağlık ĠĢletmesi 

2. Belirli Bireylere Hizmet Sunan 

Sağlık iĢletmesi 

VERGĠ MÜKELLEFĠYETĠ 

BAKIMINDAN 
1. Tam Mükellef sağlık ĠĢletmesi  

2. Dar Mükellef Sağlık ĠĢletmesi 

FAALĠYET  SÜRELERĠ BAKIMINDAN 

1. Sürekli Faaliyette Bulunan   sağlık 
ĠĢletmesi 

2. Sezonluk Faaliyette Bulunan Sağlık 

ĠĢletmesi 
2.0. Hızır Acil Servis 

2.1. Gezici Hastane 

 

HUKUKĠ YAPILARI BAKIMINDAN  

I.Gerçek kiĢi Sağlık ĠĢletmesi 
II. Tüzel KiĢi sağlık ĠĢletmesi 

1. ġahıs ġirketi 

     1.0. Kolektif Ģirket 
     1.1 Adi Komandit Ģirket 

   2. Sermaye ġirketi Sağlık ĠĢletmesi 

      2.0. Limitet Ģirket 
      2.1. Anonim ġirket 

      2.2. Hisseli komandit ġirket 

   3. Kooperatif Sağlık ĠĢletmesi 
   4. Dernek Sağlık ĠĢletmesi 

   5. Vakıf Sağlık ĠĢletmesi  

Kaynak: YEĞĠNBOY, Emine Yasemin., Sağlık ĠĢletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Hastane ĠĢletmeleri Ġçin Bir Model Önerisi, YayınlanmamıĢ 

Doktora Tezi, Ġzmir,Dokuz Eylül Üniversitesi , 1992,s. 48 

ġekil 1.1 : Sağlık ĠĢletmelerinin Sınıflandırılması 
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Sağlık hizmetlerinin bireyler için sosyal bir hak olması devletin bu hizmeti 

sağlayacak kurumları oluĢturma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yine sağlık 

hizmetlerinin devlet aracılığı ile sağlanabilirliği artık günümüzde yeterli 

görülmemektedir. Bu amaçla devlet, özel sektörün de sağlık hizmetleri sunumunu 

sağlayacak iĢletmeler kurmalarını teĢvik ederek çeĢitliliği sağlarken aynı zamanda 

üzerindeki bu asli görevi paylaĢma yoluna gitmektedir ( Navarro, 2000: 1601).  

Sağlığın geliĢtirilmesi, birey ve toplumun sağlıklılığının korunması ve sağlığın 

sürdürülebilir olması için bu alanda yeni çalıĢmalar ve AR-GE’ ye ihtiyaç 

duyulmaktadır ki bu ihtiyaçları karĢılayacak kurumlarda üniversite hastaneleridir.  

Sağlık hizmetleri Ģekilde de görüldüğü gibi farklı Ģekillerde türlerini 

belirleyebileceğimiz sağlık iĢletmeleri içinde hastaneler farklı bir yere sahiptir. 

Hastaneler faaliyetleri bakımından ayrıma tabi tuttuğumuz sağlık iĢletmeleri içinde 

geçmiĢten günümüze en çok kabul gören, karlılığın sağlanabileceği en organize 

olmuĢ kurum olması, örgütlenmiĢ yapısı ile sürekliliğin sağlanabildiği ve toplumsal 

anlamda sosyal sorumluluğun sağlanabileceği toplumun en çok rağbet ettiği 

teknolojik geliĢime açık, bilimsel çalıĢmaların uygulanabilirliğini sağlayacak en etkin 

kurumlardır.  Bu amaçlar doğrultusunda sağlık sektörünü en iyi analiz edileceği 

kurum olarak  uygulama çalıĢmasında  sağlık iĢletmeleri içinde en önemli alt sistemi 

oluĢturan hastane iĢletmeleri baz alınacak ve literatür ve uygulamalarda hastane 

iĢletmeleri değerlendirilecektir.  

1.2.3. Sağlık ĠĢletmelerinde Verilen Hizmetlerinin Sınıflandırılması  

Uzun yıllar hastalığın tedavisi üzerine yoğunlaĢıldığı sağlık hizmetleri bilim ve 

teknolojik geliĢmeler, mikroplarla mücadele, bulaĢıcı hastalıkların nedenleri ve 

tedavi yöntem ve süreçleri, çevre sağlığı gibi konulardaki bilgi birikimlerinin artması 

ile birlikte farklı alanlara da kaymıĢtır (KurtulmuĢ, 1998: 83). Özelikle sağlığı 

korumak için sorunun baĢlangıcında çözümü doğrultusunda toplumsal tedavi 

yöntemleri, koruyucu yöntemler, sağlıklı ortam sağlama gibi konularda günümüzde 

hızlı bir geliĢimin olduğu da görülmektedir.  

Günümüzde sağlık hizmetleri hastalıkların teĢhis ve tedavisi ve rehabilitasyonu 

yanında hastalıkların önlenmesi, toplum ve bireyin sağlık düzeyini geliĢtirilmesi ile 
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ilgili faaliyetler bütünü anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin kategorizasyonu 

konusunda en yaygın olarak kabul edilen yaklaĢım hizmetleri, 

 Koruyucu sağlık hizmetleri,  

 Tedavi hizmetleri,  

 Rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere  üçe ayrılmaktadır (Altay, 2007: 34) 

Bu ayrıma gelecekte daha kaliteli hizmet sunumunu sağlayacak çalıĢmaları 

ifade eden sağlığın geliĢtirilmesi (KavuncubaĢı 2000: 34) hizmetini de dahil ederek 

dört bölümde incelememiz daha uygun olmaktadır.  

Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması ġekil 1.2 de görülmektedir.   

ġekil 1.2. :  Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması  

 

Kaynak : KAVUNCUBAġI ġahin, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi,Siyasal ,Ankara-2000, s.35 

 

Sağlık iĢletmelerinin sınıflandırılması açısından verilen hizmetleri kısaca 

açıklamakta yarar vardır. 
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1.2.3.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri  

Koruyucu sağlık hizmetleri halk sağlığı hizmetleri veya temel sağlık hizmetleri 

adı altında sunulan hizmetler olarak kısa ve uzun dönemde toplumun kaĢılaĢabileceği 

hastalıkların en asgari seviyeye indirgenmesine yönelik yapılan sağlık eylemleri ile 

sağlıklılık durumunu devam ettirip toplumun sağlık geliĢimini artırmaya yönelik 

hizmetlerdir. (Akdur, 2006: 13, Özen ve Özdevecioğlu, 2002: 3) yürürlükte bulunan 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasın da yaĢama ve sağlık hakkı temel bir insan hakkı 

olduğu kabul edilmektedir. Devlet bu hakkın yerine getirilmesinde birinci dereceden 

sorumludur. GeniĢ kapsamlı bir hizmet olmasından dolayı devletin asli olarak 

vatandaĢlarına olan bir görevidir. (Altay, 2007: 33; Yazgan, 1977: 150)  Sağlığın ve 

hastalıkların belirleyici unsurları hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkması koruyucu 

sağlık hizmetlerinin daha da ön plana çıkmasına neden olmaktadır.  (Sarguthan, 

2005: 85) Koruyucu sağlık hizmetleri bireye yönelik ve çevre veya topluma yönelik 

olmak üzere iki farklı Ģekilde de ele alınabilir.  

- Bireye Yönelik Koruyucu sağlık hizmetleri BağıĢıklama, yeterli – dengeli 

beslenme hizmetleri, hastalıkların erken tanı ve tedavisi, ana çocuk sağlığı 

hizmetleri, aĢırı doğurganlığın denetimi, ilaçla koruma, kiĢisel hijyen ve sağlık 

eğitimi verilen yerlerdir. (Schultz ve Johnson, 2003: 10-12; Hayran ve Sur, 1998: 18; 

Sözen ve Özdevecioğlu, 2002: 3)  

- Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri: Su kaynaklarının 

sağlanması ve denetimi, katı atıkların denetimi, zararlı canlılarla mücadele, besin 

sanitasyonu
3
, hava kirliliğinin denetimi, gürültü kirliliğinin denetimi, radyolojik 

zararlıların denetimi gibi negatif dıĢsallık yayan unsurların kontrolünün sağlandığı 

hizmetlerdir. (Akdur, 2006: 18; Hayran ve Sur, 1998: 18; FiĢek 1983: 5-6) 

Koruyucu sağlık hizmetleri, toplumun her kesmi için fayda sağlayıcı 

faaliyetlerdir. Sağlık hizmetlerine ulaĢanlar kadar ulaĢamayanlar da o hizmetten 

                                                 

3
 Sağlıklı ve güvenilir besin elde etmek için hijyenik koĢulların sağlanmasına yönelik 

uygulamalardır. Bkz. BĠLĠCĠ Saniye v.d., “Besin Güvenliği”, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık 

Hizmetleri Genel müdürlüğü Gıda Güvenliği Daire BaĢkanlığı, Ankara, Ekim-2006, s.5 
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yararlanırlar (H.Özsarı, 2005: 113). Örneğin aĢılama ile birlikte hastalığın toplum 

içinde yayılmasının engellenmesidir.  Koruyucu sağlık hizmetlerinin yapılmaması 

durumunda ise,  ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlarda tüm toplumu etkiler bundan 

dolayıdır ki koruyucu sağlık hizmetleri dıĢsal faydası en fazla olan hizmetler olup bu 

yönüyle devlet tarafından yapılmasınıda bir bakıma zorunlu kılmaktadır (Bulutoğlu, 

2004: 258).  

Sağlık evi, iĢyeri reviri, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması 

merkezleri, dispanserler, laboratuarlar, çevre sağlığı birimleri koruyucu sağlık 

hizmetlerini veren kurumlardır (KavuncubaĢı, 2000: 36-37).   

1.2.3.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 

Tedavi edici sağlık hizmetlerinin çoğunlukla gerçekleĢtirildikleri kurumlar 

hastanelerdir. Bu hizmetlerin gerçekleĢtirilmesi ekonomik açıdan maliyetli ve zorlu 

süreçler gerektiren hizmetlerdir. Tedavi edici sağlık hizmetleri tanı ve tedavisinin ne 

Ģekilde yapılacağı ve hangi sağlık iĢletmesinde gerçekleĢtirileceği 2003 yılından beri  

Türkiye’ de standartlaĢtırıldığı görülmektedir (Sağlık Bakanlığı: 2004: 26). Bu 

standartlaĢtırma halkın daha rahat hizmet alması ve daha karmaĢık sağlık iĢletmeleri 

olan hastanelerin iĢ ve hizmet yükünün azalmasını sağlamıĢtır.Tedavi edici sağlık 

hizmetlerindeki baĢarı hastanelerin mali ve idari açıdan da özerkleĢtirilmesine 

bağlıdır (DPT, 2006: 88). Tedavi edici hizmetlerin sunumu eczacı, hekim, hemĢire 

baĢta olmak üzere çok sayıdaki sağlık personeli tarafından kiĢinin sağlığına tekrar 

kavuĢması ve sağlık durumunun korunması için gerçekleĢtirilen hizmetlerdir. Bu 

amaçla tedavi edici sağlık hizmetleri sağlık sevk zinciri dahilinde üç Ģekilde 

sunulmaktadır (Boerma, 2003: 19) 

- Birinci Basamak Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 

 Birinci basamak tedavi hizmetleri; toplum sağlığı merkezleri gibi  kamu 

sağlık merkezlerinde maaĢ karĢılığında gezici hizmet veren ve tam gün çalıĢan aile 

hekimleri (Resmi Gazete, 2010) ve sağlık çalıĢanları tarafından sunulduğu gibi 

(Boerma, 2003: 14-15)
 
, bağımsız olarak özel muayenehanesinde çalıĢan ve yanında 

kendi belirlediği nitelikte sağlık elemanı çalıĢtıran hekimler veya  poliklinikler 
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tarafından da verilebilir. (Tokay, 2000: 12) Bu, halkın "ilk baĢvuru" basamağıdır. Bir 

toplumdaki bütün bireylerin ve ailelerin kolayca eriĢebilecekleri ve 

yararlanabilecekleri Ģekilde oluĢturulan bir sağlık hizmetidir (FiĢek, 1983: 15). Bu 

basamağın yetersiz kaldığı durumlarda, baĢvuran kiĢi bir üst basamağa (ikinci 

basamak), yani hastanelere sevk edilir (ÇalıĢ, 2006: 172) 

Birincil basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir sorunu yeterli personel, 

malzeme ve fiziksel yapının olmayıĢı, sevk sistemine uyulması için yönlendirici ve 

teĢvik edici düzenlemelerin bulunmaması gibi nedenlerdir (Peker, 2004: 214). Bu 

nedenler sonucunda ikinci ve üçüncü basamak  sevk zincirinde hasta yığılmaları ve 

ekonomik açıdan maliyetlerin yükselmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

sorunların engellenmesi için halkı yönlendirici ve teĢvik edici düzenlemelerin 

getirilmesi ve etkinliğin artırılması gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda aile 

hekimliği uygulaması ile bu sorunların önüne geçilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. 

(Sağlık Bakanlığı, 2004: 32)  

- Ġkinci Basamak Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 

Hastalıkların teĢhis ve tedavi edilmesi için yataklı tedavi kurumlarınca verilen 

sağlık hizmetleridir. (Hayran ve Sur, 1998: 18). Ġleri derecede tıbbi bilgi ve bilimsel 

çalıĢma gerektirmediği (Tengilimlioğlu v.d., 2009: 48) durumlarda bu sevk zinciri 

içinde gerekli tedavi uygulama süreci gerçekleĢtirilir. Hastanın birinci basamak 

sağlık kuruluĢunda alabileceği bir hizmeti sevk zincirini atlayarak bu seviyedeki 

kurumdan istemesi, kurumun  çok yoğun tempoda çalıĢmasını gerektirebilir ki yoğun 

tempo hizmet kalitesinin düĢmesi ile sonuçlanmaktadır. Bunun engellenmesi için 

birinci basamak sağlık kuruluĢlarına olan güvenin toplumsal seviyede artırılması 

gerekmektedir. Hekim ve sağlık personeli ile hasta arasındaki iliĢkinin 

yoğunlaĢtırılması da sağlık kurumlarının yükünde anlamlı düzeyde bir azalma 

sağlayacaktır (Toker, 2002: 69-70). 

Ġkinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinde hizmet veren kurumların 

baĢında hastaneler gelmektedir. Poliklinik ortamının yeterli olduğu, gerekli personel 

sayısının yeterli olduğu, yönetici hekim ile sağlık personeli arasındaki iletiĢimin açık 

olduğu hastanelerde   sağlık hizmetlerinin daha verimli verildiği görülmektedir 

(Tanrıverdi ve Teker, 2010: 114). 
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- Üçüncü Basamak Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 

Ġleri seviyede kontrol ve tetkik yanında özel tedavi gerektiren hastalıkların 

teknoloji ve bilimin kullanılarak tedavi edilme sürecidir. Üçüncü basamak tedavi 

edici sağlık hizmetlerinde amaç tedavi etmenin yanında bilimin ilerlemesine katkıda 

bulunan klinik araĢtırmaların yapılmasıdır (Atıcı, 2009: 150). Kanser hastaneleri, 

üniversite hastaneleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri üçüncü basamak sağlık 

kuruluĢlarına örnektir (Temel, 2003, 2) 

1.2.3.3. Rehabilite Edici (Esenlendirme) Sağlık Hizmetleri 

Sağlık hizmetlerinde özel bir yeri olan rehabilitasyon hizmetleri, hastalık 

sonrası veya kiĢinin yaĢamsal süreci içinde geçirmiĢ olduğu bir kaza sonrası ortaya 

çıkan kalıcı bozukluklar ve sakatlıkların günlük hayatına devamını etkilemesi veya 

engellemesinin önüne geçmek veya bu etkinin en asgari düzeylerde kalmasını 

sağlamak (MEGEP, 2008: 69) yanında kiĢinin ruhsal ve bedensel olarak baĢkalarına 

bağımlı kalmadan yaĢamına devam etmesini , çalıĢma aktivitesini kaybetmiĢ ve 

sakatlanmıĢ bireylerin tekrar hayata kazandırılmasını sağlayan, (Özkara, 2006: 78) 

kiĢinin rehabilite edilme düzeyine göre tıbbi ve sosyal anlamda verilebilen  sağlık 

hizmetleridir. (Akdur 2006: 20) 

1.2.3.4. Sağlığın GeliĢtirilmesi Hizmetleri 

Sağlığın geliĢtirilmesi kiĢilerin mevcut durumlarının korunması ve sağlık 

durumlarının hem bugün hem de gelecekte daha iyi hale getirilmesi amacıyla yapılan 

hizmetlerdir. Bu hizmetlerde bireye düĢen görevlerde fazladır. Sağlığın 

geliĢtirilmesinde bireyin bedensel ve zihinsel olarak yaĢam standartlarının artırılması 

ve sağlıklı yaĢam süresinin artırılması amaçlanır (KavuncubaĢı, 2000: 46). Sağlığın 

geliĢtirilmesinde devlete önemli görevler düĢmektedir. Daha kaliteli bir yaĢam için 

toplumun sağlık seviyesinin geliĢtirilmesinin yanında sağlık sisteminde de devamlı 

yenilik ve geliĢim sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla önce sağlık sisteminin 

tanınması,  eksikliklerin  belirlenmesi   sonra  da  buradaki  eksiklik   ve   aksaklıkları 
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gidererek hizmetleri geliĢtirmek amacıyla, baĢka ülkelerin sağlık sistemlerini 

inceleme ve karĢılaĢtırmalar yapmak suretiyle sağlıkta geliĢim sağlanabilir. 

(Sargutan, 2005: 83). 

Sağlığın geliĢtirilmesi için devletlerin önündeki en önemli engellerden biri  

finansal sorunlardır. Bütçede sağlığa yeterince pay ayrılmaması sağlığın 

geliĢtirilmesi çalıĢmalarını sekteye uğratmaktadır (Ferranti, 1985: 19-20). Sağlığın 

geliĢtirilmemesi ise uzun vadede daha büyük maliyetlere yol açması bugünden 

sağlığa ayrılan payın yetersiz olduğu ülkelerde gözden kaçırılan bir durumdur.  

Sağlığın geliĢtirilmesi için devletin toplumsal açıdan destek sağlaması ve 

geliĢimi kabul edilebilir kılması önemlidir.  Bunun için halkın sağlık konusunda 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile sağlık eğitimleri verilmeli, bu Ģekilde 

halkın sağlık bilgisini artırcı hastalıklardan korunma, önlem alma, sağlığın devamı 

için gerekli  sosyal , politik ve çevresel faktörler hakkında yine sağlık sistemi 

hakkında bilgilerle buluĢması sağlanmalıdır (KavuncubaĢı, 2000: 46).  

1.2.4. Türkiye’ de Sağlık ĠĢletmeciliği’ nin GeliĢimi;   Sağlıkta DönüĢüm 

Programı Öncesi ve Sonrası  

Sağlık hizmetlerinin Türkiye’deki durumunun daha iyi anlaĢılabilmesi için 

geçmiĢten günümüze sağlık hizmetlerindeki geliĢimi 2000’li yıllarda baĢlatılan 

sağlıkta dönüĢüm programına kadarki evre ve sonrasını ayrıca ifade etmek 

gerekmektedir.  

1.2.4.1.  Sağlıkta DönüĢüm Programına Kadar  Olan Dönem  

Osmanlı imparatorluğu’nda sağlık hizmetleri 15-19. yy arasındaki dönemde 

HekimbaĢılık (Reisul Ettiba) kurumu tarafından yönetilmektedir. HekimbaĢılar, 

sağlık personelinin atanması, özlük iĢleri, ülke geneline uygun koruyucu önlemlerin 

alınması, salgın hastalıklarla savaĢ, hastane açma v.b. iĢleri yürütmektedir. Yetki 

bakımından sağlık bakanına denk bir amir sıfatındadır. Özellikle 19. yy sonlarına 

kadar sağlık devletin asli görevleri içinde çok fazla sayılmamıĢtır (Akdur, 2000:11).  

Tanzimat ve MeĢrutiyet hareketlerinin de etkisi ile Türk tıbbında çağdaĢlaĢma XIX yy' da 

baĢlamıĢ  ve  askeri – sivil  birçok modern hastane açılmıĢtır. Bu dönemde koruyucu sağlık  
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hizmetlerine yönelik çalıĢmalar arasında aĢı üretmek için 1898' de Telkihhane’nin ve 1893' 

te Bakteriyolojihane’nin kurulması, 1885' te çiçek hastalığına karsı herkesin aĢılanmasının 

zorunlu olması sayılabilir (Öztürk, 1999: 38). 

T.B.M.M.’ nin kuruluĢu ile birlikte 3 mayıs 1920’ de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ nin 3 sayılı yasa ile kabul ettiği  Sosyal Yardım Bakanlığı (Sıhhiye ve 

Muaevanatı Ġçtimaiye Vekaleti) kuruldu . Böylece sağlık hizmetlerinin devlet eliyle 

yürütülmesi güvence altına alınmaya çalıĢılmıĢtır (Dirican, 1970: 8). Cumhuriyetin 

ilanından sonra, 2. MeĢrutiyet Dönemi’nde benimsenen sağlık müdürlüğü hükümet 

tabipliği örgütlenmesi temel kabul edilmiĢ, sağlık hizmetlerinin tüm ülkeye yayılmasına 

çalıĢılmıĢtır.   Koruyucu hekimlik uygulamalarına  bu dönemlerde önem verildiği 

görülmektedir. Toplumda yaygın olan hastalıklarla savaĢa yönelik 192l ve 1930 yılları 

arasında çeĢitli hastalıklarla mücadele kanunları çıkarılmıĢtır. (Akdur, 2008: 3)  

1945 yılından itibaren özel idareler ve belediyelere bağlı olan hastaneler 

devletçi bir politikaya bağlı olarak devletleĢtirilerek sağlık bakanlıklarına devri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Burada amaç herkesin eĢit sağlık imkanından yararlanmasını 

sağlamaktı ve aynı zamanda koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin birlikte 

sürdürülmesi hedeflenmiĢtir. Sosyal güvencenin gerekliliği üzerine 1946 yılında bu 

sistemin kurumlaĢtırılması amacı ile kurulan sosyal sigortalar kurumu (Üçer ve 

Oğan, 2000: 2) ile bu kuruma bağlı mensupların sosyal sigortalara devredilen 

hastanelerde hizmet görmesi sağlandı. Yine bu yılda toplumsal sağlığı tehdit eden 

verem hastalığı ile mücadele amaçlı 1949 yılında Verem SavaĢ Dernekleri kurulmuĢ 

ancak hastalığın ülke genelinde kontrolünün bu Ģekilde mümkün olmaması üzerine 1960 

yılında Verem SavaĢ Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur.  

1960 sonrasında uygulamaya konulan sosyalleĢtirme ile birlikte tüm sağlık 

harcamalarının kamu kaynakları ile karĢılanması yoluna gidilmiĢ (Çobanoğlu, 1996: 104) 

ve bu amaçla 5 Ocak 1961 yılında  224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi 

Hakkındaki Kanun” yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanunla aynı zamanda sağlık hizmetlerinin 

kamu eli ile karĢılanması hedeflenmektedir. (Akdur, 1998: 31-32) 1963 yılında  MuĢ’ ta 

baĢlatılan sosyalleĢtirilmiĢ sağlık hizmetleri çalıĢmaları 1977 yılına kadar ülkenin 

tamamına  yayılması   ve  1982   yılına  kadar  da   her 5000 kiĢiye bu sağlık hizmetlerinin  
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ulaĢtırılması planlanmasına rağmen 1980'lerin baĢına kadar ancak ülkenin 1/3' ünde bu 

uygulamaların gerçekleĢtirilebildiği görülmüĢtür. 1980 sonrası  yapılan bir düzenleme ile 

kalan bölgelerin tümü sosyalleĢme kapsamına alınmıĢtır (Öztürk, 1999: 40).  

 1960' lı yılların sonundan itibaren özelleĢtirme giriĢimlerine bağlı olarak 

sağlık hizmetlerin de özel sektöre ağırlık verme gayretlerinin arttığı görülmekte fakat 

hekimlerin tek çalıĢtıkları muayenehanelerde artıĢ gözlenirken esas hedef olan ve 

toplumsal adaleti sağlayacak özel hastanelerde  artıĢın olmadığı görülmektedir. 

1967 yılında ikinci beĢ yıllık kalkınma planı ile Genel Sağlık sigortası Kanun 

Taslağının hazırlandığı, ayrıca 1974 yılında T.B.M.M.’ ye sunulmasına rağmen 

kabul edilmediği görülmektedir (Tengilimoğlu v.d., 2009:s.98-99).  

1960-1980 yılları arasında sağlıkta geliĢtirme ve iyileĢtirme çabalarının 

olmasına rağmen çok önemli geliĢmelerin kaydedilemediği mevcut geliĢimin devam 

ettirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir.  

24 Ocak 1980 kararları sonrasında sağlık hizmetlerinin kamu eliyle 

verilmesinin yanında sağlık hizmetlerini geniĢletmek ve çeĢitlendirmek amaçlı  

devlet müdahaleleri ile sağlıkta özelleĢtirme yoluna gidilmiĢtir (Çobanoğlu, 1996: 

105). Aynı zamanda sağlığın yurdun her köĢesindeki bireylere ulaĢtırılabilmesi için 

sağlık hizmetlerinin devlet eliyle verilmesini de 1982 anayasası ile zorunlu hale 

getirmiĢtir. Anayasanın 56. maddesine göre devletin  ülke sınırları içinde yaĢayan 

herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlamakla yükümlülüğü 

belirtilmektedir (Erençin ve Yolcu, 2008: 121).  Yine Madde 60’ da ise herkesin “ 

Sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve bunun devletin sorumluluğu içinde olduğu” 

ifade edilmektedir.  

 1960 ve 1980 yılları arasında iki defa denenmesine rağmen meclisten 

geçirilemeyen, halkın sağlık güvencesini sağlayacak genel sağlık sigortası yine 1982 

anayasasında madde 56 da yer bulmuĢ ve 1983 yılında  çıkarılan 181 sayılı kanun 

hükmünde kararname ile de bu görevi Sağlık Bakanlığı’ na verilmiĢtir.  

LiberalleĢme yolunda önemli adımların atıldığı bu yıllarda sağlık sisteminin 

devletin eliyle yürütülmesi yanında 1983 yılında hükümet programında özel sektöre 

de sağlık hizmeti sunma imkanlarının artırılması ve sektörün bu yönde teĢvik 

edilmesi bu yolla sağlık hizmetlerinin geliĢtirilmesi ve rekabetin artırılması 

hedeflenmiĢtir.  
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1987 yılı itibari ile sağlık sisteminde genel amaçların yeniden belirlenmesi 

isteği gereği duyulmuĢ ve bu amaçla 3359 sayılı sağlık hizmetleri temel kanunu  

çıkarılmıĢtır. Yine aynı yıl daha önceleri bir çok defa sisteme adapte edilmeye 

çalıĢılan genel sağlık sigortası yeniden gündeme gelmesine rağmen yeterli yasal 

düzenlemeler gerçekleĢtirilememiĢtir.  

Kamu yoğunluklu sağlık hizmeti sunumunun devam etmesi sağlık 

hizmetlerinin verimsizleĢmesine ve sağlık sektörü ile ilgili Ģikayetlerin artmasına 

sebep olmuĢ 1988 yılında dünya bankasından alınan uzman  yardımı ile sağlık 

sektöründeki finansal yapı incelenerek sonuçlar doğrultusunda 1990 yılında DPT 

tarafından “Sağlık Sektörü Master Plan Etüd” çalıĢmaları yaptırılmıĢ geleceğe dönük 

sağlıkta iyileĢtirme ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırıcı reformlar için planlar 

belirlenmiĢtir ( Özdemir, 2001: 283-284). Bu reformlara bağlı olarak 1992 ve 1993 

yıllarında Ulusal Sağlık Kongreleri toplanmıĢ ve  ulusal sağlık politikaları 

belirlenmiĢtir (WHO, 2000: 198-199).  2000' li yılların baĢına kadar değiĢik 

hükümetlerin sağlık sisteminin bütününe yönelik  çıkartılan yasanın ana bileĢenleri 

Ģu alanlarda yoğunlaĢmıĢtır (Özsarı, 1999: 30).   

 Genel Sağlık Sigortası’ nın kurulması ve sağlık hizmetleri finansmanında 

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur gibi kurumların tek çatı altında toplanması 

 Aile hekimliğini içeren birinci basamak sağlık sisteminin oluĢturulması 

 Hastane ve sağlık iĢletmeleri reformu ile yataklı tedavi kurumlarının özerk 

sağlık iĢletmelerine dönüĢtürülmesi 

 Organizasyon ve yönetim reformu ile Sağlık Bakanlığı’ nın uygulamıĢ 

olduğu sistemin re-organizasyonu 

  1992 yılında halk genelinde sağlık uygulamalarından yararlandırmak ve 

özellikle gelir seviyesi düĢük bireyleri bu hizmetlerden faydalandırmak amacı ile 

yeĢil kart uygulaması faaliyete geçirilmiĢtir.   

 1990 ile 1999 yılları arasında  Türkiye hala kendi gelir grubunda bulunan 

ülkelere göre Sağlık Bakanlığı’nın en düĢük kaynak ayırdığı ülke olarak 

görülmektedir. Türkiye ile aynı gelir dilimine yerleĢtirilebilecek (2500-4000 $) olan 

ülkelerden Botsvana’ da sağlığın geliĢtirilmesi için  bütçeden ayrılan pay % 5, 

Brezilya’ da % 6, Kostarika’ da % 22, Grenada’da % 10, Estonya’ da % 16 ve 
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Panama’ da % 19 iken Türkiye’ de bu oran sadece %  2’dir. Bununla birlikte Türkiye 

gibi sağlığa bütçeden % 2-2,5 oranında pay ayıran bazı ülkelerin ise yıllık kiĢi baĢı 

ulusal gelirlerinin Türkiye’den çok daha düĢük olduğu görülmektedir (Örnek: 

Uganda 320$, Pakistan 470$, Nijerya310$, Moğolistan 350$). (Türk Tabipler Birliği, 

2002: 6-12)  

Türkiye’nin 1990-1999 yılları arasında ki sağlığa ayrılan payın milli geliri 

yüksek ülkelere göre durumu ise tablo 1.1 de verilmiĢtir.  

Tablo 1.1. Bazı OECD Ülkelerinde Sağlık Hizmetlerinin Finansmanıyla Ġlgili 

Göstergeler 

ÜLKE Sağlık Bakanlığı / 

Bütçe (%) 

(1990-1999) 

Toplam sağlık 

harcaması / GSYĠH 

(%) (1990-1997) 

KiĢi BaĢı sağlık 

harcaması ($) 

(1990-1997) 

ALMANYA 17 10,4 2677 

AVUSTURYA 14 7,9 2012 

AVUSTURALYA 15 8,5 1798 

ABD 21 14,1 4093 

FRANSA 16 9,8 2349 

HOLLANDA 15 8,5 1978 

ĠNGĠLTERE 15 6,7 1454 

ĠTALYA 11 7,6 1515 

KANADA 5 9,2 1829 

NORVEÇ 5 7,5 2622 

PORTEKĠZ 9 5,1 865 

YUNANĠSTAN 7 7,1 803 

TÜRKĠYE 2 3,8 113 

Kaynak: UNICEF, Dünya Çocuklarının Durumu 2001, 2001,Ankara ; Sağlık Bakanlığı, Yataklı 

Tedavi Kurumları Ġstatistik Yıllığı 2000,2001, Ankara 

Bu yıllarda Türkiye’ nin bütçeden sağlığa yeterince pay ayırmaması sağlık 

hizmetlerinin yeterli seviyede verilememesinin ve geliĢtirilememesinin en önemli 

sebebidir. Bu tutum geçmiĢ dönemler ve bu dönemde sağlığı koruyucu ve önleyici 

tedbirlerin tam anlamıyla alınmasını engellemiĢ ve buna bağlı olarak toplumsal 

sağlık sorunlarının artması tedavi sürecinde daha büyük maliyetlerin ödenmesine 

sebebiyet vermiĢtir.  
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Sağlık hizmetlerinin topluma ulaĢtırılmasında bu sektörde çalıĢan sayısının da 

önemi büyüktür. 1923 ve sonrası geliĢen sağlık hizmetlerine karĢı sağlık personelinde 

artıĢ tablo 1.2. de gösterilmiĢtir.  

Tablo 1.2. : Türkiye’ De On Yıllık Dönemler Halinde Sağlık ÇalıĢanlarının Sayısı 

Yıllar Hekim DiĢ hekimi HemĢire Sağ.memuru Toplam 

1923 550 - - 560 1.110 

1930 1200 - 200 1300 2.700 

1940 1500 - 400 1500 3.400 

1950 3000 900 700 4000 8.600 

1960 9800 1400 2400 3800 17.400 

1970 14000 3200 9000 9000 35.200 

1980 27000 7000 27000 11000 72.000 

1990 50600 10000 44900 21500 127.000 

2010 123.447 21.432 114.772 94.443 354.094 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr ; ÖZTÜRK Mustafa, Cumhuriyet Dönemi ' nde Sağlık 

Hizmetleri , SDU Tıp Faküiltesi Dergisi 1999; 6 (1); Sağlık Ġstatistikler Yıllığı 2010, Türkiye Cumhuriyeti 

Sağlık Bakanlığı Yayın No: 832, Ankara-2011, s.77 

Tablo 1.2. de de görüldüğü gibi 1923 yılında 1.110 olan çalıĢan sayısı, 1930 

yılında 2.700, 1950 yılında 8.600, 1970 yılında 35.200 ve 1990 yılında 127.000 e 

çıkmıĢtır. 2010 yılında ise bu değerin sağlıkta dönüĢüm, geliĢen Türkiye ve  tıp 

eğitimi veren üniversitelerin artıĢı ile birlikte 354.094’ e çıktığı görülmektedir.  

1.2.4.2. Sağlıkta DönüĢüm Programı Ve Sonrası  

2000’ li yıllardan itibaren sağlık hizmetlerinde önemli bir geliĢim sağlandığı 

görülmektedir. Bu yıllarda sağlıktaki hedeflerin belirlendiği 8. beĢ yıllık kalkınma 

planında sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesinin hedefleri içinde geçtiği 

görülmektedir. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği’ ne aday ülke olarak kabul 

edilmesi ve Dünya Sağlık Örgütünün “21. yüzyılda herkes için sağlık” hedefleri 

doğrultusunda Türkiye’ de “Ulusal sağlık 21 politikası” çalıĢmaları 2000' li yıllardan 

itibaren baĢlatılmıĢtır (DPT, 2001:1). 

8. beĢ yıllık kalkınma planına bağlı olarak Sağlık hizmetlerinde "Etkinlik Özel 

Ġhtisas Raporu"’ nda sağlık sektörünün finansal anlamda geliĢimini sağlamak için 

ulaĢılmak istenilen amaçlardan bazıları Ģunlardır. (DPT, 2001:132-143). 
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 Sağlık sektöründe eĢitliğin sağlanması herkese eĢit sağlık hizmeti verilmesi  

 Sağlık sektörünün finansal göstergelerinin  geliĢmiĢ ülkeler seviyesine 

çıkarılması  

 Sağlık hizmetlerinde finansman ve sunumun ayrı kurumlar tarafından 

gerçekleĢtirilmesi  

 GeçmiĢ yıllarda da benimsenen fakat faaliyete geçirilemeyen genel sağlık 

sigortasının uygulanması 

 Sağlık Bakanlığının Sağlık sektörü içinde ki yerinin yeniden belirlenmesi 

 Özel sektörün teĢvik edilmesi 

 Finansal denetimin sağlanması 

 Sağlık iĢletmelerinde ki personelin uzmanlaĢtırılması 

 Sağlık hizmetlerinde maliyetlerin denetim altına alınması ve bunun için 

bilimsel metotların uygulanarak maliyet muhasebesi sistemlerinin uygulanması  

 Sağlık iĢletme ve kuruluĢlarında iĢletme bütçesi sistemine geçilmesi   

Görüldüğü üzere bu raporda da belirtilen amaçlar sağlık iĢletmelerini hantal 

yapıdan kurtarıp sağlık hizmetlerini geliĢtirmeye yöneliktir. Sağlık iĢletmelerinde 

yukarıda ki ifade edilen amaçların gerçekleĢtirilebilmesine yardımcı uygulamalardan 

biri de bu iĢletmelerde sorumluluk muhasebesi sisteminin kurulması olacaktır. Bu 

Ģekilde maliyetlerin kontrol altına alınması, yönetim açısından gerekli uzmanlığın 

sağlanması, bütçe uygulamalarının önemi, bilimsel çalıĢmaların bu kurumlara adapte 

edilmesi sorumluluk muhasebesi sistemi ile gerçekleĢtirilebilir.  

 2003-2004 yıllarında, emeklilik ve sağlık sigortacılığının iki ayrı yasa altında 

düzenlenirken, 2004-2005 yıllarında Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası adı 

altında birleĢtirilmiĢ, 2005 yılında , Sağlık ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ 

nın ortaklaĢa yürüttüğü Dünya Bankası kredisi destekli bir proje uygulanmıĢtır. Bu 

proje kapsamında içinde Genel Sağlık Sigortasının da yer aldığı Sosyal Güvenlik 

Reformu yasa tasarısı 2006 yılında 9. Kalkınma metnine dahil edilmiĢ (Sur ve Çekin, 

2009: 3) ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası ve Genel Sağlık 

sigortası ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu T.B.M.M. tarafından kabul 

edilmiĢtir.  
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Tablo 1.3. de bazı  OECD ülkelerinin G.S.Y.H. içindeki toplam sağlık 

harcamaları görülmektedir.  

Tablo 1.3. : Yıllara Göre OECD Ülkelerinde  G.S.Y.H. Ġçindeki Toplam Sağlık 

Harcamalarının Payı 

ÜLKELER 1980 1990 2000 2005 2008 

Avustralya 6,1 6,7 8,0 8,4 8,7 

Avusturya 7,4 8,3 9,9 10,4 10,4 

Belçika 6,3 7,2 8,1 10,1 10,1 

Kanada 7,0 8,9 8,8 9,8 10,3 

Danimarka 8,9 8,3 8,7 9,8 10,3 

Finlandiya 6,3 7,7 7,2 8,4 8,4 

Fransa 7,0 8,4 10,1 11,1 11,1 

Almanya 
8,4 8,3 10,3 10,7 10,7 

Yunanistan 5,9 6,6 7,9 9,6 ---- 

Ġzlanda 6,3 7,8 9,5 9,4 9,1 

Ġrlanda 8,2 6,1 6,1 7,6 8,8 

Ġsrail 7,7 7,1 7,5 7,8 7,7 

Japonya 6,4 5,9 7,7 8,2 8,5 

GüneyKore 3,7 4,0 4,5 5,7 6,5 

Lüxemburg 5,2 5,4 7,5 7,9 6,8 

Mexika ---- 4,4 5,1 5,9 5,8 

Hollanda 7,4 8,0 8,0 9,8 9,9 

Yeni Zellanda 5,8 6,8 7,6 8,7 9,6 

Norveç 7,0 7,6 8,4 9,1 8,6 

Polanya ---- 4,8 5,5 6,2 7,0 

Portekiz 5,1 5,7 9,3 10,4 10,1 

Ġspanya 5,3 6,5 7,2 8,3 9,0 

Ġsveç 8,9 8,2 8,2 9,1 9,2 

Ġsviçre 7,4 8,2 10,2 11,2 10,7 

Türkiye 2,4 2,7 4,9 5,4 6,1 

Ġngiltere 5,6 5,9 7,0 8,2 8,8 

A.B.D. 9,0 12,4 13,7 15,7 16,4 

Kaynak: OECD Sağlık Verileri 2011,  http://www.oecd.org 
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Görüldüğü gibi OECD ülkeleri içinde Türkiye’ nin sağlık harcamalarına 

ayırdığı pay 2000’ li yıllardan önce % 2, % 3 civarında iken 2000li yıllardan sonra 

özellikle sağlıkta dönüĢüm programının sağladığı ivmeyle birlikte hızlı bir Ģekilde 

yükseliĢe geçmiĢ ve 2008 yılında % 6,1’ e kadar çıkmıĢtır. 2012 yılı için geliĢmiĢ 

ülkelerdeki oranlara ulaĢılması hedeflenmektedir.  

Sağlıkta DönüĢüm Programı ile Türkiye’ deki sağlık alanındaki geçmiĢe göre 

yapılan iyileĢtirmeleri ve sağlıkta dönüĢümün avantajlarını Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz(OECD, 2008: 12-13).  

 Sosyal güvenlik sisteminin tek elde toplanması (S.G.K.) ve bu çalıĢma ile 

hizmet sağlayıcılara tek bir yerden ödeyici sistem oluĢturulmuĢtur. 

 Genel Sağlık Sigortası (G.S.S.)’ nin hayata geçirilmesi ile nüfusun 

genelinin sağlık hizmetlerinden eĢit faydalanması sağlanmıĢtır (Aktan ve Saran, 

2003: 348).  

 Performansa dayalı ücret uygulaması ile faaliyet artıĢı ve hekim 

etkenliğinde bir artıĢ meydana geldiği görülmektedir.    

 DönüĢüm öncesi halkın genelde birinci basamak sağlık kuruluĢlarına rağbet 

göstermemesi, ayakta tedavi görenlerin hastanelerde yığılma meydana getirmesi aile 

hekimliği uygulaması ile çözümlenmiĢtir.  

 G.S.S.’ den faydalanma,  

Sağlık sistemindeki değiĢim sayesinde Türkiye ile iliĢkin sağlık göstergelerin 

Avrupa ve Orta Asya ülkeleri değerlerini yakaladığı görülmektedir. OECD ve Dünya 

Bankası 2002-2008 yılı ortalama göstergelerine göre Avrupa ve Orta Asya 

ülkelerinin sağlıkla ilgili değerlerine yakın sonuçlara ulaĢtığı görülmektedir. Bu 

göstergelere göre Avrupa ve Orta Asya ülkeleri Ortalama yaĢam süresi 70 ken 

Türkiye’ de bu oran 72 olarak belirtilmektedir. Yine Bebek ölümlerinde  1000 canlı 

doğumda Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinde ortalama 21 ölümken Türkiye’ de bu 

değer 20 dir (World Bank, 2011: 1-2).  

Bu avantajlarına karĢın Türkiye’nin sağlıkta yaptığı reformların devamlılığı 

için biraz daha zaman alacağı ortadadır. 2008 yılı itibari ile emekli sandığı, bağ-kur 

ve S.S.K. kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleĢtirilmiĢ fakat 

sağlık alanında hala günümüzde yeterli bir seviyede iĢlev gördüğü 
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söylenememektedir. Özellikle bugün hala kamu veya özel hastanelere gidildiğinde 

kiĢilere sosyal güvencesi sorulmakta ve S.S.K.’ lı Bağ-kur' lu, veya emekli sandığı 

gibi kurumların fiili olarak son bulmasına rağmen geçmiĢte bu kurumlara  mensup 

olma durumlarına göre ödemeler gerçekleĢtirilebilmektedir. Bu durumun önlenmesi 

yeni kurulan S.G.K’ nın ilerleyen yıllarda iĢlevselliğini tam olarak ortaya çıkarması 

ile giderileceği aĢikardır. Yine her açıdan sağlık güvencesini artı değerle almak 

isteyen bireylere yönelik özel sağlık sigortası sisteminin  uygulamaya geçirilmesi de 

sağlık hizmetleri veren kurumların daha etkin bir Ģekilde çalıĢmalarına ve sağlık 

hizmetlerinin geliĢmesine yardımcı olacaktır.   

 Dünya sağlık örgütü tarafından da ifade edildiği gibi Sağlık hizmetlerinin 

toplumun tamamına ulaĢtırılmasında esas görev devlete ait olsa da (WHO, 2008: 16) 

Özellikle geliĢmiĢ ülkelerin bu hakkı özel sektörün yardımı ile tam anlamı ile 

gerçekleĢtirebildiği görülmektedir. Özel sektörün sağlık alanına ilgisini artırmak için 

Türkiye’ de  80' li yıllardan baĢlayan liberalleĢme politikaları ile özel sektörün sağlık 

sektöründeki teĢviki  2000' li yıllarla birlikte ivmesini hızlandırmıĢtır. Türkiye’ de 

2000' li yıllardan sonra sağlık alanında yapılan yatırımlar incelendiğinde 1980' li 

yıllarda Özel kesimin sağlık alanında yaptığı yatırımlar toplam özel yatırımların % 

0,2 si iken (Cevahir ve Çatar, 2009: 26-27) 2000li yılların sonlarına doğru 
4
 bu 

oranın % 4,9’ a kadar çıktığı görülmektedir (DPT, 2010). Sağlık alanında ki bu 

dönüĢüm geliĢmiĢliğin göstergelerinden biri olan sağlık alanında Türkiye’ nin bir 

değiĢimi olarak nitelendirilebilir.  

2012 yılı itibari ile Türkiye’ de genel sağlık sigortası yürürlüğe girmiĢtir.  Bu 

kapsamda Türkiye’ de Ģu anda devletten sağlık güvencesi alan, sağlık hakkından 

yararlanan aktif çalıĢan sayısı 17 milyon 400 bin kiĢi emekli sayısı 9 milyon 498 bin 

kiĢidir. Bunların bakmakla yükümlü oldukları bireylerle birlikte 62 milyon 789 bin 

kiĢi sağlık hakkından yararlanabilmektedir. Bu sayıya 2012 yılı öncesi yeĢil kartlı 9.5 

milyon  kiĢi de genel sağlık sigortası kapsamına geçirilmiĢ ve toplam genel sağlık 

sigortalı sayısı 72.3 milyon civarındadır. Türkiye nüfusunun TUĠK verilerine göre 73 

                                                 

4
  2008 yılı verisi, 2009  ve 2010  yılında bu oranın %3,3’ e düĢtüğü görülmektedir. Bu düĢüĢ büyük 

bir ihtimal ile 2008 yılı sonrası Sağlıktaki hızlı değiĢime karĢı Özel sektörün yatırım harcamalarına 

karĢı temkinli yaklaĢımı olarak görülebilir. 2011 yılı itibari ile bu oranın tekrar yükselerek %3,9’ a  

kadar yükselmesi beklenmektedir.  
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milyon 722 bin olduğu düĢünüldüğünde % 98 i Genel Sağlık Sigortalı olarak sağlık 

hakkından yararlanmaktadır. (“http://www.memurlar.net”, 2011) 

Sağlıkta dönüĢümün son evresi olarak da kabul edilen ve kamu hastanelerinin 

mali ve idari açıdan özerkliğini sağlayan “Kamu Hastane Birlikleri Yasası” Resmi 

Gazete’ nin 2 Kasım 2011 tarihli mükerrer sayısı ile kanun hükmünde kararname ile 

kabul edilmiĢtir. Bu yasa ile kamu hastanelerinde daha etkin ve verimli bir hizmetin 

sağlanabilmesinin yolu açılmıĢtır. Bu yasanın aynı zamanda mali ve idari özerkliğin 

gelecekte hastanelerde sorumluluk muhasebesine uygun bir yapıyı sağlayabilecek 

düzenlemeler içeriyor olması da ayrıca önem arz etmektedir.  

GeliĢmiĢ toplum diğer makro alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da belirli 

sorunlarını çözmüĢ bir toplumdur. Sağlık alanında problemlerin çözümü sağlık 

alanında hizmet veren kamu veya özel iĢletmelerin modern anlamda organizasyon 

yapıları ve iĢleyiĢlerini güçlendirmesi ile oluĢur. 

Aynı Ģekilde iĢletmelerin  sosyal, hukuki, ekonomik ve bilimsel bilgiyi 

kullanım açısından da güçlü organizasyonlar oluĢturabilmeleri içinde  ülkelerin 

geliĢmiĢliği önemlidir. Ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerinin  ölçülmesinde kullanılan en 

önemli göstergelerden biri de Ġnsani GeliĢmiĢlik Endeksi’ dir. Bundan sonraki 

bölümde Ġnsani GeliĢmiĢlik endeksi ve sağlık göstergelerinin rolü hakkında bilgi 

verilecektir.  

1.2.5. Ġnsani GeliĢmiĢlik Endeksi (Ġ.G.E.) Ve Sağlık Göstergelerinin 

GeliĢmiĢlik Düzeyine Etkisi 

GeliĢim bir çok Ģekilde tanımlanıp ölçülebilmektedir. Yalnız geliĢmiĢliği tek 

bir değer üzerinden ölçmek ülkelerin sosyal, ekonomik  ve siyasi farklılıkları nedeni 

ile imkanlı değildir. GeliĢmiĢlik ölçütlerinden en çok kullanılanı kiĢi baĢı milli gelir 

seviyesinin ölçülmesidir. Bunun yanı sıra sağlık ve eğitim düzeyleri kullanılarak da 

geliĢmiĢliği ölçmek mümkündür. Ekonomik anlamda kalkınmıĢlığın ölçülmesi, 

ülkelerin sosyal sorunlarının çözülememesi nedeni ile sorun teĢkil etmiĢ ve bunun 

üzerine birleĢmiĢ milletler tarafından ekonomik büyüme ve insani geliĢme arasındaki 

bağın daha iyi ortaya konulabilmesi için 1990 yılında insani geliĢme endeksi ortaya 

konmuĢ ve bu tarihten itibaren insani geliĢme raporu yayınlanmaya baĢlamıĢtır.  
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Ġnsani geliĢme endeksi milli gelir hesaplarının ötesinde ülkedeki sağlık 

hizmetleri gibi göstergelerin de etkin olarak kullanılarak insan kaynaklarının 

geliĢimini, insanı insan yapan özgürlük kiĢilik gibi unsurları ve insanın temel 

gereksinmelerine  ulaĢma düzeyini bir arada değerlendirmekte ve böylece kalkınma 

içinde insanın rolünü belirlemeye çalıĢmaktadır(Demir, 2006: 1-5).  

Ġ.G.E. hesaplama yönteminde refah standardı, eğitim standardı ve sağlık 

standardı olmak üzere 3 kriter kullanılmaktadır. Burada sağlık standardı insani yaĢam 

için uzun ve sağlıklı bir yaĢam edinmeyi ilgilendirmektedir ve uzun ömür , sağlık 

standardı olarak nitelendirilmekte ve yaĢam beklentisi ile ölçülmektedir. BirleĢmiĢ 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’ nin hazırladığı Ġnsani GeliĢme Raporu 

(Ġ.G.R)’ nda Ġ.G.E.’ nin yanı sıra yayınlanan insani Yoksulluk endeksi, toplumsal 

cinsiyeti güçlendirme indeksi , cinsiyete bağlı geliĢme endeksi ile ülkelerin sosyal 

geliĢmiĢlik düzeyi daha iyi belirlenmeye çalıĢılmaktadır.  

Ġ.G.E. hesaplama yöntemi 2005 yılına kadar olan farklılıkları göstermiĢ ve 

2005 yılından itibaren son halini almıĢtır.  2005 yılı itibari ile Ġnsani GeliĢmiĢlik 

Endeksi hesaplaması ile ilgili değerlerin yer aldığı Ģekil aĢağıda  verilmiĢtir.  

ġekil 1.3.: Ġnsani GeliĢmiĢlik Endeksinin Hesaplanması 

 

Kaynak: UNDP, Human Development Report, 2005. 

KRĠTERLER  
Uzun ve sağlıklı 

bir yaĢam 
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YetiĢkin 
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oranı 

ALT 
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endeksi 

Eğitim 

endeksi 

KiĢi baĢı 
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Ġ.G.E. hesaplanırken sağlık hizmetlerinden elde edilen veriler uzun ve sağlıklı 

bir yaĢam standardı olarak nitelendirilmektedir. I.G.E. hesaplanırken YaĢam 

Beklentisi Endeksi, Eğitim Endeksi ve Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla (GSYIH) 

Endeksi’nin aritmetik ortalaması alınmaktadır 

Buna göre Ġnsani geliĢme endeksi formülü ; 

 

IGE= 1/3*(YaĢam Beklentisi Endeksi) + 1/3*(Eğitim End.)+1/3*(GSYIH End.) 

 

Olarak hesaplanmaktadır. Burada konumuzla ilgili veri yaĢam standardıdır. 

Ġnsani geliĢme endeksi hesaplanırken yaĢam standardı en yüksek 25 ve en düĢük 85 

yaĢ sınır olarak kabul edilmekte ve bu aralık dikkate alınarak yaĢam beklentisi 

endeksi 0 ile 1 değer alacak Ģekilde hesaplanmaktadır.  

 

Buna göre  yaĢam standardı endeksi formülasyonu  

Ülkenin doğumdaki yaĢam beklentisi: n yıl kabul edilerek  

YaĢam Beklentisi Endeksi = (n-25) / (85-25) 

Olarak bulunmaktadır. ĠGE hesaplamalarına göre Türkiye' nin durumunu ise Ģu 

Ģekilde ifade edebiliriz.     

Türkiye 1965 yılı Ġnsani GeliĢme Endeksi'nde 0.438 puanla 174 ülke arasından 

152. sıradaydı. 1998 yılı göstergelerine göre 0.732 puanla 85. sıraya kadar 

yükselmiĢti. AĢağıdaki Ģekilde her ülkenin 2009 güncelleme raporuna göre 2007 yılı 

verileri baz alınarak belirlenen geliĢme endeksi haritası görülmektedir. 

(http://tr.wikipedia.org
 
, 2011). 
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ġekil 1.4. : Ġnsani  GeliĢme Endeksine Göre Ülkelerin GeliĢmiĢliği  

  

 

2009 güncelleme raporuna göre her ülkenin geliĢme endeksini gösteren dünya 

haritası  

██ 0,950 ve yukarı  

██ 0,900–0,949 

██ 0,850–0,899 

██ 0,800–0,849 

██ 0,750–0,799 

██ 0,700–0,749 

██ 0,650–0,699 

██ 0,600–0,649  

██ 0,550–0,599 

██ 0,500–0,549 

██ 0,450–0,499  

██ 0,400–0,449  

██ 0,350–0,399 

██ 0,350'dan daha az 

██ mevcut değil 

Kaynak: http://tr.wikipedia.org  

2007 yılında  Türkiye Ġnsani GeliĢim Gösterge'sinde geliĢmiĢ ülkeler arasında 

yer almakta ve araĢtırılan 182 ülke arasında 79. sırada yer almakta iken 

(UNDP,2009: 144) 2010 yılına gelindiğinde 83 üncü sıraya gerilemiĢtir. 

(UNDP,2010: 144)  

Ġ.G.E. hesaplamalarında sağlık hizmetleri yaĢam standartları ile belirlenmiĢtir. 

Türkiye’de doğuĢtan  yaĢam beklentisi hesaplamaları sonucunda elde edilen bilgilere 

göre  2007 Ġ.G.R.’ de I.G.E.’ ye göre 71,7 puanla 79.sırada yer alan Türkiye 
 
, 2010 

yılı IGE hesaplamalarına göre 72,2 puan almasına rağmen 83.sıraya düĢmüĢtür 

(UNDP,2009: 172; UNDP,2010: 144).
 
Türkiye geliĢmiĢlik açısından Yüksek dereceli 

insani geliĢmiĢlik seviyesinin sonlarında bulunmasına rağmen örnek verebileceğimiz 

Dominik Cumhuriyeti, Arnavutluk, Panama, Trinidad Tobago, Kolombiya, Jamaika, 

Tunus, Ermenistan  gibi ülkelerin gerisinde kalmaktadır.   Türkiye’nin yaĢam 

beklentisi seviyesinin yükselmesi sağlık hizmetlerinde ki etkin ve verimli çalıĢmaya 

bağlı olarak yükselecektir. Bu seviyenin yükselmesi aynı zamanda Türkiye’ de insani 
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geliĢme seviyesini de artıracaktır. Bu açıdan Sağlık hizmetini veren en önemli sağlık 

kuruluĢu olan hastanelere önemli görevler düĢmektedir.  

Hastane iĢletmelerinde verilecek hizmetlerin etkinliğinin artırılması, Türkiye’ 

de sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artıracak ve bu da Türkiye’ nin insani 

geliĢmiĢlik endeks değerinin yükselmesini sağlayacaktır. GeliĢmiĢlik açısından 

önemli olan bu göstergeye etki eden hastane iĢletmelerinde verilen hizmetlerin 

kalitesi ve sağlıkta devamlı geliĢimin bu kurumlar aracılığı ile sağlanabilecektir.  

1.3. Hastane ĠĢletmeleri 

Sağlık siteminin en önemli alt sistemi hastanelerdir. Sağlık hizmetlerinin 

verildiği en önemli kurumlar olan hastaneler bu konudan önceki belirtmiĢ olduğumuz 

sağlık iĢletmelerindeki verilen bilgiler hastane iĢletmeleri için de kullanılmaktadır.  

 Hastaneler Yataklı Tedavi Kurumları olarak ta nitelendirilmekte olup ,  hasta 

ve yaralıların, hastalıkla Ģüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek 

isteyenlerin ayakta ve yatarak gözlem, muayene, teĢhis, tedavi ve rehabilite 

edildikleri ve aynı zamanda doğum yapılan kurumlardır” (Sağlık Bakanlığı, 2011) 

Bugün geliĢmiĢ ülkelerde en komplike organizasyonlardan birisi de hastanelerdir. 

Tedavi ve tıbbi bakım fonksiyonlarının haricinde hekim ve yardımcı sağlık 

personeline eğitim veren bir eğitim kurumu, tıbbi araĢtırmaların yapıldığı, toplum 

sağlığının korunması ve kollanması için çalıĢan bir araĢtırma kurumu , sosyal hizmet 

sağlayan bir hizmet iĢletmesi olarak ta hastaneleri görebiliriz. (Özgen, 1993: 1) 

GeçmiĢten günümüze kadar hastanelerin değiĢmeyen esas iĢlevi tedavi hizmetlerinin 

verilmesidir (Seçim, 1991: 15). 

Hastaneler çok geniĢ bir dıĢ çevre ve diğer sistemlerle etkileĢim halinde olan 

sağlık hizmetleri üreten kurumlardır. Bu karĢılıklı etkileĢim ve iliĢkilerin en 

önemlileri aĢağıdaki Ģekilde ana baĢlıklarla gösterilmiĢtir.  
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HASTANE 

SĠSTEMĠ 

Sosyal  

Dengeler 

Sağlık  

Masraflar 

Ödeme 

Gücü 

Hasta  

Eğitim 

düzeyi 

Sosyal  

Güvenlik 

Yakın 

ArkadaĢ 

ve Akraba 

Sağlık 

Organizasyonu 

Hükümet 

Politikaları 

Sağlık 

Politikası 

Finansal 

Kaynaklar 

Çevre eğitim ve 

Personel Politikası 

Sağlık 

Hukuku 

Politik 

Sistem Refah 

Düzeyi 

Üst Sistem  

Kültürel Düzeyi 

Anayasa ve 

Yasal Sistem 

Kaynak : MENDERES M. Ersoy K, Genel Sistem Kuramı ve Sağlık Sistemi, Hastane Sistemi ve Hasta Bakım alt Sistemi, , Hikmet Seçim (edt), Hastane ĠĢletmeciliği, EskiĢehir, 

1995,s.62 

 

ġekil 1.5. : Açık Bir Sistem Olarak Hastane 
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Hastane sistemi ile ilk iliĢkili grup hastadır( KurtulmuĢ, 1998: 235). Hasta ve 

hastane iliĢkisi içinde hastanın yakın ve akrabaları, sağlık alıĢkanlıkları, sosyal 

durumu ekonomik durumu eğitim düzeyi sosyal güvencesi hasta ve hastane iliĢkisini 

belirleyen özelliklerdir.  Ġkinci grup daire hastane sisteminin dıĢ çevre ile iliĢkisini 

göstermektedir. 3. grup daire ise hastane ile supra sistem iliĢkisini göstermektedir.  

Hastane yönetimi bakıldığında diğer organizasyonlardan pek de farklı değildir. 

Hastaneler hizmet sektörü içinde yer alan uzmanlaĢmayı gerektiren ve bu 

uzmanlaĢmaya bağlı olarak karmaĢık bir örgüt yapısına sahip organizasyonlar olarak 

bazı farklılıklar göstermesi mutlaktır.  

Hastane yönetimini bu karmaĢık yapısı içinde tıbbi yönetim ve genel yönetim 

olarak iki ana bölümde incelenmesi uygun olacaktır. Hastane üst yönetimine bağlı 

olarak bu bölümlerinde kendi alt sistemlerine ayrılması bu karmaĢayı azaltacaktır. Bu 

yapılanma içinde özelikle genel yönetim ve tıbbi yönetimin ayrı ayrı 

organizasyonlara bölünmesi hastane örgüt yapısının büyüklüğüne göre geniĢletilmesi 

ve genel faaliyetleri kendi içinde tıbbi yönetimin kendi içinde ayrı ayrı departmanlara 

bölümlenmesi hastane yönetiminin karmaĢık yapısını azaltan ve düzenleyen bir yapı 

oluĢturacaktır. 

1.3.1. Hastane ĠĢletmelerinin Önemi Ve Amaçları  

GeçmiĢten günümüze sağlık toplumsal geliĢim içinde önemli yere sahip olan 

sosyal faktörlerden biri olarak değerlendirilmiĢtir. Toplum açısından bakıldığında 

sağlık düzeyinin yüksek olması sosyal ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek bir 

yaĢam için gerekli bir unsurdur (Özgener ve Küçük, 2008: 341). Sağlığın korunması 

ve geliĢtirilmesi toplumsal refahın artırılması için gereklidir.  

Sağlık hizmetleri sunan bir çok sağlık iĢletmesi olmasına karĢın birey ve 

topluma sağlıkla ilgili olarak  teĢhis, tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan hasta, 

yaralı, anormal ve hamile birden fazla kiĢiye günün 24 saatinde devamlı hizmet 

veren (Caldwell, 1998: 22), sağlık hizmeti olarak klinik laboratuar hizmetleri, teĢhise 

yardımcı, röntgen hizmeti ve tedavi hizmetlerinden; cerrahi, doğum veya bir veya 

birden çok tıbbi tedavi ünitesi olan en geniĢ sağlık hizmeti sunum kapasitesine sahip 

kuruluĢlar hastanelerdir (Yiğittop, 2008: 4) .  Bu açılardan bakıldığında hastaneler,  

bireylere ve topluma sağlık hizmeti sunan sağlık sisteminin en önemli yapı taĢlarıdır.  
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Hastane iĢletmelerini belirli amaçları yerine getirmek için dokuz ayrı kuruluĢ 

tarafından oluĢturulmuĢ bir örgüt olarak tanımlamaktadır ve bu örgütün toplumsal 

önemi  Ģu Ģekilde ifade edilebilir (Alpugan ve Haftacı, 1995: 273-274).  

 Tedavi hizmetlerini gerçekleĢtirdiği için sağlık kurumu 

 Yönetilmelerinde ekonomik ilkelere bağlı kalındığı için bir iĢletme 

 Sağlık personelinin eğitiminde önemli rol oynadıkları için eğitim kurumu 

 DeğiĢik öğreti gruplarını barındırdığı için ve bunlar arasında amaç ayrıcalığı 

bulunmasından dolayı mesleki bir örgüt 

 Sağlık alanındaki araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarından dolayı araĢtırma 

kurumu 

 Toplumun geneline hitap etme zorunluluğundan dolayı sosyal bir kurum 

 Belli bir coğrafik bölgeye hizmet götürmesi durumunda toplumsal bir 

giriĢim 

 Devletin sağlık güvencesi verme zorunluluğundan dolayı bir kamu kurumu 

 Kısmen veya tamamen toplumun katkılarıyla çalıĢmalarını sürdürmesinden 

dolayı bir hayır kurumu olarak nitelendirmektedir.  

Bu açıdan bakıldığında hastane iĢletmelerinin bir ülke ve onu oluĢturan 

vatandaĢları açısından makro anlamda fayda sağlayan multi fonksiyonel bir  kurum 

olarak kabul edilmesi gerekmektedir.  

1.3.2. Hastane ĠĢletmelerinin Fonksiyonları 

Hastane iĢletmelerinin temel amaçları insan ihtiyaçlarını gidermektir. Bu 

amaçla hastaneler sağlık hizmeti üretirler. Sağlık hizmetlerini hem toplumsal hem de 

bireysel bazda verebilen kuruluĢlar olarak hastanelerin baĢlıca fonksiyonları sağlık 

hizmetleri üretimi, eğitim ve araĢtırmadır (Sözen ve Özdevecioğlu, 2002: 41). 

- Sağlık Hizmetleri Üretimi : Hastanelerin asli iĢi sağlık hizmetleri 

üretmektir. Sağlık hizmetlerinin hastalara ve hastalığından Ģüphe edenlere teĢhis ve 

tedavi uygulama sürecinde hizmet üreten kuruluĢlar hastanelerdir. Hizmet üretim 

sürecinde baĢta hekim olmak üzere hemĢire, ebe , sağlık memuru gibi unvanlı 

personel hizmet vermektedir (Sözen ve Özdevecioğlu, 2002: 41). Hastaneler,  
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ameliyathane, poliklinik, laboratuvar, eczane,  hemĢirelik ve araĢtırma iĢlevleri ile bu 

hizmetleri sunan komplike kurumlardır  (Kıral,1976 : 25).  

Hastane iĢletmelerinden ürettiği hizmetin ihtiyacı karĢılayacak boyutta kaliteli 

olması beklenir. Bu amaçla hastanelerin hem devlet eli ile hem de özel sektör 

tarafından faaliyete geçirilmesi hizmetin daha çok kiĢiye ulaĢabilecek Ģekilde 

oluĢumunu rekabet ise kalitenin artmasını sağlayacaktır.  

- Eğitim :Hastaneler sağlık hizmeti üretiminin yanı sıra eğitim faaliyetlerinde 

de bulunurlar. Hastane iĢletmelerinde sağlık eğitimi 3 farklı Ģekilde verilmektedir; 

hasta ve hasta yakınlarına verilen eğitim, personele verilen eğitim, öğrenci eğitimi 

(Sözen ve Özdevecioğlu, 2002: 41). 

Hastanelerden yararlanmak isteyen hasta ve yakınlarına hastane kuralları, ilaç 

kullanımı, tedavi süreci ve bakım ile ilgili bilgiler verilirken aynı zamanda hastalığın 

oluĢmasını engelleme ve hastalık tedavi süreci ve sonrası hakkında ve tekrarlanma 

riskini azaltma konularında da bilgiler sunularak eğitim gerçekleĢtirilir.  

Hastanelerde verilebilecek eğitimler içinde;  Yeni, baĢlayan personele 

oryantasyon çalıĢmaları yanında hizmet sürecinde çalıĢan personelin verimini artırıcı 

eğitici seminerler verme örgüt kültürünü yerleĢtirmek amacı ile eğitimler verme, 

kalite artırıcı seminerler verme yanında personel uzmanlaĢtırmaya yönelik özel 

eğitimler , yeni idari ve hukuki geliĢmelere personeli adapte edici bilgiler verme 

sayılabilir.   

Öğrenci eğitimi ise, sağlıkla ilgili öğrenim gören tıp, hemĢirelik, ebelik, tıbbi 

sekreterli, diĢ hekimliği, eczacılık v.b. gibi bölümlerde eğitim gören öğrencilerin 

uygulama ve pratik geliĢimleri açısından hastaneler eğitim kurumlarında eğitimin 

devamlılığını  sağlayan önemli kuruluĢlardır. Ayrıca tıp da uzmanlık eğitimi de 

üniversite ve eğitim-araĢtırma hastanelerinin görevidir. (Sözen ve Özdevecioğlu, 

2002: 41) 

Bunların haricinde hastaneler kamuoyunuda aydınlatmak ve toplumsal bilgiyi 

geliĢtirmek amacı ile eğitim vermektedirler  (Seçim, 1991: 15). 

- AraĢtırma: Hastanelerin fonksiyonlarından biri de sağlık alanında araĢtırma 

yapmaktır. Özellikle üniversite – araĢtırma hastaneleri bu görevi yürütmektedirler 

(Seçim, 1991:41). Bu hastaneler hastalık ve hastalığın seyri, iyileĢtirme yolları, 
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tedavi sürecinin iyilileĢtirilmesi, yeni geliĢmelerin uygulanabilirliği, bilimsel 

çalıĢmalarla hastalıkların tedavi süreçlerinin olumlu ve olumsuz yönleri, bireye ve 

topluma olan etkilerin gözlemlenmesi v.b. konularda araĢtırmalar yaparak bu 

araĢtırma sonuçlarını yayınlamak sureti ile ulusal ve uluslararası bilime katkıda 

bulunmaya ve sağlığın korunması çalıĢmalarına katkıda bulunmaya çalıĢırlar.  

1.3.3. Hastane ĠĢletmelerinin Özellikleri 

Sağlık hizmeti sunan hastane iĢletmeleri farklı özellikleri bünyesinde 

barındırmakta ve bunlardan kaynaklanan farklı amaçları gerçekleĢtirmek için 

örgütlenmiĢ hizmet kurumlarıdır. (Tengilimlioğlu v.d., 2009: 131)  Hastane 

iĢletmeleri diğer endüstri ve hizmet kuruluĢlarından ayrı olarak nitelenmelidir. 

Hastane iĢletmelerinin bu farklılıkları yönetiminin ve iĢletmeciliğinin ortaya çıkıĢını 

hazırlayan faktörler olarak görmek gerekmektedir. (KavuncubaĢı 2000: 50) Hastane 

iĢletmelerini farklı kılan özellikleri Ģunlardır. 

 Çıktının tanımlanması ve ölçümü güçtür; (KavuncubaĢı,  2000 : 52  ; 

Can ve Ġbicioğlu, 2008 : 258) Hastanelerin Temel girdi ve çıktısının ana kaynağı 

insandır.Hastane iĢletmelerinde çıktı fiziksel olarak değerlendirilememekte ve belli 

standartlarla ölçümü zor olmaktadır. (Alpugan, 1995 : 140) Çıktı Hasta Sayısı veya 

hasta günü gibi ölçülerle belirlenmeye çalıĢılır. (Kurup, 2010 : 4) Yanız bu durumda 

da ayaktan hasta ve yatan hasta için farklı tedavi ve maliyetin yapılıyor olması yine 

iĢlevi zorlaĢtırmaktadır. (Alpugan, 1995 : 140)  

 Hastane iĢletmelerinde yapılan iĢlerin karmaĢıklığı ve çok kiĢi 

tarafından komplike olarak sunulma gereği;   Sağlık kurumuna baĢvuran hastaya 

aynı anda birden fazla birim ve kiĢi hizmet vermeye baĢlamaktadır. ; (KavuncubaĢı, 

2000:52) Bu durum örgüt içinde bağımlılığı artırmaktadır. ĠĢlevsel bağımlılık olarak 

nitelendirilen bu bağımlılık, örgüt içinde kiĢi veya birimin iĢ yapabilmesi ve iĢi 

sürdürebilmesi için diğer birim veya kiĢilere bağımlı olması durumunu ifade 

etmektedir. (Galbraith, 1968 : 8-9) Konumuzu oluĢturan sorumluluk muhasebesinin 

uygulanabilirliği bu iĢletmelerdeki merkezkaç yönetimin uygulanması ile birlikte 

yönetimin temel görevi olan eĢgüdümleme aracılığı ile  örgüt içinde farklı birim ve 

kiĢiler arasında faaliyetlerin uyumlaĢtırılması ve  ortak amaçlara yönlendirilmesini 
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sağlayacak yapıyı oluĢturmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu eĢgüdümleme 

ve iĢbirliği farklı sorumluluk merkezlerinin maliyetlerinin kontrolünde de kolaylık 

sağlayacaktır. A.B.D. , Ġngiltere, Almanya, ve Fransa gibi geliĢmiĢ ülkelere 

baktığımızda, hastanelerin çağdaĢ yönetim anlayıĢı çerçevesinde, kullanılan 

sorumluluk muhasebesi gibi yöntemlerin profesyonelleĢme ve modern iĢletmeciliğe 

etki sağladığı görülmektedir. ( A.Öztürk, 1993 : 43-44)  

1980'  li yıllardan itibaren Ġngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya gibi geliĢmiĢ 

ülkelerde geleneksel anlamda kamu yönetimlerinin yerini yeni kamu yönetimleri 

almıĢtır. Bu süreçte kamu hastanelerinde de yeni kamu yönetimi felsefesi 

doğrultusunda (Hood
 

, 1991 : 4-5) yöneticilere yönetim serbestliği sağlanması, 

merkezkaç bir yönetim uygulanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, 

performans ölçümlerinin yapılabilmesi, büyük yapılı organizasyonların optimal 

faydayı sağlayacak Ģekilde yeniden düzenlenmesi  hususları ön plana çıkmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında kamu hastanelerinde sorumluluk muhasebesinin 

uygulanabilirliği aynı zamanda modern yeni kamu yönetim sisteminin de 

sağlanabileceğini göstermektedir.   

 Hastanelerde yapılan iĢler acil ve ertelenemez niteliktedir; Sağlık 

hizmetlerinin doğası gereği pek çok durumlarda hizmetin kullanımı ertelenemez. 

Özellikle akut ve kiĢiye acı veren ya da sağlığını tehlikeye düĢüren hizmetlerin 

ertelenmesi mümkün değildir. Bunu yanında tedavide erken tanının önemli olduğu 

durumlarda tedavinin ertelenmesi veya geciktirilmesi daha büyük sağlık sorunlarının 

ortaya çıkması ve ekonomik kayıplara neden olabilir. (Tengilimoğlu vd., 2009 : 41) 

Sağlık hizmetlerinin ertelenemezliği sağlık iĢletmelerinin 24 saat hizmet vermesi 

gereken bir kuruluĢ olarak kurumsallaĢmasını, daha kaliteli ve sürekli hizmet için 

gerekli çağdaĢ iĢletmecilik anlayıĢına göre yapılanmasını gerekli kılmaktadır.  Sağlık 

kurumlarından ihtiyaç halinde yararlanılamaması bilimsel, hukuksal ve etik açısından 

uygun değildir. (KavuncubaĢı, 2000 : 55) 

 Yapılan iĢler de tolerans payı azdır, hata ve belirsizliklere olan 

duyarlılık aralığı azdır; Hata ve yanlıĢta çoğunlukla geri dönüĢ yoktur. Zaman çok 

önemlidir. Bu nedenlerle hiç hatasız hizmet sunulması gerekir. (KavuncubaĢı, 2000 : 
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52 ; Can ve Ġbicioğlu, 2008 : 258) Örneğin iç kanama geçiren bir hastanın 

bekletilmesi ve tedavisine baĢlanmaması o hastanın ölümüne veya geri 

dönülmeyecek sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.    

 UzmanlaĢma seviyesi yüksektir; Sağlık kurumlarında, direkt insan sağlığı 

ile ilgili  insan kaynaklarının insan sağlığının değeri ve önemine bağlı olarak uzun 

yıllar eğitimden sonra göreve baĢlamaları bu sektörde profesyonelleĢmeyi de gerekli 

kılmaktadır. Uzman kiĢilerin meslekleĢme düzeylerinin yüksek olması onları bu 

kurumlarda özerk kılmakta ve kendilerine has bir otorite oluĢturmalarını 

sağlamaktadır. (KavuncubaĢı, 2000 : 52 - 54) 

 Farklı meslek grupları arasında iĢlevsel bağımlılığa bağlı olarak 

eĢgüdümlülük yüksektir; Hastanelerde  uzmanlaĢma düzeyinin yüksek olması 

nedeniyle bir bölümün fonksiyonunu yerine getirebilmesi diğer bölüm ya da 

gruplarla olan iliĢkilerine bağlıdır. Hiç bir bölüm fonksiyonlarını diğer bölümlerden 

ayrı olarak yerine getiremez. (Kaya, 1995 ; 120) Matriks yapı içindeki hastanelerde 

uzman bireylerin sorumluluk muhasebesi sistemi ile ademi merkeziyetçi bir yapıda 

yönetilebilmesi çatıĢmaları azaltacak performans değerlemesi ile etkinliği 

artıracaktır.   

 Hastanelerde ikili otorite hattı çatıĢmaları artırırken aynı zamanda 

eĢgüdümleme ve denetim problemlerini ortaya çıkarmaktadır; Personel birden 

fazla üste karĢı sorumludur. Yani matriks organizasyon vardır. Örneğin hemĢire hem 

baĢ hemĢireye hem de hekime karĢı sorumludur. Ayrıca  hastanelerde denetim 

önündeki en önemli engel uzman hekimlerle yöneticiler arasında ortaya çıkmaktadır. 

Organizasyon içindeki baskın güç olan hekimler ile ilgili kararların uygulanması 

yönetim açısından kontrolü güçleĢtirebilmektedir. Hekim uzmanlığını 

gerçekleĢtirmek isterken yönetici iĢletmenin geleceği ile ilgili kararların 

gerçekleĢtirilmesine çalıĢır.
 
(Scott, 1982 : 216) Örneğin hasta tedavisinde hekim, 

hasta ile ilgili tedavi giderlerinde maliyetleri önemsemezken, yönetici tedavi yanında 

maliyetleri de en asgari seviyede tutmayı isteyecektir.   

 Hizmetin miktarı ve sağlık harcamalarının çoğunluğunu Hizmetten 

yararlanan değil hekimler belirler; Sağlık kurumlarında hizmet miktarını 

belirleyen en önemli iĢgören grubunu hekimler oluĢturmaktadır. Sağlık kurumlarında 
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kaynakların verimli ve etken kullanımında hekimlerin bu derece de etken olması aynı 

zamanda onların da karar ve davranıĢlarının denetlenmesini gerektirmektedir. 

(KavuncubaĢı, 2000 : 54) Hekimlerin sağlık hizmetlerini hızlı verebilmesi, kurum 

içindeki diğer bölümlerle iletiĢimi ile doğru orantılıdır. Bu amaçla iyi bir bilgi 

sisteminin kurulu olması hem hekimin iletiĢimini hızlandıracak hem de bu sistem de 

bilgilerin depolanabilir olması denetimi sağlayacaktır. (MarĢap vd., 2010 ; 32) 

 Hastanelerde sunulan hizmetin ikamesinin bulunmaması;  MüĢterilerin 

talep ettiği ürün ya da hizmetin mevcut olmaması durumunda baĢka bir ürün ya da 

hizmetin müĢteriye sunulması yolu ile müĢterilerin ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi 

durumudur. Çay ve kahve birbirlerinin ikamesi durumundadır. (K.Yıldırım , 2007 : 

315) Fakat sağlık hizmetleri yerine baĢka bir hizmetle ikame edilemez. Örneğin 

yüksek maliyetli bir kalp ameliyatı yerine daha düĢük bir maliyetli diĢ çürüğü 

tedavisi  veya kısa vadeli bir çözüm olarak ağrı kesici tedavisi uygulanamaz. 

(Saltık,1995 : 38) Bu duruma sağlık hizmetlerinin ikame edilemezliği denilmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin parasal değeri az olan baĢka bir mal ve hizmet  alanı ile 

değiĢtirilememesi onu diğer mal ve hizmet sektörlerinden ayıran bir özelliktir 

 Hastane ĠĢletmelerinin sunduğu hizmete olan talebin belirsizliği; Sağlık 

hizmetlerine olan talep her zaman aynı seviyede olmayacağı gibi ne zaman ne oranda 

ortaya çıkacağını kestirmek te mümkün değildir. (Turan, 2004: 9) Bir anlamda  

kimin ne zaman hangi hastalığa yakalanacağı belli olmaz. (Tengilimoğlu vd., 2009 : 

40)  Sağlık hizmetlerinde  talebin yani tüketiminin belirlenememesi ekonomik olarak 

geleceğe dair planlamayı zorlaĢtırırken aynı zamanda finansal riski de artırmaktadır. 

Ġhtiyatlılığın bir gereği olarak gelecekte ortaya çıkabilecek  büyük meblağlı tüketim 

maliyetlerinin ortaya çıkaracağı riskleri en aza indirgeyebilmek için  hem bireysel 

hem de kamusal anlamda sağlık sigorta sistemi geliĢtirilmiĢtir. (Appleby, 1990 : 83) 

Sağlık hizmetleri üzerindeki bu belirsizliği en asgariye indirmek bu sistemin 

geliĢtirilmesi ve toplumun geneline yayılması ile mümkün olacaktır.    

 Hastane iĢletmeleri toplumsal bir görev üstlenir; Temel sağlık 

hizmetlerinin oluĢturulmasındaki önemli gösterge toplumsal olarak ortaya 

çıkarılması gereğidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kuruluĢ yasasında örgütün 

hedefinin "bütün insanları mümkün olan en üst düzeyde sağlığa ulaĢtırmak” olduğu 
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yazılıdır. (Öztek, 1992 : 63)  Dünya sağlık örgütüne göre verilecek sağlık hizmetleri 

devlet liderliğinde, özel ve araĢtırma hastanelerinin yardımı ile toplumun her 

kesmine eĢit sağlık hizmeti sunmayı gerektirmekte ve bununla ilgili olarak devlet 

gereken bütün tedbirleri alması gerekmektedir.  (WHO, 2008 : 16) 

Bunlara ek olarak Sözen Ģu özellikleri ifade etmektedir. (Sözen ve 

Özdevecioğlu, 2002, 44-45) 

 Hizmet üretildiği an tüketilir. Depolama Ģansı yoktur.  

 Otelcilik ve lokantacılık gibi yan hizmetler, dini-sosyal hizmetler önemlidir. 

Çünkü bunlar tedaviyi etkiler.  

 Fiziksel Ģartları, binanın yapısı, mimari özellikleri kullanımı farklıdır. 

Temizlik ve hijyen kuralları daha önemlidir.  

 Hastaneler diğer hizmet üreten iĢletmelere nazaran sermaye yoğun 

iĢletmelerdir. Özellikle tıp alanındaki teknolojik geliĢmeler ve sağlık talebini 

karĢılayabilmek için belli düzeyde tutulmak zorunda olunan kapasite büyük 

yatırımları gerektirmektedir.(Seçim ve Pekelman, 1995 : 230) 

 Hastanelerin kurumlar içindeki önemi tartıĢılmaz, diğer iĢletmelerden farklı 

olan hastaneler, genel bir iĢletme gibi düĢünülmemesi gerektiği gibi genel iĢletmeleri 

oluĢturan kurallardan da çok farklı tutulmaması gerekmektedir.. 

1.3.4. Hastane ĠĢletmelerinin Türleri  

Hastaneler hizmetlerine göre mülkiyetlerine göre ve ortalama kalıĢ sürelerine 

göre farklı kategorilere ayrılabilir.(Alpugan, 1981 : 14) 

1.3.4.1. VermiĢ Oldukları Hizmete Göre Hastaneler 

Hastaneler iĢlev ve hizmetlerine  göre genel, il/ilçe/belde hastaneleri,Gün 

hastaneleri, Genel, özel ve eğitim ve araĢtırma hastaneleri olmak üzere 5  grupta 

toplanmaktadırlar. (T.C. Resmi Gazete, sayı 2889,13 Ocak 1983)  

 Ġl/ilçe/belde hastaneleri: Bu hastanelerde verilen hizmetler ; 112 acil 

servis, acil, doğum, ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale, muayene ve tedavi hizmetleri 

ile koruyucu sağlık hizmetleridir. Bünyesinde bulundurduğu doktorlar tarafından 

hasta kabulu ve tedavisinin yapıldığı ileri tetkik gerektiren durumlarda da hastanın 
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stabilize edilerek daha donanımlı hastanelere sevkinin gerçekleĢtirildiği 

hastanelerdir.  

 Gün Hastaneleri: Birden fazla branĢta hizmet veren, baĢvuran hastaların 

günübirlik ayaktan tedavisi ile tıbbi bakım hizmetlerinin yapıldığı asgari 5 gözlem 

yatağı bulunan ve 24 saat hizmet veren hastanelerdir.  

 Genel hastaneler : BaĢvuran hastaları için hiç bir ayrım gözetmeden 

mevcut bulunan uzman doktorları tarafından  ayaktan ve yatarak tedavinin 

gerçekleĢtirilebildiği gerekli tanı teĢhis ve tedavinin uygulanabildiği en az 50 yatak 

kapasitesine sahip sağlık kurumlarıdır.  

 Özel Hastaneler: Özel hastaneler açılıĢ nedenleri doğrultusunda belirli bir 

yaĢ ve cins grubu hastalar veya belirli bir hastalığı bulunan hastalara veya belirli bir 

organ veya organ grubu hastalarının müĢahede, muayene, teĢhis, tedavi ve 

rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumlarıdır.  

 Eğitim ve AraĢtırma Hastaneleri: Yatarak ya da ayakta her türlü hasta, 

muayene teĢhis ve tedavisini yapan, tam teĢekküllü, gerekli teknik donanıma sahip 

olan  (B.Ak, 1990 : 83) ve genel hastane niteliğinde olan  sağlık hizmeti sunumunun 

haricinde , öğretim, eğitim ve araĢtırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların 

yetiĢtirildiği ileri derecede teknolojinin kullanıldığı (Sarıkaya, 1990 : 53) genel ve 

özel dal sağlık kurumlarıdır.  

1.3.4.2. Yatak Sayılarına Göre Hastaneler 

Hastaneler sahip oldukları yatak sayılarına göre de ayrıma tabi tutulabilirler. 

Yataklı tedavi Kurumları iĢletme Yönetmeliği’ ne göre 50 ve daha üstü yataklı 

hastaneler Genel Hastane niteliğine sahip hastanelerdir. Genel hastaneler; 50, 100, 

200, 400, 600, 800 ve daha fazla yatak kapasiteli hastaneler olarak ayırıma tabi 

tutulabilir. (ÖzgülbaĢ, 2001 : 10; Sözen ve Özdevecioğlu, 2002, 43) 
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1.3.4.3. Mülkiyet Durumlarına (Finansal Kaynak Türlerine) Göre 

Hastaneler 

Hastane iĢletmeleri türlerine göre farklı Ģekillerde ayrıma tabi tutulabilir. Yanız 

sağlık hizmetlerinin türlerine göre ayrıma tabi tutulurken en önemli ayrım ve en çok 

kabul gören ayrım  mülkiyetlerine göre veya baĢka bir ifade ile finansal 

kaynaklarının türlerine göre  belirlenmesidir. Türkiye Ġstatistik Kurumu (T.U.Ġ.K.) 

verilerinde belirtilen istatistiki göstergelerde de hastaneler mülkiyet durumuna göre 

ayrıma tabi tutulmaktadır. Mülkiyet durumlarına göre hastaneler; kamu hastaneleri, 

özel hastaneler,  üniversite hastaneleri ve diğer kamu hastaneleridir.   

a) Kamu Hastaneleri  : Devletin sağlık hakkını verme zorunluluğu 

doğrultusunda kurulmuĢ olan Sağlık Bakanlığı’ na bağlı olarak çalıĢan Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde bulunan hastanelerdir. Bu hastanelerde çeĢitli dallarda sağlık 

hizmeti sunan genel hastaneler ve özel dallarda hizmet sunan hastaneler ile eğitim ve 

araĢtırma hastaneleri bulunmaktadır. Devlet hastaneleri, döner sermayeli iĢletme 

niteliğindedir. % 60’ lık oranla (http://www.tuik.gov.tr, 2010) sektörün en büyük 

payına sahip hastanelerdir.  

b) Özel Hastaneler: Gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢilerine ait olup (T.C. 

Resmi Gazete, sayı 24708, 27 Mart 2002) birden fazla uzmanlık dalında sürekli ve 

düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene,tıbbi teĢhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil 

sağlık hizmetleri veren tam gün faaliyet gösteren hastanelerdir. (Temel, 2003 : 4) 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda  özellikle sağlık hizmetlerinin toplumun geneline 

yayılmasında devletin bu hizmeti sunması gerekmektedir.  Fakat kaliteli bir hizmet 

sunma yanında bu sistemin geliĢebilmesi ve topluma yayılmasında özel sektörün, 

hayır kurumlarının, derneklerin katkısı da yadsınamaz bir gerçekliktir. (Aktan, 2004 : 

4) 

13 Nisan 2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Özel Hastaneler 

Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile vakıf hastaneleri ve 

vakıf üniversite hastaneleri  özel hastaneler kapsamına alınmıĢtır.  

c) Üniversite Hastaneleri:  Üniversitelere bağlı  olarak sağlık alanında hizmet 

veren aynı zamanda üniversitelerde verilen tıp eğitimi için uygulama alanı olarak 

kullanılan teknoloji kullanarak modern tıp yöntemlerini uygulayan hastanelerdir. 

http://www.tuik.gov.tr/
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Sağlık sisteminin  geliĢmesi için bilime ve bilgiye duyulan ihtiyaç üniversite 

hastanelerini  gerekli kılmaktadır. (Casarreal v.d., 1996 : 41-43) Üniversite 

hastaneleri kamu üniversite hastaneleri yanında özel mülkiyetli, vakıf ve derneklere 

ait üniversiteler bünyesinde de kurulmaktadır. Kamu Üniversiteleri katma bütçeden 

ve döner sermayelerden, Özel üniversiteler ise  bünyesindeki özel sermaye, vakıf ve 

derneklerden elde etmiĢ oldukları gelirler doğrultusunda harcama gerçekleĢtirirler. 

(Can ve Ġbibcioğlu, 2008 : 262)  

d) Diğer Kamu Hastaneleri: Diğer kamu kuruluĢları ve yerel idarelere ait 

hastaneleri kapsamaktadır. Yürkiye’ de  Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir belediyesine bağlı 

olarak çalıĢan 3 adet bu mülkiyet çeĢidine göre hastane hizmet vermektedir.  

Türkiye’ de son on yılda ki mülkiyet durumlarına göre hastane sayıları tablo 

1.4. de verilmiĢtir.  

Tablo 1.4. Yıllara Göre Mülkiyet Durumlarına Göre Hastane Sayıları  

Yıllar 
Kamu 

Hastaneleri* 

Özel 

Hastaneler** 

Üniversite 

Hastaneleri*** 
Diğer Kamu 

2000 861 261 42 19 

2001 870 267 43 19 

2002 774 271 50 19 

2003 789 274 50 19 

2004 829 278 52 16 

2005 793 293 53 15 

2006 767 331 56 7 

2007 848 365 56 6 

2008 847 400 57 4 

2009 834 450 59 4 

2010 843 489 62 3 

* 14 ġubat 2005 tarihli 927 sayılı Sağlık Bakanlığı makam onayı ile Sosyal Sigortalar 

Kurumu Sağlık Bakanlığına devredildiğinden istatistiki veriler Sağlık Bakanlığı verileri içerisinde 

yer almıĢtır. 

** Özel mülkiyet, dernek ve vakıf hastanelerini kapsar 

***Kamuya ve özele ait üniversite hastanelerini kapsar 

 

Kaynak : TÜĠK verileri http://www.tuik.gov.tr “Yataklı ve Yataksız Sağlık Kurumları 2000-

2010 e.t.:20.11.2011  
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Türkiye’ de bulunan kamu, özel ve üniversiteleri ayrımına bakıldığında yıllara 

göre bir artıĢ görülmekle birlikte hala sağlık hizmetlerinde kamu desteğinin çok 

yüksek olduğu ama yıllar içinde kamu ve özel sektör bağlamında bu farkın yavaĢ da 

olsa kapandığı görülmektedir.  

Uygulama çalıĢmamızda sorumluluk muhasebesinin yapısı gereği yönetim, 

mali ve finansal anlamda bir analizin gerçekleĢtirilebilmesi için finansal kaynaklarını 

ve mülkiyetlerine göre bir ayrım gerçekleĢtirilmiĢ ve bu ayrım içinde, hastane 

iĢletmelerinin % 88’ ini (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011, : 57) oluĢturan genel 

hastaneler değerlendirmeye alınmıĢtır.   

Finansal yapısı olarak özel hastanelerin özel sermaye, dernek ve vakıf gelirleri 

ile harcamaları gerçekleĢtirmeleri ve kamu hastanelerinin ise genel bütçe yanında 

döner sermaye gelirleri ile harcamaları gerçekleĢtirmelerine göre bu ayrım yapılmıĢ 

ve benzer yönetim ve finans yapısı gereği kamu üniversiteleri kamu hastaneleri 

içinde kabul edilmiĢtir. .  

1.4. Hastane ĠĢletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi Sisteminin 

Uygulanma Gerekliliği Ve Önemli Kavramlar 

Hastane iĢletmeleri, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere büyük bir bölümü kar 

amacı gütmeyen kamu hastaneleri yanında, liberal ekonominin gereği karı 

hedefleyen özel hastaneler ve esas iĢlev olarak ar-ge ve eğitim olan üniversite 

hastaneleri tarafından sağlık hizmetlerini vermektedir.   

Gerek kamu gerekse özel veya üniversite hastaneleri olsun daha etkin bir 

faaliyet gerçekleĢtirebilmek için öncelikli olarak modern bir yönetim tekniklerini 

kullanmak yanında ister kar amacı gütsün ister gütmesin mali anlamda hem makro 

hem de mikro hedefleri gerçekleĢtirebilmek için mali yapılarını da kontrol altına 

almaları gerekmektedir. 

ÇalıĢma konusu olarak belirlediğimiz sorumluluk muhasebesi sisteminin 

hastane iĢletmelerinde uygulanabilirliği, bu iĢletmelerde öncelikli olarak merkezkaç 

bir yönetim tarzının kabul edilmesi ve organizasyonun bu yapıya göre düzenlenirken 

Hastane iĢletmelerinde ki yönetim açısından sıkıntıların bertaraf edilmesini  

gerektirmektedir. Bu yüzden hastanelerde ki yönetim yapısının ve problemlerinin 

öncelikli olarak  ifade edilmesi gerekmektedir.  
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Hastane iĢletmelerindeki en önemli sorunlardan bir ise verimlilik ve 

performans ölçümleridir.  Hastane iĢletmelerinin verimli olması Sağlık alanındaki 

göstergelerin artıĢı, toplumun genelinin sağlık hizmetlerinden daha etkin 

faydalanması, maliyetlerin minimize edilmesi gibi faydalar sağlayacaktır. Hastane 

iĢletmelerinin verimlilik ve performans ölçümlerinin önündeki en önemli etken ise 

verimlilik ölçümleri için gerekli olan çıktının ölçümlenmesindeki karĢılaĢılan 

sorundur. Performans ölçümü sorumluluk merkezleri ve sorumluluk raporları 

kullanılarak verimlilik artıĢı sağlanabilecek bir geliĢmedir.  

Hastane iĢletmelerinde verimlilik artıĢı aynı zamanda hastane iĢletmelerinde 

kaliteli hizmet sunumunu da sağlayacaktır. Kaliteli hizmet sunumu modern 

iĢletmecilik ve  sorumluluk muhasebesi gibi çağdaĢ bilimsel sistemlerin kullanılması 

ile mümkün olacaktır.  

Sorumluluk muhasebesi ile düzenlenmesine yardımcı olacağına inandığımız 

Hastane iĢletmelerinin bütçe faaliyetlerinin gerçekleĢtirilebilir olması gerekmektedir. 

Hastane iĢletmelerinin yapısı gereği karmaĢıklığın giderilmesi için mali anlamda bir 

planlamaya ihtiyaç vardır. Sorumluluk muhasebesi sistemi özellikle esnek 

bütçelemeyi kullanmakta ve bu açıdan hastane iĢletmelerinin gelecekte çıkacak farklı 

mali durum ve risklere karĢı önceden önlem almasına ve buna göre gelecek 

hedeflerinin belirlenmesine imkan sağlamaktadır.  

Sorumluluk muhasebesinin iĢletmelere sağladığı önemli faydalardan biri de 

maliyet kontrolünü sağlamaktır. Sağlık devletin asli görevlerinden biridir. Sağlığın 

geliĢtirilmesi ve toplumsal sağlıklılığın  devamı yapılan sağlık harcamalarına göre 

Ģekillenecektir. Gereksiz ve israf edilen harcamalar ülke ekonomisine negatif yönde 

etkileyecektir. Bu amaçla hastane iĢletmelerinde maliyet kontrolünün sağlanması 

sağlık harcamalarının da daha etkin kullanımını sağlayacaktır. Bu açıdan sağlık 

harcamalarına değinilecektir.    

Hastane iĢletmelerinin en önemli girdi ve çıktısı insandır. Ġnsan hayatı ile 

ilgilenen bu kurumların ülkenin en etkin ve verimli kurumları olması beklenir. 

Etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için iĢletme faaliyetlerinin ölçümlenmesi 

geleceğe dönük planların önceden belirlenmesi için verilere ve bu verilerin organize 

olmuĢ sistematik bir yapıda oluĢturulmuĢ ve istenildiği zaman ulaĢılabilir olması 

gerekmektedir. Bu iĢlev muhasebe bilgi sistemi ile gerçekleĢtirilebilecektir.  
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ÇalıĢmamızın bundan sonraki kısmında sorumluluk muhasebesine geçiĢ için 

sorumluluk muhasebesinin gerekliliğini savunduğumuz hastane iĢletmelerinde 

yukarıda bahsettiğimiz kavramlar hakkında bilgiler verilecektir.  

1.4.1. Hastane ĠĢletmelerinde Yönetim   

Bugünün modern hastanelerinin ortaya çıkmasında Tıp bilimi ve tıbbi 

teknolojilerdeki geliĢme, hemĢirelik hizmetlerinin geliĢmesi ve meslekleĢmesi, tıp 

eğitimindeki geliĢmeler ve sağlık sigortasının yaygınlaĢması etkendir. (KavuncubaĢı, 

2000 : 80-82) Aynı zamanda geliĢen sağlık sektöründe bulunan iĢletmelerin ayakta 

kalabilmeleri için kendi hizmet sunum sistemlerini de devamlı olarak 

modernleĢtirmeleri gerekmektedir. (Munhurrun vd., 2011 : 67) Modern hastaneler, 

organizasyon içinde görev ve sorumluluklarının iyi tanımlandığı, belirlenen hedeflere 

ulaĢmada uzmanlaĢmıĢ yöneticiler tarafından kontrol edilebilen ve her yöneticinin 

sorumluluk alanlarında en iyi hizmeti sağladığına inanılan sosyal müesseselerdir. 

(Kıral, 1976 : 5) 

Hastane yöneticiliğinin amacı; hastane hizmetlerinin hasta bakımına en 

elveriĢli ve en ekonomik olarak yürütülmesini gerçekleĢtirmektir. Yöneticinin hedefi, 

hastanenin halkın büyük güven ve desteğini kazanmıĢ, diğer sağlık kuruluĢlarına her 

yönden örnek bir kuruluĢ haline geldiğini göstermektir. (Daft, 2000 : 7) 

Modern kuruluĢların hiçbiri hastaneler kadar kompleks değildir. Çünkü, 

hastanelerde aĢırı iĢbölümü, uzmanlaĢma ve merkez ve çalıĢanların birbirlerine olan  

gereksinimi hastaneyi kompleks kılar ve bu Ģartlarda hizmetin sunumu matriks 

organizasyonla sağlanır. (http://www.ecg.com , 2007 : 1) 

Hastanelerin elindeki imkanları dahilinde amaçlara ulaĢabilmesi için bu 

imkanları (insan gücü, maddi imkanlar v.b.) en optimum Ģekilde kullanabilmesi 

gerekmektedir. (B.Ak, 1990 : 94) Hastane yönetiminden beklenen planlama, 

programlama, örgütleme, kadrolama, yürütme, kontrol, konularında en doğru 

kararları alabilmesidir. Bu amaçla etkin bir sistemin kullanılması gerekmektedir. Bu 

etkin sistem yönetime ulaĢtırılabilecek bilgilerin doğruluğu ile mümkün olabilecektir. 

Etkin bilgi etkin bir muhasebe sisteminden geçmektedir.  

A.B.D.’ de kurulan Commission on Accreditation Healthcare Management 

Education (CAHME) sağlık yönetimini; kiĢilere sağlıklı bir çevre sağlamak ve 
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onların tıbbi bakımlarını sağlamak için topluma bu hizmetleri aktarabilmek için 

gerekli kaynakları, planlama bunun için süreç oluĢturma örgütlenmeyi sağlama, 

yanında bu örgütlerin yönlendirilmesi koordinasyonu ve kontrolünü sağlama olarak 

nitelendirmektedir. (http://www.cahme.org )  

 Sağlık hizmetleri yönetimi neredeyse bütün geliĢmiĢ ülkelerde hala ulusal 

gelir içinde en büyük payı alan yine en fazla istihdamın gerçekleĢtirildiği 

sektörlerden biridir. A.B.D.’ de sağlık yöneticiliği önemli bir meslek olarak 

görülmektedir. (Sarvan , 1995 : 8) 

Sağlık hizmetlerinin yöneticiliği diğer sektör yöneticilerine göre daha karmaĢık 

bir yapıdadır. Bunun belirli sebepleri bulunmaktadır. Hastane iĢletmelerinde 

genellikle kiĢiye özel olarak verilmektedir. Bu durum verilen hizmetin kompleks bir 

yapıda oluĢmasını gerektirmektedir.  

Bir baĢka durum hastane iĢletmeciliğini de hekimlerin, hemĢirelerin yine idari 

çalıĢanlar ve her bölümde çalıĢan kendi alanlarında uzman sağlık elemanları ile 

sorumluluğun paylaĢılmasını gerektir.
 

(Snook, 1989 : 31-32) Bu sorumluluğun 

paylaĢılması için bu personelin istihdamı her meslek için isin tanımı, eğitimsel 

gereklilikler ve beceriler ile kiĢisel özelliklere iliĢkin düzenlemelerinde yapılması 

hastane yöneticilerine düĢmektedir. Bu durumların oluĢması hastane yöneticilerinin 

daha kompleks bir yapıda çalıĢmalarını gerektirmektedir. (Sarvan , 1995 : 5) 

Sağlık hizmetlerini toplumsal alanda etkili olabilmesi, baĢka bir ifadeyle 

toplumun sağlık statüsünde arzulanan değiĢiklikleri yaratabilmesi için bir takım 

özelliklere sahip olmalıdır. Etkili sağlık hizmetinde özellikler; kolay kullanılabilirlik, 

kalite,  süreklilik ve verimliliktir. (KavuncubaĢı, 2000 : 64) 

1.4.2. Hastane ĠĢletmelerinde Verimlililik  

Hastane iĢletmelerinde verimlilik artıĢı kaynakların verimli dağıtılmasına ve 

kullanılmasına, (Jacobs, : 177) hizmetin etkili bir Ģekilde verilebilmesini, hedef 

kitlenin hizmetlere ulaĢabilmesinde eĢit davranılmasına ve hizmet alanlarına verilen 

hizmetten duydukları memnuniyet derecelerine bağlıdır. Verimlilik artıĢını ortaya 

koyabilecek verilere sahip olan iĢletme verimliliği artırıcı faaliyetler içine 

girebilecektir. Verimliliğin ölçümlenememesi durumunda verimlilik performans ve 

kalite kavramlarından bahsetmekte uygun olmayacaktır. Aynı zamanda verimlilik 
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maliyetlerin kontrolü  ve maliyet verilerinin bilinmesi ile ölçülebilecek bir 

kavramdır. (Jacobs, : 177)  

Günümüzde geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde artan sağlık maliyetleri 

önemli bir sorun halini almıĢtır. Yapılan sağlık harcamalarına karĢı olumlu  sağlık 

göstergelerine sahip olmak isteyen ülkeler için yapılan harcamaların karĢılığının 

alınabilmesi sağlık kurumları için zorlayıcı bir güç oluĢturmaktadır. Hastanelerin bu 

zorlayıcı güce karĢı daha etkin ve verimli çalıĢması beklenmektedir. Beklenen en 

önemli istek maliyetlerin kontrolü ile verimlililiğe ulaĢılabilmesidir. Moshiri vd., 

2010 : 36) 

Verimliliğin ölçümü koordineli bir sağlık sisteminin varlığı için gereklidir. 

Aynı zamanda hastanelerdeki verimlilik bileĢkesini oluĢturan;
 
(Barutçugil, 1983 : 

202-203) iĢgücü, sermaye, teknolojinin  ve malzemenin rasyonel dağıtımı içinde 

verimlilik ölçümü gerekli bir unsurdur. (O’neil, 2008 :42) 

Verimlilik ölçümünde en eski ve en yaygın Ģekilde kullanılan oran  

Verimlilik = Çıktı /Girdidir. (KavuncubaĢı, 2000 : 341) 

Yukarıdaki formülasyon genelde üretim iĢletmelerindeki verimliliği 

açıklamaya yöneliktir. Hastane iĢletmelerinde ise karmaĢık yapı ve çıktının 

ölçümlenmesindeki güçlükler verimliliğin ölçümlenmesini zorlaĢtırmaktadır. 

(Nachum, 1999 : 923) 

Verimliliğin ölçümlenmesinde en önemli koĢul olarak belirttiğimiz çıktı  ile 

çıktının üretilmesinde kullanılan girdilere iliĢkin sağlıklı verilerin olmasıdır. Türkiye’ 

deki hastanelerin bu verilere tam olarak sahip oldukları söylenemez. Hastaneler 

sağlıklı verilere sahip olduğu müddetçe verimliliklerini ölçebileceklerdir. 

Hastanelerde sağlıklı verilere sahip olmalarını sağlayacak iki temel önlem, bilgi akıĢ 

sistemlerinin oluĢturulması ve sorumluluk muhasebesi sisteminin iĢletmelerde tatbik 

edilmesidir. (Alpugan, 1981 : 149) 

Hastanelerde bilgi akıĢ sistemi oluĢturulacak bir tıbbi istatistik birimi içinde 

oluĢturulabilmektedir. Bu birimde elde edilecek istatistiki bilgilerin doğruluğu ise 

çalıĢan personelin veri gerçekliğinin ölçümünü yapabilecek uzman kiĢilerden 

oluĢması ile mümkün olacaktır. (Alpugan, 1981 : 150) 

Verimliliğin ölçülebilmesi karlılığı hedefleyen Hastane iĢletmeleri için karın 

maksimize edilebilebilmesinin yanında iĢletme hedeflerinin gerçekleĢtirilebilmesi 
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için de önemli bir kavramdır. Verimliliğin ölçülmesi sadece kar güden özel 

iĢletmelerde değil önceliği kar olmayan kamu hastanelerinde de uygulanmalıdır. 

(Craycraft, 1999 : 11) Makro açıdan bakıldığında daha önce de ifade ettiğimiz gibi 

bu sektöre yapılan harcamaların geri dönüĢümü önceki konularda değindiğimiz 

Ġ.G.E. göstergeleri gibi devletlerin geliĢmiĢliğine etki eden sağlık göstergelerindeki 

geliĢimi etkileyecektir. Öyleyse kamu hastanelerinde de verimlilik için sorumluluk 

muhasebesinin uygulanması yararlı bir çalıĢma olacaktır.  

Hastane ĠĢletmelerinde verimi artırma ve buna bağlı olarak kalite artıĢını 

sağlamak için hastanelerin fiziksel, ergonomik ve motivasyon eksiklikleri 

giderilmeli,(Yılmaz, 1995 : 547)  personelin yönetime katılması sağlanmalı, personel 

verimliliği ödüllendirilmeli, sağlık alanındaki kötü kullanım ve harcamalar, gereksiz 

ilaç kullanımı gereksiz tahlil ve ameliyatlardan kaçınılacak bir denetim mekanizması 

kurulmalı verimliliği artıracak yeni yöntemler hastane iĢletmelerine uygulanmalıdır.  

Türkiye’ de hastane iĢletmelerinde verimliliğin artırılması için hastane 

iĢletmelerinin yapısının modernize edilmesi gerekmektedir. ġu anda Türkye’ de  

1000 kiĢiye düĢen hasta yatak sayısı 2,5 ile OECD ortalamasının altındadır. Yine 

Sağlık Bakanlığı’ na bağlı olan hastanelerde yatak iĢgal oranları, yatak devir aralığı 

ve ortalama kalıĢ süresi bakımından da OECD verilerinin altında kaldığı 

görülmektedir. (Hacettepe Üniversitesi, 2005 : 5) 

Hastanenin etkinlik ve verimlik düzeyi, personelin ilgi, gayret, çalıĢkanlık ve 

yeterlilik gibi nitelikleriyle doğrudan iliĢkilidir. Yönetsel etkinlik ve diğer her türlü 

baĢarı ölçüsü temelde insan öğesinin  çabalarına dayanır. Hastanelerde sunulan 

hizmetin kalitesi, çalıĢanların  hastanenin amaç ve hedeflerini benimsemeleri, ortak 

amaç etrafında birleĢmeleri ile doğru orantıda yükselmekte ve bu durum çalıĢanların 

performans ve verimini de olumlu yönde etkilemektedir.(Bilgin ve Çıraklı, 2010 : 

118) 

Ġyi ve kaliteli bir sağlık hizmeti, iyi yetiĢtirilmiĢ, uzmanlaĢmıĢ sağlık personel 

tarafından yeterli ve güvenilirliği tam tanı araçları ile gerekli tetkik ve tedavinin 

yapıldığı kaynakların yerinde kullanıldığı tetkik, tedavi sürelerinin en asgari seviyede 

gerçekleĢtirildiği, ekonomik anlamda harcamaların en aza indirildiği israfın 

yapılmadığı bir hizmet olarak sunulmalıdır. (Yılmaz, 1995 : 554) Organizasyon 

içinde saydığımız Ģartların oluĢumu ademi merkeziyetçi bir yapıda oluĢmuĢ 



 

 

49 

örgütlerle mümkün olabilecektir. Merkezkaç yapı olarak da ifade edeceğimiz bu yapı 

aynı zamanda sorumluluk muhasebesi sisteminin de gerekleri arasındadır.  

Sağlık hizmetleri alanında gün geçtikce rekabetin artması ve buna bağlı olarak  

bireylerin bu iĢletmelerden daha fazla hizmet beklentilerinin oluĢması bu sektörde 

kalite geliĢimini gerekli kılmaktadır. Hastane iĢletmelerinde sağlık düzeyinin daha 

ileriye götürülebilmesi için ve kaynakların daha etkili kullanımı için girdi ve 

çıktıların belirlenerek bunların analiz edilmesi gerekmektedir.(Tutar ve Kılınç, 2007: 

39)  

Hastanelerde verimlilik kavramını ortaya çıkarabilmek için girdi ve çıktı 

kavramlarının bilinmesi gerekmektedir. Hastanelerdeki girdi ve çıktı kavramları Ģu 

Ģekilde ifade edilebilir.  

1.4.2.1. Hastane ĠĢletmelerinde Girdi Ve Çıktı Kavramı  

Ekonomik olarak girdi ve çıktı kavramları herhangi bir üretim sürecinde 

verimliliğin ölçümlenmesi için temel alınan iktisadi kavramlardır. Girdiler mal ve 

hizmet üretimi sürecinden istenilen ürünlerin elde edilmesi için gerekli olan fiziki ve 

beĢeri kaynakların tümüdür. Hastane iĢletmelerinde çıktı ise hastane tarafından 

üretilen hizmet miktarıdır. Hastane iĢletmelerinin en önemli çıktısını sağlık 

oluĢturmaktadır.  

A. Hastane ĠĢletmelerinin Girdileri  

Hastane iĢletmelerinde diğer iĢletmelerde olduğu gibi girdiler kullanılarak 

üretim süreci sonrasında çıktılar oluĢturulur. Hastane iĢletmelerinin girdileri, iĢgücü, 

teknoloji, finansman, malzeme , fiziksel tesisler ve doğal kaynak, hasta olarak 

belirtilebilir.(Güney, 1999 : 13-17) Bu girdilere üniversite hastanelerinde eğitim göre 

öğrenciler de eklenmelidir. Bunlar dıĢındaki girdiler hastanelerin durumlarına göre 

farklılık gösterebilir.  

- Ġnsan Gücü  

Hastaneler bir hizmet iĢletmesidir. Hastanelerin hizmet iĢletmesi olmasından 

dolayı en önemli girdilerinden birini iĢ gücü oluĢturmaktadır. Hastane 

iĢletmelerindeki maliyetlerin % 70’ ini insan gücü oluĢturmaktadır. (Tutat ve Kılınç, 
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1999 : 41) Hastane ĠĢletmesinin matriks yapısı içinde farklı meslek gruplarının 

olduğu görülmektedir. Hastaneler toplumsal bir görev olarak sağlık hizmeti 

sundukları için bu meslek gruplarına ait olan bireylerinde kendi alanlarında uzman 

olmaları beklenir. Hastanelerde çalıĢan uzman insan gücünü Ģu meslekler 

oluĢturmaktadır; uzman hekim, pratisyen hekim, diĢ hekimi, eczacı, sağlık memuru, 

hemĢire, ebe, teknisyen, labaront v.b., ve bu meslekler haricinde idari ve yardımcı 

hizmetleri oluĢturan daha bir çok meslek grubunun bu iĢletmelerde çalıĢtıkları 

görülmektedir.  

 T.Ü.Ġ.K. tarafından verilen en son istatistik olan 2010 verilerine göre sağlık 

iĢletmelerinde çalıĢan uzman hekim sayısı 123,447, diĢ hekimi, 21,432, eczacı, 

26,506 sağlık memuru, 94,443, hemĢire, 114,772 ve ebe sayısı ise 50,343' dir. 

(http://www.tuik.gov.tr
 
, 2011) 

- Finansman 

Sağlık hizmetlerinin finansman kaynakları ülkeden ülkeye değiĢebilmektedir. 

Bu kaynakların baĢlıcaları vergi ve sigorta kaynaklı olanlarıdır. Finansal açıdan 

sağlık hizmetlerinin en optimal Ģekilde verilebilmesinde bu iki kaynağın karmasının 

yapılması en uygunu olacaktır. (WHO, 1999) Sağlık hizmetlerinin finansman 

kaynaklarının birbirinden bağımsız olarak kullanılması duplikasyonlara ve israfa 

neden olacaktır. (Mach, 1978 : 9)  

Türkiye’ deki hastanelerde finansman; mülkiyet durumlarına göre mülkiyetini 

elinde bulunduran devlet, vakıf, dernek, belediye, üniversite, özel sektör tarafından 

karĢılanmaktadır. Bu finansman yolları, Genel bütçe, katma bütçe, döner sermaye, 

yerel yönetimler, S.G.K. ödemeleri, özel sigorta, hane halkı  ödemeleri olarak 

sayılabilir.  

Bir ülkenin sağlık hizmetlerini finanse ettiği kaynaklar, o ülkenin tarih, kültür, 

sosyo- kültürel dokusu, ekonomik yapısı, politik rejimi gibi faktörlere bağlı olarak 

değiĢkenlik gösterebilmektedir. (Tatar, 1996 : 44) En çok baĢvurulan finansman 

kaynaklarını kamu ve özel finansman olarak 2 farklı grupta aĢağıdaki Ģekilde 

gösterebiliriz. (Yalçın, 2001 : 2) 

1. Kamu ve Yarı Kamu Finansman Kaynakları 
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a. Genel vergi gelirleri (Beveridge Modeli)  

b. Sosyal sigorta / Zorunlu sağlık sigortası (Bismarck Modeli) 

c. Açık finansman 

d. Döner sermaye gelirleri 

e. Özel amaçlı vergiler 

f. Piyango ve bahis gibi gelirler 

2. Özel Finansman Kaynakları 

a. Özel sağlık sigortası 

b. ĠĢverenlerce finanse edilen sistemler 

c. Toplum finansmanı 

d. Gönüllü ve hayır kuruluĢlarının katkıları 

e. Doğrudan hane halkı harcamaları katkıları 

Yine sağlık hizmetlerinin finanse edildiği kaynaklar bakımından 

sınıflandırıldığı önemli bir ayrımda , sosyal koruma sağlamada finansmanı kimin 

üstlendiği yönünden yapılmaktadır. Bu ayrım Bismarck Modeli, Beveridge Modeli 

ve Hyibrid modeldir. Bismarck Modeli’ ne göre her çalıĢanın sağlık hakkını 

kendisinin veya çalıĢanının ödediği katkıya bağlıdır. Beveridge Modeli’ ne göre, bir 

ülkenin tüm nüfusuna yönelik finansmanının yapıldığı ve genel vergi gelirlerinden 

oluĢarak devletin karĢıladığı bir modeldir. KiĢiler verdikleri vergilerle bu hizmetten 

yararlanmaktadır. Hybrid Model’ de ise bu iki sistemin bir karıĢımı uygulanmaktadır. 

(Sözer, 1994 : 18) Türkiye’ de sağlık sistemi (Hybrid Model )karma bir yapıya 

sahiptir. Bir yönü ile belirli bir kesim  için zorunlu/sosyal sigorta modeli (Bismarck 

Modeli), diğer yönü ile kamu yardımı modeli (Beveridge Modeli)  uygulanmaktadır. 

.(Aytekin ve Aytekin, 2010 : 171) Türkiye’ de bireyler sağlık hizmetlerini kamu 

kuruluĢlarından alabildikleri gibi serbest piyasada bulunan özel sağlık 

iĢletmelerinden de bu hizmetten faydalanabilmektedir (Yurdadoğ, 2007 : 592) 

Türkiye’ de mevcut sağlık sisteminde kamu sektörü ve özel sektör kaynaklar ile 

finansal aracı kurumlar ve hizmeti sunanlar arasındaki iliĢki Ģekil de görülmektedir.  
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ġekil 1.6.: Türk Sağlık sistemindeki Finansal AkıĢ 

 

Kaynak: ERĠġTĠ, Halil E. ve diğerleri, OECD Sağlık Hesapları Sistemine Göre Türkiye Ulusal Sağlık 

Hesapları 1999-2000, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi BaĢkanlığı Hıfzısıhha 

Mektebi Müdürlüğü, 2004,Ankara  

 Mevcut sağlık sistemi içinde sağlık hizmetleri genel bütçeye bağlı Sağlık 

Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, üniversiteler, özerk bütçeye sahip K.Ġ.T.’ ler, 

özel bütçeli belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından  verilmektedir. Ayrıca 

kendi sağlık kuruluĢlarını iĢleten vakıflar, yabancı ve azınlık gruplar ile özel sektör 

kuruluĢları sağlık hizmeti sunmaktadır. (Yurdadoğ, 2007 : 592)  

Dünyada bugün pek çok ülke, kaynakların etkin kullanılması konusu üzerinde 

yoğun olarak çalıĢmaya baĢladıktan sonra, devletin sağlık hizmetleri konusundaki 

etkinliği de irdelenmeye baĢlanılmıĢtır. Bu bağlamda, devletin sağlık hizmetlerindeki 

geleneksel rolü olan, sağlık hizmetinin en iyi Ģekilde sunumu ve finansmanı konusu 

günümüzde değiĢime uğramaya ve bu görev ve sorumluluğun ne ölçüde özel sektörle 

paylaĢılacağı  gündeme gelmiĢtir. 

Devletin sağlık hizmetlerindeki geleneksel rolünün değiĢmesi  gerektiğini 

savunanlara göre; devlet sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanından çok 
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planlanması, denetimi ve düzenlenmesi fonksiyonlarını yürütmelidir. Bazıları ise, 

sağlık sektöründe kamu ve özel sektör ortaklığının gerekliliğini  savunmaktadır. 

Böylece her birinin kendi baĢına sağlayacağından daha fazla kaynak ve etkinlik 

oluĢturabilir.(Çetin ve Ecevit, 2010 : 180) 

 Bugün Türkiye’ de sağlığın finanse edilmesinde sağlığın geliĢtirilmesi 

uygulamalarına bağlı olarak,  genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmiĢ olması ve  

özel sağlık sigortasının da istenen düzeyde geniĢletilmesi ile birlikte sağlık 

hizmetlerinin finansmanı  devlet ve özel sektör arasında paylaĢtırılacak ve sağlık 

sektörü finansmanında  devletin yükümlülüğünü asgari seviyelere indirilecektir.  

  Teknoloji kullanımı sağlığın en etkin Ģekilde verilmesi için önemli bir 

girdidir. Hastalara her türlü sağlık sorununda destek verecek ve büyük yatırımlar 

gerektiren teknolojik ekipmanın kullanılması sağlık hizmetinin her açıdan ihtiyaç 

duyan fertlerin bu ihtiyaçlarını tatmin etmelerini sağlayacaktır.  Teknolojinin 

kullanımının sağlığı en maksimize Ģekilde vermesi gereken bu iĢletmelerde bir 

anlamda zorunludur. Hastane iĢletmelerinde tomografi cihazının olması , ultrason, 

sintigrafi, ıvp, rontgen, emar çekimi, eswl-eswt  gibi modern çağın gereksinimi bu 

cihazlara sahip olması artık günümüzde her hastane için gerekli bir Ģarttır.  

Yine günümüzde hastaların kayıtları, bilgilerinin depolanması laboratuar 

tekniklerinin analizi gibi konularda bilgisayar teknolojisinin kullanılması da 

teknolojinin hastane hizmet üretimi içinde önemini daha fazla ortaya koymaktadır.  

Hastane iĢletmelerinde teĢhis ve tedavi sırasında hataları en aza indirgemek 

zamandan tasarruf ve daha gerçekçi sonuçlara ulaĢmak için kullanılacak bu 

ekipmanların da aynı zamanda uzman bireyleri tarafından kullanılması hem bu 

ekipmanlardan daha fazla verimin alınmasını sağlayacak hem de büyük yatırımlar 

gerektiren bu cihazların yanlıĢ kullanımı sonucunda oluĢacak maliyetleri en asgariye 

indirecektir.  

- Malzeme 

Hastanelerde verilen hizmetin gereği malzemeler önemli bir girdidir. 

Hastanelerde sağlık hizmetinin üretilebilmesi için ilaç, reaktif, tıbbi sarf malzeme 

stokunun bulundurulması zorunludur. Bunların haricinde yatan hasta içinde malzeme 

bulundurması gerekmektedir. Yine faaliyetlerin devamı açısından elektrik, yakacak, 
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yiyecek, su, kırtasiye, temizlik malzemeleri de bulundurulması gereken diğer 

malzemelerdendir.  

 Hastane iĢletmelerinde malzeme ayrımı tablo 1.5. de  görülmektedir.  

Tablo 1.5.: Hastane ĠĢletmelerinde Kullanılan Malzemeler 

Ġlaçlar Tablet, kapsül,solüsyon, merhem, enjektabl 

Ģeklinde  

Tıbbi Malzeme Bandaj, hidrofil, pamuk, iğneler, Ģırıngalar, 

sütür malzemesi,v.b. 

Tıbbi Olmayan Malzeme Yatak, çarĢaf, örtüler, çamaĢırlar, kırtasiye, 

v.b. 

Ekipman Masalar, yataklar, buzdolabı, televizyon, 

jenaratör, taĢıtlar, gibi yıllarca 

kullanılabilecek taĢınabilir parçalar 

Tesisat Binalar gibi yıllarca kullanılabilen taĢınamaz 

parçalar anlaĢılır.  
Kaynak; EREN Berna,Hastane Hizmetlerinde Malzeme Yönetimi, HAYRAN Osman, SUR 

Haydar, Hastane Yöneticiliği,Nobel 1997,s.177  

 

Hastanelerdeki malzemelerin tıbbi ve ekonomik anlamda girdi olarak izlenmesi 

gerekir. Fakat hastane iĢletmelerinde malzeme kayıtlarının tutulması yani stok 

yönetiminin yapılması önemli sorunlardan biridir. (AltıntaĢ, 2003 : 43) Bu sorunu 

aĢmak için hastane yönetiminde bilgisayar destekli malzeme yönetim bilgi sistemine 

geçilmesi fayda sağlayacaktır. Hastaneye giriĢi yapılan ve kullanılan her malzemenin 

yönetim tarafından izlenmesi bu Ģekilde mümkün olabilecektir. (Çimen ve AteĢ, 

1997 : 248) 

- Fiziksel Tesisler Ve Doğal Kaynaklar 

Fiziksel tesisler ve doğal kaynaklar hastanelerin önemli girdilerinden bir 

tanesidir. Özelikle fiziksel yapıların devlet hastanelerinde tip projeler halinde ve 

geliĢigüzel yapılması ve modern hastanecilik anlayıĢından zamanla uzak kalması ile 

yatak iĢgal oranlarının efektif olarak kullanılmadıkları görülmektedir. Fiziksel 

tesisler yapılırken ülke ekonomisindeki kıt kaynak girdilerinin geliĢi güzel Ģekilde 

kullanılması ülke ekonomisine negatif etki yaratabilecektir. (E.Ak, 1995 : 591-593) 

Hastane yapımlarında projelerin modern anlamda dizayn edilmesi yatak sayılarının 

en optimum Ģekilde kullanılacağı yapıların seçilmesi gerekmektedir. 
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 GeliĢmiĢ ülkeler yatak kapasitelerini en optimum Ģekilde kullanmak için yatak 

iĢgal oranlarını % 80’ lerde tutmayı hedeflemektedir. Türkiye’ de ise bu oran ise  % 

50’ ler seviyesinde seyretmektedir.  Fiziksel tesislerin en optimum Ģekilde 

kullanılması hastanelerin verimliliği üzerinde önemli bir etkendir.  

 Fiziksel tesislerin yapımında kalitenin ön planda tutulması sonradan çıkacak 

bakım ve onarım maliyetlerini de en asgariye indirecektir. Özellikle ileride faaliyetler 

devam ederken bakım ve onarım yapılması hastane yatak sayısının optimum 

kullanılmasını engelleyecek, bu süre zarfında hizmetlerin aksamasına yol 

açabilecektir. (E.Ak, 1995 : 595-597)  

 

- Hasta  

Hastane iĢletmelerinin esas konusunu hasta oluĢturmaktadır. Hastanenin ana 

amaçlarından birisi de hasta beklentilerinin karĢılanmasıdır. Biyolojik, sosyal ve 

karmaĢık bir sistem olan, (Menderes ve Ersoy, 1995 : 62) hasta olmadan bu 

kurumların devamlılığı de olmayacaktır. Hastaneler de en önemli konu  hasta bireyin 

teĢhis ve tedavisi ile ilgilenmektir.  

Sistemin ana girdisini oluĢturan hastalar hastane iĢletmelerine birbirinden farklı 

sağlık istemleriyle gelmektedirler. Hastalar birbirinden farklı biyolojik ve sosyal 

özelliklere sahip olan girdiler oldukları için hastane iĢletmelerindeki ortaya çıkan  

karmaĢa ve zorluğun en önemli  faktörünün hasta olduğu söylenebilir. (Menderes ve 

Ersoy, 1995 : 66) 

Üretim iĢletmelerine bakıldığında bir veya birkaç materyal çıktı haline 

dönüĢürken, hastane iĢletmelerinde birbirinden farklı hasta bireyler çıktıya 

dönüĢtürülmeye çalıĢılmaktadır.  

- Öğrenci 

Hastane iĢletmelerinin girdilerinden biri de öğrencidir. Sağlık hizmetlerinin en 

önemli insan gücünü oluĢturan hekim, hemĢire, sağlık elemanı yetiĢtirilmesinin 

teorik ve uygulamalı eğitiminin verildiği hastanelerde, sağlık hizmetlerinden 

istenilen verimliliğin alınabilmesi için uzman iĢgücünün yetiĢtirilmesi gerekecektir.  

 Üniversite tıp fakültesi hastaneleri ve araĢtırma hastanelerinde istenilen 

seviyede yetiĢtirilen hekimler, aldıkları lisans ve uzmanlık eğitimleri ile girdi – çıktı 

sürecine hizmet vermektedirler.  
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B. Hastane  ĠĢletmelerinin Çıktıları  

Hastaneler tarafından ortaya konulan çıktı fiziksel boyutlar içermediği için 

ölçümü de oldukça zordur.  

Hastane iĢletmelerinde oluĢan çıktılar 2 ana Ģekilde belirtilebilir. Bunlar 

hastanın bireysel anlamdaki  tatmini ve toplumsal  tatminidir. (Alpugan, 1995 : 140) 

Çıktı sağlık iĢletmelerinde iyileĢme hali, kısmi iyilik hali veya ölüm hali olarak 

ortaya çıkabilir. Ölüm hali istenmeyen çıktı olarak nitelenirse, olumlu çıktı olarak 

iyileĢme ve kısmi iyileĢme halini istenilen çıktı olarak nitelememiz gerekmektedir.  

Çıktıların değerlendirilmesi hastanelerdeki verimliliğin ölçümlenmesi için 

önemli bir konudur. Hastanelerdeki asıl çıktının genel olarak sağlık olduğu ifade 

edilecek olursa sağlığın somut ölçüler ve belirli standartlarla ölçülemeyeceği 

ortadadır.  

Hastane iĢletmelerinde gelirleri ve giderleri saptamak için çıktı belirlenmesi 

gerektiğinde ise hekimlere verilen zaman diliminde muayene ve tedavi edilen hasta 

sayısı, laboratuar tesislerinin türleri, gerçekleĢtirilen ameliyatlar, bir gündeki 

poliklinik hasta sayısı, acil servis vaka sayısı, v.b. biçimlerde değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Hastane iĢletmelerinin girdi-çıktı sürecindeki en önemli konusu çıktının 

ölçümlenmesidir. Hastane iĢletmelerinin yönetim ile ilgili olan  planlamaların 

yapılması, kontrolün sağlanması, denetlenmesi, bütçelemenin yapılması gibi 

çalıĢmalarda hasta sayısı, hasta günü gibi  çeĢitli ölçütlerin kullanımı uygun 

olmaktadır. (Alpugan, 1995 : 140-141) 

Hastane iĢletmelerinde girdi ve çıktı kavramını ifade ettikten sonra verimliliğin 

ortaya çıkarılabilmesi için iĢletme içinde performans ölçümünün yapılması 

gerekmektedir. Hastane ĠĢletmelerinde performans ölçümü için veri zarflama analizi, 

balance scored, gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerin daha etkin bir 

Ģekilde kullanılabilmesi için ise ĠĢletmenin ölçüme uygun hale getirilecek bir yapı ile 

düzenlenmesi gerekmektedir. ĠĢte sorumluluk muhasebesi sistemi hastane 

iĢletmelerini maliyet, kar ve yatırım açısından farklı merkezlere ayırarak bu 

merkezlerde oluĢan performanslar ve bu merkezlerin yöneticileri performans 

değerlemesine tabi tutulabilir.  
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Hastane ĠĢletmelerinde performans ölçümü için diğer iĢletmelerden farklı 

kriterlerin uygulanması gerekecektir. Bu hastane iĢletmelerinin diğer iĢletmelere göre 

çıktılarının belirlenmesi zorluğundan kaynaklanmaktadır Hastane iĢletmelerinde 

performans kriterlerinin belirlenmesi aynı zamanda çıktının ölçülmesine fayda 

sağlayacaktır.  

1.4.2.2. Hastane ĠĢletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi Ve Performans 

Kriterleri  

Hizmet iĢletmelerinde verimliliğin ölçülmesinde ve denetiminde büyük ölçüde 

performans değerlemesinde kullanılan göstergelerden yararlanılmaktadır.  

Hastane ĠĢletmelerinde Performansın ölçümünde kullanılan göstergeleri iki 

bölümde inceleyebiliriz. Ġlk bölümde ülke genelinde sağlık hizmetlerinin verimliliği 

için Ģu performans kriterleri kullanılmaktadır. (Yeğinboy ve Yeğinboy, 1993 : 26-32) 

 Toplam Hastane Sayısı 

 Toplam Hasta yatağı Sayısı 

 Nüfusa DüĢen Hasta Yatağı 

Hastane ĠĢletmesi için verimliliğin belirlendiği performans  ve hastane 

çıktılarının ölçümünde kullanılan göstergeler,  ise Ģunlardır; Yeğinboy ve Yeğinboy, 

1993 : 26-32; Gök,1981 : 54) hasta yatağı, hasta sayısı, hasta gün sayısı, maksimum 

yatılan gün sayısı, ortalama kalıĢ süresi, yatak iĢgal oranı, atıl kapasite  yatan hasta 

oranı (%), yatak devir hızı , devir aralığı (gün), yatak doluluk oranı 

Hastane iĢletmeleri esas konumuzu oluĢturduğu için hastanelerde performans 

göstergesi olan ve çıktının ölçümünü ifade eden yukarıdaki kavramları açıklamakta 

yarar vardır.  

-  Hasta Yatağı  

Hastaların 24 saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması 

amacıyla yatırıldığı, hasta odalarına ya da hastalara devamlı tıbbi bakım hizmeti 

verilen birimlere yerleĢtirilen yataklardır. Hasta yatak sayısına; yoğun bakım, 

prematüre ve yeni doğan ünitesindeki yataklar (kuvöz, açık bebek yatağı) ile yanık 

merkezi ve yanık odalarındaki yataklar dahil edilir. 
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Akıl ve ruh sağlığı hastanelerinde kronik psikiyatri hastalarının tedavisi için 

ayrılmıĢ yataklar, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastane veya servislerinde 

rehabilitasyon için ayrılmıĢ yataklar, geriatri yatakları ile ortalama kalıĢ süresi 30 

gün ve üzerinde olan hasta yatakları “Uzun süreli hasta yatakları”, bunun dıĢında 

kalan hasta yatakları ise  “Kısa süreli hasta yatakları” olarak sınıflandırılır. 

Hasta yataklarına; kuvözler, doğum masaları, poliklinik, acil ve laboratuarlarda 

muayene, kemoterapi, radyoterapi, giriĢimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, 

intravenöz, infüzyon, inhalasyon ve sedasyon islemleri ile diyaliz tedavisi gibi 24 

saatten daha az bir zaman dilimi içinde yapılan tedaviler için kullanılan “Günübirlik 

tedavi yatakları”, personel yatakları dahil edilebilir. (http://www.saglik.gov.tr/ 

2011a) 

- Hasta Sayısı 

Hasta sayısı hastaneye giren hastaların ölçümü ve hastaneden çıkan hastaların 

ölçümü olarak iki Ģekilde yapılabilir.(Carey, 1997 : 449) Girenlerin miktarı 

hastaneye girdikleri andan ve kayıt yaptırdıkları andan itibaren bir yıl içinde kabul 

edilen hasta sayısıdır. Çıkanlar ise bir yıl içinde sağlık kazanarak ayrılan, baĢka bir 

sağlık kurumuna gönderilen ve ölen hastaları kapsamaktadır.  

- Hasta Gün Sayısı 

Günlük hesap ayrıntıları olan ve bir hasta için sağlanan hizmeti ifade eden 

ölçüm birimidir. GiriĢinden itibaren çıkıĢına kadar olan süre gün sayısı olarak kabul 

edilebileceği gibi girdiği andan itibaren 24 saati doldurduktan sonra da bir gün olarak 

belirlenebilir. Elde edilen veriler hastanelerde iĢgal edilen yatakların sene içindeki 

yatak gün toplamını aĢmaması beklenir. Hasta gün sayısı normal yeni doğan 

çocuklarla ilgili rakamları kapsamamaktadır. 
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- Maksimum Yatılan Gün Sayısı 

Ġncelenen süre içinde hastanede verilebilecek bakım gün sayısının en büyük 

değeridir. Hesaplamada hasta yatak sayısı ile incelenen süre içindeki gün sayısı 

çarpılır. 

Örnek: 50 yataklı bir hastanenin Ocak(31 gün), ġubat(28/29 gün), Mart ayı (31 

gün) için maksimum hasta bakım gün sayısı 

= 50 yatak * (90/91 gün) ;  

= 4500 hasta bakım günü (ġubat 28 gün ise) 

= 4550 hasta bakım günü (ġubat 29 gün ise) (http://www.saglik.gov.tr/ 2011a) 

- Ortalama KalıĢ Süresi  

Bu gösterge hastaların ortalama olarak hastanede kaldıkları gün sayısını ifade 

etmektedir. En ideal yöntem toplam hizmet verilen gün miktarını hastaneden çıkan 

hasta miktarı ile birlikte hizmet görüĢte ölenlerin sayılarının toplamına bölünmesi 

sureti ile hesaplanmasıdır. .(Carey, 1997 : 443) Bu hesaplama yönteminde kullanılan 

diğer formülasyonlar Ģu Ģekildedir.(Gök, 1981 : 56) 

 Bir yıl içinde hastanede kalınan toplam gün sayısının aynı yıl içinde 

girenlerin  miktarına bölünmesi 

 Bir yıl içinde hastanede kalınan toplam gün sayısının aynı yıl içinde 

çıkanların   miktarına bölünmesi 

 Bir yıl içinde hastanede kalınan toplam gün sayısının aynı yıl içinde giren 

ve çıkanların aritmetik ortalamasına bölünmesi  

Bir baĢka yöntem ise giriĢten itibaren hastaların belirlenen bir günde sayımı 

gerçekleĢtirilir. GiriĢten sayım gününe kadar giren hastaların giriĢ gününden sayım 

gününe kadar olan devresine uygun bir eğri düzenlenir. Bu eğirinin tepesi ortalama 

süreyi gösteririr. Bu eğrinin  iki tepesi olacaktır. Bu eğriler hem kısa süreli sağlık 

hizmeti alanları hem de uzun süreli sağlık hizmeti alanları göstermektedir.daha doğru 

ve kesin bir sonuç elde etmek için yöntemin kısa sürelerde yenilenmesi 

gerekmektedir. .(Gök, 1981 : 56)   
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- Yatak ĠĢgal Oranı 

ĠĢgal edilen yatakların ortalamasının (iĢgal edilen yatak sayısının 365 e 

bölümü) hastane iĢletmesinin teorik olarak belirtilen yatak sayısına bölünmesi ile 

bulunur. Elde edilen sayı 100 ile çarpılarak sonuca ulaĢılır. Burada fiili yatak 

sayısının kullanılması eğer ilave yataklar varsa bunlarında hesaplamaya katılması 

daha gerçekçi sonuçlara ulaĢılmasını sağlayacaktır. Bir yıl içinde hesaplanan iĢgal 

oranının yüksek olması yatak sayısının artırılması gerekliliğini düĢük veya negatif 

çıkması ise gereksiz yatak bulundurulduğunu göstermektedir.  

- Atıl Kapasite 

Bu değer bir hastanın çıkıĢı ile diğer hastanın giriĢ süresi  arasındaki ortalama 

farkı  belirtmektedir. Bu değer bir yıl içinde kalınması mümkün toplam miktardan 

fiilen hastanede kalınan günlerin çıkartılması ve elde edilen değerin bir yıl içindeki 

toplam çıkanlara bölünmesi sonucu elde edilir. Atıl kapasitenin anlam kazanabilmesi 

için her servis için ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir. Eğer hesaplanan atıl değer 

küçük çıkar veya negatif çıkarsa yatak sayısının artırılması gerekliliği tersi durumda 

ise yatak sayısının gerekenden fazla olduğunu gösterir. .(Gök, 1981 : 56-58) 

Sağlık hizmetlerinin kaliteli olarak sunulması, hastanenin iĢlevsel 

performansına bağlıdır. Hizmetin topluma ulaĢmasında geçen süreçte, hastane 

iĢlevlerinin departmanlar düzeyinde yaratılacak katma değer artıĢı performans 

hedeflerinin yakalanabilmesini de olumlu yönde etkileyecektir.(Sayın ve Yeğinboy, 

1994 : 464) Sorumluluk muhasebesi uygulamaları ile belirlenen merkezlerde 

performans artıĢına yönelik uygulamalar katma değer artıĢı ve hastane iĢletmelerinin 

genel olarak performans hedeflerini yakalamalarına yardımcı olacaktır. 

ÇalıĢmamızdaki amaç sorumluluk muhasebesinin hastane iĢletmelerinde kullanımı 

olduğu için performans göstergeleri olarak yukarıdaki ifade ettiğimiz göstergeler ayrı 

ayrı açıklanmamıĢtır.  

-  Yatan Hasta Oranı (%) 

Bir yılda hastane polikliniğine baĢvuran hastaların ne kadarının yatırılarak 

tedavi edildiğini gösterir.  Formülasyonu ;   Yatan Hasta  x 100 /  Poliklinik 



 

 

61 

-  Yatak Devir Hızı 

Bir yatağın yılda kaç hasta tarafından kullanıldığını gösterir.   

Formülasyonu ; Yatan Hasta /Hasta Yatağı 

-  Devir Aralığı (Gün) 

Bir hasta yatağının kaç gün bos kaldığını gösterir. 

Hasta Yatağı X Süre- Yatılan Gün Sayısı /(Taburcu + Ölen) 

- Yatak Doluluk Oranı: 

Belirli bir zaman dilimi içerisinde hasta yataklarının ne oranda hasta tarafından 

kullanıldığını gösterir hesaplama formülü 

Yatılan Gün Sayısı X 100/ (3ay ( 90 - 92 gün) veya 1 yıl (365 gün) X hasta 

yatak sayısı) 

Hasta yataklarının yeterli kullanılıp kullanılmadığını gösterir 

(http://www.saglik.gov.tr/ 2011a) 

Performans ve verimliliğin ölçümü hastanenin en etkin Ģekilde çalıĢması için 

gerekli olan ölçümlerdir. Etkin faaliyet aynı zamanda verilen hizmetin kalitesinin 

artırılmasını da içermektedir. Sorumluluk muhasebesi sistemi ile hastane 

organizasyonunun etkin ve verimli çalıĢmasını sağlarken, yönetimin ana 

hedeflerinden biri olarak hizmet kalitesinin artırılmasına da fayda sağlayacak bir 

sistem olarak kullanılabilir.  Hastanenin genel olarak hedefi olan kaliteli hizmetin 

merkezler bazında da verilmesi sorumluluk merkez yöneticilerinin etkin çalıĢmasına 

bağlı olacak merkez bazında kalite artıĢı toplam hastane kalitesinin artırılmasında da 

etkin olacaktır. Bu açıdan hastanelerde kalite anlayıĢına ayrıca değinilmesi 

gerekmektedir.  

1.4.3. Hastane ĠĢletmelerinde Kalite  

Geleneksel manada kullanım uygunluğu olarak niteleyebileceğimiz kalite aynı 

zamanda amaca uygunluk olarak da ifade edilebilir.(Çatalca, 1989 : 31) Amaç hem 

üreticinin hem de tüketicinin tatmin olmasıdır. Pekdemir kaliteyi ikiye 

ayırmaktadır.(Pekdemir, 1992 : 8) Bu ayrım gerçek ve algılanan kalitedir. Gerçek 

kalite, mal veya hizmeti sunan kiĢi veya kuruluĢun bu ürünleri sunmak için sarf etmiĢ 



 

 

62 

olduğu çaba ve katlanmıĢ olduğu maliyetler sonucunda ulaĢacağı spesifikasyonlar 

olarak ifade edilirken, algılanan kalite daha çok sübjektif bir kavram olarak 

karĢımıza çıkmakta ve talep edenin algılamıĢ olduğu, beklentilerinin karĢılanması 

olarak belirtilmektedir.  ĠĢletme de kalitenin devamlı hale getirilmesi esas hedef 

olmalıdır. Timmreck sağlık hizmetleri için kaliteyi, sağlık hizmetleri içinde ortaya 

çıkan farklı öğelerin her biri için standartlarının belirlenerek uygun hale getirilmesi 

ve mükemmellik derecesine çıkarma hedefleri olarak ifade etmektedir. (Timmreck, 

1987 : 489) Hastane iĢletmelerinde uygulanacak sorumluluk muhasebesi sistemi ile 

sorumluluk merkezlerindeki performansların belirlenmesinin yanında her bir bölüm 

için kalite programlarının uygulanması ve etkin performansların ödüllendirilmesi 

sağlık iĢletmelerinde etkinliği artıracak bir geliĢme olacaktır.  

1.4.3.1. Hastane ĠĢletmelerinde  Kalite Yönetimi  

Sağlık hizmetlerinin kaliteli olmasını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 

Bu faktörler sağlık hizmetlerinden istenilen asgari koĢulları ifade eder. Bu koĢulların 

oluĢması ile kaliteli bir sağlık hizmetinden bahsedilebilir. bu koĢulları Ģöyle ifade 

edebiliriz. (Hayran ve Sur, 1997 : 122) 

 Toplumun geneline yayılmıĢ sağlık hizmeti sunmak 

 Kaynakların adilane dağılımını sağlamak 

 Topluma karĢı sorumluluğu ön planda tutmak 

 Sağlık tüketicilerine yönelik davranıĢlar 

 Bireysel bakım hizmetleri 

 Medyanın etkileri 

Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı yaklaĢık 40 yıllık bir geçmiĢe sahiptir. 

Özellikle hastane laboratuarlarında çıktının daha gerçekçi sonuçlara ulaĢması 

gerekliliği hastane laboratuarlarında kaliteyi zorunlu kılmıĢtır. Yalnız kalitenin 

sadece hastane laboratuarlarında değil teĢhis, tedavi ve sonuç aĢamalarında da 

verilmesi istenilen bir davranıĢ olacaktır.  Bu da her sorumluluk merkezinde verilen 

hizmetin kalitesi hizmet sürecindeki diğer merkezde de aynı kaliteli hizmetin 

verilmesine bağlıdır. Bunun için sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin 
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yaygınlaĢtırılması ve kalite güvencesinin geniĢletilmesi gerekmektedir. (Barlett, 1990 

: 1125)  Burada kalite güvencesi ve kalite yönetimi kavramlarını açıklamak 

gerekmektedir.  

1.4.3.2. Geleneksel Kalite AnlayıĢı Ve Kalite Güvencesi   

Kalite güvencesi maliye-fayda-etkinlik bazında hareket ederek iĢletme 

yönetiminin belirlemiĢ olduğu hedef ve amaçlar doğrultusunda yürütülmekte olan 

sağlık hizmetlerinde sorunları bulup çözmeyi sağlayan bir sistemdir. Kalite 

güvencesinin sağlık hizmetlerinde uygulanabilmesi için kalite güvence sistem 

prensipleri ortaya konmuĢtur. (Çoruh, 1995 : 339-340) 

 Kalite güvence sistemi uygulamasında sistemin gerekliliği üst yönetim 

tarafından benimsenmesi ve sistemin iĢlerliğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.   

 Sistemi uygulayacak personellere  kalite güvencesi hakkında bilgi 

sağlayıcı eğitimlerin düzenlenmesi gerekmektedir.  

 Merkezler arasında koordinasyon, iĢbirliği ve iletiĢimin artırılması 

gerekmektedir.  

 ÇalıĢanların kalite güvence sisteminin yeniliğe açık, yaratıcılığa açık ve 

uzun bir sürece yayılması gerekliliğini benimsemelerinin sağlanması  

 Takım çalıĢmalarına önem vererek  maliyet – fayda – etkinliğin 

sağlanması ve birlikte karar alma yetisinin kazandırılması gerekmektedir  

 Belirli dönemlerde sorunların saptanması önlemlerin alınması gerekli 

düzeltmelerin yapılması disiplinin kazanılması gerekmektedir.  

Kalite güvencesi sisteminde minimum beklentiler ortaya konmuĢ ancak 

sapmaların düzeltilmesi konusunda neler yapılabileceği tam olarak 

tanımlanmamıĢtır. Yukarıda ifade ettiğimiz tanımlamaların bu organizasyonlarda 

kullanılması ile kalite güvencesi ile sadece bakım ve sorunların düzeltilmesine 

olanak sağlanmıĢtır. GeliĢen dönemlerle birlikte kalite güvencesi ve geleneksel 

yönetimin sağlık hizmetlerinde de uygulanmasındaki zorluklar sağlıkta 

uygulanabilirliğini azaltmıĢ ve yerine yeni modern anlayıĢların ve bunların baĢında 

toplam kalite yönetimi uygulamaları önem kazanmaya baĢlamıĢtır. 
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1.4.3.3. Hastane ĠĢletmelerinde  Toplam Kalite Yönetimi ve Sorumluluk 

Muhasebesi Sisteminin Kullanımı  

Bilimsel tıbbin gün geçtikçe ilerlemesi, mesleki örgütlenme ve meslek 

standartlarındaki geliĢmeler, toplumun bilinçlenmesi, yasal düzenlemeler, sağlık 

hizmetlerinin artması sağlık kurumlarının da kendini yenilemesi gerekliliğini ortaya 

koymuĢ ve bu bağlamda kaliteye verilen önem ve değer bu kurumlarda da artıĢ 

göstermiĢtir. (Moore ve Brown, 2006 : 723)  

Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması, tıbbi ve tıbbi olmayan hizmetlerde 

dahil olmak üzere tüm hizmetleri kapsamalıdır. Bunun için sorumluluk 

merkezlerinde verilen hizmetlerin tıbbi ve tıbbi olmayan hizmetler olmak üzere ayrı 

ayrı merkez bazında kalitesinin artırılması belirli bir hizmet sürecine değil tüm 

süreçleri kapsayacak Ģekilde kalite sistemini düzenleyecektir. (Ersoy ve 

KavuncubaĢı, 1995 : 349-350) Geleneksel anlamda kaliteden bahsedilirken hastane 

ve personelin mesleki ve teknik açıdan geliĢtirilmesi olarak tanımlanırken modern 

anlamda bu çalıĢmalar yapılırken müĢteri odaklı kalite ön plana çıkmaktadır. Yine 

geleneksel kalite yönetiminde kuruluĢun belirli bölümlerinde kalite uygulamaları 

yapılabilirken modern kalite anlayıĢında kuruluĢun bütününde uygulanabilmektedir.  

Kalite çalıĢmalarının müĢteri odaklı yapılması ve bir bütün halinde örgütün geneline 

yayılan bir kalite anlayıĢının getirilmesi  gerekliliği toplam kalite yönetimi ile 

açıklanmıĢtır. Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi uygulamalarının 1990' lı 

yıllarda benimsendiğini görmekteyiz. (Bigelow ve Arndt, 1995 : 15) Sürekli kalite 

geliĢtirme programı olarak da ifade edilen toplam kalite yönetiminde amaç hataların 

önlenmesi, sürekli süreç geliĢimi, müĢteri ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilen 

sistem hedefi ve en az maliyetle en yüksek kaliteli hizmeti sunma olarak 

açıklanmaktadır. (Kocadağ ve Özgen 1995 : 325-326) 

Toplam Kalite Yönetimi’ nin kamu ve özel hastanelerde uygulanması    

sorumluluk muhasebesi sistemi ayrıca bir etkinlik sağlayacaktır. (Cho vd., 2004 : 43)  

Bunun için geleneksel kalite güvencesinin müĢteri odaklı olarak değerlendirilmesi ve 

sorumluluk muhasebesi sitemi ile desteklenmesi ile birlikte Ģu Ģekilde yeniden 

düzenlenebilir.  
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 Kalite güvence sistemi uygulamasında sistemin gerekliliği sadece üst yönetim 

tarafından değil sorumluluk merkez yöneticileri tarafından da benimsenmesi ve 

sistemin iĢlerliğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu Ģekilde müĢteri odaklı bir 

kalite süreci her merkezde ayrı ayrı uygulanabilecek ve hastanenin geneli için kalite 

sürecinde bir aktiflik sağlanabilecektir.    

 Her sorumluluk merkezinde merkezin öncelikleri ve müĢterinin bu 

merkezdeki beklentileri ön planda tutularak, personellere  kalite güvencesi hakkında 

bilgi sağlayıcı eğitimleri düzenlenebilecektir. Bu Ģekilde hasta merkezler bazında en 

aktif hizmeti en kaliteli Ģekilde alabilecektir.  

 Sorumluluk merkezleri arasında koordinasyon, iĢbirliği ve iletiĢimin 

artırılması gerekmektedir. Bunun için merkezlerde çalıĢan personel ve yöneticilere 

hedeflerinin sadece kendi merkezlerinde ki kalite artıĢının değil iĢbirliği ve iletiĢim 

ile  topyekün hastane kalitesinin artırılması gerektiği konusunda da bilgiler 

verilmelidir.   

 Sorumluluk merkez yöneticilerinin, sorumluluk alanları içindeki 

merkezlerde  müĢteri odaklı bir hizmet sürecini;   yeniliğe açık, yaratıcılığa açık ve 

uzun bir sürece yayılması gerekliliğini benimsemeleri sağlanmalıdır.  

 Takım çalıĢmalarına önem vererek  maliyet – fayda – etkinliğin 

sağlanması ve birlikte karar alma yetisinin kazandırılması gerekmektedir. Belirli 

dönemlerde sorumluluk merkez yöneticilerinin bir araya getirilerek  diğer merkez 

yöneticileri ile birlikte hastanenin genel hedefleri doğrultusunda  takım çalıĢmalarına 

da yönlendirilmesi gerekir.   

 Belirli dönemlerde sorunların saptanması önlemlerin alınması gerekli 

düzeltmelerin yapılması disiplinin kazanılması gerekmektedir. kalite yönünden 

düĢük verime sahip olan merkezlerde nedenlerin araĢtırılması ve gerektiğinde 

sorumluluk merkez yöneticisinin daha aktif olabilmesi için üst yönetim tarafından 

gerekli destekler verilmelidir.  

Yukarıda sayılan prensipler sorumluluk muhasebesi sisteminin uygulanması ile 

gerçekleĢtirilebilecek faaliyet çalıĢmalarıdır.  
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Sağlık kurumları araĢtırmaya ve geliĢtirmeye açık kurumlardır. Bu açıdan 

Toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği bilimsel nitelikler dahilinde bu 

kurumlarda uygulanabilirliğini uygun kılmaktadır. Özellikle bu kurumlarda kaliteli 

hizmetin verilmesi toplam kalitenin bu kurumlara adapte edilmesi ile mümkün 

olabilecektir. (Atayeter, 1995 : 400-401) Sağlık kurumlarında, Toplam kalite 

yönetiminin uygulanması hastaların bir sorun olarak değil hizmet sürecinin bir 

parçası olarak görülmesini gerektirir. Peterson, sağlık kurumlarında verilen hizmette 

bir müĢteri olarak görülmelerinin yakın zamanlara ait bir davranıĢ olduğunu ifade 

eder. Sağlık kurumları için,  sağlık durumunu devam ettirmek veya kaybedilen 

sağlığı geri kazanmak olan hastalar sağlık kurumunun faaliyetlerini devam 

ettirebilmeleri ve varlık sebeplerini ortaya koymalarının yegane sebebidir. Bu amaçla 

sağlık kurumlarında kalite yönetimleri oluĢturulmalı ve tatbik edilmeli, sorumluluk 

muhasebesi sistemi gibi bilimsel çalıĢmalar yardımı ile hastaların tatmin olacakları 

ve gereksinmelerini karĢılayacakları  sağlık kurumlarına gerekli nitelikleri 

kazandırılmalıdır. (Peterson, 1988 : 8-10)  

1.4.4. Sağlık Harcamalarının Boyutu  Ve Hastane ĠĢletmeleri  

BeĢeri kalkınmanın sağlanabilmesi için eğitim ve sağlık alanında verilen 

hizmetler ülkelerin öncelikli amaçlarıdır. Sağlık hizmetlerinin en etkin ve verimli 

Ģekilde sunulabilmesi ve herkese ulaĢtırılabilmesinin bir maliyeti vardır. OECD’ nin 

2011 yılında açıkladığı sağlık verilerine göre geliĢmiĢ ülkelere bakıldığında sağlık 

hizmetlerine yapılan harcamaların G.S.Y.H.’ ye oranları 2008
5
 yılı itibari ile,  

Almanya’ da % 10,7, Fransa’ da % 11,1, Ġspanya’ da % 9 iken Türkiye’ de bu oran 

% 6,1’ dir. Bu ülkelerdeki kiĢi baĢı sağlık harcamaları ise 2008 verilerine göre  

Almanya’ da 3.963, Fransa’ da 3.809, Ġspanya’ da 2.971$, Türkiye’ de ise sadece 

902$’ dır.(OECD, Health Data, 2011)  

 Sağlık harcamalarının sağlık hizmetlerini karĢılayacak finansman 

kaynaklarından elde edilen gelire eĢit olması veya daha az olması beklenen bir 

geliĢmedir. Bu yolla verilen hizmetlerin kalitesi ve sunumu artırılacaktır.  

                                                 

5
 OECD nin sunmuĢ olduğu 2011 sağlık verilerinde Türkiye’ye ait en son 2008 yılı verileri 

bulunduğu için diğer ülkelerin 2008 yılı verileri ile karĢılaĢtırma yapılmıĢtır.   
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1980-2005 yılları arasında kamu harcamaları içerisinde sağlık için ayrılan 

payın Kanada, Almanya, Fransa gibi ülkelerde yaklaĢık olarak %  30, Ġngiltere’de %  

60 ve A.B.D.’de ise yaklaĢık olarak %  80 oranında artmıĢtır . (OECD, 2007 : 90-91) 

Türkiye’ de yıllar itibari ile sağlık harcamalarında hızlı bir artıĢ olmuĢtur.  2002  

yılında yapılan sağlık harcaması 17,742 milyar TL iken bu rakam 2009’ da  bu oran 

62,292 milyar Tl civarında gerçekleĢmektedir. Yıllara göre sağlık harcamaları tablo 

1.6. da görülmektedir.    

Tablo1.6. : Türkiye’ De Yıllara Göre Sağlık Harcamalarının Durumu   

 

SAĞLIK HARCAMALARI (NOMĠNAL) 

Milyon TL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

KAMU SAĞLIK 

HARCAMASI 

10112 13868 16816 17612 23004 26655 32250 34702 

Ġlaç 5231 6801 7899 8686 10099 11130 13086 14664 

Tedavi 4383 6383 8071 7945 12098 14592 18411 19332 

        Devlet Hastaneleri 2704 4192 5382 4868 7804 9234 10202 10682 

        Üniversite Hastaneleri 1283 1613 1698 1800 2242 2631 3392 3255 

        Özel hastaneler 396 578 991 1276 2053 2727 4817 5395 

        ġahıs, malzeme, optik ve                  

        yolluklar 

498 685 845 981 806 934 753 706 

S.G.K. 7630 10663 13150 13608 17668 20045 25404 28290 

Ġlaç 4301 5615 6399 7001 8372 8858 10717 13161 

Tedavi 2831 4363 5905 5626 8489 10267 13953 15129 

        Devlet Hastaneleri 1815 2998 4083 3521 5442 6399 7325 7875 

        Üniversite Hastaneleri 620 827 1079 1083 1325 1523 2247 2572 

        Özel hastaneler 396 538 743 1021 1723 2345 4381 4682 

        ġahıs, malzeme, optik ve                  

        yolluklar 

498 685 845 981 806 921 734 521 

Kaynak : Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Ġstatistikleri, 2010;SUR Haydar, ÇEKĠN Murat, 

Sağlık Hizmetleri ve Etik, Yolsuzluğun Önlenmesi Ġçin Etik Projesi, Akademik AraĢtırma 

ÇalıĢması,Ekim 2009,s.14 

 

Sağlık harcamalarının bu denli artmasının temel nedenleri, (M.ġimĢek, 2010) 

 Sağlığa eriĢimin kolaylaĢması 

 Sağlık teminat paketlerinin geliĢmesi 

 KiĢi baĢına düĢen gelirin yükselmesi 

 Eğitim seviyesinin artması 

 Sağlık bilinci ve ĢehirleĢmenin artması 

 Teknolojik geliĢmeler 
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Yalnız Türkiye’ de yıllardan beri gelen yanlıĢ politikalar ve sağlık alanlında 

yapılması gereken düzenlemelerde geç kalınmıĢ olması gereksiz sağlık 

harcamalarının bütçeye çok yük getirmesine sebep olmuĢtur. Son yılarda yapılan 

düzenlemeler ile sağlık harcamalarında özellikle ilaç giderlerinde yapılan 

düzenlemeler ile sağlık harcamalarının % 30’ lar oranında azaldığı görülmektedir. 

(http://www.ekoayrinti.com, 2010)  Gerçekte bakıldığında sağlık harcamalarının 

olumlu yönde artması beklenen bir geliĢmedir. Sağlığa yapılan harcamaların daha iyi 

sağlık hizmeti verme yönünde yapılması, vatandaĢın sağlık hakkını en maksimum 

seviyede kullanmasını sağlayacaktır. Bu konuda O.E.C.D.’ nin, 2007 sağlık 

verilerine göre Türkiye, kiĢi baĢına düĢen sağlık harcamalarında 34 ülke arasında 

hala son sırada yer almaktadır. . Buna göre Türkiye, 2007’de kiĢi baĢına 618 dolar 

sağlık harcaması yapmıĢtır.  

Bunun 441 dolarını kamu kurumlarındaki sağlık harcamaları, 177 dolarlık 

bölümünü ise özel sağlık harcamaları oluĢturmaktadır.. Bu rakamlar, 2984 dolar olan 

O.E.C.D. ortalamasının da altındadır.  

Sağlığa en çok para harcayan ülke olan   ABD’ de kiĢi baĢına toplam sağlık 

harcaması 7290 dolardır.  ABD’de, bu harcamanın 3307 dolarlık kısmı kamu 

kurumlarındaki sağlık harcamalarıyken, 3982 dolarlık kısmı ise özel sağlık 

harcamalarıdır.  Listede ABD’yi sırasıyla, 4763 dolarla Norveç ve 4417 dolarla 

Ġsviçre izlemektedir. (OECD, 2009) 

KuĢkusuz sağlığa çok para ayrılması, her zaman sağlık sorunlarının çözüleceği 

anlamına gelmeyebilir. Ayrılan paranın dağılımı, yani nereye gittiği ve ayrıca bir 

sağlık örgütlenmesi olup olmaması hususu da oldukça önemlidir. GeliĢmiĢ ülkelere 

bakıldığında artan sağlık harcamalarının azaltılmasında harcamaların kısılması değil 

kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması üzerine çalıĢmaların yapıldığı 

görülmektedir. (ÇalıĢkan, 2009 : 312) 

Sağlık harcamalarında alınacak makro önlemler yanında sağlık harcamalarının 

en önemli kaynaklarından biri olan hastane iĢletmelerinde meydana gelen gereksiz 

sağlık harcamaları ise maliyet kontrolü ile sağlanabilecektir. Sorumluluk muhasebesi 

sistemi maliyet kontrolünün sağlanması açısından bu hastanelerin daha etkin ve 

verimli kullanılması amacı ile kullanılacak yöntemlerden biridir.  
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1.4.5. Kamu Hastaneleri Ve Üniversite Hastaneleri Ġle Ġlgili Özel Bir 

Durum “Döner Sermaye ĠĢletmeciliği ” 

Sorumluluk muhasebesi sisteminin Kamu hastanelerinde uygulanması 

durumunda karĢımıza çıkan önemli bir durum bu kurumların döner sermaye iĢletmesi 

olmalarıdır.  

Kamu hastane ve kamu üniversite hastanelerinde sorumluluk muhasebesi 

açısından, gelir ve gider kontrol sürecindeki bürokratik süreç ve merkezler bazında 

bütçelerin oluĢturulması ve bu bütçeler yolu ile yönetsel kontrol sürecinin 

sorumluluk raporları ile uygulanmasında döner sermaye bütçelerinin varlığı 

konularına ayrıca değinilmesini gerektirmektedir.  

Döner sermaye kavramı Türkiye’ de 1927 yılında 1050 sayılı genel muhasebe 

kanunu ile yürürlüğe girdiği görülmektedir. Bu kanun 49. Maddede  “Genel  bütçe  

içinde   yönetilen  sınai  ve  ticari  kurum  ve idarelerin   ilk madde ve malzeme alım 

bedelleri ile uzman ve işçi ücretleri döner sermaye adıyla bütçelere konulan 

ödenekler  ile karşılanır  ve ödenir. Bu kurum ve idarelerin  döner sermaye  

ödeneklerinden kullanılmayan  tutarlar yıl  sonunda yok edilir; kullanılan 

sermayeden doğan gelir fazlaları da gelir yazılır."    

Ġlk olarak genel bütçe kuruluĢlarını kapsayana kanun zaman içinde mal ve 

hizmet üretimi yapan birçok kamu kuruluĢunda da uygulamaya geçirilmiĢtir.En 

yoğun olarak uygulamaya geçirilen Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı için ayrı 

birer kanun düzenlemesine gidilmiĢtir. (Derebek, 2006 : 2)  

Döner Sermayeli iĢletmeler olarak hastaneler  döner sermayeleri üniversitelere 

bağlı olan üniversite hastaneleri  ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdir.  Bakanlık 

bünyesinde ve üniversitelere bağlı olarak faaliyet gösteren bu idareler büyük ölçüde 

mali ve idari özerklikleriyle sağlık hizmetlerini yürütmektedirler.(YILDIZ, 2007 : 

106) 

Sağlık Bakanlığı’ na bağlı devlet hastane isletmelerinde kamu hizmetlerinin 

daha iyi yürütülmesi için genel bütçe kaynaklarına ek kaynaklar olarak döner 

sermaye; tedavi kurumlarında kiĢilerin sağlık sorunlarının çözümlenmesi için  

toplumsal fayda sağlamasına katkıda bulunmaktadır. Yine üniversite hastanelerinde;  
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hekimlere mesai dıĢı ücretli hasta muayenesi, özel ameliyat imkanı sağlaması, 

çalıĢan personelin genel personel rejimi dıĢında ek ücret imkanı sağlaması, sağlık 

personelinin fazla mesai ücretleri döner sermaye sayesinde 

gerçekleĢtirilebilmektedir.( Can ve Ġbicioğlu, 2008 : 254)  

Sağlık Bakanlığı’ nın bu hastanelerde decentralizasyon uygulama isteği ve 

gelecekte ademi merkeziyetçi bir sistem oluĢturma isteği doğrultusunda T. C. Maliye 

Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2005 gün ve 24537 

sayılı yazıları ve 31.12.2005 tarihli 26040.4 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)” gereğince; 

5018 sayılı Kanun’a dayanılarak 01.01.2007 tarihinden itibaren Bu hastanelerde 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte, önceden bilinen 

bazı kavramlar ortadan kalkmıĢ ve bazı yeni kavramlar türetilmiĢtir. Örneğin döner 

sermaye ĠĢletmeleri bünyesinde eskiden yer alan “İşletme Müdürü” kavramı yeni 

kanunda bulunmamaktadır. Bu kavramın yerini “Harcama Yetkilisi ” almıĢtır. 

Önceki yönetmelikteki “Sayman” kavramının yerini de “Muhasebe Yetkilisi” 

sözcüğü almıĢtır. (Asaf, 2008 : 48) Amaç kamu hastanelerinde ve üniversite 

hastanelerinde mali açıdan karar verme yetkisinin üst yönetime buradan da üst 

yöneticinin isteği ile alt yönetimlere doğru kaydırma isteğidir. Devlet hastanelerinde 

bu yetkiyi hastane üst amiri olan baĢhekim kullanırken, üniversitelerin döner 

sermaye iĢletmeleri, doğrudan rektörlüğe bağlıdır ve bu nedenle harcama yetkilisi 

Rektördür. Yalnız döner sermayeli ĠĢletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 

9uncu maddesinin; 2 inci paragrafında “ Harcama yetkilileri harcama yetkisini; 

yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki 

yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler” ifadesi yazılmıĢtır. (T.C. Resmi 

Gazete, sayı 26509, 01 Mayıs 2007) Buna göre Devlet Hastanelerinde baĢhekim, 

üniversitelerde rektör isteği doğrultusunda yetki devri yapabilecektir. Yanız bu yetki 

devri bizim konumuzu oluĢturan sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliğini 

gerektiren yetki devri ve bölümlerde  mali yetki ve sorumluluğu oluĢturmak için hala 

yeterli bir seviye değildir. Bu ademi merkeziyete dönük uygulamanın ileride 

hastanelerin bölümlenmesi ile örneğin her bir klinik için harcama yetkisinin 

verilmesi ile ancak mümkün olabilecektir. ġu anki hali ile yine kurum bazında 

merkezi bir karar alma mekanizması mevcuttur.  
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 Sağlık Bakanlığı’ na bağlı hastaneler ile üniversite hastaneleri döner sermaye 

hasılatlarının %  5 ini genel bütçeye aktarmaktadırlar. Geri kalan hasılat ile hizmet 

üretimi için geçerli maliyetleri karĢılamaktadırlar. (Asaf, 2008 : 48-49)  

 Döner Sermaye Bütçesi ile belirlenmeye çalıĢılan  hastanelerin devletin 

hazineden ayırdığı paydan ne oranda bu hastanelerin pay alacağına yönelik bir 

finansal değerlendirme için kullanılıyor olması devletin kurumları olarak kamu 

hastanelerinin sağlık harcamaları üzerindeki etkisini azaltmamakta sadece ayrılan 

payın paylaĢtırılmasına yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır.  

 Sorumluluk Muhasebesi açısından geleceğe dönük planlamaların yerine 

getirilebilmesi için gerekli bütçeler açısından çokta etkinliği olmayan bu bütçelerin 

hastanelerin genel yapıları üzerindeki değiĢimle birlikte finansal planlamalar 

açısından kullanılabilecek etkin bütçelerin ortaya çıkarılması önceliklidir. Bu açıdan 

kamu hastaneleri birliği yasası ve kamu hastane iĢletmelerindeki yapısal değiĢim için 

önemi ve sorumluluk muhasebesinin bu yasa içindeki sağlayacağı etkinliklerin ayrıca 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

1.4.6. Sağlıkta DönüĢüm Programı Doğrultusunda Günümüzdeki Son 

Safha Olarak Kamu Hastane Birlikleri Yasası  Ve Sorumluluk Muhasebesinin 

Sağlayacağı Avantajlar 

Yerinden yönetim uygulaması doğrultusunda ve sağlık harcamalarının devlet 

üzerindeki baskısını azaltmak amacı ile 2007 yılında yasa tasarısı olarak sunulan ve  

2010 yılında T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu’ nundan geçen ve 2 Kasım 2011 

tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında kabul edilen Kamu Hastaneleri Birliği 

Yasası  ile kamu hastaneleri  il bazında kamu tüzel kiĢiliğe haiz ve mali ve idari bir 

özerkliğe sahip kamu hastaneler birlikleri tarafından yönetilmesi gündemdedir. Bu 

birliğin organları yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticilerinden 

oluĢacaktır. . (AteĢ ve Kırılmaz, 2009 : 541,542) 

Genel Sekreterlik birliğin yürütme organı olup genel sekreter birliğin üst 

yöneticisi durumundadır. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari 

hizmetler ve mali hizmetler baĢkanlıkları kurulacaktır.  
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Hastane yönetimi; Hastane iĢletmesinin organizasyon Ģemasının en üst 

kademesini hastane yöneticisi oluĢturacaktır. Hastane yöneticisi ilk defa ifade edilen 

bir kadro olarak önemlidir. Hastanelerdeki en önemli sorunlardan biri olan 

hastanelerin yönetimi konusunda eğitim almamıĢ baĢhekimler tarafından idare 

edilmesindeki sorunların önüne geçmek için yapılan bir uygulama olarak bu yasanın  

en önemli yönünü oluĢturmaktadır.  

Modern yönetim anlayıĢlarının ortaya konulabilmesi için gerekli bir 

uygulama olacak bu çalıĢma sorumluluk muhasebesi sisteminin uygulanabilirliği 

içinde önemlidir. Özellikle bir yatırım merkezi olarak da belirtilebilecek hastane 

isletmesinde bu yatırım merkezinin yöneticisi olarak modern yönetim sistemlerine 

haiz bir yönetici olması ve zamanla gelir, gider ve yatırım kontrol yetkileri ile 

donatılması ile kamu hastaneleri tam anlamıyla bir yatırım merkezi haline geleceği 

kesindir.    

Gelecek dönemlerde ise hastane yöneticisinin, tıbbi yönetim, idari mali iĢler 

ve sağlık bakım hizmetleri olmak üzere 3 üst yönetici ile desteklenmesi 

planlanmaktadır. Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği 

doğrultusunda her bir hastanenin yatırım veya kar merkezi haline getirilmesi ve 

hastane yöneticisinin de bu merkezden sorumlu yönetici olarak atanması durumunda 

yasaya uygun bir yapının ortaya konması mümkün olabilecektir.  

Kamu hastaneler Birliğinde bahsedilen diğer önemli konuda mali  açıdan 

yapılanmadır. Burada hastanelere mali açıdan özerklik sağlanacağı ifade edilmekte 

her hastanenin devlet tarafından finanse edilmesinin asgari seviye ye indirgenerek  

mali açıdan verilen hizmetler karĢılığında S.G.K.’ lı hastalardan alınacak bedel, özel 

hasta ve özel sağlık sigortalarından alınacak ödemelerin hastanelerin geliri haline 

getirileceği ve bu gelirler doğrultusunda harcamaların karĢılanacağı ifade 

edilmektedir. (Ataay, 2007 : 9)  

Hastanelerin bir yatırım veya kar merkezi olarak belirlenmesi doğrultusunda 

hastane yöneticisinin gelir ve giderler üzerindeki kontrol edebilme etkinliğinin 

sağlanması sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği ve yasadaki  ifadelerin 

gerçekleĢtirilebilirliğine katkıda bulunabilecektir.  
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1.4.7. Sağlık ĠĢletmelerinde Maliyetlerin Kontrol Altına Alınarak 

Harcamaların Azaltılması Amacı Ġle Bir Uygulama Sistemi 

“Drg”(Diagnostic Related Group) Ve Sorumluluk Muhasebesinin 

D.R.G. ÇalıĢmalarına Sağlayacağı Faydalar  

Sağlık harcamalarının kontrol altına alınması ve hastane iĢletmelerinde 

verimliliğin artırılması, amacı ile ileride bütçeleme tekniklerinden biri olarak da 

kullanılacak olan (http://medical-dictionary.thefreedictionary.com)  Türkiye’ de 

yapılan çalıĢmalardan biri de D.R.G. “Diagnostic Related Group” dir. 

D.R.G. bugün bir çok geliĢmiĢ ülkede uygulanan ve hastane iĢletmesinde 

meydana gelen maliyetleri kontrol altına almayı hedefleyen bir sistemdir. Bu sistem 

1970 yıllarda  A.B.D.’ de sağlık hizmetlerinin kalite denetimi amacı ile geliĢtirilmiĢ 

daha sonraları devlet tarafından yapılan geri ödemelerde kullanılmıĢ bir vaka 

sınıflama sistemidir.  

 Türkiye’ de yaklaĢık altı yıllık bir çalıĢma ile hastanelere uyarlanmaya 

çalıĢılan bu sistem Hacettepe Üniversitesi AraĢtırma Projesi olarak adlandırılmakta 

ve  Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve S.G.K. nın ortaklığında yürütülen (Köse, 

2008 : 67) proje 2009 kasım ayında tamamlanmıĢtır. Bu proje bazında Dignostic 

Related Group (DRG) Türkiye’ de Tanı ĠliĢkili Grup (TĠK) olarak ifade edilmektedir.  

2011 yılı itibari ile öncelikli olarak kamu hastanelerinde uygulamaya geçilmiĢ 

olup yakın zaman içinde de özel hastanelerinde bu uygulamaya geçeceği 

öngörülmektedir.   

Sistemin amacı hastanın demografik yapısına göre, hastalığının durumuna 

göre, hastanın risk düzeyine göre benzer hasta gruplarını bir araya getirerek 

kategorize etme ve buna bir bağlı değer atayarak daha sonra hastaneye gelen aynı 

hasta grubuna giren bir hastanın bu grup değeri ile karĢılaĢtırılmasını baz almaktadır. 

Bu sistemin kullanılması ile hastanelerin  keyfi fiyat uygulamaları da bir anlamda 

önlenecek ve hastaların fiyatlar konusunda daha Ģeffaf bilgiye ulaĢımıda sağlanmıĢ 

olacaktır. (http:// www.bjreview.com
 
, 2010) 

 Her hasta özellik olarak mutlaka birbirinden farklıdır. Bu farklılık içinde her 

hastaya farklı maliyetlerin uygulanması hastane iĢletmelerinde maliyetlerin 

kontrolünü zorlaĢtırmaktadır.  
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Bunun engellenebilmesi ve en azından belli bir sistematikte en optimal 

sonucun elde edilmesi için T.Ġ.K. kullanılması hastane iĢletmelerinde Maliyet 

kontrolünün sağlanmasını kolaylaĢtırabilecektir. Hasta genel ortalamaya göre 

değerlendirilecek daha sonra özel durumlarına göre tekrar alt gruplara ayrılacaktır. 

Hasta için belirlenen T.Ġ.K. değeri karĢılığı bağıl değer olarak belirlenecek ve 

hastaneye yapılacak ödemelerde de tedavi edilen yatan hastaların bu bağıl 

değerlerinin  toplamına göre bütçeden bir ödeme gerçekleĢtirilecektir. 

(http://www.tig.saglik.gov.tr/index.php?pid=16, 2010)  

 Bir ülkede D.R.G. ödeme yöntemi uygulamaya sokulacaksa bunun için 

uygulanabilecek baĢlıca iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi D.R.G. sisteminin 

uygulandığı bir ülkeden maliyet ağırlıklarının (bağıl değerlerin) kullanılması 

olacaktır ki bu en kolay yöntemdir. ġu an itibari ile Türkiye’ de Avustralya örneği 

olarak ICD10-AM (International Classification of Diseases, Australian Modification 

ve T.Ġ.G. algoritması olarak da A.R. D.R.G. (Australian Refined Diagnosis Related 

Groups: Grupları tayin eden algoritma) kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

(http://www.tig.saglik.gov.tr/index.php?pid=16, 2010)  

Ġkinci yöntem ise maliyet ağırlıklarının ülke içinde belirlenmesidir. ġu an için 

Avustralya' daki oluĢan maliyetlere göre bir baz olarak kullanılan bu değerlerin 

Türkiye için daha etkin ve verimli sonuçların sağlanabilmesi açısından  kendi maliyet 

değerlerimize göre bir T.Ġ.G. yapısının oluĢturulması gerekmektedir. Bunun için 

Türkiye’ deki  hastanelerde yukarıdan aĢağıya veya aĢağıdan yukarıya maliyetlerin 

belirlenmesi gerekmektedir. Ġdeal yöntem bu olacaktır. AĢağıdan yukarı maliyetlerin 

belirlenmesinde benzer hastalar  için maliyet kaynaklarının tek tek sıralanarak 

toplanması ve maliyetinin saptanması gerekmektedir. (Ovalı, 2010) Değerlerinin ayrı 

ayrı belirlenmesini gerektirir ki bu uzun bir süreçtir. Yukarıdan aĢağıya maliyet 

yöntemi ise maliyet modelleme yöntemi olarak ta ifade edilmekte olup bölümlerden 

veya sorumluluk merkezlerinden baĢlayıp hasta düzeyinde maliyetlerin nasıl 

belirleneceği üzerine belirli varsayımlarda bulunan bir yöntemdir. (Tchealth, 2006 : 

4) Sorumluluk muhasebe sistemi uygulanarak merkezler bazında maliyetler 

çıkarılmak sureti ile bu merkezlerde oluĢan maliyetlerden birim hasta maliyetlerinin 

bulunması sağlanabilir.  

http://www.tig.saglik.gov.tr/index.php?pid=16
http://www.tig.saglik.gov.tr/index.php?pid=16


 

 

75 

Fakat Türkiye’ deki sağlık sektörünün en önemli sorunlarından birisi maliyet 

kontrolünün tam anlamıyla sağlanamamasıdır.Türkiye’ deki  hastane iĢletmelerinin 

durumu Hacettepe Üniversitesi’ nin D.R.G. sistemi ile ilgili yaptığı projeyle ilgili 

düzenlediği raporda belirttiği projeye dahil olan pilot  8 farklı hastanenin mali 

yapıları ile ilgili durum değerlendirmesinde daha açık görülmektedir. (Hacettepe 

Üniversitesi, 2005 : 33-34) 2005 yılında yapılan bu çalıĢmadaki hastanelerin maliyet 

kontrolündeki yapının geçen 6 yılda da çok farklılaĢmadığı ortadadır.  T.Ġ.K. gibi 

geliĢmiĢ ülkelerde kabul gören bir yapının Türkiye’ de de uygulamaya geçirilmesi 

mutlaka kayda değer bir çalıĢma olarak görülse de hastane iĢletmelerinin iç yapısı 

açısından bakıldığında bu iĢletmelerde maliyet kontrolünü sağlayacak bir yapının 

oluĢturulmaması bu gibi etkinlik sağlayacağı düĢünülen çalıĢmalardan istenilen 

verimin sınırlı kalmasına neden olacaktır.  

 Türkiye’ de ki hastane iĢletmelerinde her bir bölüm ve bu bölümlerde üretilen 

tanı ve tedavi hizmetlerinin maliyetlerinin  belirlenerek kendi T.Ġ.K. yapımızın 

oluĢturulması ve maliyetlere göre bağıl değer üretilmesi için öncelikli olarak hastane 

iĢletmelerimizin bu yapıya uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

uygulanabilecek bir sistemde sorumluluk muhasebesi sistemidir. Bu sistemin hastane 

iĢletmelerinde uygulanması ile bu değerlerin oluĢturulabileceği  bir maliyet kontrol 

sistemi hastanelere kazandırılabilecektir.  

Sorumluluk muhasebesi hastane iĢletmelerini belirli sorumluluk merkezlerine 

ayırarak decentralizasyonun
6
 sağlanması ile her bir esas hizmet üretim merkezinde 

oluĢan kontrol edilebilir maliyetleri ortaya koymakta, yine TĠK değerlerinin 

oluĢturulabilmesi için gerekli maliyet verilerini, maliyetin oluĢtuğu sorumluluk 

merkezinden daha güvenilir olarak sağlayabilmektedir. Bağıl değerlerin 

oluĢturulmasında maliyetlerin belirlenmesi aĢamasında sorumluluk merkez bazlı 

maliyet oluĢturulmasında ise muhasebe sisteminin sorumluluk merkezi temelli 

oluĢturulması ve bu sistemin tatbik edileceği muhasebe bilgi sisteminin bilgisayar ve 

bilgisayar programları ile uygulamaya geçirilmesi iĢlem ve zaman kolaylığı ve daha 

gerçekci sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.  

                                                 

6
  Organizasyonun merkezi yönetimden bağımsız yönetim  merkezlerine  doğru yetki, görev ve 

kaynak aktarımını ifade eder. Bkz.; http://www.accountingformanagement.com/decentralized_organizations.htm 
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1.4.8. Hastane ĠĢletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi  

Muhasebe bilgi sistemi hastane iĢletmelerinde sağlık haricinde iĢletme 

iĢlevlerinin düzenlenmesi maliyetlerin kontrol altına alınması, bölümlerin 

raporlarının oluĢturulması, etkin bölümlerin tespit edilmesi konularında da bilgi 

sağlayacak iĢletmenin belirlenen hedeflere ulaĢmasını sağlayacak planlama, 

bütçeleme ve kontrol konularında etkin bilgi desteği sağlayacaktır.  (Moreno vd. 

1999 : 375-376) 

Hastane iĢletmelerinde muhasebe bilgi sisteminin kullanılmasının önemli 

faydalarından biri de maliyetlerin kontrol altına alınmasıdır. Hastane iĢletmelerinde 

yönetim bölümleri, çamaĢırhane, terzihane, tamir bakım gibi destek hizmet 

bölümleri, röntgen, kan bankası, laboratuar gibi özel hizmet bölümleri ve en son 

çıktıların alındığı tıbbi hizmet bölümleri arasındaki hizmet dolayısı ile maliyet 

alıĢveriĢini izleyebilecek bir muhasebe sisteminin kurulup uygulanması 

gerekmektedir. (Menderes, 1995: 268)  

Etkin bir muhasebe sistemine sahip hastane aynı zamanda gelecekle ilgili 

kararları alabileceği finansal analizleri gerçekleĢtirebileceği bilgiye de sahip olmuĢ 

olacaktır. Bu amaçla yönetim muhasebesini kullanacak olan üst yöneticiler muhasebe 

bilgi sisteminden alacakları bilgiler sonucu oran analizleri gibi yöntemleri kullanarak 

iĢletmenin durumunu irdeleme imkanı bulabilecek ve daha etkin finansal kararlar 

alabileceklerdir.  

Hastane iĢletmelerinde hem genel muhasebe hem maliyet muhasebesinin 

kullanımını sağlayacak bir hesap planının uygulanması da muhasebe bilgi sisteminin 

uygulanabilirliğini kolaylaĢtıracaktır 

Muhasebe bilgi sisteminden istenilen etkin bilgiye ulaĢmaktır. Bu bilgi girilen 

verilerin  doğruluğu ile eĢdeğerdir. Doğru veri giriĢi iĢletmenin yaĢamsal kararlar 

almasına etken olacaktır. (Herkimmer, 1989 : 198) 

Hastane iĢletmelerinde muhasebe bilgi sisteminin kullanılması  yönetim 

faaliyetlerine Ģu konularda da yardımcı olacaktır. (Menderes, 1995: 316-317) 
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 Uzun vadeli amaçların saptanmasına ve açık bir Ģekilde formüle edilmesine 

yardımcı olmak  

 Hastane içi ve hastane dıĢı değer hareketlerini depolamak ve saptanacak 

muhasebe politikalarını oluĢturmak, faaliyet sonuçlarını mali tablolar halinde 

kamuya ve diğer ilgililere sunma 

 Hastanenin standartları ve bütçelerini hazırlanmasına yardımcı olmak, 

çeĢitli faaliyetler koordine etme ve kontrolüne yardımcı olma 

 Hastane içi denetim teknikleri ile hastane varlıklarını koruma 

 Devlet müdahaleleri,ekonomik ve sosyal baskıların hastane faaliyetleri 

üzerindeki etkilerini açıklama ve yöneticilere bu yönlü raporlar sağlama 

Hastanelerden istenen en etkin bir Ģekilde sağlık hizmetini sunmasıdır. 

Hastanelerde etkinlik verimlililiğin artırılmasını gerektirir. Hastanelerde verimliliğin 

sağlanabilmesi için en önemli Ģartlardan biri maliyetlerin kontrol altına alınmasıdır. 

(Sayın ve Yeğinboy, 1994 : 467) Maliyetlerin kontrol altına alınması iĢletme içinde 

oluĢan maliyetlerin hesaplanmasını gerektirir. Maliyet hesaplama genel muhasebe 

tarafından derlenen giderlerin sorumluluk merkezleri temel tutularak yeniden tahsis 

ve sınıflandırılması iĢlevidir. ( Alpugan ve Haftacı, 1995 : 279-280) 

 Ġstenilen seviyede bir Muhasebe bilgi sisteminin oluĢturulabilmesi için üç 

temel ön koĢul vardır. ( Alpugan ve Haftacı, 1995 : 280-281) 

 Uygun bir Muhasebe Sistemi 

 Yetki ve sorumlulukların iyi belirlendiği bir örgüt yapısı 

 Yeterli istatistiki verilerin bulunması 

Uygun muhasebe sistemi gelir ve giderlerin sorumluluk merkezlerine 

dağıtımına olanak sağlayacak bir sistemin olmasıdır. Bu yapı da dikey yetki iliĢkileri 

içinde hastaneyi sorumluluk merkezlerine ve ünitelerine ayrılmalıdır. Sorumluluk 

merkezlerinin performanslarının ölçülebilmesi için gelir ve giderlerin belirlenmesinin 

yanında oluĢan istatistiki verilerin de sağlıklı olarak kontrol altına alınabilmesi 

gerekmektedir.   



 

 

78 

Muhasebe bilgi sistemini kullanacak olan muhasebe departmanlarında görevli 

bireylerin yukarıda belirtilen faydaları sağlamaları ancak yetkilerin sorumlulukların 

ve görevlerin açıkça belirlendiği bir hastane iĢletmesinde mümkün olabilir.  

(Menderes, 1995 : 315-317) Etkin bir muhasebe bilgi sistemi için ise sorumluluk 

muhasebesi sisteminin kullanılması gereklidir.    

Muhasebeden elde edilecek etkin bilgi üst yönetime ulaĢtırılacak raporlarla 

hastanelerde etkin bir yönetimin gerçekleĢtirilmesinde sağlayacaktır. Yine elde 

edilecek etkin muhasebe bilgileri ile hazırlanan mali tablolar gelecekte sosyal 

sigortalar sisteminin özel sağlık sigortalarına devredilmesi düĢünülen dönemde 

iĢverenler, sigortacılar, hükümet, doktorlar,hastaneler, içinde önem arz edecektir. 

A.B.D.’ de özel sigortaların ağırlığı arttıkça güvenilir ve doğru bilgiye verilen 

önemin arttığı görülmektedir. (West, 1998 : 22)  

Türkiye’ deki hastane iĢletmelerinde genel muhasebe ve maliyet muhasebesi 

uygulamaları verimliliğin sağlıklı ölçülebilmesi için çok önemli iĢlevleri yerine 

getirebilecektir. Fakat özellikle kamu hastaneleri ve yeni geliĢmekte olan özel 

hastane iĢletmelerinde muhasebe uygulamalarının bilimsel olarak uygulanmasındaki 

sıkıntılar ve vergisel açıdan tutulan muhasebe iĢlevleri, verimliliğin ölçülebilmesi 

için yeterli görülmemektedir.  

 Özellikle Türkiye’ de muhasebe sisteminin örgütlenmesi için ve verimliliğin 

ölçülebilir niteliğinin ortaya çıkarılması için uygulanabilecek yegane sistem 

sorumluluk muhasebesidir. Sorumluluk muhasebesi ile aynı zamanda personel 

arasında daha verimli ve etkin bir çalıĢma bilinci geliĢtirilebilecektir.  

Sorumluluk muhasebesi uygulamaları ile hastane iĢletmelerindeki diğer bir 

fayda, çalıĢmaların planlanması ve kontrol edilmesinde önemli bir araç olan bütçe 

sisteminin oluĢturulmasına da yardımcı olmasıdır.   

 Bütçe, son dönemlere bakıldığında iĢletmelerde kar amacı güdülsün veya 

güdülmesi ihtiyaç duyulan bir kavram haline gelmiĢtir. Karlılığı ikinci planda tutan 

hastane iĢletmeleri yönetim kontrol süreçleri içinde bütçelere önem vermeleri 

gerekmektedir. Hastane iĢletmeleri için bütçeye duyulan ihtiyaç, sağlık hizmetleri 

sağlayan bu kurumlarda ki rekabet, sağlık sigortalarının ileri tarihli ödemeleri, bu 

iĢletmelerdeki çıktı kavramının ölçümlenmesindeki zorluklar,  gibi sebeplerden 

dolayı bütçe yapılması artık zorunlu bir hal almıĢtır. A.B.D ve diğer geliĢmiĢ 
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ülkelerde özellikle özel sektör, devlet, sigorta Ģirketleri, kredi verenler gibi dıĢ 

gruplar da hastanelerde yapılan bütçelere oldukça önem verdikleri görülmektedir. 

(Cleverly, 1992 : 275) 

Hastane iĢletmelerinde maliyetlerin kontrol altına alınması maliyetlerin 

belirlenenerek fiyat politikasının ortaya konması için hastane iĢletmelerinin 

sorumluluk merkezlerine ayrılarak gider ve maliyet merkezlerinin belirlenmesi 

maliyet kontrolüne yarar sağlayacaktır.  

Yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerden ötürü sorumluluk muhasebesi sisteminin 

hastane iĢletmelerinde uygulanması ve bu sistemin iĢlerliğinin sağlayacağı bir 

örgütlenmeye gidilmesi Türkiye’ de ki hastanelerde verimliliğinin ölçülebilir 

olmasını sağlarken uzun dönemli olarak verimlilik artıĢını sağlayacak ön koĢullardan 

birisi olacaktır.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 YÖNETSEL KONTROL SÜRECĠNE YARDIMCI BĠR ARAÇ OLARAK  

SORUMLULUK MUHASEBESĠ SĠSTEMĠ  

2.1 Sorumluluk Muhasebesi Kavramı Ve Amaçları 

Günümüzde iĢletmelerin büyümesine paralel olarak örgüt yapılarında da 

önemli değiĢmeler olmuĢtur. Bu yapılanma,  geliĢen, büyüyen ve rekabet ortamının 

yoğun olduğu sektörde, iĢletmelerin tek elden yönetilmesini olanaksız kılmakta, bu 

yüzden iĢletmelerde yönetimin paylaĢılması ve bunun için örgütün çeĢitli yönetim 

kademelerine ayrılmasını gerekli kılmaktadır. (KüçüksavaĢ, 2002 : 732)  

ÇeĢitli yönetim kademelerine ayrılan iĢletmelerin ise kontrolü zordur. Bu 

zorluğu aĢabilmek için ise belirlenen hedeflerin yakalanabilmesi ve faaliyetlerin 

istenilen seviyede gerçekleĢtirilmesi için devamlı denetim ve kontrolün sağlanması 

gerekmektedir.   

ĠĢletmelerin devamlılıklarını sağlayabilmeleri için, sürekli geliĢimi 

hedeflemeleri ve kar hedeflerini tutturabilmeleri gerekmektedir.  Devamlı geliĢim 

için örgüt faaliyetlerinin dinamik bir yapı sergilemesi ve kar hedeflerinin 

gerçekleĢtirilmesi için ise  maliyetlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu hedeflere 

ulaĢılmada örgütün bir bütün olarak değil belirli merkezlere ayrılarak 

değerlendirilmesi, örgüt için de denetim ve kontrolü kolaylaĢtıracaktır. Denetim ve 

kontrol, hedeflere ulaĢmada aksayan merkezlerin belirlenmesini sağlayacaktır. Bütçe 

hedeflerini gerçekleĢtirmede örgüt çalıĢanlarının performansları değerlendirilerek 

örgüt çalıĢanlarından optimum fayda sağlanabilecektir. ĠĢte iĢletmelerde bu faydaları 

sağlayacak alternatif yönetim biçimi sorumluluk muhasebesidir.  

Sorumluluk muhasebesi iĢletmede departman ve alt departmanların 

belirlenmesi ve bu departmanlara atanan  yöneticilerin sorumluluk yüklenmeleri ve 

yetki alanları içinde faaliyet ve baĢarılarının ölçümlenmesi ve bunların yapılırken 

muhasebe sisteminin de tüm kayıt düzeni ile birlikte iĢletmenin örgüt yapısı ve 

sorumluluk temeline göre düzenlenmesidir. (Demski, 1994 : 71)  

 Literatürde karlılık muhasebesi veya faaliyet muhasebesi olarak da geçen 

(Shim ve Siegel, 1998 : 143) sorumluluk muhasebesi belirlenen merkezlerde 
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oluĢacak hasılat,maliyet ve\veya giderlerin belirlenen bu merkezlere dağıtılması  

yolu ile her bir merkezin plan ve hedeflerini ortaya koyan bir muhasebe sistemdir. 

(O.Yıldırım vd., 1989: 32) Geçen yıllar içinde iĢletme faaliyetlerindeki karmaĢıklık 

ve iç içe geçen yapının artması ve bu amaçla iĢletme faaliyetlerinin daha dinamik ve 

esnek bir yapıya kavuĢturmak için merkezkaç bir yapının oluĢturulma ihtiyacı, 

piyasada ve teknolojide meydana gelen geliĢmeler,mamul çeĢitliliğindeki artıĢlar, 

rekabetin artması ile birlikte verimliliğin artırılması ve maliyet kontrolünün 

sağlanması gerekliliği, iĢletmelerde baĢarının gerekliliği için planlama ve denetimin 

gerekliliğinin anlaĢılması, yatırım kararları ile kar sonuçları arasındaki dönem 

sapmalarının giderilmesi gerekliliği, sorumluluk muhasebesinin ortaya çıkıĢ 

nedenleri arasındadır. (Netten, 1974 : 206) 

Sorumluluk muhasebesinin özet olarak amaçlarını Ģu Ģekilde ifade edebiliriz.  

(Thuse ve Baporikar, 2011 : 2; Horngren, 1972 : 157) 

 Organizasyonda etkin ve dinamik bir gider kontrolü sağlamak 

 Belirlenen merkezlerde yöneticilerin baĢarılarını değerlendirmek  

 Sorumluluk raporları ile etkin bir muhasebe sistemi kullanılarak ast üst 

iliĢkisi içinde verilerin düzenli bir Ģekilde akıĢını sağlamak 

 Bölümsel performans ölçümü  yolu ile daha etkin ve kaliteli faaliyet süreci 

için  motivasyon sağlamak.  

 Üst yönetim tarafından belirlenen hedeflere ulaĢımın 

gerçekleĢtirilebilmesinde sorumluluk raporları ile yönetime genel bir çerçeve sunmak 

Sorumluluk muhasebesinde temel amaçlardan biri  gider kontrolüdür.(Shim ve 

Siegel, 1998 : 143) Gider kontrolü sadece sorumluluk merkezleri itibari ile kontrol 

etmek değil aynı zamanda sorumluluk merkezi yöneticilerinin performanslarını 

ölçmede belirlenen hedeflere ne derecede uyulabildiğinin denetlenmesinde de 

kullanılmaktadır. (Venkat ve Reddy,  Http://www.icwai.org ) Aynı zamanda 

sorumluluk muhasebesi  sorumlu yöneticilerin gereksinmelerini karĢılamayı da 

hedefler bir anlamda sorumluluk muhasebesi kiĢilere yönelik bir muhasebe sistemidir 

(Moore ve Jaedicke, 1988 : 299) 

Muhasebe sistemi, iĢletme içindeki örgütlenme faaliyetlerini bölüm raporları 

ile yerine getirecektir. Bölümlerde belirlenecek olan baĢarı ölçümlenmesi yine bu 
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raporlarla ortaya çıkarılabilecektir. Bölüm yöneticisinin verilen sorumluluk ve yetkisi 

sonrasında bu görevini ne oranda gerçekleĢtirdiği bu raporlar ile belirlenebilecektir. 

Özellikle büyük iĢletmelerde karmaĢık yapı içinde bu raporların düzenlenebilmesi 

için muhasebe sisteminin sorumluluk muhasebesine uygun olarak dizayn edilmesi 

gerekir. Yani bir organizasyonda ki sorumluluk merkezlerinin belirlenmesi ve 

belirlenen merkezlerin gelir, gider, kar ve yatırım durumlarına göre ayrılması ve  bu 

Ģekilde karmaĢık yapının düzenlenerek iĢletme tarafından belirlenen  hedeflere 

ulaĢılması kolaylaĢacaktır. (Hatunoğlu ve  Doğan, 1996 : 90-95) 

Bir iĢletmenin muhasebe sistemi, yönetimin planlama ve denetim ihtiyaçlarını 

karĢılayacak, amaçlarını gerçekleĢtirilebilecek, hedefleri belirleyecek ve verileri 

sunabilecek özellikler de olmalıdır. ĠĢletmelerin planlamalarını gerçekleĢtirecekleri 

bütçeler ve muhasebe sistemleri arasında da çok yakın bir iliĢki söz konusudur. 

Bütçeler hem planlama hem de bütçeleme sırasında verileri kullanır. Bu veriler ise 

muhasebe sistemi tarafından sunulur. Bu nitelikleri bir arada düzenli bir Ģekilde 

sunacak muhasebe; sorumluluk muhasebesi sistemidir.  

Sorumluluk muhasebesi yönetim için kullanılacak bir araçtır, sorumluluk 

muhasebesi isminden yapılacak bir çıkarımla sadece muhasebe departmanı ve 

muhasebeciler için kullanılacak bir sistem değil organizasyonun tamamında 

uygulanması gereken bir sistemdir.(Netten, 1963 : 208-209) Bölümlere ayrılmıĢ 

organizasyonda bulunan her bölüm ve yöneticisi tarafından uygulanma gerekliliği 

algılanmalı ve aynı zamanda organizasyon, sorumluluk muhasebesi sistemine göre 

dizayn edilmelidir. BaĢarı ancak bu Ģekilde mümkün olabilecektir.  

2.2 Sorumluluk Muhasebesinin Avantajları 

Sorumluluk muhasebesi, uzun yıllardır geleneksel muhasebenin, kontrol 

sisteminin bir parçası olarak kabul edilmektedir ve iĢletmelere çeĢitli avantajlar 

sağlamaktadır. Sorumluluk muhasebesi yaklaĢımında en çok tartıĢılan konu, 

iĢletmeleri yönetmek baĢka bir ifadeyle yönetilmesi zor olan iĢletmeleri yönetmek 

için bir yol sağlamasıdır. 

Sorumluluk muhasebesinin avantajlarını Ģu Ģekilde sıralanabilir  (Mitra, 2009 

:1212-1213; Uslu, 1982 : 22-24) 
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 Büyüyen iĢletmenin sorumluluk merkezlerine ayrılarak daha rahat 

yönetilmesine yardımcı olur.  

 Bölgesel düzeyde daha iyi kararlar verilmesine yardımcı olur. Sorumluluk 

muhasebesi yöneticisi üst yönetim tarafından önemsiz görülen konularda sorumluluk 

raporlarına dayanarak hangi noktalarda normal sınırların dıĢına çıkıldığını görebilir 

ve ayrıntılı Ģekilde inceleyebilir.  

  Yöneticilere özgürlük sağlayarak önemli kararlar vermelerine olanak sağlar. 

Bu durum ileride üst yönetimde yer alacak bireylerin yetiĢmesine de olanak sağlar 

(Berry, 2005 : 323) 

  Üst Yönetim rutin iĢlerden kurtularak politik ve stratejik kararlara daha fazla 

zaman ayırır.  

  Yönetimin, aĢağıdan yukarıya doğru olan hiyerarĢik sistemi anlamasını 

sağlar. 

 Kendi baĢına karar verme yetisine sahip birey, üstün emrini yerine getiren 

bireye göre daha iyi motivasyon sağlar  

 ĠĢletmede oluĢan faaliyetlerle iliĢkili olarak hangi faaliyetten hangi birimin 

sorumlu olduğu ve hangi yöneticinin nelerden sorumlu olduğunu ortaya koyar 

 ĠĢletmede kimin kime rapor sunacağı ve kimin kimi kontrol edeceği belirlenir.  

 Sorumluluk alanlarının belirlenmesi ile çeĢitli yönetim kademelerindeki 

yöneticilerin yetki alanlarından dolayı ortaya çıkacak sürtüĢmeleri ve yetki sorunları 

ortadan kaldırılabilir.  

 Rasgele yapılan bir gider dağıtımı ile sorumlu olunmayan giderlerin 

yöneticilerin sorumluluklarının altına sokulması engellenmiĢ olur.  

 Üst yönetimin uzun vadede karlı olan bölümlerle  ilgili yatırım kararlarını 

etkin Ģekilde almaları sağlanır. Sorumluluk raporları ile sermayeye olumlu etki eden 

merkezler ile sermayeye olumsuz etki eden merkezler ayrılarak olumlu merkezlerle 

ilgili yatırım kararlarının alınmasını sağlar.  

 ĠĢletmenin geneline, alt bölümlerin katkıları belirlenir. (Venkat ve Reddy,  

Http://www.icwai.org ) 

 Departman yöneticilerinin ve bireylerin kiĢisel performanslarını en iyi 

Ģekilde kullanmasını teĢvik eder. 
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2.3 Sorumluluk Muhasebesinin Dezavantajları  

Sorumluluk muhasebesinin yukarıda sayılan avantajlarının yanı sıra çeĢitli 

dezavantajları da vardır. Bunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir (Mitra, 2009 : 1213; Uslu, 

1982 : 25-28, Martin, http://www.maaw.info/; Venkat ve Reddy,  Http://www.icwai.org ) 

 ĠĢletmelerdeki belli sorumluluk merkezleri güvenilir olabilir fakat, 

sorumluluk muhasebesinden istenilen baĢarının alınabilmesi için, sorumluluk 

muhasebesi sistemi bir alt sistem grubu olarak değil, baĢlı baĢına bir sistem olarak 

yönetilmelidir. 

 Bölümlere ayırma, bölümler arasında  rekabete sebep olabilir. Rekabet 

bölümlerin kendi hedeflerine iĢletme hedeflerinin önüne geçmesine neden olur . 

 Bölümlere ayırma sonucu oluĢan rekabet ; bölümler ve kiĢiler arasında iĢ 

birliği ve takım çalıĢmasını da engelleyebilir.  

 Sorumluluk muhasebesinin gerektirdiği hat organizasyon yapısı yeni 

yöntemlerle daha fazla verim alabilen iĢletmelerde etkinliği azaltabilir.  

 En alt birimdeki yöneticiler; iĢ yükü, eğitimsel sebepler, tecrübesizlik  gibi 

negatif durumların neden olacağı etkenlerden dolayı sorumluluk raporlarını  

hazırlamada sıkıntı yaĢayabilirler.  

  Sorumluluk muhasebesi sistemi içinde birbirine karĢı çok fazla bir 

bağımlılık yoksa, çoğu tarafından önemsememe yönünde eğilim görülebilir. Kararlar, 

sistemin çoğunluğunu ilgilendiren kazançtan çok kiĢisel çıkarlara dayanır. 

 Sistemin yöneticiler tarafından anlaĢılamaması durumunda sistemde 

çökmeler meydana gelebilir. Sistemden anlayan belli baĢlı yöneticilere ihtiyaç vardır.  

 Organizasyon Ģemasının karmaĢıklığı, ile birlikte örgütün yapısının 

karmaĢık olması sorumluluk raporlarının da çok ve karmaĢık olmasına sebebiyet 

verebilir bu durum üst yöneticinin bilgi yoğunluğu içinde sıkılmasına neden olabilir.  

 Sorumluluk muhasebesi sistemi çok büyük uluslararası kuruluĢlarda orta 

büyüklükte ki iĢletmeler kadar baĢarılı olmayabilir.   

 Sorumluluk muhasebesinin avantaj ve dezavantajlarına bakıldığında özellikle 

günümüz çağdaĢ iĢletmecilik anlayıĢı içinde sorumluluk muhasebesinin sağlayacağı 

faydalar ön planda tutularak dezavantajlarının iĢletme içinde pasifize edilmesi ile 
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birlikte bu avantajların kullanılması iĢletmeye daha etkin ve verimli çalıĢma imkanı 

sağlayacaktır.  

 Sorumluluk Muhasebesinin iĢletmede uygulanabilirliğini sağlamak için belirli 

Ģartların yerine getirilmesi gerekmektedir.  

2.4. Sorumluluk Muhasebesinin Uygulanabilirliği Ġçin Gerekli Olan 

Unsurlar 

Yabancı ve yerli akademik ve bilimsel literatür incelendiğinde, sorumluluk 

muhasebesinin iĢletmelerde etkin olarak kullanılabilmesi için genel olarak Ģu konular 

üzerinde durulduğu görülmektedir. Bilimsel literatür baz alınarak sorumluluk 

muhasebesinin uygulanabilirliği açısından olmazsa olmaz olarak 

nitelendirebileceğimiz ve ileride hastane iĢletmelerinde uygulanabilirliğini 

değerlendireceğimiz  baĢlıca kriterler Ģunlardır.  

 Merkezkaç yönetim tarzı 

 Yetki devri  

 Organizasyon yapısının uygunluğu 

 Sorumluluk merkezlerinin belirlenmesi  

 Muhasebe sisteminin sorumluluk muhasebesine uygun olarak düzenlenmesi 

 Sorumluluk Raporları ve performans değerlemesi  (Sümerkan, 1996 : 185) 

Bundan sonraki bölümlerde sırası ile bu konular açıklanarak sorumluluk 

muhasebesi konusunda ayrıntılı bilgiler verilecektir.   

2.4.1. Merkez Kaç Yönetim Tarzının Uygulanması  

Merkezkaç yönetim tarzı, merkezi bir yönetim tarzından farklı olarak 

iĢletmelerin yönetiminin de, demokratik bir iĢlevin gerçekleĢtirilerek karar verme 

yetkisinin, önceden belirlenmiĢ birden fazla yönetim kademesine devredildiği, bu 

yönetim kademelerinin üstten alta doğru  atanmıĢ olan yöneticilerine yetkinin 

aktarıldığı yönetim tarzıdır. (Blocher vd., 1999 : 730-731)  Bu organizasyonlarda 

yetki devri tek baĢına yeterli olmamakta yetki verilen sorumlulukların yöneticiler 

tarafından üstlenilmesi ile geçerlilik kazanmaktadır.  
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ĠĢletmelerin organizasyon yapısının belirlenmesinde önemli unsurlardan biri de 

merkezileĢme derecesidir. Merkezi bir yapıda oluĢan organizasyonlarda astlara 

yetkinin devri yapılmadığı için sorumluluk muhasebesi sisteminin uygulanabilirliği 

de mümkün olmamaktadır. (Zelman vd., 2004 : 397)  

ĠĢletmelerde merkezkaç bir yönetim tarzının uygulanmasına iten belirli 

sebepler bulunmaktadır. Bu sebepler; (Hansen vd., 1992 : 855-856) 

 Sorumlulukların sınırlarının belirlenmesi  

 Etkin zamanda sorunlarla baĢa çıkma yani sorun oluĢtuğu anda en yakın 

sorumluluğa sahip yönetici tarafından çözüm üretilebilmesi 

 Motivasyon sağlama 

 Eğitim ve değerlendirme yapılabilmesi 

 Merkez yöneticinin rutin iĢlerden kurutulmasını sağlama 

 Organizasyonun içindeki alt birimlerde oluĢan bilgilere ulaĢma ve bunların 

denetlenmesi 

Bir organizasyonda sorumlulukların ve yetkinin  belirlenmesi ve hedeflere 

ulaĢmak için gerçekleĢtirilecek faaliyetlerin denetlenmesi, özellikle belirli bir 

büyüklükteki iĢletmeler için önemlidir. Bu önem küçük iĢletmelerde bir yöneticiye 

bu yetkilerin verilmesi ile gerçekleĢtirilebilecek iken iĢletmeler büyüdükçe 

faaliyetlerinin artması ve yoğunlaĢması  yetkinin  birden fazla kiĢiye aktarılmasını 

zorunlu kılacaktır. Bu nedenlerle iĢletmelerin merkezi olmayan bir yapıda faaliyet 

göstermeleri gerekliliği ve buna bağlı olarak yetkinin  göçertilmesi ve 

sorumlulukların artması sorumluluk muhasebesi uygulanmasının önemini de 

artıracaktır.  

Sorumluluk muhasebesinin uygulanması için merkezkaç yönetiminin iĢletmede 

uygulanması önemli Ģartlardan biri olduğunu ifade etmiĢtik. Organizasyonda 

bölümlere verilen özerklik derecesi arttıkça iĢletme genel anlamda daha fazla ademi 

merkeziyetçi olacaktır. (Rayburn, 1996 : 580)  Yalnız merkezkaç yönetim tarzı 

uygulanırken yetki ve sorumluluklarda verilen özgürlük  seviyesinin de iyi 

ayarlanması gerekecektir. AĢırı serbestlik bölümler arası koordinasyonu azaltacak üst 

yöneticilerin tecrübelerinden alt yöneticilerin yararlanma imkanları kısıtlayacaktır.  
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(Horngren, 1991 : 853) Yine en önemlisi verilen kararların derecesi bu serbestlik 

içinde  denetime tabi tutulmalıdır. Denetim sağlanırken dikkat edilecek konu 

kararların verilmesi ile ilgilidir. Verilen yetki organizasyonun tamamını etkileyecek 

konularda ve  stratejik açıdan kararlar ise üst yöneticiler tarafından, orta dönemli 

kararlar orta kademe yöneticiler tarafından  ve günlük ve faaliyet ile ilgili 

operasyonel kararlar ise alt düzey yöneticiler tarafından verilmesi Ģeklinde 

belirlenmelidir. (Kartal vd., 2003 : 357, Gürsoy, 1999 : 589) 

2.4.2. Sorumluluk Merkezlerine ĠliĢkin Olarak Yetki - Sorumluluk 

Kavramları Ve Yetki Devri (Yetki Göçerilmesi) 

Merkezkaç yönetim tarzını uygulayan iĢletmelerde sorumlulukların 

belirlenmesi ile birlikte yetki göçerimi de zorunludur. Yetki göçerimi ile yerinden 

yönetim kavramları birbirine benzemektedir. Yetki göçerimi yerinden yönetim 

felsefesinin için de bir iĢlemdir. (Akat vd., 2002 : 255)  

ĠĢletmede sorumluluk muhasebesinin uygulanabilmesi için belirlenen 

sorumluluk merkezlerine atanan sorumlu yöneticilere sorumluluk merkezlerinde 

etkin bir performans ortaya koyabilmeleri için yetki verilmesi gerekmektedir.  

Bu da üst yönetimin, altında bulunan sorumluluk merkez yöneticilerine 

yetkisini göçermesi ile mümkün olacaktır.  

Yetki devri (yetki göçertilmesi) bir yöneticinin herhangi bir alanda kendisine 

verilmiĢ olan karar verme yetkisini, kendi isteği ile belirli koĢullar altında astına, bir 

baĢkasına  geçici veya sürekli olarak devretmesidir. (Mucuk, 1995 : 150) 

Yetki devrinde etkinlik sağlamak için Ģu ilkelerin izlenmesi 

gerekmektedir.(Efil, 1999 : 259-260) 

 Görevin tümü tek bir kiĢiye devredilmeli bu Ģekilde kiĢisel sorumluluk 

sağlanabilmelidir. Aynı zamanda görev çatıĢması da engellenmiĢ olmalıdır.  

 Etkinlik için sorumluluk merkezi içindeki en uzman ve konusunda 

deneyimli ve verilen görevi baĢarı ile yapabilecek birey seçilmelidir.  
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 Yetki iĢ talimatları aracılığı ile devredilmelidir. ĠĢ talimatları
7
, ile ast 

görevlerinin niteliği ve kendisinden beklenenler konusunda bilgili olacaktır.   

 Üst – ast arasındaki iletiĢimin açık olması ve bu Ģekilde hem denetim hem 

de yanlıĢ iĢ yapılmasının engellenmesi sağlanmıĢ olmalıdır.  

 Performans ölçümü ve ödüllendirme ile motivasyonun artırılması 

sağlanmalıdır.  

Aslında Yöneticinin kendi sorumluluk alanında astları ile birlikte bir görevi 

gerçekleĢtirmesi sırasında astların da bu yetkiye sahip olması doğaldır. (Alpugan, 

1998 : 346) Yetki devri ile yönetici sorumluluklarını tamamen devretmemektedir. 

Temel yetkiler yine yetkiyi devir eden kiĢide kalacaktır. Ast aldığı yetkiyi iyi veya 

kötü kullanmaktan dolayı sorumlu olduğu gibi üstte devrettiği yetkinin kötü 

kullanılmasından dolayı zincirleme (müteselsil) olarak sorumlu olmaktadır. 

(Alpugan, 1998 : 345-346)   

Burada önemli olan yetki devri ile astlara görevlerini yerine getirmede belli 

sınırlar içinde özgür hareket edebilme olanağı sağlamaktır. ġu halde bütün üstler 

astlarına tanıdıkları yetkilerden dolayı ve onların yaptıkları faaliyetlerden de 

sorumludurlar.( E. Eren, 2001 : 194) Bu bir süreçtir yönetici gerekli gördüğünde bu 

hakkı tekrar geri alabilir.( http://insankaynaklari.arthurandersen.com
 
) 

Yetki devrinin sınırını bu yetkiyi devreden yönetici veya iĢletme sahibi 

belirleyecektir. Yönetici yetki devrine ve yetki devrinin iĢletmeye faydasına inandığı 

derecede yetkisini devredecektir. (Alpugan, 1998 : 345-346)   

Yetki devrinin iĢletmelerde sağlayacağı yararları Ģu Ģekilde ifade edebiliriz. 

(Alpugan, 1998 : 346)   

 ĠĢletme de bir kiĢinin kapasite ve zamanı her iĢi yapmaya yeterli 

olmayacaktır. Yetki devri iĢlerin paylaĢımını sağlar 

 Denetleme ve kontrolü kolaylaĢtırır.  

 Faaliyetlerde ve karĢılaĢılan sorunlarda daha hızlı ve daha doğru karar 

verme olanağı sağlar 

 ÇalıĢanların sorumluluktan kaçmaları engellenir. 

                                                 

7
 ĠĢ talimatları : Prosedürlerde  tanımlanan faaliyetlerden  gerekli olan her biri  için  o  iĢin  nasıl 

 yapılacağını  detaylı bir Ģekilde tanımlayan ve prosedürleri  destekleyen dökümanlardır. 
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 ĠĢletmeye gelecekte tecrübeli üst yöneticiler yetiĢtirilmesi sağlanır.  

 Astların moralleri üzerinde olumlu etki sağlar 

Küçük bir iĢletmede yetkinin devredilmemesi çok fazla sorun teĢkil 

etmemektedir. Yalnız iĢletme büyüdükçe artan iĢ yükü ile birlikte iĢlerin etkin ve 

verimli olarak yürütülebilmesi yetki devrini zorunlu kılar. Yetki devri olmadan bir 

yöneticinin yapabileceği iĢler kendi kapasitesi ve zamanı ile sınırlı kalacaktır.  

Günümüzde entelektüel sermayenin etkin yönetilmesi için kiĢilere yetki 

devretmek, kiĢilerin yapacakları iĢle ilgili görev vermek Ģeklini almıĢtır. Bu uyumda 

yöneticinin astlarına ve birlikte çalıĢtığı kiĢilere yetki devretmesiyle sağlanmaktadır. 

(Blanchard vd., 1998 : 6) Yetki devri ne kadar geniĢ ölçütlerde uygulanırsa 

sorumluluk merkezleri yöneticilerinin  tecrübe kazanımları da o yönlü yüksek 

olacaktır. (Efil, 1999 : 166) 

Yetki devri çalıĢanlara güç vermek değil, içlerinde olan bilgi ve beceriyi ortaya 

çıkarma ve onları güdülemektir. ÇalıĢtıkları iĢ yerini kendi iĢleri gibi hissetmeleri 

için bir Ģeyler yapmaktır. Yetki devri kiĢilerin katılımcı olmalarını sağlayarak, 

sahiplik bilincini ve duygusunu benimsetir.  

KiĢilere görev vermenin bir baĢka yolu da bilgi paylaĢımıdır. Güncel durumu 

açık ve net Ģekilde anlayan çalıĢan daha sorumlu davranır. KiĢilerin organizasyona 

güven duymalarına ve Ģirket sahibiymiĢ gibi bağlı davranmalarına neden olur.  (Efil, 

1999 : 68) 

Yetki devri yapılırken önemli olan verilen yetkinin sınırlarının iyi 

belirlenmesidir. Sorumluluk alanı belirli olan bireyin bu sorumluluğu en etkin 

kullanacağı yetkiye sahip olması merkezkaç yönetim için beklenen bir geliĢme 

olacaktır. Yetkisini devredecek yöneticinin yetki devri sırasında dikkat edilecek 

durumları Ģu Ģekilde ifade edebiliriz.(Alpugan, 1998 : 346)  

 Yetkinin devredildiği ast sorumluluk merkezinde oluĢan bilgileri etkin bir 

Ģekilde kullanmaz eksik veya yanlıĢ bilgileri üst yönetime düzenleyeceği sorumluluk 

raporları ile ulaĢtırırsa üst kontrolü kaybeder  
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 Yetki devrinin baĢarılı olabilmesi için yetki
8
 ve sorumluluk

9
 sınırlarının açık 

olarak ifade edilmesi gerekir.  

 Yetki devrinin baĢarılı olabilmesi devredilen yetkileri kullanacak astın bilgi 

deneyim ve yeteneğine bağlıdır. Yetkiyi etkin kullanacak yetiye sahip olmayan ast 

iĢletmenin, yetki devrinin yarardan çok zarar vermesine neden olur.  

 Verilen sorumluluğa eĢit düzeyde bir yetki verilmez ise astın baĢarılı olması 

beklenemez. (Can vd., 1994 : 208) 

Yetki devri iĢletmenin sorumluluk merkezlerine ayrılması ile birlikte daha 

etkin bir Ģekilde kontrol edilmesini ve  daha verimli  çalıĢmasını sağlayacaktır. Yetki 

devri ile gerçekleĢtirilmek istenen  iĢletmelerde gücün paylaĢtırılması değil, 

iĢletmede en üstten en alta kadar çalıĢan bireylerde amaç birliğini sağlamaktır.  

2.4.3. Organizasyon Yapısının Düzenlenmesi  

Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği için öncelikli faaliyetlerden biri 

örgüt içindeki organizasyon yapısının belirlenmesidir. Bu özellikle merkezkaç bir 

yönetim sergileyecek örgütün sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve organizasyon 

Ģemaları ile de farklı sorumluluklara sahip daha küçük bölümlere ayrılması  ve bu 

bölümlerde belirlenen iĢlerden sorumlu ve karar alabilecek  yöneticilerinin 

belirlenmesi için gerekli bir Ģarttır. ĠĢletme de böyle bir organizasyon Ģeması 

bulunmuyorsa sorumluluk muhasebesi sisteminin iĢlemesi olanaksızdır.(Uslu, 1982 : 

180) 

Organizasyon; kiĢilerin tek baĢlarına gerçekleĢtiremeyecekleri amaçları 

baĢkaları ile bir araya gelerek bir grup halinde gayret, bilgi ve yeteneklerini 

birleĢtirerek gerçekleĢtirmelerini sağlayan bir iĢbölümü ve koordinasyon 

sistemidir.(Koçel, 2001 : 128)  

Organizasyon bir baĢka tanımda ise beĢeri ve maddi faktörlerin iĢletme 

amaçlarını uygun olarak etkin ve verimlililiği artırıcı Ģekilde düzenlenmesi(Mucuk, 

1995 : 132) olarak ta ifade edilmektedir.  

                                                 

8
 Yetki : örgütün çeĢitli kademelerinde belirlenen amaçların gerçekleĢmesi için belirli görevleri 

yaptırma denetleme düzene koyma ve karar verme hakkıdır.  
9
 Sorumluluk : Bir kiĢinin kendisine verilen görev ya da görevleri yeteneklerinin elverdiği ölçüde 

yerine getirme zorunlululuğudur. Görevin yapılırlığı hakkında hesap verme durumunu yansıtır.  
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Organize etme süreci öncelikli olarak planlı ve bilinçli bir Ģekilde yapılmalıdır. 

Organizasyonun yapılandırılması için belirlenen amaçlara uygun gerçekleĢtirilecek 

faaliyetleri planlı ve anlamlı Ģekilde gruplamak, bu grupları belirli organizasyon 

kademe ve mevkileri haline getirerek (ġimĢek, 1997 : 29) organizasyon hiyerarĢisi 

içinde, çeĢitli yönetim kademeleri arasında yetki ve sorumluluk iliĢkilerini 

belirlemek ve bu mevkilere uygun iĢgörenleri getirmektir.  

 Bu ifadeleri gerçekleĢtirebilmek için organizasyon Ģemalarının örgüt içinde 

oluĢturulması gerekmektedir. OluĢturulacak bu Ģemalar, iĢin nasıl bir dağıtıma tabi 

tutulduğunu her birimin ne yaptığını, üst – ast iliĢkisini, bunların yetki ve sorumluluk 

alanlarını gösterir Ģekilde düzenlenmelidir.  

Organizasyon Ģemasında yer alan yetki ve sorumluluk hatları ile, çeĢitli faaliyet 

grupları için kontrol ve yönetim fonksiyonları çeĢitli yöneticilere göçertilmelidir. Bu 

Ģekilde, alt kademe yöneticisi, kendisine sorumluluk göçeren üst yöneticiye karĢı 

neyin yapılıp, neyin yapılmadığı konusunda bilgi verir. Böylece geri bildirim sistemi 

ortaya çıkar.(Uslu, 1982 : 13) 

 ĠĢletme içindeki bu yapı bir piramide benzer ve bu piramit benzeri yapı içinde 

alttan üste doğru yöneticiler bir üst yöneticiye rapor verirler. (Horngren ve Foster, 

1991 : 186) 

 Organizasyon Ģeması belirlenirken dikkat edilmesi gereken 3 önemli nokta 

vardır bunlar; (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 2000 : 390) 

 Organizasyonun karmaĢıklığı 

 Organizasyon yapısındaki değiĢmeler 

 Merkezi tip ve değerlendirme yöntemi seçimi  

Sorumluluk muhasebesine uygun bir yapının organizasyonda oluĢturabilmesi 

için, Organizasyonun karmaĢık yapısı giderilmelidir. Bu amaçla organizasyon Ģeması 

belirlenirken, görev ve yetkilerin net olarak tanımlanması, organizasyon içindeki 

sorumluluk merkezleri ve sorumluluk alanlarının belirtilmesi, dikey ve yatay iliĢkiler 

gösterilmesi yolu ile sorumluluk açısından üst ast iliĢkisi belirlenmeli, organizasyon 

yapısındaki değiĢmeler yine sorumluluk muhasebesi sistemine uygun olarak re-

organize edilmeli ve son olarak sorumluluk muhasebesinde merkezkaç sistem 

uygulanmalıdır. Yalnız önemli olan konu, yapı belirlenirken departman sayılarında 
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aĢırılığa kaçılmamasıdır. Bu durum departmanların sorumluluk merkezleri olarak 

belirlenmesinde güçlüklere neden olacaktır. 

 ĠĢletmelerin sorumluluk muhasebesine göre nasıl organize edileceği ile ilgili 

bir örnek Ģekil de görülmektedir.  

ġekil 2.1. : Sorumluluk Muhasebesine Göre Organizasyon ġemasının 

Düzenlenmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : YÜKÇÜ Süleyman, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Ġzmir-1999,s.736  

Organizasyon Ģemasındaki çift çizgi ile belirlenen sorumluluk merkezleri ve 

yöneticileri ast üst iliĢkisine bir örnek olarak gösterilmiĢtir.  

ĠĢletme de organizasyon Ģemasına göre çeĢitli kademelerdeki sorumluluk 

merkezleri ve sorumlu yöneticiler belirlenmelidir. Aksi durumda sorumluluk 

muhasebesi sisteminin iĢlerliği mümkün olmayacaktır. (Uslu 1982 : 180) 
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ĠĢletmelerde oluĢan faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu yöneticilerin 

belirlenmesi amacı ile oluĢturulmuĢ olan organizasyon Ģemaları , farklı Ģekillerde 

oluĢturulabilir literatürde bahsedilen organizasyon Ģemaları genel olarak fonksiyon 

tipi, bölümsel ve matriks organizasyonlar üzerinde yoğunlaĢmaktadır.
 
(Ginter, 2002 : 

368; Mucuk, 1993 : 140-143; ġimĢek 2001 : 153) Matriks organizasyonlar 

fonksiyonel organizasyonların bir karması olması ve konumuzu oluĢturan hastane 

iĢletmelerinde yoğun olarak görülmesinden dolayı önemlidir.  Bu organizasyon 

Ģemalarının sorumluluk muhasebesine göre uygulanabilirliği göz önünde tutularak  

düzenlenmesi gerekmektedir.   

ġimdi bu organizasyon yapılarına kısaca değinelim 

Fonksiyonel Yapılanma : Departmanların sayısı, iĢ bölümü ve uzmanlaĢma 

derecesine, personelin kalitesine  ve iĢletmenin büyüklüğü gibi faaliyet ve 

hizmetlerin nitelik ve türüne göre yapılan bu gruplama da iĢletmenin ana 

kademelerini tedarik(satın alma), finansman (mali iĢler), üretim, satıĢ (pazarlama) 

yardımcı hizmetler ve personel hizmetleri oluĢturmaktadır. Bu gibi 

organizasyonlarda yetki ve sorumluluk kademe yöneticileri, genel müdür, departman 

müdürleri, Atölye ve Ģube Ģefleri düzeyinde oluĢur. (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 

2000 : 318)  

Fonksiyonel örgütlenme geleneksel bir organizasyon tipidir. Her bölüm 

yöneticisi sorunlarına sadece kendi açısından bakacağı doğrultusunda iletiĢim ve 

koordinasyon sıkıntıları ortaya çıkabilir bunun önlenmesi üst yönetimin iletiĢimleri 

kuvvetlendirecek bir örgüt kültürü oluĢturması ve amaç birliğini ortaya koyması ve 

her bölümün baĢarısının diğer bölümlerin baĢarısına bağlı olacağının örgüte 

yerleĢtirilmesi ile çözülebilir. Sorumluluk muhasebesi uygulanması ile bu sorunlar 

pasifize edilebilecektir.(Geesinger, 2009 : 41)  

Fonksiyonel örgüt tipine, yukarıda sorumluluk merkezlerini belirttiğimiz 

Ģekildeki organizasyon Ģemasını verebiliriz. Sorumluluk muhasebesinin 

uygulanabilirliğini en yalın Ģekilde gösteren bu organizasyon Ģemasında  üst orta ve 

alt sorumluluk merkezleri çok rahat bir Ģekilde görülebilmektedir.    

Bölümsel Yapılanma : Bölümsel yönetim merkezkaç yönetim türünün bir alt 

bölümüdür. Karlılığından, faaliyetlerin planlanmasından üretimden finansal 
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iĢlemlerinden ve de çoğu zaman pazarlama iĢlemlerinden sorumlu olan yönetici ve 

astların oluĢturduğu bir bölümlemedir. (Taner ve Öncü, 2000 : 118;Sevgener ve 

Hacırüstemoğlu, 2000 : 318) 

Bölümsel gruplama ürünsel gruplama, yerel gruplama,  olarak  farklı Ģekillerde 

gerçekleĢtirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur üst orta ve alt kademelerin 

sorumluluk alanlarının belirlenebilecek Ģekilde ve sorumluluk raporlarının alttan üste 

doğru aktarılabilecek Ģekilde dizayn edilmesidir.  

 Bölümsel gruplamada, iĢletmenin faaliyet konusu olan mal ve hizmetlerin 

çeĢitli ve değiĢik pazarları hedef alması halinde gerçekleĢtirilir. (Geesinger, 2009 : 

41) Bölümsel gruplama yerel gruplama, müĢteri temeline göre gruplama, ürünsel 

gruplama v.b. niteliklerine göre ayrımlar gösterebilir. (Bedeian, 1989 : 205-207) 

Yerel anlamda gruplama; ĠĢletmenin konusu olan mal veya hizmetin tedarik, 

üretim, satıĢ iĢlemlerinin farklı bölgelerde gerçekleĢmesi sonucu ortaya çıkan 

organizasyonlardır. (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 2000 : 320)  Coğrafi bakımdan 

çok geniĢ ve değiĢik alanlara yayılmıĢ olan iĢletmelerde belirli bölgelerdeki 

faaliyetler o bölge yöneticisinin sorumluluğuna verilmektedir.Mucuk, 1993 : 147) 

MüĢteri temeline göre gruplamada; Genellikle hizmet iĢletmelerinde görülür. 

Hizmet verilen müĢteri gruplarının baz alındığı bir sistemdir. MüĢterinin temsil ettiği 

gruplara göre organizasyon Ģemaları düzenlenir. (Bedeian, 1989 : 207) 

MüĢteriye verilecek hizmetlerin önemli olması durumunda kullanılan bu 

yöntemde yapılan iĢlerde müĢteri  anahtar teĢkil etmektedir.(Eren, 2001 : 211) Her 

grubun beklentileri ve karĢılanacak ihtiyaçları farklılık gösterir bu da uzmanlaĢmayı 

gerekli kılar.(Üçok, 1988 : 100) 

Ürünsel Gruplama da ise ; ĠĢletmenin faaliyet konusu  olan mal veya hizmete 

göre yapılan organizasyonlardır. Her mal veya mal grubu ile ilgili iĢler ve görevler 

bir araya getirilerek ayrı ayrı bölümler oluĢturulur. Üretim, tedarik, pazarlama gibi 

bölümler oluĢturulan grupların  her biri için ayrı ayrı gruplandırılır.(Mucuk, 1993 : 

146)   

ĠĢletmenin büyümesi ile birlikte artan iĢ yükünün kontrolü zor olacaktır.        

Bu Ģekilde  bir  yapılanma  ile  birlikte  üst  yöneticinin  kontrol  alanının geniĢlemesi  
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önlenecektir. Fakat bu tip yapılanma her bölümün kendine ait faaliyet bölümlerinden 

dolayı üst yöneticiye rakip olarak ortaya çıkmalarına neden olabilir bir baĢka 

sakıncada her bölüm faaliyetleri için ayrı ayrı uzmanlara ihtiyaç duyulacağı için 

maliyetler artabilir. (Aytek, 1983 : 65) 

Bölümsel Gruplamaya iliĢkin örnek organizasyon Ģeması ise Ģu Ģekildedir.  

ġekil 2.2.: Bölümsel Yapıya Örnek Organizasyon ġeması 

 

Sorumluluk merkezlerinin genelde bölümsel olarak değerlendirilebileceği bu 

organizasyon yapılarında bölgesel rekabetin oluĢması performansı artırıcı bir etki 

sağlayacağı gibi ( bölümsel öncelikler bazen iĢletmenin genel hedef ve amaçlarından 

daha ön planda  da tutulabilir burada amaç birliğini sağlayabilecek yine üst yönetim 

olacaktır.  

Matriks Yapılanma : Matriks yapı eğitim ve deneyim düzeyi yüksek 

uzmanları takım halinde bir araya getiren, proje bazında iĢbirliğini kolaylaĢtıran, 

karar vermeyi fonksiyonlar ve süreçler üzerinde dağıtan merkezkaç bir örgütlenme 

Ģeklidir. Karar verme inisiyatifi ve güç, uzmanlığa ve gereksinmelere göre yapı 

üzerinde dağıldığından tepe yönetimin stratejik önemi azalmaktadır. Buna karĢılık 

birleĢtirici  otoritenin   dağılması   ve  sulanması,  güçlü  bir  proje  liderliği  olmadığı  

Kaynak : MUCUK Ġsmeti Modern ĠĢletmecilik , Der yayınları,Ġstanbul-1993,s,146 
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durumlarda projelerin baĢarı ile sonuçlandırılmasında  olumsuz bir yetki karmaĢası 

etkisi yaratmaktadır. (Merih, http://www.merih.net) 

Matriks örgüt yapısı, yukarıda belirtilen klasik organizasyon yapılarından farklı 

olarak geliĢmektedir.  Burada proje organizasyonundan bahsetmek gerekmektedir. 

Proje organizasyon çoğu literatürde matriks organizasyonla aynı olarak 

kullanılmaktadır. Proje organizasyonda amaç, klasik olarak oluĢan organizasyona ait  

değiĢik kiĢi, bilgi, kaynak ve grupların  aynı anda iĢletme içinde belirli dönemlerde 

ortaya çıkan bir proje sürecinde bu proje yöneticileri tarafından da kullanılması 

durumunu ifade eder. (Koçel, 2001 : 252-253) Buradan da anlaĢılacağı üzere matriks 

organizasyonlar fonksiyon veya bölümsel organizasyon ile proje organizasyonunun 

bir karması Ģeklindedir. (Geesinger, 2009 : 36) AĢağıdaki yapı bir matriks 

organizasyon örneğidir. 

ġekil 2.3. : Matriks Organizasyon Yapısı 

 

Bu yapıda da görüldüğü üzere orta ve alt seviyede çalıĢanlar dikey olarak 

fonksiyonel yöneticisi ile emir komuta zinciri içinde ki görevini yerine getirirken 

aynı zamanda örgütte oluĢturulan proje örgütlenme (ikincil yatay yapı) içindede 

görev alarak proje yöneticisine karĢı görevlidir.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

A B C 

       Birincil, Dikey Yapı Örneği Yönetim 

Ġkincil, 

yatay yapı 

örneği  

proje 

örgütlenme 

Kaynak : GEESINGER Gernot H., Materials and Innovative Product Development, Elsevier Inc.Jul-

2009,s.36 
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Matriks yapı içinde 3 önemli iliĢki mevcuttur. 

 Proje yöneticisi ile fonksiyonel yönetici arasındaki iliĢki : Bu iliĢkide astlık 

üstlük iliĢkisi yoktur. Ġki grup sorunlarını tartıĢarak ve birbirini ikna ederek çözmek 

zorundadır. Çözülemeyen sorunlar üst yönetim tarafından halledilecektir.  

 ÇalıĢan elemanla fonksiyonel yönetici arasındaki iliĢki : ÇalıĢan birey 

fonksiyonel yöneticinin sorumluluğu altındadır. ÇalıĢma disiplini, verimliliği 

konularında fonksiyonel yöneticinin komutası altındadır.  

 ÇalıĢan elemanla proje yöneticisi arasındaki iliĢki :Proje ekibi içinde yer 

alacak eleman kendi uzmanlık alanı ile ilgili proje yöneticisine karĢı sorumludur. 

Yalnız buradaki sorumluluk emir komuta zinciri içinde değil kiĢilik özellikleri ve 

ikna yöntemi ile gerçekleĢtirilmelidir. (Koçel, 2001 : 258) 

 Matriks örgüt yapısı sosyo-teknik sistemlerin ihtiyaçlarına cevap vermede ve 

organik örgüt yapılarına geçiĢi sağlamada önemli rol üstlenen bir geliĢmeyi ifade 

eder. Matriks örgüt yapılarını kullanan organizasyonlar; uzay çalıĢmaları ile ilgili 

endüstriler, kimya endüstrisi, ağır sanayi dalları, ilaç endüstrisi, danıĢmanlık 

hizmetleri, uluslararası organizasyonlar, bankacılık, inĢaat sektörü, sigortacılık, 

perakendecilik, muhasebe hizmetleri, üniversiteler, ve konumuzu oluĢturan 

hastaneler (Koçel, 2001 : 253; ġimĢek, 2001 : 158) 
 
örnek olarak verilebilir.   

2.4.4. Sorumluluk Merkezlerinin OluĢturulması  

Sorumluluk Muhasebesinin uygulanabilirliğinin temel hedeflerinden biri de 

Sorumluluk merkezlerinin belirlenmesidir. Merkezkaç yapının oluĢturulduğu 

iĢletmelerde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilmesi için organizasyon Ģeması 

ile çeĢitli kontrol merkezlerine ayrılması gerekmektedir.(Young, 2007 : 244) Ayrılan 

kontrol alanları sorumluluk merkezlerini oluĢturur. Sorumluluk merkezi; 

organizasyonda çeĢitli faaliyetlerin toplandığı bir alt birimin sorumluluk 

muhasebesine uygun olarak bir yöneticinin emir ve kumandası altına verilmesi ve 

burada oluĢan farklı faaliyetlerle iliĢkili finansal sonuçların bu yöneticiler  tarafından 

hesaplanabildiği raporlanabildiği iĢletmenin alt birimidir.(Barfield vd., 1994 : 908; 

Horngren ve Foster, 1997 : 191)  
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Önceki bölümlerde merkezkaç yapıdan bahsederken de değindiğimiz yetki ve 

sorumlulukların üstten alta doğru aktarılması sorumluluk muhasebesinde sorumluluk 

merkez yöneticilerine bu yetkinin sorumluluk merkezlerinde kullanılması üzerinedir 

(Gürsoy, 1999 : 607). Bu sayede karar alma özgürlükleri olan yöneticiler sorumluluk 

merkezlerinde oluĢan faaliyetlerden etkin bir Ģekilde sorumlu olacak ve bu 

sorumlulukları ile gerçekleĢtirecekleri eylemlerden dolayı oluĢturacakları sorumluluk 

raporları ile  performansları değerlendirilebilecektir.  

Organizasyonun çeĢitli sorumluluk merkezlerine ayrımı; sorumluluk 

merkezleri aracılığı ile iĢletmenin daha etkin ve verimli yönetilmesine imkan 

sağlayacaktır. Organizasyonda sorumluluk merkezlerinin saptanmasının çeĢitli 

yararları vardır. Bunlar (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 2000 : 311); 

 Maliyetlerin kaynağına inerek sorumluluklar açısından izlenme olanağı doğar 

 Sorumluluk sınırlarının belirlenmesi ile birlikte kiĢinin sorumluluk sınırları ve 

üst kademesinin sorumlulukları ve sınırları açıkça belirlenmiĢ olur.  

 KiĢinin kendi iradesi ile hareket edeceği alan belli olmuĢ olur.  

 En alt kademelere kadar oluĢan giderlerin incelenmesi ve kontrol edilebilmesi 

ile hedeflere en az fedakarlıkla ulaĢılmasına neden olur.  

 Amaç ve hedef birliğini en alt kademeye kadar ulaĢtırarak ĠĢletme içinde 

aidiyet duygusunun güçlendirilmesi  

Sorumluluk merkezleri,  kurum içinde bir yöneticinin yönetiminde 

oluĢturulmuĢ bir örgüt birimidir. Her sorumluluk merkezinin yöneticisi, biriminin 

girdileri ve çıktıları ile ilgili kararlar vermekle yükümlüdür. (Gürsoy, 1999 : 596) 

Kurumun genel hedeflerine ulaĢabilmesi, sorumluluk merkezlerinin yüksek 

performansla çalıĢmasına bağlıdır. 

Sorumluluk  merkezleri,  yöneticinin yetkisinin kapsamına ve  finansal 

sorumluluğun tipine göre sınıflandırılır. (Barfield vd., 1994 : 908) Merkezde oluĢan 

faaliyetlerin baĢta maliyetler olmak üzere  gelir, kar ve varlık kontrolü  

doğrultusundan ayrıma tutulması söz konusudur. Buna göre organizasyonda 4 tip 

sorumluluk merkezinden bahsedilebilir (Hansen ve Mowen, 1992 : 669; Weygandt 

vd., 1998 : 1087; Burch, 1994: 940; Venkat ve Reddy,  Http://www.icwai.org ). 
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 Maliyet merkezleri 

 Gelir merkezleri 

 Kar merkezleri 

 Yatırım merkezleri 

Organizasyonda sorumluluk merkezleri genelde üst yapıda en üst karar 

mekanizması olarak yatırım merkezleri, orta yapıda kar merkezleri ve ağırlıkta alt 

yapıda gelir ve maliyet merkezleri olarak oluĢturulmaktadır (Minitzberg, 1991 : 989-

990). Sorumluluk muhasebesi uygulamasında iĢletmedeki belirlenen merkezlerin 

sorumluluk yapıları açık ve net bir Ģekilde ortaya konulmalıdır. Bu amaçla her bir 

sorumluluk merkezinin kısaca tanımlanmasında yarar olacaktır.  

Maliyet Merkezleri  : Sorumluluk muhasebesinin ana amaçlarından biri 

maliyet kontrolünün sağlanmasıdır. Maliyet merkezleri iĢletmedeki en alt seviyede 

ve iĢletmedeki sorumluluk muhasebesi uygulamasının temelini oluĢturan 

merkezlerdir. Belirlenen yönetici tarafından gerçekleĢen ve tahakkuk eden 

maliyetlerin kontrol edilebildiği ve hesaplanabildiği merkezlerdir. Bu merkezlerde  

doğrudan gelir elde edilmemektedir (Weygandt vd.,1998 : 1087).
 
Belirli bir dönemde 

plan ve bütçelerle belirlenen maliyetlerin gerçekleĢen maliyetlerle ölçülebildiği 

yerler olan maliyet merkezlerinde, iĢletme kontrol sistemi tarafından  gelire  yönelik 

çıktıları değil, yalnızca giderlerin  parasal değerleri ölçümlenmelidir.  

Maliyet merkezleri ölçümleme amacına uygun olarak 2 ana gruba ayrılırlar 

(Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 2000 : 312-313). Bu gruplar standart maliyet  

merkezleri ve istemli (ihtiyari) maliyet  merkezleridir.  

OluĢan giderlerin,  miktar ve fiyat  olarak  belirlenebildiği,  girdi ve çıktı 

arasında bir bağın oluĢturulabildiği ve belirlenen bu miktar ve fiyat üzerinde 

yöneticinin etkinliğinin bulunduğu merkezler, standart maliyet merkezleridir
 

(Weygandt vd., 1998 : 1087). 

Standart maliyet merkezlerinde performans kontrolü standart maliyetlerle 

yapılır (Gürsoy, 1999 : 605). 
 

Eğer merkezde  üretim miktarı ile girdi-çıktı 

ölçümlenmesi yapılamıyorsa bu tip maliyet merkezlerine istemli Maliyet merkezleri 

adı verilmektedir. Bu merkezlerde oluĢan giderler önceden yöneticileri istekleri 

doğrultusunda yapılabilmektedir (Maher,1997 : 638). 
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Gelir Merkezi : Belirlenen yöneticisi tarafından bölümde elde edilen 

kazançların ölçülebildiği alt iĢletme birimidir. Gelir merkezi sorumlusunun amacı 

bölümde oluĢan gelirleri en üst seviyeye çıkarmaktır.(A.Kartal, 1996 : 81) 

Gelir merkezlerinde sadece o bölüme iliĢkin gelirler ölçülebilir. Gelir 

merkezlerinin yöneticileri genel olarak bir ürünü pazarlamaktan, satıĢ fiyatından  

veya satıĢ faaliyetlerindeki değiĢikliklerden sorumludur. Yöneticinin  mal 

satıĢlarından sorumlu olduğu  büyük bir mağaza zincirinde spor giyim departmanı 

veya,  hastanelerdeki poliklinikler örneklerdir. (Maher, 1997 : 637-638)  

Gelir merkezlerinde sorumlu yöneticiler kontrol ve denetimi satıĢla ilgili belirli 

göstergeleri kullanılarak yapabilirler.(Ricketts ve Gray, 1988 : 303) Kontrolü 

sağlayabilecek göstergelerden baĢlıcaları ; satıĢ hacmi, satıĢ fiyatı ve farklı ürünlerin 

oluĢturduğu satıĢ karmalarıdır. Gelir merkez yöneticisi satıĢ kotalarını hedef olarak 

almaktadır.(Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 2000 : 313-314)  

Gelir merkezi yöneticisinin performansı  satıĢ fiyatları üzerinde etkin bir rol 

üstlenmiyorsa satıĢ faaliyetleri konusunda satılan ürünün fiyatından çok satıĢ miktarı 

hedefini gerçekleĢtirmek ve satıĢ elemanlarını en maksimum Ģekilde kullanmak 

olmalıdır.    

Kar Merkezleri  : Kar gelir ile giderler arasındaki olumlu farktır. ĠĢletme de 

oluĢan çıktıların parasal değerleri ve oluĢan girdilerin parasal değerlerinin 

karĢılaĢtırılmasının yapılabildiği merkezler kar merkezleridir. (Sevgener ve 

Hacırüstemoğlu, 2000 : 314) Sorumluluk merkezi yöneticisi bu bölümde oluĢan hem 

gelir hem de giderlerden sorumludur. (Hansen ve Moven, 1992 : 669) Genelde 

iĢletmede orta ve üst kademede bulunan kar merkezlerinde  hem gelir hem de 

maliyetler belirli ve ölçülebilir seviyede  oluĢmaktadır. Kar merkezleri gider 

merkezlerine gelir sağlama fonksiyonlarının da ilave edildiği geniĢ kapsamlı 

sorumluluk merkezleridir. 

Kar merkezlerinde gelir çıktıların parasal değeridir ve çıktılar oluĢtuğu anda 

gelir gerçekleĢmiĢ olur. Finansal muhasebeye göre satıĢ gerçekleĢtiği anda gelir 

oluĢurken yönetim muhasebesi ve beraberinde sorumluluk muhasebesinde gelir 

sorumluluk merkezinde çıktının gerçekleĢmesi ile gerçekleĢmiĢ olmaktadır. Özellikle 

birden fazla kar merkezine sahip iĢletmelere bakıldığında A kar merkezindeki çıktı B  
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kar merkezine transfer edildiği zaman bu A merkezi için bir gelir B merkezi için ise 

gider olarak kaydedilir.   

Kar merkezleri iĢletme içi ve iĢletme dıĢı iliĢkilerine göre doğal kar merkezleri 

ve yapay kar merkezleri olarak iki farklı Ģekilde belirlenmiĢtir. (Bursal ve Ercan, 

1992 : 450) Sorumluluk merkezlerinde karın iĢletme tarafından belirlenmesi ve 

girdinin çıktıya dönüĢümü aĢamasında fiyat serbestliğine sahip olması durumunda 

doğal kar merkezi olarak nitelendirilirken, ürettiği mal veya hizmet için fiyat 

kontrolünü elinde bulundurmadığı  merkezlere ise yapay kar merkezleri denir.  

Kontrol edilebilirliğin önemli olduğu bu ayrımda doğal kar merkezlerinin  verdiği 

sorumluluk raporlarında kontrol edilebilirliğinden dolayı gelir performans 

ölçümünde dikkate alınmalı yapay kar merkezlerinde ise kontrol edilemeyen gelir 

olmasından dolayı ayrıca değerlendirilmelidir. (Polimeni vd., 1991 : 1005) 

Yatırım Merkezleri : Bu bölüm kar merkezi olmasının yanından bu karı elde 

etmek için yatırılan sermaye maliyeti hesaplanabilen ve kontrol edilebilen geniĢ bir 

alt birimdir. Bir anlamda yatırım merkezi yöneticisi bu merkezde oluĢan gider ve 

gelir yanında yatırımlardan da sorumlu tutulmaktadır.(Hansen ve Mowen, 1992 : 

669) Yatırım merkezleri merkezkaç yönetimin tarzının  en üst seviyede uygulandığı 

merkezlerdir. (Gürsoy, 1999 : 607) Yatırım merkezleri Organizasyonun  en üst 

seviyesinde oluĢurken aynı zamanda organizasyonun  ortak amaç birliğine sahip 

fakat varlık ve kaynak yönetimi açısından tam serbestliğe sahip ayrı bir birimi olarak 

veya ayrı bir iĢletme olarak ta karĢımıza çıkmaktadır. 

Yatırım merkezlerinin yöneticileri diğer merkez yöneticilerine göre önemli 

derecede büyük sermayeyi  kontrolleri altında bulundurur.  Bu yüzden organizasyon 

için değerlendirilmesi en önemli olan merkezdir. (Maher, 1997 : 638) 

Yatırım merkezlerinin finansal anlamda değerlendirilebilmesi için Yatırım 

dönüĢüm oranı ve artık kar gibi finansal değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. 

(Burch, 1994 : 940; Maher, 1997 : 639-640) 

2.4.5. Muhasebe Sisteminin Düzenlenmesi 

Sorumluluk muhasebesi; genel olarak finansal muhasebe, yönetim muhasebesi 

ve maliyet muhasebesinden farklı bir muhasebe sistemi olarak düĢünülmemelidir. 

Sorumluluk muhasebesi bir anlamda bu muhasebe sistemlerine yardımcı bir alt 
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sistem olarak iĢletmelerde kullanılmaktadır. Yalnız kullanılan mevcut muhasebe 

sisteminin sorumluluk muhasebesine uygun hale getirilmesi sorumluluk muhasebesi 

sisteminin iĢleyiĢi için gereklidir.  

Sorumluluk muhasebesi sisteminin; iĢletmelerde istenilen nitelikte 

uygulanabilmesi için mevcut muhasebe bilgi sisteminde Türkiye’ de uygulanan tek 

düzen muhasebe sisteminde ana hesaplar hariç alt hesaplar kullanılarak oluĢan 

faaliyetlerin sorumluluk muhasebesine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.  

Bir diğer önemli konuda sorumluluk muhasebesinin önemli amaçlarından biri olan 

maliyet kontrolüdür. Maliyet kontrolünde etkinliğin sağlanabilmesi için iĢletmede 

uygulanan maliyet muhasebesinin  sorumluluk muhasebesine uygun olarak 

düzenlenmesi gereğidir. Burada esas değiĢim,  maliyetlerin ürün veya hizmet bazlı 

değil sorumluluk merkezleri baz alınarak yapılması ve kontrol edilebilir ve kontrol 

edilemez nitelikte  ayrımından kaynaklanmaktadır. .   

2.4.5.1. Sorumluluk Muhasebesine Uygun Olarak Hesap Planlarının 

Düzenlenmesi   

Sorumluluk merkezlerine ayrılan iĢletmede oluĢan  faaliyetlerin sorumluluk 

merkezlerine göre ayrımı için muhasebe verilerinin de sorumluluk merkezlerine göre 

ayrımını gerekli kılmaktadır. Bu Ģekilde bir yapıyı oluĢturabilmek için öncelikli 

olarak hesap planlarının da sorumluluk merkezleri baz alınarak tekrar alt hesaplara 

ayrılması gerekmektedir.  

 Tek düzen hesap planı içinde belirtilen hesap sınıflarının isim, kod numaraları 

ve sıralamaları değiĢtirilemez.
 

(Ulu, 1995 : 15) Çünkü planda yer alan hesap 

sınıflarının diziliĢi sıralamada herhangi bir değiĢiklik yapılmadan bilançoya 

aktarılacak Ģekildedir. (Ulu, 1995 : 15) Tek düzen hesap planlarında yapılabilecek 

değiĢiklik ana hesapların  altında  alt hesaplar oluĢturularak yapılabilmekte ve bu 

Ģeklide oluĢan her hesap verisinin daha spesifik olarak ayrımı 

gerçekleĢtirilebilmektedir.  

ĠĢletme içinde  performans ölçümlemesi yapılarak sorumlu kiĢilerin baĢarısı 

ölçümlenmek isteniyorsa tek düzen hesap planı alt hesaplarının organizasyonu 

yapılırken; hasılat ve maliyet kalemlerinin gruplandırılması, maliyetlerin hangi 
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merkezler ve kimler tarafından kontrol edilebildiği konuları ön planda tutularak 

oluĢturulması gerekmektedir. (Benligiray, 1996 : 206) 

Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği ve sorumluluk merkezleri ile 

muhasebe sisteminin uyumlu olarak iĢleyebilmesi için tek düzen hesap planında 6. ve 

7. grup hesaplarda ki gelir ve gider hesaplarının alt hesap olarak tekrar gözden 

geçirilmesi gerekmektedir.  

Maliyet hesapları 6. grupta tek düzen hesap planında belirtilen hesaplardan 

oluĢurken 7. Grup maliyet hesapları uygulamada esneklik sağlamak üzere iki seçenek 

halinde 7/A ve 7/B olarak sunulmuĢtur. 7/A seçeneğinde giderler defter-i kebirde 

fonksiyon esasına göre 7/B seçeneğinde ise çeĢit esasına göre belirlenmiĢtir. 7/A 

seçeneğinde ilgili giderler fonksiyon esasına göre kaydedilmesinin yanında hem çeĢit 

hem de ilgili yerlere göre alt hesaplarla izlenme imkanına sahip olduğu için 

sorumluluk muhasebesinde uygulanması 7/B sistemine göre daha uygundur. (Tokaç, 

2007 : 795) Bu amaçla örnekler 7/A sistemine göre verilmiĢtir.  

Bu hesapların hizmet üretim iĢletmelerinde ve ticari iĢletmelerde uygulanması 

durumunda alt hesaplarla gider çeĢitlerine göre izlenmesi gerekecektir.  

Hesap planlarının sorumluluk muhasebesine uygun olarak yapılmasındaki bir 

diğer önemli konuda gelir ve giderlerin sorumluluk merkezlerindeki kontrol 

edilebilirliğini belirlenmesi üzerinedir. Sorumluluk merkezlerindeki sorumlu 

yöneticilerin sorumluluk raporlarında etkin bir gider ve gelir kontrolü ve performans 

değerleme için ayrı ayrı belirtmesi gereken kontrol edilebilir ve kontrol edilemez 

gelir ve gider ayrımının hesap planlarında da ayrıca gösterilmesi  gerekmektedir.  

Sorumluluk muhasebesine uygun  hesap planı yapılırken  iĢletmede oluĢan 

giderlerin  ve gelirlerin hangi merkezlerde oluĢtuğunun tespiti içinde sorumluluk 

merkezlerinin de alt hesaplara dahil edilmesi gerekir. Bunun için iĢletmedeki 

organizasyon Ģemaları kullanılarak hesap planının organizasyonunun yapılması 

uygun olacaktır. (Uslu, 1982 : 89) 

2.4.5.2. Maliyet Muhasebesi Ve Sorumluluk Muhasebesi Açısından 

Maliyetler 

En geniĢ anlamıyla maliyetler; bir amaca ulaĢmak için katlanılan 

fedakarlıkların tümüdür. ĠĢletmeler, belirledikleri bu amaçlara ulaĢmak için oluĢan  
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maliyet bilgilerini, maliyet muhasebesi sistemi içinde etkin bir Ģekilde kontrol etmek 

zorundadırlar. Maliyet muhasebesi, bu bilgilerin türleri, oluĢ yerleri ve  ilgili 

oldukları mamul ve hizmet türleri bakımından belirlenmesine ve izlenmesine olanak 

sağlayan bir hesaplama ve kayıt sistemidir”(Altuğ, 1999 : 6)  

Sorumluluk muhasebesi sisteminin önemli konularından biri de etkin bir 

maliyet kontrolünü sağlama üzerinedir. Bu açıdan sorumluluk muhasebesi maliyet 

muhasebesinden farklı bir sistem olarak düĢünülmemeli bizatihi maliyet 

muhasebesine yardımcı bir sistem olarak değerlendirilmelidir.(Uslu, 1982 : 4-5) 

Sorumluluk muhasebesinde maliyet muhasebesi ile maliyet kontrolü açısından 

amaç bütünlüğü mevcutken, iĢleyiĢ açısından farklılıklar mevcuttur.  Young bunları 

Ģu Ģekilde ifade etmektedir. (Young, 2007 : 242)  

Maliyet muhasebesi genel olarak iĢletmenin tamamında oluĢan maliyetleri 

konu almaktadır. Sorumluluk muhasebesi ise sorumluluk merkezlerinde oluĢan 

maliyetlerin sorumlu yöneticiler tarafından belirlenmesi ile bu maliyetlerin üst 

yönetime iletilmesini sağlayan ve bu Ģekilde maliyet kontrolü sağlayan bir sistemdir. 

Sorumluluk muhasebesi sorumluluk merkezlerindeki oluĢan maliyet bilgilerini gider 

yerlerini ön planda tutarak oluĢturarak maliyet muhasebesine yardımcı olur.  

Maliyet muhasebesinin oluĢturulmasında birincil sorumlular, muhasebe 

personeli iken sorumluluk muhasebesinde maliyet bilgilerinin oluĢturulmasında 

birincil sorumlu sorumluluk merkez yöneticileridir.  

Maliyet bilgilerinin kullanımı açısından bakıldığında maliyet muhasebesinde 

maliyetler direkt ve endirekt maliyet olarak ayrımı önemlidir. Sorumluluk 

muhasebesinde ise maliyetler kontrol edilebilirlik temeli üzerine kuruludur.  Kontrol 

edilebilirlik sorumluluk muhasebesinde önemli bir konudur. Maliyet kontrolünün 

etkin bir Ģekilde yapılması için sorumlu yöneticiler tarafından üst yönetime verilecek 

sorumluluk raporlarında hem kontrol edilebilir hem de kontrol edilemez maliyetlerin 

gösterilmesi faydalı olacaktır. Kontrol edilebilir ve kontrol edilemez maliyetler 

konusu ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak ifade edilecektir. Ayrıca organizasyonun 

sorumluluk merkezlerine ayrımı ile birlikte daha önceden endirekt olarak nitelenen 

bir çok maliyetin o merkez için direkt hale dönüĢmesi ile endirekt maliyetlerde 

azalma meydana gelecektir. (Büyükmirza, 2003 : 204)  
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Ana faaliyetler ve uygulama  açısından bakıldığında maliyet muhasebesi; sırası 

ile maliyet nesnelerinin seçimi maliyetlerin maliyet merkezlerine atanması, dağıtım 

temellerinin seçimi, yardımcı merkezlerdeki maliyetlerin esas merkezlere dağıtımı  

maliyet nesneleri ile maliyetlerin iliĢkilendirilmesi üzerine kurulu iken ; sorumluluk 

muhasebesinde maliyet faktörlerinin belirlenmesi maliyet faktörlerinin bütçelerde 

kullanılması ve sorumlulukların belirlenmesi üzerine kuruludur.  

Yönetsel kullanım açısından maliyet muhasebesinde üretim hattının karlılığının 

belirlenmesi, uygun karar formülasyonu (bina, teçhizat, program, uygun üretim hattı 

için personel seçimi) fiyat belirleme öncelikli konularken; sorumluluk 

muhasebesinde ise;  maliyet faktörlerinin kullanımı ile maliyet kontrolünü geliĢtirme, 

motivasyon, performans ölçümü, sorumlulukların dağıtımı ile bölümlerin kontrolü  

öncelikli konulardır.  

Genel olarak bakıldığında sorumluluk muhasebesi ile maliyet muhasebesi 

arasında ki fark öncelikler ve iĢleyiĢ açısındandır. Sorumluluk muhasebesinin 

maliyet muhasebesine kattığı en önemli farkındalık, organizasyonun parçalara 

ayrılması ile en uç noktada maliyet bilgilerini ortaya çıkarma ve bu Ģekilde ürünleri 

veya hizmetleri baz alarak değil, gider yerlerini (sorumluluk merkezleri) baz alarak 

(Uslu, 1982 : 57) maliyetleri sorumluluk raporlarını kullanmak sureti ile kontrol 

altına alma üzerinedir. Aynı zamanda sorumluluk muhasebesi, sorumluluk 

merkezlerinde maliyet kontrolü için toplanmıĢ veriler maliyet muhasebesinin 

önceliklileri olan birim maliyetlerin belirlenmesi, stokların fiyatlandırılması 

sağlanırken toplanan maliyetler aracılığı ile bölüm yöneticilerinin performanslarının 

değerlenmesine de yardımcı olmaktadır. (Kartal vd., 2004 : 364) 

2.4.5.3. Sorumluluk Muhasebesinde Bütçelemenin Önemi 

ĠĢletmelerin istenilen hedeflere ulaĢabilmesi etkin bir kontrol ile mümkün 

olacaktır. Yönetim kontrol süreci içinde sorumluluk merkezi yöneticilerinin tüm 

örgüt amaçlarını gerçekleĢtirmeye yönelik olarak baĢarısının ölçümlenmesi ve 

değerlenmesi; yöneticinin yeteneklerinin değerlendirilmesi, gelecekle ilgili kararların 

önceden tahmin edilmesi, baĢarı değerlemesi yapılan sorumlu yöneticinin baĢarısı 

hakkında bilgilendirilmesi, yönetici ile ilgili olarak terfi, baĢka göreve atama, 
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ödüllendirme, gibi kararların alınması için bir temel elde edilmesine, sorumluluk 

merkezinin ekonomik bir birim olarak karlılığı ve maliyetlerin kontrol altına 

alınmasına yardımcı olmaktadır. (Bursal ve Ercan, 1992 : 445) 

ĠĢletmelerde sorumluluk muhasebesi kullanılarak performansların 

ölçümlenebilmesi, maliyet kontrolünün sağlanabilmesi için bütçelemenin önemi 

büyüktür. (Weetman, 2003 : 234) Sorumluluk muhasebesinde ileride de ifade 

edeceğimiz sorumluluk raporları çıkarılırken bütçelenmiĢ rakamlardan yararlanılacak 

bütçelenmiĢ değerlerle gerçekleĢen değerler karĢılaĢtırılmak sureti ile sapmalar 

ölçümlenerek farklar üst yönetim tarafından değerlendirilecektir.  

Bütçe ; iĢgücü,ara-gereç, yer, zaman için planlanan harcamaları gösteren Akat 

vd., 2002 : 323) aynı zamanda  örgütsel  amaçlara ulaĢmada firmanın önüne çıkan 

engelleri tanımlayan  yöneticilerin harcamaları ve maliyetleri kontrol etmeleri ile   

kaynak dağıtımı ve mali bütünlüğü sağladıkları  biçimsel bir tablo ve yönetsel bir 

araçtır. (Seer, 2000 : 187)  Bütçelerin hem planlama tekniği olması hem de kontrol 

aracı olarak kullanılması onun önemini artırmaktadır. Bütçelerin kontrolü ise 

planlanan harcamalarla yapılan fiili harcamaların karĢılaĢtırılması ile mümkün 

olmaktadır.  

Bütçeler sayesinde rakamsal olarak bir denetim sağlanmıĢ olacaktır. Bu 

rakamlarsa fiziksel miktarları ve parasal değerleri ifade etmektedir. (Efil, 1999 : 157) 

ĠĢletme bütçesi, iĢletme yönetim politikalarının ve hedeflerinin dönemsel 

olarak sayısal ve resmi olarak ifadesidir. ĠĢletme bütçelerinde faaliyetler, sorumluluk 

merkezleri, mamuller ve ara dönemler itibari ile ayrıntılı bir biçimde 

gösterilirler.(Koç, 1989 : 61)    

ĠĢletme bütçeleri Ģekil de de gösterildiği gibi iĢlemsel bütçe ve finansal 

bütçe olarak ikiye ayrılır. (Weygandt, 1998 : 1038) 
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ġekil 2.4.: ĠĢletme Bütçeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekilde de görüldüğü gibi öncelikli olarak iĢlemsel bütçeler hazırlanmakta 
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1993 : 1154)  ĠĢlemsel bütçe bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerden beklenen 
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paraları ve ödemeleri sermaye bütçesi ise ek araç ve gereç ve yatırımları içim 

planlanan sermaye beklentilerini belirtir. (Akat vd., 2002 : 323)  

ÇalıĢmadaki amacımız bütçeleme değildir. Bu amaçla yukarıdaki bahsettiğimiz 

bütçelere ayrı ayrı değinilmeyecektir. Yalnız sorumluluk muhasebesi uygulayacak 

olan iĢletmelerde sapmaların tespit edilebilmesi ve baĢarı değerlemesi için baz 

alınacak verilere ihtiyaç bulunmaktadır. Sorumluluk raporlarını hazırlayacak olan 

sorumluluk merkez yöneticisi için standart değerler bütçeden alınacak hedef veriler 

olacaktır.  

Sorumluluk muhasebesinde merkez açısından istenilen hedeflere ulaĢılması 

için bütçelenen değerler hem yol gösterici hem de faaliyet artırıcı bir etki yaratacaktır 

Sorumluluk muhasebesine uygun sorumluluk raporlarına baz alınacak 

bütçeleme ve bütçe denetimi, iĢletmelerde yönetim planlama ve denetimin özü 

sayılır. Bütçe örgütün tamamına uygulanır. ĠĢletmelerde belirlenen amaçlara 

ulaĢmada yol gösterici bir unsur olarak ifade edebileceğimiz bütçeler ana bütçeye 

bağlı olarak aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılabilir. (moore ve Jaedicke, 1988 : 299) 

1- Proje veya Mamul Bütçesi  

2- Sorumluluk Bütçesi 

Bir iĢletmenin proje veya mamul hattı için hazırlanmıĢ bütçe, belirli bir proje 

veya mamul hattında oluĢan gelir ve maliyetlerin ayrı ayrı bütçelendirilmesinden 

oluĢur. Bütçelendirilen rakamlar fiili rakamlarla karĢılaĢtırılarak değerlendirilir. Bu 

tip bütçeler kiĢilere yönelik denetim aracı olarak kullanımı yeterli olmayabilir. 

ĠĢletme içinde kiĢilere yönelik denetim aracı olarak bütçeler kullanılmak isteniyorsa 

sorumluluk bütçeleri kullanılmalıdır.   

Sorumluluk bütçeleri Sorumluluk merkezlerinde sorumlu yöneticileri baz alan 

ve bu merkezlerde oluĢan gelir ve giderlerin bütçelenerek fiili sonuçlarla 

karĢılaĢtırılması ve hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığının belirlenmesini sağlayan 

bütçelerdir. Sorumluluk bütçelerinin baĢarısı yöneticilerin bütçelere olan inançlarına 

bağlıdır. Bütçenin iĢletmeye sağlayacağı faydayı iyi benimsemiĢ ve bütçe hedeflerine 

inanan yöneticiler sorumlulukları altındaki merkezlerdeki faaliyetlerin istenilen 

baĢarı hedeflerine ulaĢmaları için çalıĢarak bütçelerinden beklenen faydanın 

oluĢmasın sağlayacaklardır. (Pekiner, 1988 : 323)  
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 Sorumluluk muhasebesi uygulayan iĢletmelerde belirlenen sorumluluk 

merkezleri teker teker değerlendirilmeli ve iĢletme içindeki artı veya eksi katkılarının 

ortaya çıkarılması gerekmektedir. ĠĢletmelerde bu anlamda kontrol sisteminin 

oluĢturulmasında bütçeler kullanılmaktadır. Sorumluluk merkezi yöneticileri 

arasında iĢletmeye etkilerinin ölçülebilmesi için yöneticilerinin performanslarının 

ölçülmesi gerekmektedir.  performansların ölçümü için ise belirli standartların olması 

gerekmektedir. ĠĢletme içinde bu standartların belirlenmesi ancak iĢletme için 

yapılacak bütçeler sonucunda ortaya çıkabilir. (Fisher vd.,2002 : 848) Bütçede 

düzenlenen belirli bir dönemi kapsayan iĢletmede oluĢabilecek geleceğe dönük gelir, 

gider veya bunların her ikisini de içeren ileriye dönük bu planlarla sağlanacaktır. 

Bütçeler ileride de bahsedeceğimiz sorumluluk raporlarının kullanımı ile birlikte 

sorumluluk merkezlerindeki sorumluların belirlenmesi ve bunların faaliyetlere 

katkılarını  belirlemeye yardımcı olur. Özellikle merkezkaç bir yapılanma uygulayan 

iĢletmelerde faaliyetlerin bir merkezden denetlenmesine kolaylık sağlamaktadır. 

(Haftacı, 2005 : 18)  

Bütçelerden istenilen faydanın sağlanabilmesi etkin kullanılan bir muhasebenin 

varlığı ile mümkün olacaktır. Bütçe sisteminin iĢlevini yerine getirebilmesi için 

ihtiyaç duyduğu veriler muhasebeden alınmaktadır. (Lazol, 2002 : 262) Öyleyse 

muhasebe sisteminin iĢletme için gerçekçi bütçelerin ortaya konulması için doğru ve 

net bilgileri sağlayacak Ģekilde örgütlenmiĢ olması gereklidir. Bu nitelikleri sağlayan 

muhasebe sistemi ise sorumluluk muhasebesidir. (Akdoğan, 2000 : 615)  

Sorumluluk muhasebesi içinde sorumluluk merkezlerine göre düzenlenmiĢ 

hesap planları, gelir ve gider ayrımı  aynen bütçe programlarını yapılması sırasında 

da kullanılabilmektedir.  

Bütçeler yürütmenin denetimini sağlayabilmeleri için iĢetmenin örgüt yapısı ile 

de uyumlu olmalıdır. Bu nedenle örgüt içindeki sorumluluk merkezlerinin 

belirlenmesi bölümler arası iliĢkilerin belirlenmesi, yetkiler ile sorumluluklar 

arasında uyumlu bir dengenin yakalanması gerekmektedir. (Akdoğan, 2000 : 615) 

Bütçe denetim noktalarının ise organizasyon Ģemasında belirtilen yetki ve 

sorumluluk noktaları ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.  

Sorumluk muhasebesine uygun sorumluluk raporları ile önceden bütçelerle 

belirlenen standartlarla fiili durumlar karĢılaĢtırılacak ve bu Ģekilde sapmaların 
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değerlendirilmesi ile iĢletme içindeki kontrol sağlanabilecektir. Bütçeler aynı 

zamanda sorumluluk merkezlerinin belirlenen bütçelere olabildiğince az sapmaya 

meydan verecek Ģekilde uyma zorunluluklarından dolayı oto kontrol sağlamaktadır. 

(Efil, 1999 : 157)  

Sorumluluk muhasebesinde belirtilen iĢlevlerin gerçekleĢtirilmesinde bütçeler 

iki Ģekilde oluĢturulur. Bunlar sabit bütçeler ve esnek bütçelerdir. (Uslu, 1982 : 84)  

Sabit bütçeler; belirli bir kapasite kullanımını temel alarak düzenlenmiĢ 

bulunan bütçelerdir. (Lazol, 2002 : 312) OluĢacak olan giderler tek bir faaliyet 

hacmine göre düzenlenir.  Sabit bütçeler birden çok seçenek içinde gerçekleĢme 

olasılığı en yüksek  olan faaliyet hacmine göre bütçe oluĢturur. (Utku, 2009 :70) 

Fakat statik bütçeler olarak da ifade edebileceğimiz sabit bütçelerin en önemli 

handikabı  planlama ve kontrol aĢamalarında çeĢitli oluĢabilecek faaliyet 

hacimlerinin etkilerini hesaba katmamalarıdır. (Weygandt vd., 1998 :1073) 

Sorumluluk raporlarında kullanılan sapmaların faaliyet hacimlerine göre 

değerlendirilememesi durumu performansların gerçekçi bir Ģekilde ölçümlenmesini 

engelleyebilecektir. Sorumluluk muhasebesi sisteminin ana amaçları için sabit 

bütçelere göre esnek bütçelerin kullanımı daha uygun sonuçlar doğuracaktır.  

Esnek bütçeler; ĠĢletmenin farklı faaliyet hacimlerine göre düzenlenebilen 

performans ölçümlerinde yararlanılan standartları, faaliyet hacminde görülen 

değiĢmeler doğrultusunda değiĢtirilmesine imkan vererek standartların iĢlevlerini 

yitirmemelerini sağlayan bütçeleme çalıĢmalarıdır. Bu tanımdan da anlaĢılacağı 

üzere sorumluluk muhasebesi sistemine en uygun olan bütçeleme sistemi esnek 

bütçelemedir.  

Esnek gider bütçeleri sorumluluk muhasebesinin maliyet kontrolü ve 

performans ölçümü için kullanacağı en temel araçtır. Sorumluluk muhasebesine göre 

sorumluluk raporlarının düzenleneceği dönemler itibari ile hazırlanan esnek bütçe 

rakamları ile gerçekleĢen rakamlar karĢılaĢtırılmakta ve sapmalar saptanmaktadır. 

(Brandon ve Ralph, 1997 : 618). Sorumluluk muhasebesinde esnek bütçelerle, fiili 

sonuçların karĢılaĢtırıldıkları iç raporlar sorumluluk raporlarıdır.  

Esnek bütçeler ile gelir ve gider rakamlarının belirlenmesinde farklı yöntemler 

uygulanabilir. Bu yöntemler ; (Yükçü, 1999 : 696-697) 

- En yüksek ve en düĢük noktalar yöntemi 
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- Muhasebe Yöntemi 

- Mühendislik Yöntemi 

- Dağılım Grafiği Yöntemi 

- En küçük kareler yöntemi 

- Regresyon analizi yöntemi 

Kullanılabilecek baĢlıca yöntemlerdir. Bu yöntemlerden biri  kullanılarak 

ĠĢletmenin farklı faaliyet hacimlerine uygun bir esnek bütçe denklemi 

oluĢturulabilecektir. Genelde literatürde bu yöntemlerin faaliyet hacmine göre genel 

üretim giderlerinin bulunmasından dolayı G.Ü.G. bütçelenmesinde kullanıldığı ifade 

edilse de bu yöntemler diğer gider ve gelir hedefleri içinde bir bütçe formülü 

oluĢturmaya imkan vermektedir.  

Sorumluluk muhasebesinin açısından bakıldığında iĢletmede bütçeler   

özellikle her bir merkez için sorumluluk raporları hazırlanırken ulaĢılması istenilen 

hedefin belirlenmesi açısından daha önem oluĢturmaktadır.  Bu açıdan bakıldığında 

iĢletme için öncelik hedef istatistiki bir değerleme sonrasında bulunacak bir baz 

değer olabileceği gibi tamamen tecrübeleri doğrultusunda belirlenecek bir rakam, 

geçmiĢ dönemle bu dönem arasındaki fark da olabilir önemli olan yeni hedeflerin 

sorumluluk merkezindeki faaliyetlerin örgüt geneline yapacağı pozitif katkıyı 

sağlayacak Ģekilde belirlenmiĢ olmasına bağlıdır.  

Örneğin; üst yönetimce sorumluluk merkezinden istenilen geçmiĢ dönem de bu 

sorumluluk merkezinde ortaya çıkan aĢırı maliyetlerin kontrolü ise, bütçeleme 

yapılırken baĢlıca amaç ve hedef maliyetler üzerine olabilecekken daha spesifik 

noktada ilk madde ve malzeme maliyetinin azaltılması da olabilir. O zaman esneklik 

bir anlamda kısa süreli ve etkin hedeflerin belirlenmesi , yakın gelecekteki risklerin 

bertaraf edilmesi bu amaçla da geçmiĢ tecrübe ve istatistiki verilerden faydalanılarak 

bir bütçenin oluĢturulması  demektir.  

Yine sorumluluk muhasebesinde sorumluluk raporları ile performans 

değerlemesi yapılmaktadır. Bu değerlemenin en adilane Ģekilde yapılabilmesi için de 

belirlenen hedeflerin fiili sonuçlara tam uygunluğu esastır. Bu açıdan bütçenin 

esnekliği yani faaliyet hacminin statik bir bütçeden farklı olarak  fiili faaliyet 

hacmine göre hesaplanması veya kısa süreli düzenlenmesinden dolayı  daha gerçeğe  
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yakın değerler ortaya koyması bütçenin esnek olması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır.  

2.5. Sorumluluk Raporları Ve Performansların Değerlendirilmesi  

ĠĢletmelerde meydana gelen faaliyetleri yansıtan raporlar iki amaç için 

düzenlenmektedir. Bu raporlar sırası ile  

 Bilgi raporları  

 Kontrol raporlarıdır.  

Bilgi raporlarındaki amaç iĢletme içi ve iĢletme dıĢı faktörlere faaliyetlerin 

nasıl uygulandığını ifade etmeye yarayan raporlardır. Bu tip raporların ana amacı 

iĢletme faaliyetlerinin hedef ve amaçlar doğrultusunda yönlendirildiğinin 

ölçümlenmesidir. Bu raporların hazırlanmasında muhasebe bilgilerinden 

yararlanılabileceği gibi diğer kaynaklardan da yararlanılabilir. Bu tip raporlara örnek 

olarak Gelir tablosu, fon akıĢ tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynak değiĢim tablosu 

v.b. verilebilir.  

 Kontrol raporları ise özelikle iĢletme içindeki yöneticilerin performanslarını 

değerlendirme amaçlı kullanılmaktadır. (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 1998 : 366) 

Bir kontrol raporu olarak; iç raporlama sistemindeki en önemli kavramlardan birisi, 

sorumluluk muhasebesi raporlarıdır. (Boadnar ve Hopwood, 1998 : 411) Sorumluluk 

raporları, ait olduğu merkezin, bütçelenen  ve gerçekleĢen fiili sonuçlarını ve bunlar 

arasındaki farkları yani sapmaları ortaya çıkaran raporlardır. (Hilton, 1999) Bu 

raporlar dönemsel olarak düzenlenmelidir.(Hatiboğlu, 1993 : 321) Dönemler ne 

kadar kısa olursa sorumluluk raporlarından istenilen performans değerleme ve 

maliyet kontrolü de o kadar baĢarılı olacaktır.  

Muhasebe sorumluluğunun ana amacı izlenebilirliktir. Tüm faaliyetlerin 

sorumlu merkez tarafından izlenebilir olması gerekmektedir. Sorumluluk 

merkezlerinde oluĢturulacak olan raporlar, iĢte bu izlenmeyi gerçekleĢtirecek ve bu 

raporlar sayesinde sorumluluk merkezleri ve uygulanan hareketler 

değerlendirilebilecektir. ( Boadnar ve Hopwood, 1998 : 413)  

ĠĢletmede belirlenen sorumluluk merkezlerinde meydana gelen faaliyetlerle 

ilgili ayrıntılı bilgi;  gelir ve maliyet esaslarına göre bu alanlardaki üst yöneticilere 
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sorumluluk raporları sayesinde ulaĢtırılmaktadır. Bu sayede yönetsel kontrol 

sağlanabilmektedir.(Kaygusuz, 2005 : 218) Sorumluluk raporlarının organizasyon 

içindeki dolaĢımını aĢağıdaki Ģekille açıklamak gerekir.  

ġekil 2.5.: Sorumluluk Raporlarının Organizasyon Ġçindeki DolaĢımı 

 
Kaynak: Fontaine Craig W.,Organizational Structure: A Critical Factor for Organizational 

Effectiveness and Employee Satisfaction, :Northeastern University August-2007,s.18 

http://www.professorfontaine.com/files/Organizational_Structure_White_Paper_v7b.pdf den ve 

anonymus; Organizational Structure of a Hospital, http://www.cte.unt.edu/healthden uyarlanmıĢtır.  

ġekil 2.5. de görüldüğü gibi Sorumluluk raporları alt kademe maliyet 

merkezlerinden orta kademe kar merkezlerine ve buradan da organizasyonun üst 

kademesi olan yatırım merkezine doğru bir yol izleyecektir. Bu Ģekilde,  yetki akıĢı 

çizgisinin, her durumda,  hastane iĢletmesinin baĢhekiminden  dahiliye polikliniğinde 

çalıĢan hemĢireye kadar gittiği görülmektedir. Her bir durumda,  bireyler,  

organizasyon  Ģemasında  onların üstündeki  kiĢiye karĢı sorumludurlar. Sözgelimi,  

organizasyon  Ģemasının    en altındaki  hemĢirenin problemi  o hemĢireden sorumlu 

uzman doktorun da  problemi olmaktadır. Üstelik doktor da  hemĢirenin  

performansından  tedavi merkezi baĢhekim yardımcısına karĢı  sorumlu tutulmalıdır.  

Sırayla, baĢhekim yardımcısının performansı da baĢhekim  tarafından  
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değerlendirilir. Sorumluluk raporları bu Ģekilde organizasyon Ģemasının üst tarafına 

doğru bir hareket izleyecektir. Böylece organizasyon yapısı içinde en üst yönetici 

olan   baĢhekim organizasyonun en altında görevli olan personelin performansından 

sorumlu olacaktır. (Boadnar ve Hopwood, 1998 : 412) 

Özellikle hastane gibi iĢlemler ve bölümler açısından özellikle  karmaĢık yapılı 

iĢletmelerde (Dowless, 2007 : 53), sorumluluk raporları hazırlanması zaman alıcı 

olabilir bunun önlenmesi için yöneticilerin sorumluluk raporlarını örgüt içinde daha 

hızlı hazırlayabilmeleri ve üst sorumluluk merkezine aktarabilmelerine yönelik   

bilgisayar yazılımlarından yararlanılabilir. (Boadnar ve Hopwood, 1998 : 415) 

Bilgisayar sistemlerinin örgüt içinde kullanılması sorumluluk merkez yöneticinin 

sorumluluk raporlarını hazırlamasına katkı sağlarken üst yöneticilerinde analiz ve 

performans değerlemesinde yardımcı olacaktır.  

Burada dahiliye polikliniği maliyet merkezinin oluĢturacağı sorumluluk 

raporunun genel yapısı Ģu Ģekilde örneklenebilir. 

Tablo 2.1  : Maliyet Merkezleri Sorumluluk Raporu 

X Hastanesi Dahiliye Polikliniği  Maliyet Merkezi 20..-1 Sorumluluk Raporu 

 Bütçelenen GerçekleĢen Sapma 

Kontrol Edilebilir Giderler 1.700 1.500 200 

DeğiĢken Giderler    

Malzeme  Xx xx  

DıĢarıdan Gelen hemĢire ücreti xx xx  

Kontrol Edilebilir Sabit Giderler xx xx  

Kontrol Edilemeyen Giderler 2.300 2.500 (200) 

Sabit Giderler    

Sorumlu Doktor MaaĢı  xx xx  

Kadrolu HemĢire MaaĢı xx xx  

Diğer Merkezlerden Dağıtımla 

Gelen Giderler 

xx xx  

Amortisman  xx xx  

Sigorta xx xx  

Toplam 4.000 4.000 0 

Kaynak: USLU Selçuk, a.g.e., s.162 den uyarlanmıĢtır.  
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Sorumluluk raporu hazırlanırken görüldüğü gibi bütçelenen rakamlarla 

gerçekleĢen rakamlar ve sapmalar belirtilmekte ve bu Ģekilde maliyet kontrolü 

sağlanabilmektedir.  

Tablo 2.1. de dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur değiĢken maliyetlerin 

kontrol edilebilir olduğu sabit giderlerin ise çoğunluğunun kontrol edilemez gider 

niteliğinde olduğudur. Yalnız bazı sabit giderler sorumlu yöneticinin kararı 

doğrultusunda oluĢmuĢ ise bu sabit giderler de kontrol edilebilir gider niteliği 

oluĢturmaktadır.  Örneğin sorumlu yönetici kararı ile alınan bir makine teçhizatın 

amortismanlarda meydana getirdiği artıĢ  

Bir diğer unsur kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen gider ayrımıdır. Bu 

ayrım sayesinde sorumlu yönetici sadece kontrol edebildiği giderlerden sorumlu 

tutulacak bütçe rakamları ile gerçekleĢen değerler arasındaki fark (sapma) a göre 

performans değerlemesi de daha adilane Ģekilde yapılabilecektir.  

 Alt maliyet merkezlerinde yapılan sorumluluk raporları kontrol edilebilir 

maliyetlerin önemi dolayısı ile raporların özetleĢtirilmesi için sadece kontrol 

edilebilir maliyetlerden de oluĢabilir. Burada kontrol edilebilir maliyetlerin 

bütçelenen değerden yüksek çıkması sorumlu yöneticinin performans değerlemesini 

negatif  yönde  etkileyecektir. Kontrol edilemeyen giderler de ise gerçekleĢen 

değerin bütçelenen değerden fazla çıkması sorumlu yöneticinin performans 

değerlemesini etkinliğin olmamasından dolayı etkilemeyecektir.  

Sorumluluk raporları alt merkezden üst merkeze doğru aktarılarak 

sonlandırılacaktır. ġekil de sorumluluk raporlarının alt kademeden üst kademeye 

doğru aktarılması görülmektedir.  
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ġekil 2.6. : Maliyet Merkezi Sorumluluk Raporlarının ĠĢleyiĢi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt kademeden üst kademeye doğru çıkıldıkça kontrol edilemeyen giderler 

kontrol edilebilir hale dönüĢecektir.  

Sorumluluk raporu ile ilgili ikinci bir örnek yapı ise gelirlerin de dahil edildiği 

raporlardır. Bu durumda gelir kalemleri de ilave edilecektir.  

Bu tip raporlara örnek bir rapor örneği tablo 2.2. de görülmektedir.  

 

 

Kaynak: SEVGENER A.Sait, HACIRÜSTEMOĞLU Rüstem; Yönetim Muhasebesi, 

Alfa, 5.Baskı, s.402 uyarlanmıĢtır.  

BAġHEKĠM 

BaĢhekimlik            xxxxx 

Tedavi                   12.000 

TeĢhis                    xxxxxx 

 Toplam                  33.450                          

TEDAVĠ MERKEZĠ 

Kontrol Edilebilen Maliyetler 

                      

    Ted.Mer.    xxxx 

    Dahiliye     5.000    

    Nöroloji     3.000   

    Toplam     12.000 

  

DAHĠLĠYE MERKEZ 

Kontrol Edilebilen Maliyetler 

  Servis              500 

  Poliklinik     1.500 

Kontrol edilemeyen Giderler 

   xxxx             3.000 

Toplam            5.000 

                       

DAHĠLĠYE POLĠKĠNLĠĞĠ 

Kontrol Edilebilen Maliyetler 

                        Xxx 

                        Xxx 

                       1.500 

Kontrol Edilemeyen Giderler 

                        Xxx 

                        Xxx 

                       2.500 

Toplam :           4.000     
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Tablo 2.2. : Kar Merkezi Sorumluluk Raporu 

Tedavi Kar Merkezi Sorumluluk Raporu 

 Bütçelen

en 

Gerçekl

eĢen 

Sapma 

Gelir  30.000 34.000 4.000 

Dahiliye X X X 

Nöroloji x x X 

DeğiĢken Giderler 15.000 12.000 3.000 

Dahiliye X x X 

Nöroloji x X x 

Katkı Payı  15.000 22.000 7.000 

Sabit Maliyetler 10.000 10.000 0 

Net Kar 5.000 12.000 7.000 

Kaynak:  HANSEN Don.R., MOWEN Maryanne M..Cost Management, Fifth 

edition,: Accounting and control, Thomson South-Western, 2006, s.837 ;YOUNG David, 

a.g.e., s.282 

 

Kar merkezleri tarafından hazırlanılacak sorumluluk raporlarında gelir ve gider 

farkı yanında katkı payına da yer vermek gerekmektedir. Katkı payı gelirle değiĢken 

giderler arasındaki farkın sabit maliyetleri karĢılama değerini göstermesi açısından 

önemlidir. (Hansen ve Mowen, 2006 : 738) Performans raporlarından özellikle 

kontrol edilebilirliğin ön planda tutularak performans değerlemesinin yapılacağı 

düĢünülürse katkı payı üst yönetime bu açıdan önemli bir bilgi sağlayacaktır.  

Sorumluluk Muhasebesi özellikle geliĢmiĢ iĢletmelerde karmaĢık yapının 

belirli bir düzen içinde yürütülmesi bu yapı içinde sistemli bir maliyet kontrolünün 

sağlanması ve belirlenen hedeflere ulaĢmak adına ademi merkeziyetçi bir yapıda 

bölümlenen iĢletmelerin her bir merkez için belirlenen bütçelere ulaĢılmasında 

performans değerlemelerinin kullanılarak aksayan merkezlerin belirlenmesi ve aktif 

yöneticilerin tespit edilmesi için önemli bir sistem olarak görülmektedir.  
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Konumuzu oluĢturan hastane iĢletmeleri de devamlı geliĢim içinde bulunan 

ekonomik yapı içinde yer alan  bir iĢletme durumundadır. Özellikle matriks yapısı ile 

karmaĢık bir organizasyonu oluĢturan hastanelerde istenilen hedeflerin 

yakalanabilmesi için sistemli bir yapı sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu sistem 

içinde muhasebe bilgi sistemine yardımcı olan sorumluluk muhasebesinin 

uygulamaya geçirilebilmesi karmaĢık yapıyı düzenleyecek aynı zamanda hastane 

iĢletmelerinin diğer iĢletmelerden ayıran en önemli özelliği olarak ifade 

edebileceğimiz insan sağlığı üretimini en az maliyetle gerçekleĢtirme değil kaliteden 

ödün vermeden maliyet kontrolünü üst seviyede tutarak sağlamaya yönelikte 

sorumluluk muhasebesi kullanılabilecektir.  

Bugün geliĢmiĢ ülkelerde sorumluluk muhasebesi sistemi 80' li yıllardan beri 

sağlık sektöründe kullanımı devlet tarafından da desteklenmektedir. Ülkelerin 

geliĢmiĢliğini gösteren insani geliĢmiĢlik endeksinde sağlık sektörü önemli bir yer 

oluĢturmaktadır. Bu açıdan da bakıldığında sorumluluk muhasebesinin Türkiye 

hastanelerinde kullanılması hastane iĢletmelerinin daha etkin ve verimli Ģekilde 

hizmet vermesini sağlayacak sağlık alanındaki  olumlu göstergeler Türkiye’ yi  

dünya ülkeleri arasında üst seviyelere çıkaracaktır. Özellikle son yıllarda ki sağlık 

alanındaki olumlu değiĢime muhasebe sisteminde getireceği katkı ile fayda 

sağlayacağına inandığımız sorumluluk muhasebesi sisteminin hastane iĢletmelerinde 

uygulanabilirliği üçüncü  bölümde ifade edilecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HASTANE ORGANĠZASYONLARINDA SORUMLULUK 

MUHASEBESĠ SĠSTEMĠNĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ 

3.1. Hastane ĠĢletmeleri Ve Sorumluluk Muhasebesi  

Yüzyılın son çeyreğinde  sağlık kuruluĢlarının da giderek karmaĢık bir yapı 

aldığı görülmektedir. Sağlık kuruluĢlarında bu karmaĢıklığın giderilmesi ve bu 

Ģekilde finansal ve mali anlamda performans artıĢını sağlayabilmek için bu 

iĢletmelerde yeni çalıĢmalar yapma gerekliliği ortadadır. (Zelman vd., 2004 : 394) 

Sağlık hizmeti veren üretim birimlerinin en büyüğünü hastaneler 

oluĢturmaktadır. Birey ve topluma teĢhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık 

hizmetleri sunan hizmet iĢletmeleri olan hastanelerin çağdaĢ ve modern iĢletmecilik 

anlayıĢına göre yönetilmeleri yanında (Özgen ve Öztürk, 1992 : 8), hastane 

iĢletmelerinde verilen sağlık hizmetlerinin  baĢarı ile sunulabilmesi için hastane 

iĢletmelerinde faaliyetlerin, süreçlerin planlanması, örgütlenmesi, planlanan 

faaliyetlerin uygulamaya konulması uygulamaların istenilen hedefler doğrultusunda 

yürütülmesini sağlamak amacı ile denetim ve kontrol sisteminin kurularak 

yürütülmesi gerekmektedir. (CoĢkun, 2009 : 47)  

Türkiye’ de sağlık hizmetlerinin büyük bir bölümünü devlet hastaneleri 

oluĢtururken aynı zamanda özel hastanelerin de gün geçtikçe önemli derece de bu 

sektörde yer aldığı görülmektedir. Etkin bir sağlık hizmeti sadece devlet eli ile değil 

özel sektörle de yapılmaldıır. Devlet hizmet üretiminden kademeli olarak çekilerek 

özel sektörün önünü açmalıdır. (Kerman, 2006 : 286) 

 Özel hastane iĢletmeleri ise, çeĢitli sektörlerdeki özel yatırımlar gibi belirli 

hedefleri olan iĢletmeler olarak görülmelidir. Bilindiği gibi piyasa ekonomisinin tam 

rekabete dayalı olduğu ekonomilerde iĢletmeler pazar paylarını korumak ve 

geliĢtirmek, iĢletmeyi ayakta tutabilmek için kar elde etmek ve bu karlarını sürekli 

kılmayı isterler.(Akwahle, 2006 : 3) Bunun yanında çağdaĢ iĢletme mantalitesi 

müĢteri memnuniyetinin ön planda tutulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kamu 

ve özel hastaneler haricinde bu sektördeki diğer önemli sağlık iĢletmeleri ise 

araĢtırma ve eğitim rolünü üstlenen üniversite hastaneleridir.  
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Hastane iĢletmelerinde  esas konunun sağlık olması önceliklerin müĢteri olan 

insanın sağlıklılığını devam ettirmek ve kaybedilen sağlığın geri kazanılması üzerine 

olması karın ikincil öncelikleri arasına atılmasını gerekli kılmaktadır. Tabi ki hastane 

iĢletmeleri de devamlılığını sağlayabilmek için kâra ihtiyaç duyacak ama bunu 

maliyetlerini en aza indirgeyecek tedbirlerle sağlaması daha uygun olacaktır.  

Yine hastane iĢletmelerinin bu karmaĢık yapısı içinde maliyetlerin kontrol 

altına alınması da önemli bir konudur. Örneğin ayakta tedavi gören bir hastanın 

poliklinik hizmeti, röntgen, laboratuar, hizmeti bu hasta ile ilgilenen doktor ve 

hemĢirelerin maliyetleri veya yatan bir hastanın bir günlük maliyeti ona verilen oda, 

pansiyon, bakım, ilaç, hemĢirelik ve benzeri maliyetleri bilgilerinin toplanması genel 

olarak maliyetlerin belirlenmesi farklı hizmet merkezleri için bu maliyetlerin 

toparlanması  hastanelerde maliyet muhasebesini ve maliyetlerin kontrolünü önemli 

kılmaktadır.(Young, 2003 : 241) Sorumluluk muhasebesi; sorumluluk merkezleri ile 

parçalara ayırdığı iĢletmeyi yöneticiler tarafından bu merkezlerde oluĢan maliyet 

bilgilerinin toplanması, en uygun seviyelerde oluĢturulması, kontrol edilmesi ve 

raporlanması ile genel seviyede denetiminin de sağlanmasına imkan vererek bu 

önemli konuda da fayda sağlamaktadır.   

Hastane iĢletmeleri organizasyon olarak çok karmaĢık bir yapı oluĢturmakta ve 

yönetim bilgi sisteminin kontrolü ise bu açıdan zorlaĢmaktadır. Hastane 

iĢletmelerinin organizasyonu merkezi bir yapıdan çok merkezkaç bir yapıda 

oluĢturulması bu iĢletmelerdeki içe içe girmiĢ olan yapının daha iyi kontrol 

edilmesini sağlayacaktır. Hastane iĢletmelerinin merkezkaç yapıya uygun olarak 

sorumluluk merkezlerine bölümlenmesi bu etkinliği sağlayabilecektir.    

Yukarıda saydığımız nedenler sonucunda hastane iĢletmelerinde verimliliğin 

sağlanabilmesi, maliyetlerin kontrol altında tutulması, performans ölçümü 

yapılabilmesi, yönetim kontrolünün sağlanabilmesi, geleceğe dönük etkin kararlar 

verebileceği bir yönetim bilgi sisteminin oluĢturulabilmesi için sorumluluk 

muhasebesinin uygulanması tercih edilecek sistemlerin baĢında gelmektedir.   

Sorumluluk muhasebesinin hastane iĢletmelerinde  uygulanabilmesi için daha 

önceki konularda bahsettiğimiz sorumluluk muhasebesinin uygulanabilmesi için 

gerekli Ģartların hastane iĢletmelerinde de uygulanabilirliğinin araĢtırılması 

gerekmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak organizasyon yapısının merkezkaç bir 
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yapıda düzenlenmesi, yetki ve sorumlulukların dağıtılması, sorumluluk 

merkezlerinin ve bu sorumluluk merkezlerine atanacak olan yöneticilerin 

belirlenmesi ve hastanelerde uygulanan muhasebe sisteminin de sorumluluk 

muhasebesine uygun bir Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Sorumluluk 

muhasebesinin hastane iĢletmelerinde uygulanmasının bu iĢletmelerin daha etkin ve 

verimli çalıĢmasını sağlayacaktır. Her bir merkezin kontrol edebildiği ve kontrol 

edemediği maliyetleri belirlemesi ve bunlarla ilgili belirlenen dönemlerde raporlar 

hazırlaması maliyetlerin kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Hastane 

iĢletmelerinde her bir merkezin performans ölçümlerinin yapılması bu iĢletmelerin 

kurumsal bir yapıya ulaĢmasına zemin oluĢturacak, (SusmuĢ, 2002 : 1; Alpugan, 

1995 : 151) yine performansların ölçümü ile birlikte organizasyon içinde aksayan 

merkezler belirlenebilecek ve hedefler doğrultusunda çalıĢan merkezlerin 

ödüllendirilmesi ile de etkinlik sağlanabilecektir.  

3.2. Merkezkaç Bir Yapılanma Gerekliliği 

Hastane iĢletmeleri büyük yatırımları gerektiren ve aynı zamanda bu 

yatırımların yönetilmesi ve  kontrolü zor olan  hizmet iĢletmeleridir. Bugün dünyada 

milyarlarca dolarlık bir sektör olan bu iĢletmelerde  profesyonel yönetim anlamında  

diğer iĢletmeler kadar mesafe katedilemediği görülmektedir. Hastane iĢletmeleri 

konularında uzman; hekim, doktor, hemĢire, laboratuar teknikeri, v.b.  gibi bireylerin 

çalıĢtığı kurumlar olmasına rağmen sağlık sistemi, sağlık sektörünün bu önemli 

kurumlarının yönetimini bahsettiğimiz diğer meslekler kadar dikkate almamıĢtır. 

(Akwahle, 2006 : 1)  

Hastane iĢletmelerinin büyük ve karmaĢık bir organizasyon olmasına karĢın 

devlet hastanelerinde mevcut yasal düzenlemeler ve merkeziyetçi bürokrasi (Hayran, 

http://www.merih.net), genelde kapalı aile Ģirketleri olarak oluĢturulduğu 

gözlemlenen özel hastanelerde ise giriĢimci veya sermayedarların kontrolünde olan 

idari iĢlerin hastane müdürleri sağlık hizmetlerinin ise baĢhekimler tarafından 

yürütüldüğü merkezi bir yapıda yönetildiği görülmektedir. Üniversite hastanelerinde 

ise yapıya eğitim faktörünün de girmiĢ olması ile birlikte tıp fakültesi dekanının da 

iĢleve dahil olması ile birlikte yönetimin paylaĢtırıldığı görülmektedir. (Küçükilhan 

ve Lamba, 2007 : 110) Hastane iĢletmelerinde ortaya çıkan yetki karmaĢası aynı 
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zamanda ileride açıklayacağımız organizasyon Ģemalarının karmaĢıklığını da ortaya 

çıkarmaktadır. Hastane iĢletmelerinin daha etkin bir yapıya sahip olabilmesi için 

merkezkaç bir yapının uygulanarak sorumluluk ve yetkilerin adilane bir Ģekilde 

dağıtılarak sistemin iĢleyiĢi sağlanmalı ve hastane iĢletmelerinin karmaĢıklığı 

azaltılmalıdır.  

Farklı meslek gruplarını bünyesinde barındırması (Özmen ve Katrınlı, 1994 : 

135) ve verdiği hizmet açısından kalite ve etkinliğin önemli olması, organizasyon 

olarak çok karmaĢık bir yapıya sahip olması gereği daha esnek ve dinamik bir örgüt 

yapısı oluĢturmak zorundadır. Bu yapı ademi merkeziyetçi bir yapı ile oluĢturulabilir. 

(Netten, 1963 : 207) 

Sorumluluk Muhasebesinin uygulanabilmesi için gerekli olan merkezkaç 

yönetim tarzı, organizasyon içinde sorumluluk merkezleri  içinde yönetimi iyi bilen 

kaliteli ve konusunda uzman personellerden  oluĢması  sistemin çalıĢmasını ve 

beklenen faydayı etkin kılacaktır. GeliĢmiĢ ülkelerin sağlık sektörüne bakıldığında, 

hastane iĢletmelerine  profesyonel yöneticiler yetiĢtirme ihtiyacı doğrultusundan  son 

yıllarda üniversitelerde önemli ve revaçta bir meslek olarak sağlık yönetimi 

programlarında  yönetim prensipleri doğrultusunda eğitilmiĢ elemanların bu piyasada 

yer aldıkları görülmektedir.(Reed, 2008 : 39)  Bu bireylerden faydalanılarak 

etkinliğin artırılması mümkündür.  

Hastane iĢletmelerinin mülkiyet tipine göre kamu, özel veya üniversite 

hastanesi olsun genel olarak bilinen üst yönetici kimliği baĢhekimlerdir. Hastane 

iĢletmelerinin esas mesleği hekim olan baĢhekimler tarafından yönetilmesi ise, 

konularında uzman olan çeĢitli meslek gruplarında bulunan bireylerin merkezi açıdan 

yönlendirilmesi ve yönetilmesini zorlaĢtırmaktadır. (Özgen, 2002 : 74) Hastane 

iĢletmelerinde yönetsel olarak ortaya çıkan en önemli sıkıntı kendi alanında uzman 

hekimler ile idareciler arasında yaĢanan problemlerdir. Sorumluluk muhasebesini 

uygulayarak hastanelerde istenilen baĢarının yakalanabilmesi için profesyonel 

hekimler ile baĢhekim ve yöneticiler arasındaki farklılıkların uzlaĢtırılması 

gerekmektedir. (Aidemark, 2001 : 39) Örnek olarak hekimler yapılan sağlık 

harcamalarında tedavinin en iyi Ģekilde sonuçlanması için maliyet kısıtlaması 

yapmazken BaĢhekimler iĢletme hedeflerini düĢünme zorluğu içinde maliyetleri 
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kısmak istemektedirler. Bu çatıĢmanın giderilebilmesi  sorumlulukların dağıtılması 

ile mümkün olabilecektir. 

Hastane iĢletmelerinde ademi merkeziyetçi bir yapının uygulanmasının 

sağlayacağı diğer faydalar Ģunlardır. ;(Rayburn, 1996 : 581; Yükcü, 1999 : 731-732; 

Horngren ve Foster, 1997 : 853; Zelman vd.,2004 : 394-396)  

 KarmaĢık bir yapıda oluĢmuĢ olan hastane iĢletmelerinin  bir arada 

yönetilebileceği ve kontrol altında tutabileceği bölümlere ayrılması sağlanır.  

 Hastane organizasyonlarında ortaya çıkacak bir sorun ve tedbir belirlenen en 

yakın yönetici tarafından çözülerek kontrol altına alınacaktır. Karar alınacak bölüm 

yöneticisi konuya daha vakıf olması sebebi ile daha çabuk ve daha etkin bir karar 

alabilecektir.   

 Karar verme yetkisini kullanabilen sorumluluk merkezi yöneticisi,  iĢinden 

daha fazla tatmin sağlayacaktır.  

 Merkezkaç yönetim,  yöneticilere sorumluluklarına uyma yetkisi vererek, 

daha fazla performansa teĢvik ederek motivasyon sağlar, Özellikle hekimler ve 

baĢhekim arasında sorunlara yol açan maliyet problemi hekimin bu sorumluluk 

merkezi yöneticisi olması durumunda kontrol edebildiği maliyetlerin raporlanması 

aĢamasında maliyet analizini daha iyi yapabilmesi imkanını da sağlamıĢ olacaktır.  

 Yukarıda da belirttiğimiz gibi sektörün en önemli sorunlarından biri olan 

konusunda uzman yönetici bulma zorluğu örgüt içinde personel alt kademede tecrübe 

kazandırılarak  geleceğin üst yöneticilerinin kazanılmasını sağlayacaktır.  Karar alma 

özgürlüğüne sahip yönetici aldığı kararlarla tecrübe kazanacak ve ileride üst 

yönetimde yer alma imkanı sağlayacaktır.  

 Üst yöneticilerin rutin iĢlerle zaman kaybetmesi engellenir. Üst yönetici 

günlük iĢletme sorunları ile ilgilenmek yerine daha stratejik konularda karar verme 

süresi kazanacaktır. Hastane iĢletmelerinde ki en önemli sorun merkezi yapının 

getirdiği bir sonuç olarak rutin iĢlerle uğraĢma gerekliliğidir. Bu Ģekilde baĢhekim ve 

diğer üst yöneticilere daha fazla zaman kalacaktır.   

Hastane iĢletmelerinde etkinliğin sağlanabilmesi, geleceğe dönük kararların 

alınması, örgütleme, planlama ve kontrol gibi temel iĢlevlerin yerine getirilebilmesi 

için yönetimin faal bir muhasebe bilgi sistemine ihtiyacı vardır. Hastane 
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iĢletmelerinde muhasebe bilgi sisteminin geliĢtirilebilme ilkelerinden birisi de örgüt 

yapısının düzenlenmesi gerekliliğidir.  Hastane iĢletmelerinde yetki ve sorumluluk 

alanlarının belirlenmesi muhasebe bilgi sisteminden daha aktif Ģekilde faydalanmayı 

sağlayabilecektir. Bu sistem merkezkaç bir yönetim tarzını gerektirmektedir. 

(Sürmeli, 1996 : 68)    

3.3. Hastane ĠĢletmelerinde Yetki Devri (Yetki Göçerilmesi) 

Hastane iĢletmelerinde yetki devri merkezi yönetim sisteminde de olsa da 

gerçek anlamda özünü merkezkaç yönetimde ortaya koyabilmektedir. Özellikle 

merkezi yönetimlerde yetkiyi üzerinde bulunduran yönetim kurulu veya baĢhekim 

bütçe uygulamalarında meydana gelebilecek sıkıntılar, yönetimi paylaĢmama isteği 

üste karĢı sorumluluğundan dolayı astlara çok fazla güvenememesinin sonucunda 

yetki devrini çok fazla kullanmak istememektedir.(Lomas, 1997 :817) Merkezkaç 

yönetim tarzının uygulanması ile birlikte verilen sorumluluklarla birlikte yetki 

paylaĢımı da zorunlu bir hal almaktadır. Bunun sonucu olarak üst yönetimden ast 

yönetime doğru bir yetki aktarımı gerçekleĢtirilmektedir. Bu Ģekilde uygulama hem 

üst yönetimin rutin iĢlerden kurtulmasını sağlamakta hem de ast yönetimin yönetime 

katılmasına imkan sağlamaktadır.   

Hastane iĢletmelerinde Sorumluluk muhasebesi uygulaması ile birlikte hastane 

iĢletmelerinin modern yönetim ve organizasyon anlayıĢına göre yönetilmesi,  

organizasyonlarda amaç birliğinin sağlanması, yetki ve sorumluluklarda denkliğin 

sağlanması, yetki devrinin yapılması, iĢbölümü ve görevlerin tanımlanması (Özgen, 

1992 : 38-39) gerçekleĢtirilebilecek ve hastane iĢletmelerinin daha  etkin ve verimli 

çalıĢması sağlanacaktır.  

Yetki devrinin baĢarılı olabilmesi mutlaktır ki devrin yapılacağı personelin 

görevini tam olarak yapmasına bağlıdır. Yetki göçerimi yapılacak personele aynı 

zamanda rol ve görevlerinin üst yönetim tarafından tanımlanmıĢ olması görevi alan 

personelinde kendi rol ve iĢlevini en üst seviyede yapabilecek yeterliliğe sahip 

olması gerekmektedir. (Aslan, 2004 : 602) 

Sağlık Bakanlığı tarafından Mart 1993 tarihli “Ulusal Sağlık Politikası” adlı 

belgede hastanelerin çağdaĢ yönetime geçiĢi önündeki engeller belirtilmiĢtir. Bu 
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engellerden biri de yetki ve sorumluluk dağılımının tam olarak yapılamamıĢ olması 

ve yetki göçerilmesinde kullanılacak olan görev tanımlarının tam olarak ifade 

edilmemiĢ olmasıdır.(Küçükilhan ve Lamba, 2007 : 111-112)  Hastane iĢletmelerinin 

iyi bir iĢleyiĢe sahip olabilmesi için yetki ve sorumluluk dengesini iyi kurması 

gerekmektedir. Bu sorumluluk merkezlerine ayrılan  organizasyonda her bir bölümün 

kendi görevlerini rasyonel ve düzenli olarak yerine getirmesi için gereklidir. (Polatlı, 

http://www.makaleler.com) Bunun için kamu hastanelerinde baĢta Sağlık Bakanlığı 

olmak üzere organizasyonun üst kademelerini oluĢturan yönetim, özel hastanelerde 

ise üst yönetimi oluĢturan kurul ve yöneticiler  tarafından, görev tanımlarının 

yapılarak yetki göçertilmesi yapılması durumunda görev karmaĢasının engellenmesi 

sağlanmalıdır.   

Sorumluluk muhasebesi sisteminin iyi bir Ģekilde iĢleyebilmesi için sorumluluk 

merkezi yöneticilerinin sorumluluk alanları içinde etkinliği sağlayabilmeleri  

rasyonel bir performans ölçümü sağlanabilmesi  için sorumluluk merkezinde oluĢan 

maliyet ve gelirlerin hatta yatırım kararlarında etkin olmaları gerekmektedir. Bunun 

için ise yetki devri ile yöneticilere bu imkanın sağlanabilmesi gerekmektedir. 

(Newstrom ve Davis, 1993 : 247) Bu sağlandığı müddetçe sorumluluk 

muhasebesinden beklenilen katkılar elde edilebilecektir. (Young, 2003 : 241)  

3.4. Hastane ĠĢletmelerinde Organizasyon Yapısı Ve  Organizasyon 

ġemaları 

Hastane iĢletmelerinde organizasyon yapısı mülkiyet yapılarına göre, 

büyüklüklerine göre verdikleri hizmetin çeĢitliliğine göre, farklılık göstermektedir.  

Hastanelerin yapılarına göre farklılık oluĢturan  bu organizasyon yapısının  

sorumluluk muhasebesine uygun bir Ģekilde belirlenmesi ve sorumluluk merkezleri 

baz alınarak yapılandırılması gerekmektedir. Hastane iĢletmelerindeki organizasyon 

Ģemalarını belirlenirken temel alınabilecek 3 farklı yapıyı Ģu Ģekilde 

belirtebiliriz.(Ginter vd., 2002 : 367)  

 Fonksiyonel yapı 

 Bölümsel yapı  

 Matriks yapı 
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Bu yapılar içinde hastane iĢletmelerinin karmaĢık ve giriftleĢmiĢ 

organizasyonunda en fazla görülen yapı matriks organizasyon yapısıdır. Hastane 

iĢletmelerinde  yapı olarak  verilen hizmetin doğası gereği matriks bir yapılanma 

mutlaka oluĢmaktadır.  

Sorumluluk muhasebesi sisteminde sorumluluk merkezlerinin belirlenmesi ve 

sorumluluk raporlarının sunulacağı üst ast zincirinin ortaya konulması için 

organizasyon Ģemaları önemlidir. Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesine 

uygun olarak organizasyon Ģemalarının en yalın Ģekilde ortaya çıkarılması gerekirken 

hastane iĢletmelerinde ki organizasyon yapısının karmaĢıklığı sistemin çözümünü 

zorlaĢtırdığı ve buna bağlı olarak ta sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliğini 

kısıtladığı tarafımızca öngörülmektedir. Bu karmaĢıklık ve organizasyonel zorluğu 

matriks organizasyon yapısında daha geniĢ olarak değinilecektir. Hastane 

iĢletmelerinin organizasyon Ģemalarına yansıyan en geçerli organizasyon yapılarını 

kısaca açıklamakta fayda vardır.  

3.4.1. Fonksiyonel Örgütlenme  

Fonksiyonel yapı tek tip ürün veya hizmet üretimi yapan  dar kapsamlı 

organizasyonlarda kullanılmaktadır. Fonksiyonel yapı klinik faaliyetler, satıĢ, 

pazarlama finans bilgi sistemleri örnek verilebilir. Her organizasyonda fonksiyonel 

yapı farklılık gösterecektir. Sağlık iĢletmelerindeki organizasyon yapıları sıklıkla 

süreçler etrafında yapılandırılmaktadır. Örneğin, sağlık kuruluĢlarında klinik 

operasyonlar ve kritik olan klinik iĢlevini fonksiyonel yapının merkezinde olabilir. 

Kardiyoloji, ortopedi, nöroloji gibi klinik faaliyetlerle ilgili olarak, kayıt, test, 

muayene,  laboratuar gibi ayrı klinik süreçler bu klinik oluĢumların etrafında 

organize olması muhtemeldir. (Ginter vd. 2002 : 368) Fonksiyonel yapılanmanın 

küçük hastane iĢletmelerinde veya sağlık iĢletmeleri içinde yer alan daha dar 

anlamda sağlık hizmeti sunan kurumlarda uygulanması daha uygun olacaktır.  

Fonksiyonel yapıdaki örgütlenen hastanelerde sorumluluk muhasebesine uygun 

olarak düzenlenecek Ģemalarda ana merkezler öncelikli olarak belirlenmeli 

faaliyetlerde önemsiz ve ya daha az önemli olarak niteleyebileceğimiz bölümler üst 

sorumluluk merkezine bağlanması daha uygun olacaktır. Organizasyon Ģemasında 

iĢletmenin branĢına göre değiĢik nitelikte fonksiyonlar ortaya çıkabilecektir. 
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Fonksiyonlar çeĢitli sektörlerde farklı olabilir. Bazen sektörlerde bir faaliyetin 

olmaması veya önemsiz olması temel faaliyetlerdeki değiĢikliğe neden olacaktır. 

Örneğin pazarlama iĢletmelerinde üretim bölümünün olmaması veya önemsiz olması 

veya hastane iĢletmelerinde satıĢ bölümünün olmaması(Eren, 2002 : 205) ve önemsiz 

olması durumu gibi. Bu durumda bu faaliyetler ya hiç bulunmayacak ya da temel 

olarak belirlenen bir faaliyetin altında alt faaliyet bölümü olarak yer alacaktır.  

Genel olarak küçük iĢletmeler olarak kurulmuĢ olan özel hastanelerde 

fonksiyonel bir organizasyon yapılanmasına gidilebilir. Fonksiyonel yapılanma 

yüksek derecede uzmanlaĢmayı ve iĢlev ve süreçler içinde uzmanlaĢmıĢ olmayı 

gerektirmektedir. Bu yapı özellikle kliniklerdeki rutin görev ve  tekrarlayıcı iĢler de 

verimliliği  teĢvik etmektedir. Ancak bu tip organizasyonlar içe dönük dıĢarıya kapalı 

bilgi sistemlerinin oluĢumu, karar vermede yavaĢlamaya ve yatay iletiĢimin 

engellenmesine neden olabilmektedir.
 
(Ginter vd., 2002 : 368)  Bu eksikliklerinin 

sorumluluk merkezi yöneticileri tarafından iletiĢimin artırılması ve iletiĢim 

kanallarının devamlı açık tutulması ile giderilebilecek unsurlardır.  

Hastane iĢletmelerinde uygulanabilecek temel bazda fonksiyonel yapıya örnek 

Ģekilde verilmiĢtir.  

 

ġekil 3.1. :Hastane ĠĢletmelerinde Fonksiyonel Yapı 

Ginter Peter M., Swayne Linda E., Duncan Walter Jack Duncan, Strategic Management Of 

Health Care Organizations, Fourth Edition, Blackwell Publisher Inc. USA – 2002, S.368 
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ġekil 3.1. de de  daha koyu gölgeye sahip sorumluluk merkezleri arasındaki üst 

ve ast iliĢkisi sorumluluk muhasebesi için organizasyon Ģemalarının önemini daha iyi 

göstermektedir. Bu arada ast sorumluluk merkezi olan cerrahi hazırlık kliniği 

ameliyat kliniğine karĢı sorumlu iken ameliyat kliniği klinik iĢleri merkezine karĢı ve 

klinik iĢleri ise direkt üst yönetime karĢı sorumludur. Bu yol aynı zamanda 

sorumluluk raporlarının izleyeceği yolu da göstermektedir.  

Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği açısından bakıldığında 

Fonksiyonel organizasyon yapısı ideal bir yapı olarak görülebilir. Öncelikli olarak 

yapının basit ve kolay algılanabilir olması sorumluluk merkezlerinin belirlenmesi ve 

çalıĢanlar tarafından algılanmasını kolaylaĢtırır. (mucuk, 2002 : 91) Bu da hızlı ve 

verimli çalıĢmaya teĢvik eder. Bu üstünlüklerine karĢı sorumluluk muhasebesi 

açısından bakıldığında yapının dezavantajı ise merkezden kontrolün kolay 

olmasından dolayı aĢırı merkeziyetçiliğe yol açabilir. (Balçık, 1993 : 144) Bu durum 

ise Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliğini zora sokacaktır. 

Yine fonksiyonel örgütlenen hastane iĢletmesi zamanla dıĢa kapalı olacağı gibi 

yatay iletiĢimi ve sorumluluk merkezleri  arasındaki iletiĢimlerde de  sıkıntıların 

oluĢması (Bedeian, 1989 : 206) ile birlikte kararların ve bağımlı olunan durumlarda 

iĢlevlerin gecikmesine sebebiyet verebilecektir.   

Fonksiyonel anlamda organizasyon yapılarının sorumluluk muhasebesine 

uygun olarak yapılanması aslında kolay olmasına rağmen özellikle hastane 

iĢletmelerinin karmaĢık ve giriftleĢmiĢ yapısı içinde uygulanabilirliğinin zor olduğu 

görülmektedir. Dar bir örgüt yapısına sahip olan özel hastanelerde fonksiyonel bir 

yapılanma organizasyonlar arasında ki iletiĢim imkanlarının artırılması  ile mümkün 

olabilirken özellikle belirli bürokratik yapıya sahip olan devlet ve yine kendine ait bir 

bürokratik sisteme ve aynı zamanda eğitim ve araĢtırma yönü ile de ayrıca 

kadrolaĢma gereği duyan eğitim ve araĢtırma hastanelerinde organizasyon Ģeması 

olarak uygulanabilirliği zor olarak görülmektedir. (küçükilhan ve Lamba, 2007 : 111-

112) 
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3.4.2. Bölümsel Örgütlenme  

Bölgesel yapılanma agresif pazarlama ve ürün geliĢtirme yoluyla dikey 

büyümeye giden hastane iĢletmelerinde yaygın olarak görülmektedir. 

Organizasyonlarda ki farklılaĢma ve büyüme ile birlikte organizasyonların kontrol 

edilebilmesi için ayrılması ve belirli noktalara odaklanmasını gerektirir. Bölümsel 

organizasyonlar birbirinden farklı ve odaklanma ile birlikte yarı özerk stratejik küçük 

iĢ bölümleri oluĢturur. Bölümsel  yapılanma coğrafi,  müĢteri bazlı  veya üretim ve 

hizmet tabanlı olarak gerçekleĢtirilmektedir. Bu yapı bölümsel organizasyon 

yapısının baz alındığı ve her bir bölümsel sorumluluk merkezi altında fonksiyonel bir 

yapılanmayı oluĢturabilir.(Bedeian, 1989 : 206) Basit bir örnek olarak hastane 

iĢletmelerinde bu yönlü bir müĢteri bazlı bölümsel organizasyon Ģeması Ģekilde 

görülmektedir.  

 

ġekil 3.2.: Hastanelerde Fonksiyonel Yapıya Bağlı Bölümsel Organizasyon   

                 Yapısı  

  

 

 

 

Hastane iĢletmelerinden faydalanan müĢterilerin temel alındığı bu Ģekilde, 

fonksiyonel yapının bölümsel yapının altında belirlendiği daha rahat bir Ģekilde 

görülmektedir.  

Bölümsel organizasyon Ģemaları bir baĢka Ģekilde de tamamen bölümsellik 

mantığında oluĢturulabilir bu tip bir örnek organizasyon Ģemasını da Ģekil 3.3. de 

görebiliriz. 

Kaynak : BEDEIAN Arthur G., Management, The Dryden Pres,Holt, Rinehart 

And  Winston Saunders College Publishing, New York,1989,208 
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ġekil 3.3.: Hastanelerde Bölümsel Organizasyon Yapısı 

 

Bu Ģemadaki hastane iĢletmesinde de üretilen hizmet bazlı coğrafik bir 

yapılanma görülmektedir. Bölümsel organizasyon yapısı  stratejileri uygun hale 

getirerek bölümlenmeye,  üretim ve hizmetlerin, özgün ihtiyaçlar  veya  coğrafik alan 

veya piyasanın kendine has özellikleri doğrultusunda farklılaĢtırılmasına imkan 

sağlar. Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği açısından da uygun bir 

organizasyon yapısı olan bölümsel yapılanmada bölümlenme gereği olan neden 

doğrultusunda sorumluluk merkezlerinin ayrılması ve bu yapıda yetki ve 

sorumlulukların kesin ve net Ģekilde belirtilmesi, üretim ve hizmet  stratejilerine göre 

belirlenmesi gerekmektedir. (Ginter vd., 2002 : 369) 

Hastane iĢletmelerinin coğrafik anlamda yapılanmasında sorumluluk 

muhasebesi açısından önemli olan bir nokta da transfer fiyatları olacaktır. Transfer 

Kaynak: Ginter Peter M., Swayne Linda E., Duncan Walter Jack Duncan, 

Strategic Management Of Health Care Organizations,Fourth Edition, Blackwell Publisher 

Inc. USA – 2002, S.370 

Üretimsel 

yapı 

Coğrafik yapı 
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fiyatları iĢletme içinde bir merkezden diğer merkeze ürün veya hizmet pazarlanması 

durumunda ortaya çıkan bir kavramdır ve ilerleyen bölümlerde değinilecektir.  

Sorumluluk muhasebesi açısından bakıldığında bölümsel organizasyonlar 

sorumluluk ve yetkinin tam olarak tespit edilebilmesi açısından önemli yararlar 

sağlamaktadır.(Ginter vd., 2002 : 369) Yine bölümsel açıdan sorumluluk merkezinin 

kâr veya yatırım merkezi olması durumunda bu bölgelerde yetiĢen yöneticilerin 

ileride üst yönetimde görev almasının önü açılacaktır. Bunların yanından sorumluluk 

muhasebesi açısından bakıldığında bölümsel gruplamaya göre organize olmuĢ 

hastane iĢletmelerinde sorumluluk merkezlerinin  ve yönetim katmanlarının artması 

ve her bir bölüm altında benzer sorumluluk merkezlerinin oluĢturulması gereği bu 

organizasyon tipinin sakıncaları olarak görülebilir.  

3.4.3. Matrix Örgütlenme  

Hastane iĢletmeleri genellikle konusunda uzman personelden en alt seviyedeki 

temizlik görevlisine kadar farklı görev ve pozisyonlara sahip bireylerden oluĢan aynı 

zamanda sağlık gibi önemli bir iĢlevi yerine getirmekle yükümlü organizasyonlar 

olarak oldukça karmaĢık bir yapıya sahiptir. Bu karmaĢık yapı içinde organizasyon 

Ģemaları yapılacak iĢlerin belirlenmesi açısından önemlidir.(Bloomfield vd., 1992 : 

199)  

  Bu karmaĢık yapı içinde hastane iĢletmelerinde matriks bir yapılanmanın 

gerçekleĢtiği görülmektedir. Daha öncede açıkladığımız matriks yapılanmada iki 

farklı yapılanma söz konusudur. Bu yapılanma fonksiyonel veya bölümsel  

yapılanma ile proje yapılanmasının bir karması Ģeklindedir. Fonksiyonel yöneticiler 

kaynakların dağıtımı hizmetlerin teknik yapılanması, teknolojik yapılanma gibi idari 

iĢlevleri yerine getirirken proje yöneticileri ise organizasyon içinde oluĢturulan belirli 

süreler için belirlenmiĢ projelerin tamamlanması ve gerçekleĢtirilmesini sağlayan 

yöneticilerdir. (Eren, http://www.merih.net.) 

Matriks organizasyonların temel mantığı, kuruluĢun fonksiyonel veya bölümsel 

ayrım yapılmasından daha ziyade organizasyon içinde çözülmesi gereken  sorunlar 

etrafında organize olmasıdır. Proje organizasyonlar olarak da nitelendirilen matriks 

organizasyonlarda oluĢturulan projede yer alacak uzmanların belirli bir süre bir araya 

gelmesi ve iĢin tamamlanana kadar beraber çalıĢmasını gerektirir. (Wu, 2007 : 384) 

http://www.merih.net/
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Hastane iĢletmelerine örnek olarak ameliyat sırasında çalıĢan konularında uzman 

personelin bir araya gelmesi veya daha uzun süreli olarak kanserli hastaların 

rehabilitasyon ve tedavi süreci için bir kliniğin açılarak burada bir proje sürecinin 

yürütülmesi örnek gösterilebilir.  Matriks organizasyonlar  hastane iĢletmelerinde 

verilen hizmetin hızlı bir Ģekilde verilebilmesi için gerekli bir organizasyon yapısıdır. 

(Ginter vd., 2002 : 369) 

Matriks yapıların yönetilmesi komuta birliğinin ihlal edilmesi ve önceliklerin 

belirlenmesindeki zorluklardan dolayı zordur. Bu yapıda özellikle yöneticiler ve 

astların kullanımı durumunda çift sorumluluklar oluĢmaktadır. Örgüt üyeleri iki ayrı 

üste karĢı sorumludur.Dikey iliĢki içinde fonksiyonel yöneticiye karĢı sorumlu olan 

personel aynı zamanda yatay iliĢki içinde proje yöneticisine karĢı da sorumludur. 

(http://train-srv.manipalu.com , 2008) 

Matriks yapıların yoğun olarak görüldüğü hastane iĢletmelerinde sorumluluk 

muhasebesinin uygulanabilmesi matriks yapıdaki proje organizasyonlar ile 

fonksiyonel veya bölümsel organizasyonlardan dolayı oluĢan yönetim çatıĢmaları ve  

astların aynı anda hem fonksiyonel veya bölümsel yöneticisine karĢı hem de proje 

yöneticisine karĢı sorumlu olmasından dolayı oldukça zordur. Bu zorluğun 

giderilebilmesi için örgüt içindeki koordinasyon, iletiĢim ve müzakerelerin 

artırılması gerekmektedir.  

Sorumluluk muhasebesine uygun organizasyon Ģemalarının belirlenmesindeki 

en önemli sorunlardan biri iĢletmeler içinde hem yatay hem de dikey bağıntıda üst ve 

ast yönetici iliĢkilerinin olması durumunda olmaktadır. Özellikle matriks 

organizasyonlarda karĢımıza çıkan bu durumda sistem içinde sorumluluk raporları iç 

içe ve alttan baĢlayarak yatay bağıntıdaki yöneticilerin birbiri ile iletiĢim halinde üst 

yöneticilere verecekleri raporları oluĢturmaları bu sorunu ortadan kaldırabilecek 

yollardan biridir. (Ġpci, 1986 : 101)  

Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği açısından bakıldığında 

organizasyon Ģemalarındaki üstten alta kadar yapılacak dizayn  sorumluluk 

raporlarının yolunu belirlerken organizasyon Ģemalarındaki yalınlık ve anlaĢılırlık ta 

sorumluluk merkezlerinin belirlenebilmesi açısından önemlidir. Sorumluluk 

muhasebesinin oluĢturulacağı organizasyon olarak hastane iĢletmelerinin 

karmaĢıklığı ve matriks yapılanmasının getirdiği sorunlar yanında bir baĢka sorun da 
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mülkiyet yapılarına göre hastanelerin kamusal veya özel hastanelerinin yönetim ve 

kontrol mekanizmalarının farklı olmasından dolayıdır. 

Kamusal anlamda bakıldığında bürokrasinin getirdiği hantallık ve yöneticilerin 

belirli dönemlerde siyasi nedenlerle değiĢmesi yönetimde tam serbestliklerinin 

bulunmaması devlet hastanelerinde modern bir organizasyon yapısının 

oturtulmasının önündeki bir engeldir. 1990' lı yıllardan itibaren Ġsveç' teki kamu 

sağlık kuruluĢlarında sorumluluk muhasebesinin uygulanabilmesi için köklü kararlar 

almaya baĢlamıĢtır. Özellikle yönetim muhasebesinde yeni reformlar sağlamak 

amacıyla bu çalıĢmalara baĢlamıĢlardır. Bu çalıĢmalardan birisi de organizasyon 

Ģemalarının düzenlenmesi ve sorumluluk merkezlerinin belirlenerek organizasyon 

Ģemalarının oluĢturulması üzerinedir.(Aidemark, 2001 : 23) Yine Ġngiltere' de 2001 

yılında baĢlatılan sağlık açılımlarından birisi de sağlık sisteminin modernize edilmesi 

üzerinedir ve bu bağlamda hastanelerin doğru örgütlenmesi ve bu örgüt yapısı içinde 

aktörlerin görev tanımlamalarının yapılarak iliĢkilerin artırılması gerektiği ifade 

edilmiĢ fakat bu durumun önündeki en büyük engelin bürokrasideki yavaĢlık olarak 

nitelendirilmiĢtir.(Lapsley, 2001 : 331-333)  

Sorumluluk muhasebesinin kamu hastanelerinde uygulanabilmesi gerçek bir 

organizasyon yapısının uygulanmasına ve karmaĢık yapının olabildiğince üst 

yönetim tarafından (kamu hastanelerinde devletin üst kademelerine kadar örneğin 

Sağlık Bakanlığı’ na kadar giden yapı) nın  merkezkaç yapıda oluĢturulmasına 

bağlıdır.  

Üniversite hastanelerinin sağlık hizmeti sunumlarının haricinde eğitim ve 

araĢtırma misyonları gereği yönetim dallarının fazlalığı karmaĢık bir organizasyon 

yapısı oluĢturmasına neden olmaktadır.  Üst yönetimin rektör, fakülte dekanı genel 

sekreter , tıp fakültesi dekanı, baĢhekim gibi kadrolardan oluĢabildiği (Küçükilhan ve 

Lamba, 2007 : 110) alt dallarda ise sağlık hizmetleri yanında eğitim ve araĢtırma 

amaçlı birden çok farklı proje organizasyonun oluĢtuğu üniversite hastanelerinde de 

organizasyon Ģemalarının çok karmaĢık bir yapıda oluĢturulduğu görülmektedir.  

Özel Hastanelerde de durum pek farklı değildir. Günümüzün iĢletme anlayıĢı 

içinde mülkiyetleri bakımından modernizasyona en uygun olarak ifade 

edebileceğimiz özel hastanelerde genelde giriĢimci sahiplerinin istekleri 

doğrultusunda yönetilmesi hastane kurucularından sonra yerine geçecek bireylerin 



 

 

134 

alana bakıĢları tecrübe durumlarının belirsizliği ailevi sorunların yönetime yansıması 

yanında (Klaes, 1998) iĢlevlerin yoğun olması  organizasyonların klasik bir Ģekilde 

oluĢturulmasını hatta bazı iĢletmelerde organizasyon Ģemalarının sadece yükümlülük 

gereği formaliteden yapıldığı görülmektedir. Tabii ki her özel hastanenin bu yapıda 

çalıĢtığı ifade edilemez. Özellikle yönetsel açıdan belirli kurumsallaĢmalarını 

tamamlayabilmiĢ hastanelerde yok değildir. Yalnız bu hastanelerde de bakıldığında 

çok karmaĢık yapıda organizasyon Ģemalarının çıkarıldığı görülmektedir. Örnek 

olarak kurumsallaĢmasını tamamlayan modern yönetim tarzını benimsemiĢ Türkiye’ 

deki hastane iĢletmelerinden birinin organizasyon Ģeması aĢağıdaki gibidir.  

 

            ġekil 3.4. : Fonksiyonel Yapıya Örnek  Hastane  Organizasyon ġeması                                           

 

Kaynak: Türkiye’ De Hizmet Veren Özel Bir Hastane 
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Daha çok fonksiyonel bir yapılanmanın kullanıldığını gördüğümüz bu 

hastanede sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği çokta mümkün olmayacaktır. 

Sorumluluk merkezi olarak belirleyebileceğimiz laboratuar hizmetleri direkt olarak 

baĢhemĢireye mi yoksa baĢhekim yardımcısına mı bağlıdır? Fonksiyonel anlamda 

belirlenmiĢ muhasebe merkezi müdürü mesul müdür olan baĢhekime değil yönetim 

kuruluna bağlı olarak görülmektedir. Bu durumda sorumluluk muhasebesi 

uygulanmak istenirse laboratuar merkezinden alınacak sorumluluk raporu sağlık 

bakım hizmetleri konusunda uzman olan baĢhemĢireye aktarılacak baĢhemĢire de 

genel sorumluluk raporunu baĢhekim yardımcısına aktaracaktır. Fakat laboratuar 

hizmetleri konusunda yetkili olmayan baĢhemĢirenin burada oluĢan faaliyetler 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması iĢleyiĢ açısından sorun çıkarabilecektir. Bir 

baĢka örnekte ise organizasyon Ģemasının daha detaylı bir Ģekilde oluĢturulduğu 

görülmektedir.  

            ġekil 3.5. : Örnek Bir Hastane  Organizasyon ġeması   

 

Kaynak: Türkiye’ De Hizmet Veren Özel Bir Hastane 
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Bu durumda da katmanların oldukça fazla olması sorumluluk muhasebesinin 

iĢletmeye getireceği sorumluluk merkezlerinin oldukça fazla olması gereği ve 

sorumluluk raporlarının iç raporlamadaki yoğunluğu avantajdan çok dezavantaj 

sağlayacaktır. Bu durumun bertaraf edilebilmesi ancak katmanların azaltılarak 

sorumluluk raporlarından ve sorumluluk merkezlerindeki performans 

değerlemesinden belirli orta yöneticilerin değerlendirilmesi ile sınırlı kalması ile 

mümkün olabilecektir.  

Bu iki örnekte de görüldüğü gibi hastane iĢletmelerinde sorumluluk 

muhasebesinin uygulanabilirliğinin önündeki önemli engellerden biri olan iĢletmenin 

oldukça karmaĢık bir yapıya sahip olmasıdır. Bu yapının üzerinde önemle durularak 

hazırlanacak organizasyon Ģemalarının öncelikli olarak sorumluluk merkezleri ve bu 

merkezlerde hazırlanacak sorumluluk raporlarının dikey iliĢki içindeki yolu temel 

alınarak hazırlanması daha uygun olacaktır.  

Hastane iĢletmelerinde karmaĢık yapı içindeki  matriks organizasyon yapısının 

en yalın Ģekilde ortaya çıkarılabilmesi için aĢağıdaki örnek Ģekilden faydalanabiliriz.  

ġekil 3.6. : Hastane ĠĢletmelerinde Matriks Yapılanma Örneği 

 

Kaynak: SWAYNE Ginter Peter M., DUNCAN Linda E., DUNCAN Walter Jack, Strategic 

Management Of Health Care Organizations, Fourth Edition, Blackwell Publisher Inc. USA – 2002, 

S.370 



 

 

137 

 

Bu Ģekilde fonksiyonel yapılanma proje yapılanma ile bir arada 

gösterilmektedir. Bu yapının temel alınarak organizasyon Ģemalarının oluĢturulması 

iĢletmeye fayda sağlayabilir.  

Matriks organizasyonların oldukça yoğun olarak görüldüğü hastane 

iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliğini zora sokmaktadır. 

Komuta birliği ilkesinin bozulması sorumluluk merkezlerinin oluĢturulmasında 

sorumlu yöneticilerin astları ile ilgili emir komuta zincirinde sorunlar 

doğurabilecektir. Aynı zamanda ortak sorumlulukların oluĢması sorumluluk 

merkezlerinde ortaya çıkan personel maliyetlerinin hangi merkezde gösterileceği 

yine personelden etkin olarak yararlanılamaması da diğer ortaya çıkan problemlerdir. 

Genel olarak bakıldığında bu karmaĢıklık içinde pratikte hastane iĢletmelerinin 

genelde fonksiyonel veya bölümsel organizasyon Ģemaları oluĢturdukları görülürken 

teorik olarak kabul edilen ve geri planda hastane iĢletmelerinde bir matriks 

organizasyon yapısının varolduğu gerçeğidir. Bu gerçek doğrultusunda matriks 

yapılanmanın varlığını bilerek hastane iĢletmelerinde özellikle üst yöneticilerin 

organizasyon Ģemalarını sorumluluk merkezleri temel alınarak oldukça yalın bir 

Ģekilde oluĢturması ve bununla birlikte görev, yetki ve sorumlulukları oldukça açık 

ve anlaĢılır Ģekilde belirtecekleri görev tanımlarının yapılmasını sağlamaları hastane 

iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği önündeki bu engelin 

kalkmasını sağlayacaktır.  

3.5. Hastane ĠĢletmelerinde Sorumluluk Merkezlerinin Belirlenmesi  

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebe sisteminin tatbiki için  yukarıda 

belirttiğimiz organizasyon Ģemalarının öncelikli olarak sorumluluk merkezleri göz 

önünde bulundurularak hazırlanması gerekmektedir.  

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilmesi için 

iĢletmenin büyüklüğü ve oluĢan faaliyetlerin yoğunluğuna göre bu merkezler 4 farklı 

Ģekilde belirlenebilecektir.  

Buna göre ; 
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Hastane iĢletmelerinde sadece maliyetlerin oluĢtuğu ve baĢlarında bulunan 

sorumlu yöneticiler tarafından maliyetlerinin en  asgari seviyede oluĢturulması 

hedeflenen maliyet merkezleri; 

Hastane iĢletmesinde faaliyet olarak sadece gelir kazandıran ve baĢlarındaki 

yönetici tarafından gelirin en üst seviyede oluĢturulmaya çalıĢıldığı  gelir merkezleri 

Merkez yöneticisi tarafından kontrolü altındaki maliyetlerin en asgari seviyede 

oluĢturulması ve oluĢan gelirleri de en üst seviyede oluĢturmayı hedefleyen 

yöneticilerin bulunduğu kar merkezleri ve baĢlarında kar merkezi yöneticisinin 

hedefleri ile eĢdeğer olarak görev alan ve fakat kar merkezi yöneticisinden farklı 

olarak aynı zamanda merkezin sermaye kontrolünü sağlayarak varlık ve kaynak 

yönetiminden de sorumlu yöneticilerin yapılan yatırımların değerini en asgari 

seviyede yapma, en erken zamanda geri dönüĢümünü sağlama ve yatırımın getiri 

oranının maksimum yapmayı hedefledikleri yatırım merkezleridir. (Horngren, 1997 : 

854; Kaymaz, 2000 : 63) 

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk merkezlerinin oluĢturulmasında baĢarıyı 

yakalayabilmenin  iki önemli kriteri vardır. Bunlar sorumluluk merkezleri arasında 

adaleti sağlamak ve sorumluluk merkezlerinde hedef birlikteliğini yani esas amacın 

genel olarak hastane iĢletmesinin hedefleri olduğunu empoze etmektir.(Young, 2007 

: 2) Adaleti sağlamak; her sorumluluk merkezi yöneticisine merkezin türüne göre 

sorumlulukla birlikte yetkiyi de vermek ve bu Ģekilde sorumlu yöneticinin özgür 

karar verme imkanını sağlamak, hedef birliği ise sorumlu yöneticinin sorumlu olduğu 

merkezin çıkarlarını korurken hastanenin genel amaçları doğrultusunda bunu 

yapması gerektiğini kavratmak üzerinedir.    

Sorumluluk muhasebesinden beklenen, sorumlu tutulan yöneticilerin sorumlu 

oldukları merkezlerde oluĢan maliyet gelir ve faaliyetleri denetim altına 

alabilmesidir. Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilmesi 

için belirlenen bu sorumluluk merkezlerindeki girdi ve çıktı arasındaki stratejilerin 

ve  iliĢkinin iyi tanımlanmıĢ olması gerekir. Bu durumda denetim söz konusu 

olabilecektir. Herhangi bir nedenle bu denetim kaybolduğunda yöneticiler bu 

denetimden sorumlu tutulamaz.  Hastane iĢletmelerinde ki en önemli sıkıntı girdi ve 

çıktı dönüĢüm süreçlerinin her zaman ölçülemeyebilir olmasından dolayıdır. Hastane 

iĢletmelerindeki medikal departmanlarda sorumluluk muhasebesi için gerekli 
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denetim bu yüzden tıbbi tanı ve tedavi aĢaması ile de sınırlandırılabilir.(Kari ve 

Inger, 2004 : 91-92) 

Hastane iĢletmelerinde genelde mülkiyet yapıları ne olursa olsun büyük 

sermayelerle kurulmuĢ önemli maddi yatırımları gerektiren karmaĢık ve kompleks 

yapılı iĢletmeler olarak bölümlere ayrılmaları onların yönetilmesinde kolaylık 

sağlayacaktır. Hastane iĢletmeleri konularında uzman bireylerin bulunduğu bu 

bireylerin farklı görev ve pozisyonlarda bulunduğu matriks yapılar olarak bu 

karmaĢık yapıları içinde belirlenecek sorumluluk merkezlerinin ve baĢlarındaki 

yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının açık ve anlaĢılır Ģekilde oluĢturulmuĢ 

olması gerekmektedir. (Mardenoğlu, 2001 : 24-25) Aynı zamanda hastane 

iĢletmeleri;  iĢlemlerin daha aktif hale getirilmesi, hedeflenen amaçlara ulaĢmada 

baĢarının artırılması, performans ölçütü olarak sorumluluk muhasebesi ve 

sorumluluk raporlarının kullanılması ve maliyet kontrolü sağlayarak hastane 

iĢletmelerinin önemli çıktısı olarak belirteceğimiz insan sağlığını en uygun değerlerle 

sunma imkanını, sorumluluk merkezlerini kullanarak sağlayabilecektir. 

Genel olarak hastane iĢletmelerinde bulunan bölümler faaliyetlerin ana 

amaçlarına göre idari bölüm ve klinik bölüm olarak ikiye ayrılır. Ġdari bölüm sağlık 

hizmetleri haricinde iĢletme faaliyetlerinin devamlılığı için gerekli bölümlerdir. 

Sağlık hizmetlerinin sunulduğu klinik bölüm ise ayakta tedavi ve yataklı tedavi 

bölümü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunların haricinde yardımcı (tali ) hizmet 

merkezleri ve diğer hizmet merkezleri de bulunmaktadır. bu bölümlemeler 

hastanenin mülkiyet yapısına göre verdiği hizmetin genel veya özel sağlık 

hizmetlerini kapsamasına göre farklılık gösterebilecektir. 

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk merkezlerine ayrımında örnek olarak esas 

hizmet merkezleri olarak poliklinikler, servisler, acil hizmetleri,ameliyathaneler, 

yardımcı hizmet merkezi olarak kat hizmetleri, yemekhane, yardımcı esas hizmet 

merkezleri olarak laboratuar, radyoloji v.b. sorumluluk merkezi olarak 

belirlenebilirken çok detaylı bir merkez oluĢturulması durumunda tek bir doktor veya  

hemĢire de sorumluluk merkezi olarak belirlenebilir. Burada sorumluluk merkezi 

ayrımını;  üst yönetimin  sorumluluk muhasebesinden beklentilerinin ayrıntılı olarak 

karĢılanma isteği ve bu bölümlemenin kontrol edilebilirliği belirleyecektir. (Young, 

2007 : 244) 
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Hastane iĢletmelerinde merkezlerin belirlenmesinde bu iĢletmeleri de verilen 

hizmetlere göre bir ayrıma tabi tutabiliriz. Bunun için “Yataklı Tedavi Kurumları 

ĠĢletme Yönetmeliği’ nde verilen hizmetler açısından değerlendirdiğimizde 

merkezler Ģu Ģekilde ifade edebiliriz. (http://www.saglik.gov.tr ) 

- Poliklinik : Bu merkezler  klinik olarak hastanın teĢhis ve tedavi 

sürecindeki ilk baĢvurduğu yer olarak ifade edilebilir. Hastanın hastane iĢletmesine 

baĢvurduğu sağlık sorunu ile ilgili göreceği tedavi ister ayaktan tedavi olsun ister 

yatarak tedavi olsun hastanede verilen tıbbi hizmet olarak her dalın  bir polikliniği 

mevcut olacaktır. 

-   Servisler : Poliklinik hizmeti sonrası hastaya konulan teĢhis doğrultusunda 

yapılacak tedavinin belirli bir süre devam etmesi durumunda, hastaya sağlık 

hizmetinin verileceği yerlerdir. Genelde hastanelerde yatarak tedaviyi gerektiren 

tıbbi dal bölümleri için ayrı servisler kurulduğu görülmektedir. Servisler hastane 

iĢletmelerinin matriks yapılanması gerekliliğinin en önemli göstergesi olan 

merkezlerdir. Bu merkezler de verilen hizmetler uzman, uzmanlık eğitimi görenler, 

hemĢire, eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi farklı branĢlarda meslek 

mensuplarının bir araya gelerek yürüttükleri ekip çalıĢmasını gerektirmesi matriks 

yapılanmanın proje organizasyon sürecine en iyi örnektir.  

- Acil : Polikliniklerde verilen hizmetlerin belirli bir süre devam etmesine 

karĢı sağlık hizmetinin ertelenemezliği doğrultusunda hastane iĢletmelerinde verilen 

sağlık hizmetleri 24 saat boyunca devam etmektedir. Bu merkezlerde acil tedavi 

gerektiren vakalar ve polikliniklerin çalıĢmadığı sürelerde sağlık hizmetinin 

devamlılığı sağlanır. Acil hizmetleri ; acil poliklinik ve acil servis olarak ikiye 

ayrılır.   

- Laboratuar : Sağlık hizmeti süresince hastaların teĢhis ve tedavi sürecinde 

sağlık sorunun tespitine yardımcı, doğru tedavinin devamlılığı için gerekli testlerin 

yapıldığı merkezlerdir.  

- Ameliyat ve sonrası Bakım Üniteleri : Bu hizmetler ameliyat öncesi, süreci 

ve sonrası yapılacak tedavi için gerekli merkezler olarak ameliyathane - merkezi 

sterilizasyon - reanimasyon - yoğun bakım - uyandırma ve ameliyat sonu bakım 

http://www.saglik.gov.tr/
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ünitelerinden oluĢur. Ameliyathanelerden sorumlu yönetici olarak Genel Cerrahi 

uzmanı bir doktor görevlendirilir.  

- Eczane : Hastanelerde yatan hastalarla, kanun, tüzük, yönetmelik ve 

emirler gereğince yatırılmadan ilaç verilmesine lüzum görülen hastalara tedavi 

sürecinde ilaç ve sıhhi malzeme tedarikinin sağlandığı merkezlerdir.  

Yataklı tedavi iĢletme yönetmeliğinde belirtilen hizmetler hastane 

iĢletmelerinde verilen hizmetlerin özünü ifade ederken hastane iĢletmelerinin verdiği 

bu hizmetler merkezler olarak değerlendirildiğinde sorumluluk merkezleri olarak  

hastane iĢletmelerinin karmaĢık yapısının algılanabilmesi için  geniĢ bir ayrıma tabi 

tutulmasını gerektirmektedir. Bu açıdan bir ayrım tablo 3.1. de görülebilir.  

 
Tablo 3.1. : Hastane ĠĢletmelerinde Bulunan Sorumluluk Merkezleri 

MEDĠKAL SORUMLULUK MERKEZLERĠ 

KLĠNĠK HĠZMET MERKEZLERĠ YARDIMCI HĠZMET MERKEZLERĠ 

 Ameliyathaneler 

 Kadın doğum 

 Yeni doğan bölümü 

 Pediatri 

 Travmatoloji 

 Kroner Bakım Ünitesi 

 Yoğun Bakım Ünitesi 

 Uydu  klinikler 

 Halk sağlığı 

 DiĢ 

 Kaza ve yaralanmalar 

kliniği 

 Göz 

 Dermatoloji 

 Endokrinoloji 

 Gastroenteroloji 

 Genel tıp 

 Genel cerrahi  

 Göğüs cerrahisi 

 Üroloji 

 Vasküler cerrahi  

 Göğüs 

 Böbrek diyaliz 

 Jinekoloji 

 Hematoloji 

 BulaĢıcı hastalıklar 

 Dahiliye 

 Yeni doğan yoğun 

bakım 

 Nefroloji 

 Nöroloji 

 Ebelik 

 Onkoloji 

 Oftalmoloji 

 Ortopedik cerrahi 

 Kulak Burun Boğaz 

 Pediatrik ilaç 

 Çocuk cerrahisi 

 Plastik ve 

rekonstrüktif cerrahi 

 Psikiyatri 

 Laboratuar ve kan 

bankası 

 Cerrahi patoloji 

 Fizik tedavi 

 Hasta yemek hizmeti 

 Enfeksiyon kontrol 

 Ortopedik atölye 

 Anestezi 

 Anjiyografi 

 Otopsi 

 Klinik biyokimya 

 Bilgisayar tomografi 

 Sitoloji 

 Günübirlik cerrahi 

 Ekokardiyografi 

 Endoskopi 

 Adli tıp 

 Eczane 

 Fizyoloji laboratuarı 

 Protezleri 

 Radyoloji 

 Immünoloji (Lab) 

 Akciğer fonksiyon 

laboratuarı 

 Mamografi 

 Mikrobiyoloji 

 Morg 

 MRG 

 Non -invaziv 

kardiyak 

laboratuarları 

 (Echo 

laboratuarları) 

 Nükleer tıp 

 Ameliyathaneler 

 Patoloji 

 Solunum 

laboratuarı 

 Toksikoloji 

 Transfüzyon 

hizmetleri  

 Ultrason 

 Radyoterapi  

 Kurtarma odaları 
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MEDĠKAL OLMAYAN SORUMLULUK MERKEZLERĠ 

 Yönetim 

 BaĢhekimlik 

 Ön kayıt 

 Tıbbi Kayıt 

 Muhasebe 

 Mağazalar 

 Satın Alma 

 Temizlik hizmetleri 

 Büro hizmetleri  

 Sigorta  

 Depolar  

 Posta Odası  

 Yasal hizmetler 

 

 Bakım ve onarım  

 Bordro yönetimi 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği 

 Belge iletim ve 

depolama 

 Personel TaĢıma 

 Tercümanlık 

hizmetleri 

 Mali yönetim 

 Yiyecek hizmetleri 

(hasta) 

 Otelin genel hizmetleri 

 Alanlar ve bahçeler 

 Yemek Hastane  

Personeli 

 ÇarĢaf ve 

çamaĢırhane hizmetleri 

 Halkla iliĢkiler ve 

pazarlama 

 Baskı ve kopyalama 

hizmetleri 

 Tıbbi yönetimi ve 

yönetici 

 HemĢirelik yönetimi 

ve yönetici 

 Bilgi iĢlem (veri 

iĢleme) hizmetleri 

 Kütüphane 

hizmetleri 

 

 

 Kalite güvencesi 

 Güvenlik 

 Personel 

konaklama 

 Personel 

geliĢtirme 

 Telekomünikasyo

n hizmetleri 

 Hastaları 

UlaĢtırma 

 Yönetim 

hizmetleri (genel 

yönetim) 

 Ġnsan kaynakları 

yönetimi 

 

Kaynak:SHEPARD Donald S., HODGKIN Dominic, ANTHONY Yvonne, 

Analysis Of Hospital Costs: A Manual For Managers, Health Systems Development 

Program World Health Organization, Geneva, 1998s.24: 

http://people.brandeis.edu/~shepard/w-manual.PDF; e.t. 14.04.2011;  HILDEBRAND 

Stan,TELYUKOV Alexander ,Step-Down Cost Allocation: Adjusting Hospital Cost 

Accounting in Issyk-kul Oblast, Technical Report, Krgyzstan, Nowember  - 1994,s 9-10; 

Partners for Health Reformplus. October 2004. Management Accounting System for 

Hospitals (MASH) Manual. Bethesda, MD: The Partners for Health Reformplus Project, 

Abt Associates Inc. S.18 Kaynaklarından derlenmiĢtir.  

 Hastane iĢletmelerinin sorumluluk muhasebesine uygun olarak bölümlere 

ayrılması ile ilgili olarak  yukarıdaki merkezler gelir ve gider kontrolüne göre 4 farklı 

Ģekilde sorumluluk merkezlerine ayrılabilir. Klinik hizmet merkezleri ve ayakta hasta 

hizmet merkezleri direkt hastalara hizmet sunmalarından dolayı esas hizmet üretim 

yerleri olarak ta ifade edilebilir.(Sayın ve Yeğinboy, 1995 : 264) Hastane 

iĢletmelerinde gelir getiren ve gelir getirmeyen merkezler tablo 3.2. deki Ģekilde 

oluĢturulabilir.  

 

 

 

http://people.brandeis.edu/~shepard/w-manual.PDF
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Tablo 3.2.: Gelir OluĢumuna Göre Sorumluluk Merkezleri 

 

Gelir Getirmeyen Sorumluluk 

Merkezleri 

Gelir Getiren Sorumluluk Merkezleri 

Yönetim 

Bölümleri  

Destek 

Hizmetleri 

Yardımcı  

Hizmetler 

Esas Üretim Yerleri (Hasta Bölümleri) 

Yataklı 

Bölümler 

Yataksız Bölümler 

BaĢhekimlik HemĢire 

Müdürlüğü 

Laboratuarlar Genel Cerrahi Ameliyathane 

Personel 

Müdürlüğü  

Dosyalama Kan Bankası Göğüs Cerrahi  Acil Servis 

Hasta Kabul  ÇamaĢırhane  Anestezi Göz Poliklinikler 

Bütçe ve Mali 

ĠĢler 

Terzihane 

Kadın  

Radyoloji Doğum Dahiliye 

Satın Alma Tıbbi Gazlar   K.B.B. Fizik Tedavi 

 Teknik 

Hizmetler 
 NöroĢirurji  K.B.B 

 Kat 

Hizmetleri 
 Ortopedi  Ortopedi 

 Ambar-Depo  Plastik Cerrahi Plastik Cerrahi 

 Yemekhane  Üroloji Üroloji 

 Bilgi ĠĢlem  Dermatoloji Dermatoloji 

   Nöroloji Nöroloji 

   Psikiyatri Psikiyatri 

   Pediatri Pediatri 

Kaynak : ÖZKAN Azzem, Hastane ĠĢletmelerinde Maliyetleme YaklaĢımları U.Ü. Ġktisadi 

Ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt Xxıı, Sayı 2,2003, S.116 
 
 

Tablo 3.2. de belirtilen hastane iĢletmelerindeki merkezler de esas hizmet 

üretim yerleri yine organizasyon içinde gelir yanında gider oluĢturma ve bunları 

kontrol edebilme yetisine göre kar merkezlerine ayrılacak gelir kontrolü olan 

merkezler gelir merkezleri olarak belirlenecek gider kontrolü oluĢturan merkezler ise 

maliyet merkezi olarak belirlenecektir. Kar merkezinde aynı zamanda tam ve 

bağımsız bir varlık yönetimi de yapılabiliyorsa bu durumda ise merkez yatırım 

merkezi olarak belirlenecektir. Organizasyon Ģemalarının kullanılması ile birlikte 

organizasyonun alt kademesinde maliyet ve gelir merkezleri oluĢturulacak, orta 

seviyelerde kar merkezleri ve üst yönetimde de yatırım merkezleri oluĢturulacaktır. 

Sorumluluk muhasebesinde maliyet merkezlerinde oluĢan giderlerin ve gelir 

merkezlerinde oluĢan gelirlerin karlılığın gider ve gelir karĢılaĢtırılmasının 

yapılabildiği  kar merkezlerinde toplanması esas olduğu için(Finkler, 1982 : 104) 

orta seviyede kar merkezlerinin oluĢturulması gerekmektedir. ġimdi bahsettiğimiz 

sorumluluk merkezi tiplerinin hastane iĢletmelerindeki iĢleyiĢ yapısını ve içeriklerini 

inceleyelim; 
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3.5.1. Maliyet Merkezleri  

Hastane iĢletmelerindeki maliyet merkezleri gelir oluĢturmayan  ve genellikle 

doğrudan hastalara hizmet etmeyen sorumluluk merkezleridir. Maliyet merkezlerinde 

girdilerin ve çıktıların maliyetlerinin belirlenebildiği buna karĢın çıktıların 

fiyatlandırılmadığı merkezler olarak, hastane iĢletmelerindeki maliyet merkezlerinin 

hedefi üretilen sağlık hizmetinin maliyetlerini en asgari seviyede planlamak ve 

denetlemektir. (Wolper, 2004 : 203).  

Hastane iĢletmelerinde; maliyetlerin belirlenmesi ve birim maliyetlerin ortaya 

çıkarılabilmesi önemli bir konu olmakta ve bunun için  tam ve eksiksiz bir muhasebe 

sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.(Shepard vd., 1998 : 7) ĠĢte bu muhasebe sistemini 

sorumluluk muhasebesi ile oluĢturmak mümkündür. Maliyet merkezleri, bu sistem 

içinde sağlayacakları doğru ve güvenilir bilgi ile maliyet kontrolünü sağlayarak  

önemli bir rol oynayacaktır.(Howard ve Lewis, 1994 : 44)  

Hastane iĢletmelerinde oluĢturulacak maliyet merkezleri için önemli olan bir 

konuda maliyetlerin kontrol edilebilirliğidir. Özellikle performans değerlendirilmesi 

sırasında bu merkezin gerçek anlamda değerlendirilebilmesi için maliyet merkezi 

yöneticisinin sorumlu olduğu merkezde sadece kontrol edebildiği yani maliyet 

oluĢumunda söz sahibi olduğu maliyetlerden sorumlu tutulmalıdır. (Gürsoy, 1999 : 

608) Kontrol edilebilir maliyet ve kontrol edilemez maliyet arasındaki fark ilerleyen 

bölümlerde açıklanacaktır. Hastane iĢletmelerinin diğer iĢletmelerden en önemli farkı 

sağlık hizmeti sunmasıdır. Bu yüzden  maliyet merkezleri sağlık kalitesini ön planda 

tutarak maliyetleri en uygun Ģekilde oluĢması için çaba sarf etmelidirler.(Vraciu, 

1989 : 135)  Hastane iĢletmelerindeki Maliyet merkezlerine örnek olarak, ev bakım 

hizmetleri , yönetim, hasta kayıt (ön kayıt) , yemekhane, çamaĢırhane verilebileceği 

gibi (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 2000 : 312 ; Wolper, 2004 : 203) organizasyon 

Ģemasına bağlı olarak gelir kontrolü tamamen üst yönetimce belirlenen poliklinik 

veya kliniklerde maliyet merkezi olarak belirlenebilir. Burada esas belirlemeye etken 

daha öncede ifade ettiğimiz gibi kontrol edilebilirliktir. Hastane iĢletmelerinde 

maliyet merkezleri iki farklı Ģekilde  belirlenecektir. Bunlar standart maliyet 

merkezleri ve ihtiyari maliyet merkezleridir. (Young, 2003 : 245 ; Sevgener ve 

Hacırüstemoğlu, 2000 : 313)  
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3.5.1.1. Standart Maliyet Merkezleri 

Standart maliyet merkezlerinde birim baĢına çıktının maliyeti 

belirlenebilmektedir. Bu yüzden bütçelenen değerlerle gerçekleĢen değerler 

arasındaki kontrol edebildiği sapmalardan  standart maliyet merkezindeki yönetici 

sorumludur. StandartlandırılmıĢ bu miktar ve fiyat değerleri üzerinde maliyet 

merkezi yöneticisinin etkinliği söz konusudur.  Hastane iĢletmesindeki çamaĢırhane 

standart maliyet merkezine örnek olarak verilebilir. (Weygandt vd., 1998 : 1087; 

Young, 2003 : 246) Bu bölümde miktar ve fiyat standartlaĢtırılması yapılarak bir 

birim çıktının iĢletmeye standart maliyeti belirlenebilmektedir. Esnek bütçe ile 

bölümün kontrol edebildiği kilo baĢına maliyet ile gerçekleĢen kilo baĢına maliyet 

karĢılaĢtırılarak bölüm yöneticisinin performansı ölçülebilmektedir. Yine bir hastane 

iĢletmesinde radyoloji, patoloji gibi bölümler de standart maliyet merkezleri olarak 

kurulabilir. Standart maliyet merkezlerinde oluĢan maliyetler önceden bütçelerle 

veya bütçeleme yoksa geçmiĢ dönemde oluĢan değerlerle  belirlenirken esas anlamda 

kontrol edilebilirliği ifade eden merkez yöneticisinin sorumluluğu altında bulunan ve 

etkileyebildiği maliyetler performans değerlemesinde göz önünde bulundurulacaktır.  

3.5.1.2. Ġstemli Maliyet Merkezleri 

Ġstemli gider merkezlerinde ise çıktıların standartlaĢtırılması olanaksızdır. Buna 

bağlı olarak oluĢan giderlerin standartlaĢtırılması da mümkün olmamaktadır. 

Özellikle  araĢtırma ve geliĢtirme  merkezleri, muhasebe (Maher, 1998 : 638), hukuk 

iĢleri, halkla iliĢkiler, insan kaynakları, hasta hakları, kalite standartları bölümleri  

istemli maliyet merkezleri olarak sayılabilir.(Utku, 2009 : 27 ; Young, 2003 : 246)  

Bu merkezlerde yapılan giderlerin iĢletmenin devamlılığı ve geleceği ile iliĢkili 

yapılan giderler olması nedeni ile yapılan giderlerin bütçelenmesinden ve  

kontrolünde istemli maliyet bütçeleri kullanılmaktadır.  ProgramlanmıĢ harcama 

bütçeleri adı da verilen bu bütçelerle bu merkezlerde oluĢan maliyetlerin iĢletme 

faaliyetlerine katkılarının yükünü ve zorunlu giderleri önceden belirlenmeye çalıĢılır. 

Bu bölümlerin belirlenen bütçeyi üst yönetimin izni olmadan aĢmaması talimatı 

verilir.(Maher, 1997 : 638)  
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Ġdeal olarak bir maliyet merkezi yöneticisinden beklenen belirlenen bütçeyi 

aĢmamasıdır. Fakat baĢlangıçta tasarruf sağlansa bile sonraki yıllarda daha fazla 

bütçe elde etme istekleri bu merkez yöneticilerinin bütçenin tümünü harcama eğilimi 

içine sokabilir. (Zimmerman, 2008 : 178) Bu durumda da optimal olmayan harcama 

eğiliminin ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Ġstemli maliyet merkez yöneticilerinin 

bütçeye artı bir yük getirmemesi için, bu merkezlerde oluĢabilecek maliyetlerle ilgili 

bütçelerin oluĢturulmasında ilerleyen yıllarda istatistiki çalıĢmalar ile baz değerlerin 

belirlenerek bu baz değerlere yakın bütçeler oluĢturulmaya yöneltilmesi bir alternatif 

olacaktır.  

Ġsteğe bağlı maliyet merkezlerinde performans ölçümü pahalı ve zordur. 

Böylece çalıĢanların örgüt hedeflerini  en iyi baĢaran bir  düzeyde  iĢ  yapmaları için 

teĢvikler sağlamak da   zordur (Maher, 1997 : 638). Bu merkezlerde sorumluluk 

muhasebesi ve sorumluluk raporlarında performans değerlemesi yapılırken esnek 

davranılması önerilebilir.  

  ĠĢletmelerin bir çok bölümünde sorumlu yöneticiler o bölümün sadece 

maliyetlerini kontrol edebilecek durumdadır. Yönetim, pazarlama, araĢtırma gibi 

bölümlerde faaliyet sonuçlarını miktar ve değer olarak saptayabilmek her zaman 

mümkün olamamaktadır. (Bursal ve Ercan, 1992 : 446) Yine hastane iĢletmelerinde 

baĢta klinikler olmak üzere  faaliyet sonuçları ancak maliyet değerleri üzerinden 

incelenebilmektedir. Merkezlerdeki yöneticilerden belirlenen bütçe sonuçlarına veya 

bütçeleme yoksa geçmiĢ verilerine göre düzenlenmiĢ değerleri  ile uyum sağlamaları 

beklenmektedir. Bu onlar için en önemli baĢarı göstergelerinden biridir. ĠĢletme de 

maliyet merkezi, standart veya istemli bir maliyet merkezi olsa da yöneticilerin bütçe 

hedeflerini yakalamalarında ve performans değerlemelerinin yapılmasında önemli 

olan sorumluluk merkezlerinde oluĢan  maliyetlerin kontrolleri altında olup 

olmadığıdır. Kontrol edilebilir ve kontrol edilemez maliyetler olarak 

belirleyeceğimiz bu durumları ilerleyen bölümlerde açıklayacağız. 

3.5.2. Gelir Merkezleri 

Gelir merkezleri gider oluĢturmayan veya oluĢtursa bile oluĢan giderlerden 

dolayı yöneticinin sorumluluğunun bulunmadığı, fakat oluĢan gelirden dolayı 

yöneticinin sorumlu olduğu satıĢ fiyatı ve esnek bütçeleme maliyetlerinin 
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ayarlanmasında üst yönetimin karar süreci içinde görev almayan  merkezleridir. 

(Barfield vd., 1994 : 910) Bütün gelirler bir üst sorumluluk merkezi olan bir sonraki 

bölümde açıklayacağımız kar merkezlerinde toplanacağı için gelir merkezleri sadece 

gelirlerini maksimize etmekle sorumludurlar. Gerçekte bir gelir merkezinde maliyet 

oluĢmaması beklenemez bu yüzden literatür araĢtırmasında bazı kaynaklarda gelir 

merkezine yer verilmemiĢtir. (Wolper, 2004 : 203) Yine de maliyetlerin çok az 

seviyede oluĢtuğu örneğin bir personelin çalıĢtığı sadece daha önceden yapılmıĢ bir 

yatırımla alınan bir kalp test makinesi ile ölçüm yapılan kardiyoloji bölümü örnek 

olarak verilebilir. Üniversite hastanelerinin geliĢtirme ofisleri de genellikle gelir 

merkezi olarak belirtilmektedir. (Young, 2003 : 245) ĠĢletmeye ait olan bir bölümde 

satıĢ yapılabilecek bir kafeterya, mağaza veya stand veya belirli bir alanın ücret 

karĢılığı kiralanması ve bu bölüm veya bölümleri Ģirket bünyesinde çalıĢan bir 

yöneticinin sorumluluğuna verilmesi durumunda da bir gelir merkezinden 

bahsedilebilir. Gelir merkezinde maliyetler üst yönetim tarafından oluĢuyorsa bu 

gelir merkezi aynı zamanda hastalara direkt hizmet sağlamıyorsa diğer sorumluluk 

merkezlerine oluĢan maliyetlerin aktarılmasında gelirler düĢüldükten sonra kalan 

tutarın dağıtılması gerekmektedir.(Gayle, 1989 : 761-762) Gelir merkezi yöneticisi 

önceden belirlenen veya bütçelenen gelir ile gerçekleĢen gelirin karĢılaĢtırılması ile 

performansı ölçülebilecektir.  

3.5.3. Kar Merkezleri 

Hastane iĢletmelerinde Kar veya katkı merkezlerinde hastalara doğrudan 

hizmet gerçekleĢtirildiği merkezlerdir. Hem gelirlerin hem de giderlerin oluĢtuğu ve 

izlenebildiği merkezler kar merkezleridir.  Farklı bir bakıĢ açısı ile elde ettiği gelir ve 

oluĢan maliyetler üzerinde kontrole sahip, ücret politikasını bağımsız olarak 

belirleyebilen yöneticinin baĢında  bulunduğu merkez kar merkezi olarak da ifade 

edilebilir.  Kar merkezlerinde decentralizasyon derecesi daha yüksektir bu yüzden 

kar merkezleri hem maliyet merkezlerini hem de gelir merkezlerini 

kapsamaktadırlar. (Özkanlı, 2003 : 109) 

Hastane iĢletmelerinde kar merkezlerinin oluĢturulmasının belli baĢlı faydaları 

Ģunlardır.;  (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 2000 : 315) 
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 Hastane iĢletmesinde verilen hizmetlerin zaman içinde geliĢmesi ile birlikte  

iĢletmenin karmaĢıklaĢan yapısında birleĢtirici ve kontrol edilebilir bir örgüt yapısı 

sağlar 

 Hastane iĢletmelerinde yetki ve sorumlulukların paylaĢtırılması ile 

sorumluluk merkez  yöneticilerin kiĢisel yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlarken  

bağımsız karar alma yetilerini de güçlendirir.  

 Hastane iĢletmesinde sorumluluk merkezlerine ayrılması ile  her bölümün 

organizasyon  karına katkısının saptanması sağlanır.  

 Gelecekte hastane iĢletmesinin  üst yönetiminde yer alacak bireylerin iĢletme 

içinde yetiĢtirilmesi ve deneyim kazanması sağlanır.  

Kar merkezleri örnekleri laboratuar, radyoloji, eczane, cerrahi, hasta odaları ve 

kliniklerdir.(Wolper, 2004 : 203) Kar merkezleri iĢletme içi ve iĢletme dıĢı 

faaliyetlerine göre iki farklı Ģekilde belirlenebilir. (Bursal ve Ercan, 1992 : 450) 

Doğal kar merkezi ve yapay kar merkezi olarak bu ayrımı Ģu Ģekilde ifade edebiliriz.  

3.5.3.1. Doğal Kar Merkezleri 

Hastane iĢletmelerinde belirlenen kar merkezi  hem alıcı hem de satıcıdır. Alıcı 

pazarda hangi fiyattan ne kadar mal veya hizmet alacağına veya satıcı pazarda, hangi 

fiyattan ne kadar hizmet satacağına ve ortaklığın içindeki diğer bölümlerle alıĢveriĢ 

edip etmeyeceğine karar verme yetisine sahiptir. (Bursal ve Ercan, 1992 : 450) Doğal 

Kar merkezlerinde alım ve satım veya gider oluĢturma ve gelir oluĢturma yönünden 

yöneticinin tam bir bağımsızlığa sahip olduğu görülmektedir.  

3.5.3.2. Yapay Kar Merkezleri 

Hastane iĢletmesinde  bir kar merkezi, alıcı veya satıcı özellikte bir 

bağımsızlığa sahip olmadığı halde diğer sorumluluk merkezlerine vermiĢ olduğu mal 

veya hizmetten dolayı kar raporlayabilir. Örneğin bir hastane iĢletmesinde radyoloji 

bölümü hastanenin diğer bölümlerine herhangi bir bedel karĢılığı olmaksızın hizmet 

sunuyor olabilir. Bu birim faaliyeti için girdileri pazardan sağlamakta fakat dıĢarıya 

hizmet satmamaktadır. Üst yönetim bu birimin diğer bölümlere sunduğu hizmeti 

ayarlandırarak bilgi iĢlem merkezine bir kar merkezi görüntüsü verebilir. Buradaki 
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amaç iĢletme içi rasyonelliği sağlamak olabileceği gibi bu birimin sunduğu hizmetle 

bu hizmetin dıĢardan karĢılanması durumundaki iĢletme karlılığını ölçme iĢlevi 

olabilir. Yukarıda adı geçen birimin dikkat edilirse vermiĢ olduğu hizmeti fiyatlama 

konusunda bir serbestliği yoktur. Bu nedenle birim bağımsız bir birim değildir. 

(Bursal ve Ercan, 1992 : 451) 
 

Son yıllarda özelilikle GeliĢmiĢ ülkelerdeki hastanelerde verim ve etkinliğin 

artırılması üzerine yapılan sorumluluk muhasebesi sistemine geçiĢ aĢamasında 

(Aidemark, 2001 : 39) uygulanan süreçlerden birisi de maliyet merkezlerinin genelde 

kar merkezlerine dönüĢtürülmesi üzerinedir. Örneğin çamaĢırhane, kat hizmetleri, 

diyet, bilgi iĢlem destek hizmetleri gibi maliyet merkezlerini, yine birçok hastane de 

pediatri cerrahi gibi klinik bölümlerini; iĢletme içi fiyatlama yöntemi uygulayarak ve 

ayrıca yöneticilerine elde edilecek gelirden pay vermek sureti ile kar merkezlerine 

çevirdikleri görülmektedir. (Young, 2003 : 246) Burada ayrım bu maliyet 

merkezlerine aynı zamanda gelir kontrolü imkanı da sağlanmıĢ olmasıdır. Eğer 

sadece performans değerleme açısından fiyatlama  imkanı veriliyor yalnız fiyat 

kontrolü yine üst yönetimde kalıyorsa kar merkezi yapay kar merkezi olarak 

kullanılmakta, Kar merkezine fiyat kontrolü ile birlikte genel bir bağımsızlık 

sağlanıyorsa bu birim doğal kar merkezi olarak belirlenebilmektedir. Böylece 

performans değerlemesi bu merkezlerde sadece maliyet kontrolü olarak değil aynı 

zamanda gelir yönünden de değerlendirilme imkanı sağlamakta bu aynı zamanda 

örgüt içindeki faaliyetleri artırırken rekabeti de hızlandırmaktadır. Bu merkezlerin 

kar merkezine dönüĢtürülmesinde de transfer fiyatlandırılması kullanılmaktadır. 

ġimdi kar merkezleri için önemli bir konu olan transfer fiyatlandırılmasına 

değinelim.  

3.5.4. Kar Merkezleri Ġçin Önemli Bir Unsur Transfer Fiyatlaması  

Hastane iĢletmesinin kendi bölümleri ya da kolları arasındaki mal ve hizmet 

satıĢlarında uyguladığı fiyat olarak tanımlanabilir. Transfer fiyatlandırması aynı 

gruba ait farklı iĢletmeler arasında olabileceği gibi, aynı iĢletmeye ait farklı 

sorumluluk merkezleri arasında da gerçekleĢebilmektedir. (Kapusuzoğlu, 1998 : 205) 

Transfer fiyatı sorumluluk merkezinde performans değerlemesi için önemli bir 

konudur. Özellikle hastane iĢletmelerinde oluĢturulacak sorumluluk merkezlerinde 
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üretilen sağlık  hizmetinin örgüt dıĢına satılması durumunda karı etkileyecek bir 

durumun örgüt içinde baĢka bir sorumluluk merkezine satılması durumunda da 

gerçekleĢtirilmesi gerçek anlamda bir performans değerlemesi için önem 

oluĢturacaktır. ĠĢte bunun için sorumluluk muhasebesinin örgüt içinde tam ve etkin 

kullanımı için transfer fiyatlandırılmasının kullanılması gerekmektedir.  

Ürün veya hizmet satımı organizasyon içinde bir sorumluluk merkezi için bir 

gelir oluĢturan bir çıktı iken alımı yapan diğer bir sorumluluk merkezi için ise gider 

olarak bir girdiyi oluĢturacaktır. (Hansen ve Mowen, 1992 : 855)  Örneğin radyoloji 

merkezinde  bir sorumluluk merkezi olarak bir baĢka sorumluluk merkezindeki talep 

edilen radyolojik tetkikin yapılması durumunda oluĢan hizmetin değeri radyoloji 

merkezi için bir gelir, hizmetin verildiği sorumluluk merkezi için ise gideri 

oluĢturması gerekmektedir. Bu amaçla fiyatlandırmanın örgüt içinde de  

gerçekleĢtirilmesi gerekecektir. 

Sorumluluk merkezleri bir mal veya hizmeti alma veya satma  konusunda, üst 

yönetimin merkezkaç yönetimi uygulama esnekliği içinde karar verme serbestliğine 

sahiptir. Transfer fiyatlamasını daha iyi algılayabilmek için her bir sorumluluk 

merkezini organizasyon içinde farklı bir iĢletme olarak görmek daha uygun olacaktır. 

(Moore ve Jaedicke, 1988 : 556)   

Transfer fiyatlandırılması hastane içinde sorumluluk merkezleri arasında 

uygulanmasının hastane iĢletmesinin karlılığına çok fazla bir etkisi yoktur. SatıĢ 

yapan sorumluluk merkezi için kar, alıcı merkez tarafından ise maliyet olarak 

görülen transfer fiyatlandırması, organizasyon içinde sorumluluk merkezleri arasında 

maliyetlerin taĢındığı hissini yaratabilir. (Brandon ve Ralph, 1997 : 803) Yalnız 

merkezkaç yapıya sahip hastane iĢletmesin  de tam bağımsızlığa sahip sorumluluk 

merkezleri için transfer fiyatlaması hem performansların etkinliği hem de alım ve 

satım bağımsızlığı içinde organizasyon içinden ve organizasyon dıĢından mal ve 

hizmet alma ve satma imkanı verdiği için gerçekte performans baĢarısı elde etmek 

isteyen yönetici için maliyetlerin azaltılarak gelirin artırılması amacı ile etkin bir 

yöntem olarak kullanılacaktır.  

Transfer fiyatlandırması sorumluluk merkezlerinin performans değerlemesinde 

etkin olarak kullanılmalıdır. Sorumluluk merkezleri için sorumluluk raporlarına etkin 

sonuçlar doğuracak transfer fiyatlandırması bir merkez için gelir bir diğer merkez 
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için gideri oluĢturacağı için performans değerlemesi yapılacak sorumluluk 

merkezleri arasında adaletin sağlanması gerekmektedir. Bunun için transfer 

fiyatlandırması yapılan iĢletmede her bölüm için aynı fiyat yönteminin kullanılması 

veya kullandırılması gerekmektedir. ĠĢletme içi mal ve hizmet transferlerinde bu 

amaçla çeĢitli transfer fiyatları kullanılır. Kullanılabilecek transfer fiyatı seçenekleri 

Ģöyle sıralanabilir : (Venkat ve Reddy,  Http://www.icwai.org ; Sevgener ve 

Hacırüstemoğlu, 2000 : 359) 

- Pazar (piyasa) fiyatı, 

- Pazarlık esasına göre saptanan fiyat, 

- Maliyetlerin kullanılmasıyla saptanan fiyat, 

- Ġkili transfer fiyatı. 

3.5.4.1. Pazar (Piyasa ) Fiyatı 

Transfer edilecek olan mal veya hizmetin  aynı özellikteki baĢka bir mal veya 

hizmetin pazardaki fiyatı esas alınarak uygulanmasıdır.(Yükçü, 1999 : 738) Bu 

yöntemin uygulanmasında mal veya hizmeti alan veya satan merkez mal veya 

merkez piyasada hangi fiyattan alım satıma konu oluyorsa o fiyat transfer fiyatı 

olarak kullanılacaktır. Burada satın alma isteği içinde olan sorumluluk merkezi 

dıĢarıdan alacağı hizmet veya örgüt içindeki sorumluluk merkezinden alacağı 

hizmetin maliyet karĢılaĢtırmasını yaparak alım kararı verecektir. (Blocher vd., 2002 

: 920) 

3.5.4.2. Pazarlık Esasına Göre Saptanan Fiyat 

Transfer edilen mal veya hizmetin piyasa da fiyatının belli olmaması, fiyatın 

belirlenmesinin zor olması veya  pazar fiyatına  ulaĢmanın  zaman alıcı olması 

sonucu durumlarında sorumluluk merkezleri yöneticileri tarafından pazar fiyatına 

alternatif olarak aralarında anlaĢarak ortaya çıkaracakları fiyatlandırmadır.  

Transfer fiyatının pazarlık esasına göre saptanmasındaki bir önemli neden de 

arz ve talep tarafının piyasadaki rantını oluĢturma arzusudur. (Zimmerman, 2008 : 

192) Alıcı taraf fiyatta indirim ve ıskonto yapılmasını isterken satıcı taraf da pazar 

fiyatına göre daha yüksek bir fiyattan satarak tasarruf elde etmek isteyecektir. Burada 



 

 

152 

önemli olan organizasyonun bütünü için alıcı olan sorumluluk merkezi ile satıcı olan 

sorumluluk merkezinin de en optimal fiyatı belirlemesi ve belirlenen fiyatın bir 

sorumluluk merkezine pozitif etki sağlarken bir diğer sorumluluk merkezine negatif 

etki sağlamamasıdır. (Atkinson, 2001 : 540; Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 2000 : 

360) 

3.5.4.3. Maliyetlerin Kullanılmasıyla Saptanan Fiyat 

Hastane ĠĢletmesinde Pazar fiyatı veya pazarlık esasına dayalı bir fiyatlandırma 

kullanılamadığı zaman maliyetlerin kullanılması yolu ile fiyat belirleme yoluna 

gidebilirler. Maliyet yönteminde sorumluluk merkezi fiyat belirlerken ürün veya 

hizmetin maliyetini değiĢken maliyet veya tam maliyet, standart gibi yöntemleri 

uygulayarak bu belirlenen maliyete belirlenen bir kar oranı eklemek sureti ile de bir 

transfer fiyatı belirleyebilmektedir. (Hilton, 2006 )  

3.5.4.4. Ġkili Transfer Fiyatı 

 Alıcı ve satıcı taraf olan sorumluluk merkezlerinde belirlenecek olan transfer 

fiyatlarının her iki bölüm için de farklı Ģekilde gerçekleĢtirildiği bir yöntemdir. 

Sorumluluk merkezlerinde belirlenen fiyat piyasa fiyatının üstünde olması 

durumunda alıcı taraf ihtiyacı olan mal veya hizmeti iĢletme dıĢından karĢılamak 

zorunda kalacak; fiyatın piyasa fiyatının altında olması durumunda ise satıcı tarafın 

maliyetlerini bile karĢılayamaması sonucu ortaya çıkabilecektir. Bu durumların 

ortaya çıkmasını engellemek için ikili fiyat uygulaması gerçekleĢtirilebilir. Satıcı 

olan sorumluluk merkezi için maliyet + kar yöntemi uygulanırken alıcı taraf için ise 

maliyet fiyatı üzerinden fiyatlandırma gerçekleĢtirilebilecektir. Bu durumda satıcı 

bölüm için ölçümlemeyi sağlayacak kârlı sonuçlar ve  alıcı bölümlerin de 

maliyetlerini olumsuz etkilerden arındıracak arzu edilen fiyat 

gerçekleĢtirilebilecektir.
 
(Güner, 2004 : 14) Ġkili transfer fiyatlandırmasında dikkat 

edilmesi gereken nokta iĢletme karının mükerrer Ģekilde hesaplanarak karın yüksek 

çıkabilmesidir. Bunun engellenebilmesi için mal veya hizmet satan merkezin nihai 

sonuçlarına göre hesaplama yapılması gerekmektedir. (Aslan, 2004 : 61) 

ĠĢletmeler transfer fiyatlandırması konusunda ortak bir fiyatlandırma politikası 

belirlenmemiĢse sorumluluk merkezleri verilen serbestlik doğrultusunda yukarıdaki 
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fiyatlandırma yöntemlerinden birini uygulayacaklardır. Sorumluluk merkezleri 

performans değerlemelerine etkin katkı sağlayacak bir fiyatlandırmayı seçmek 

isteyeceklerdir Organizasyonda etkili ve gerçeğe en uygun bir performans 

değerlemesi yapmak, bütçelerle belirlenen hedeflerle fiili değerler arasındaki 

sapmaları en aza indirgemek ve merkezkaç yapıyı en demokratik Ģekilde 

uygulayarak sorumluluk merkezlerine özerklik sağlamak için transfer 

fiyatlandırmasının etkin Ģekilde kullanılması gerekmektedir. (Aslan, 2004 : 50)   

Transfer fiyatlaması gerçekleĢtirilirken sorumluluk merkezlerine en adilane kar 

formulasyonunu oluĢturacak bir bağımsızlık vermek performans ölçümü için yarar 

sağlayacak alıcı kar merkezi düĢük maliyetten hizmet veya ürün satın almak isterken 

satıcı tarafta yüksek fiyattan mal veya hizmet satmak isteyecektir. Fiyat anlaĢmasının 

olmaması durumunda alıcı taraf bu hizmeti dıĢarıdan sağlama yoluna da 

gidebilmektedir. Yalnız bu durumda öncelik hastane iĢletmesinin genel amaçları ön 

planda tutulması gerekecektir. (Young, 2007 : 3) Örneğin pediatri sorumluluk 

merkezinin patoloji merkezinde yaptırdığı testlerle ilgili olarak hastane iĢletmesinde 

oluĢan transfer fiyatlandırması sonucu elde edilecek katkıyı sorumluluk merkezi ve 

hastanenin genel yapısı için Ģu Ģekilde örnekleyebiliriz.  

Tablo 3.3. : Sorumluluk Merkezi Ve Hastane ĠĢletmesinin Genel Yapısı Ġle Ġlgili 

Transfer Fiyatlaması  

 Pediatri 

sorumluluk 

merkezi  

Patoloji 

laboratuarı 

Hastanenin 

Genel Yapısı 

1. Durum : Testin patoloji laboratuarında 

yapılması  

   

Gelir 11$ 6$ 11$ 

DeğiĢken Maliyet 6$ 2$ 2$ 

Katkı Payı 5$ 4$ 9$ 

2.Durum: Testin dıĢarıda yapılması    

Gelir 11$ 0 11$ 

DeğiĢken Maliyet 4.50$ 0 4.50$ 

Katkı Payı 6.50$ 0 6.50$ 

Kaynak : YOUNG  David. W. • Profit Centers in Clinical Care Departments: An Idea Whose 

Time Has Gone • July 2007;S.3; http://www.davidyoung.org/ProfitCenters.pdf 
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Birinci durumda görüldüğü gibi pediatri bölümünün organizasyon içindeki bir 

diğer sorumluluk merkezinden bu hizmeti alması durumunda katkı payı 
10

 5$ olarak 

oluĢmakta eğer test dıĢarıda yapılırsa katkı 6.50$ a yükselmektedir. Bu durum 

pediatri kar merkezi yöneticisinin performansı açısından olumlu bir geliĢme olacak 

amaç bütünlüğü içinde düĢünmeyen yönetici için bu sonuç tabii ki daha makul 

olacaktır. Testin hastane sorumluluk merkezi olan patoloji laboratuarında yapılması 

durumunda  katkı payı 9$ olmakta testin dıĢarıda yapılma serbestliği verilmesi 

durumunda katkı 6.50$ a düĢmektedir.  Öncelik hastanenin genel karlılığı olduğuna 

göre burada bir numaralı durumun uygulanması  ve pediatri sorumluluk merkez 

yöneticisinin genel amaçlar doğrultusunda hastane içinden bu hizmeti alması daha 

uygun olacaktır.  

3.5.5. Yatırım Merkezleri 

Yatırım merkezi  yöneticisi maliyet, gelir yanında iĢletmenin varlıklarından da 

sorumludur. Yatırım merkezlerinin tanımlanmasında limit bütün varlıklardır. 

(Wolper, 2004 : 204) Bir baĢka ifade ile Hastane iĢletmelerinde belirlenen merkezin 

kar merkezi olmasının yanında bu karı elde etmek için yatırılan sermaye maliyeti 

hesaplanabilen ve kontrol edilebilen geniĢ bir alt birimdir. Bir anlamda yatırım 

merkezi yöneticisi bu merkezde oluĢan gider ve gelir yanında yatırımlardan da 

sorumludur. (Hansen ve Mowen, 1992 : 669) Örneğin hastane iĢletmesine bağlı bir 

kar merkezi olan  fizik tedavi merkezinin daha geniĢ boyutta belirli yatırımlar 

yapılarak baĢka bir binada faaliyete geçirilmesi ve bu Ģekilde hem sermayedar 

hastaneye hem de rakip hastane iĢletmelerine hizmet verilebilmesinin sağlandığı bir 

iĢletme yatırım merkezi olarak nitelendirilebilir. Burada fizik tedavi merkezine 

yönetici olarak atanan merkez yöneticisi hem yapılan yatırımın geri dönüĢümünden 

hem toplam varlıklardan hem de gelir ve giderden sorumlu olacaktır.    

Son yıllarda yatırım merkezleri geliĢmiĢ ülkelerde ki sağlık iĢletmelerinde hızla 

çoğaldığı görülmektedir. Bugün bu geliĢmiĢ ülkelere bakıldığında sorumluluk 

merkezinin yatırım merkezi olarak nitelendirilebilmesi  o sorumluluk merkezinin ayrı 

                                                 

10
 Katkı payı; kar ve değiĢken maliyet arasındaki farktır. ĠĢletmenin sabit maliyetleri karĢılama gücünü 

gösteren bir değerdir.  



 

 

155 

bir mülkiyete sahip olmasını ifade etmemektedir. Sorumluluk merkezine yapılan 

yatırım geri dönüĢtürülebiliyorsa o zaman bu sorumluluk merkezi yatırım merkezi 

olarak nitelenmektedir. (Zelman, 2004 : 400) 

Yatırım merkezleri kar merkezlerine göre daha geniĢ bir kavramı ifade 

etmektedir. Ġki merkez arasındaki farkı daha iyi algılayabilmek için her birine ait 

koĢulları ifade etmemiz gerekmektedir.  

Hastane iĢletmesi içinde aĢağıdaki koĢulların oluĢması durumunda yukarıda 

ifade ettiğimiz kar merkezinden bahsedilebilir. (Bursal ve Ercan, 1992 : 8) 

 Hastane iĢletmesinde , gelirlerin ve giderlerin ayrı Ģekilde ölçülebildiği iki 

veya daha fazla sorumluluk merkezine sahip olmalıdır.  

 Bu belirlenen sorumluluk merkezlerinde oluĢan gider ve gelirler önemli 

derecede kontrol edilebilir olmalıdır.  

 Sorumluluk merkezlerinde oluĢan  kar dönemsel olarak hesaplanıp üst 

yönetime iletiliyor olmalı ve iletilen raporlar üst yönetim tarafından birim baĢarının 

değerlemesinde kullanılıyor olmalıdır.  

Kar merkezlerindeki bu koĢullara ilaveten yatırım merkezlerinde ise ilave 

olarak Ģu koĢulların gerçekleĢmesi beklenir 

 Sorumluluk merkezinin kullandığı varlıklar dönemsel olarak 

ölçülebilmelidir.  

 Ölçülen değerler ile kar arasında iliĢki kurulabilmeli ve bu iliĢki 

dönemsel olarak ölçülüyor olmalıdır.  

 Sorumluluk merkez yöneticisi, yatırım değerini ve büyüklüğünü önemli 

derecede etkileyebiliyor olmalıdır. (Maher, 1997 : 637) 

Genel olarak bakıldığında hastanedeki sağlık sisteminin tamamı veya hastane 

iĢletmesindeki ayaktan veya yatan hasta tedavi bölümü, matriks yapı altında klinik 

bölümün oluĢturduğu  hekim grubu (Wolper, 2004 : 204), hastane iĢletmesinin bir 

baĢka bölgedeki oluĢturulmuĢ hastanesi  veya poliklinik, patoloji  laboratuarı, 

radyoloji departman, diyabetli hastalarla ilgili kurulmuĢ olan bir diyabet merkezi 
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(Young, 2003 : 247) gibi ağır yatırımlar gerektiren bölümlerin ayrı bir iĢletme olarak 

oluĢturulması durumunda da yatırım merkezlerine örnek olarak verilebilir.  

Genel olarak incelediğimiz sorumluluk merkezlerinin  bir özeti  tablo 3.4. de 

görülmektedir.  

Tablo 3.4. : Sorumluluk Merkezleri ile Ġlgili Özet Bilgiler 

Sorumluluk 

Merkezi 

Örnekleri Finansal olmayan 

performans 

ölçüleri 

Finansal 

bilgilerin 

izlenebilirliği 

Finansal 

performans 

ölçüleri 

Ölçütlerin 

değerlendirilmesi 

Maliyet 

Merkezi 

Kurumsal destek 

hizmetleri, 

yönetim,ev bakım 
hizmetleri, tıbbi 

kayıtlar,çamaĢırha

ne,yemekhane 

harcanan Zaman. 

Kullanılan 

kaynaklar . çıktı 
birimleri. 

 

Toplam 

maliyet,çıktı 

baĢına düĢen 
birim maliyet 

Maliyetlerin 

miktarı :Önceki 

dönem verileri ve 
gerçekleĢen bütçe 

değerleri 

Minimum maliyet: 

Faaliyetlerle ilgili 

birim maliyetlerin 
en asgariye 

indirgenmesi 

Gelir 
Merkezleri 

Maliyetlerin 
minimum olduğu 

veya olmadığı 

merkezler 

Hizmet verilmiĢ 
hasta sayısı, çıktı 

birimi, hizmet 

satıĢları 

Toplam gelir, 
kar veya katkı 

payı 

GeçmiĢ dönem kar 
veya satıĢ miktar 

veya tutar 

cinsinden  

Maksimum satıĢ 
veya kar  

Kar merkezi Laboratuar, 

radyoloji,eczane, 

ameliyathane,hasta 
odaları,uzman 

hekimlikler 

Hizmet verilmiĢ 

hasta 

sayısı,harcanan 
zaman,kullanılan 

kaynaklar,çıktı 

birimi 

Toplam gelir, 

Toplam 

maliyet, kar 
veya katkı payı 

Sorumluluk 

merkezlerin deki 

Karı sağlayan ve 
sabit maliyetleri 

karĢılayan katkı 

miktarı 

Maksimum kar 

veya katkı 

faaliyetlerle ilgili 
birim karın 

maksimize 

edilmesi , maliyet 
kontrolü 

Yatırım 

Merkezi 

Sistemin 

tamamı,hastane, 
ayakta tedavi 

merkezi,klinik 

hizmetleri 

Hizmet verilmiĢ 

hasta 
sayısı,harcanan 

zaman,kullanılan 

kaynaklar,çıktı 
birimi 

Toplam gelir, 

Toplam 
maliyet, kar 

veya katkı, 

yatırım değeri, 
iĢletme 

varlıkları  

Yukarıdaki 

bahsedilenlerle 
birlikte 

Sermayenin geri 

dönüĢümü  

ĠĢletme 

sermayesinin geri 
dönüĢümünün 

maksimize 

edilmesi  

Kaynak: WOLPER Lawrence F. Health care administration: planning, implementing, and 

managing organized delivery Systems ,Jones and Barlett Publishers Inc, Fourth Edition, 

london,2004s.204 

3.6. Sorumluluk Muhasebesine Uygun Muhasebe Sisteminin Hastane 

ĠĢletmelerinde UygulanıĢı  

Muhasebe bilgi sisteminin amacı varlıklar ve kaynaklar üzerinde değiĢim 

meydana getiren parasal nitelikteki olaylara ait bilgileri, genel kabul görmüĢ kavram 

ve ilkeler çerçevesinde, kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve 

yorumlamak sureti ile ilgili kiĢi ve kurumlara raporlar halinde sunmaktır. (Sürmeli, 

1996 : 31)  Bu süreç içerisinde muhasebe bilgi sisteminin  sorumluluk muhasebesine 

uygun olarak tekrar dizayn edilmesi gerekmektedir. Muhasebenin sistemli bir Ģekilde 

yürütülebilmesi için öncelikli olarak tek düzen muhasebe sisteminin ve buna bağlı 

olarak hesap planlarının önce hizmet sunan, konumuz olan sağlık iĢletmelerine 
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uygun olarak dizaynı yapılmalı, bu dizayn yapılırken de sorumluluk merkezleri ön 

planda tutulmalıdır 

Ġkinci olarak sağlık iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin 

uygulanabilmesine yönelik  ayrım ise maliyet kontrolüne ve performans değerlemeye 

uygun olarak bir muhasebe sistemi oluĢturulması gerekliliğidir. Bunun için 

sorumluluk merkez yöneticileri tarafından kontrol edilebilir ve kontrol edilemez  

gider ve gelirlerin  belirlenmesi gerekmektedir.  

3.6.1. Türkiye’ de Hastane ĠĢletmeleri Ġçin Tekdüzen Muhasebe Sistemi 

UygulanıĢı Ve Hesap Planlarının Sorumluluk Muhasebesi 

Sistemine Uyarlanması 

26 Aralık 1992 tarih 21447 sayılı resmi gazetede Maliye Bakanlığı’nca 

yayınlanan Türk Muhasebe Sistemi  I No lu Genel Tebliği ile düzenlenen tek düzen 

hesap planı  tüm iĢletmeler, vakıflar, döner sermayeli iĢletmeler ve kamu 

kurumlarınca  uygulanması zorunlu hale getirilmiĢtir.(Tokaç, 2007 : 3) Bu tebliğe 

göre mülkiyetlerine göre ifade edebileceğimiz kamu hastaneleri, ve özel hastanelerde 

de tek düzen muhasebe sistemi uygulanması zorunludur.  

Tek düzen hesap planlarının hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesini 

baz alarak düzenlenmesi özellikle tek düzen muhasebe planlarında alt hesaplar 

oluĢturulurken sorumluluk merkezlerine göre bu ayrımın yapılmasını gerekli 

kılmaktadır.  

Sorumluluk merkezlerinin alt hesaplarının da gösterilmesi ile ilgili olarak 

öncelikli olarak organizasyon Ģemalarının kullanılması gerekmektedir. Örnek bir 

organizasyon Ģeması ġekil 3.7. de görülmektedir.   
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ġekil 3.7.: Hesap Planlarının Düzenlenmesi ve Sorumluluk Merkezleri  

 

 

Kaynak : USLU  Selçuk. (1982), “Gider Kontrolünde Yardımcı Bir Araç Olarak Sorumluluk 

Muhasebesi”, Ankara Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi,s.94 den uyarlanmıĢtır.  

Yukarıda ki organizasyon Ģemasında görüldüğü gibi sorumluluk merkezlerine 

göre alt hesaplar 3 rakamlı Ģekilde organize edilmiĢtir. Buna göre baĢhekim 

yardımcısı  100 alt kodlu BaĢhekim yardımcısına bağlı klinikler 110,120,130  

Ģeklinde kodlanmıĢ, kardiyoloji bölümünün altındaki bölümler de 121,122,123  

Ģeklinde kodlanmıĢtır.  Kardiyoloji poliklinik merkezi  sayısal kodlamasını aĢağıdaki 

Ģekil üzerinde inceleyelim.  

ġekil 3.8. : Hesap Planlarının Sorumluluk merkezlerine Göre Sayısal Kodlanması  

1       2            1 

 

 

  

                                                    

 

 

 

 

Kardiyoloji Poliklinik Merkezi 

 

Kardiyoloji 

 

 

Klinik BaĢ Hekim yardımcısı  
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ġekil 3.8. de görüldüğü gibi kardiyoloji poliklinik merkezinde oluĢan  

kodlamada her bir sorumluluk merkezi 3 lü sayısal kodlamada görülebilmektedir. 

Buna göre örneğin kardiyoloji poliklinik merkezinde kullanım için çekilen bir sağlık 

malzemesi   

ġekil 3.9. : Hesap Planlarının Alt Hesaplar Kullanılarak Kodlanması  

    740.      1   21.      0 0      1   X sağlık malzemesi  olarak kodlanılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : YÜKÇÜ Süleyman, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Ġzmir-1999,s.537 

 Gider sorumluluk merkez yöneticisi açısından kontrol edilebilir veya kontrol 

edilemez olmasına göre ayrım yapılmasını da gerektirir. Kontrol edilebilir giderler 

için “1” kontrol edilemeyen giderler için “2” kodu kodlamanın ortasında  

kullanılabilir. ġeil 3.9. da kardiyoloji polikliniğinden sorumlu uzman doktor için x 

hammadde kullanımı kontrol edilebilir bir gider olarak düĢünüldüğünde kodlama 

yapısı da  

740. 123. 1.  001 X sağlık malzemesi i Ģeklinde oluĢacaktır.   

Hastane iĢletmesinde uygulanan tek düzen hesap planında  Sorumluluk 

merkezleri ile ilgili düzenleme yapıldıktan sonra   Tek düzen hesap planının ilk beĢ 

grubunu oluĢturan bilanço hesapları içinde bazı hesaplar  sorumluluk merkezleri 

kullanılarak alt hesaplarda ayrıma tabi tutulabilir Örnek olarak alıcılar hesabının 

sorumluluk merkezleri baz alınarak ayrımı Ģu Ģekilde yapılabilir; 

 

 

 

Alt Gider Türü Kodu 

 

Ana Gider Türü Kodu 

 

Alt  Merkezi  Kodu 

Ana Merkezi  Kodu 

 

Fonksiyon Hesabı 
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Tablo 3.5. :  Alıcılar Hesabının Bölümlendirilmesi 
 

120. ALICILAR 

        120.120.KARDĠYOLOJĠ MERKEZĠ  

        120.121 KARDĠYOLOJĠ POLĠKLĠNĠK MERKEZ 

               120.121.00. YURTĠÇĠ ALICILAR 

         120.121.00.00. BĠREYSEL HASTALAR  

                       120.121.00.01. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU  

                       120.121.00.02. KAMU KURUM VE KURULUġLARI 

                 120.121.00.02.00. BÜYÜKÇEKMECE DEVLET HASTANESĠ 

                               120.121.00.02.01. ATATÜRK ĠLK ÖĞRETĠM OKULU 

                               120.121.00.02.02. BEYLĠKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI  

                       120.121.00.03. ÖZEL SĠGORTA ġĠRKETLERĠ 

                              120. 121.00.03.00. A SĠGORTA A.ġ. 

                              120. 121.00.03.01. B SĠGORTA A.ġ.  

                      120.121.00.04. ÖZEL KURUM VE KURULUġLAR 

                 120.121.00.04.00. A TĠCARET ĠġLETMESĠ 

                              120.121.00.04.01. B BANKASI 

                              120.121.00.04.02. C ÖZEL ĠLK ÖĞRETĠM OKULU 

                      120.121.00.05. HĠZMET ANLAġMALI KURULUġLAR 

                              120.121.00.05.00. A NÜKLEER TIP RADYOLOJĠ A.ġ. 

                              120.121.00.05.01. B SAĞLIK TESĠSLERĠ VE EĞĠTĠM MÜESSESELERĠ 

                              120.121.00.05.02. C ÖZEL POLĠKLĠNĠĞĠ  

                      120.121.00.06. DĠĞER ALICILAR 

               120.121.01. YURT DIġI ALICILAR 

                      120.121.01.00. YURTDIġI ÖZEL SĠGORTA ġĠRKETLERĠ 

                      120.121.01.01. YURTDIġI ÖZEL KURUM VE KURULUġLAR 

                      120.121.01.02. ELÇĠLĠK VE KONSOLOSLUK  

                             120.121.01.02.00. BĠREYSEL HASTALAR  

                             120.121.01.02.01. MACARĠSTAN BAġ KONSOLOSLUĞU 

                             120.121.01.02.02. ALMANYA BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ 

                      120.121.01.03. HĠZMET ANLAġMALI KURULUġLAR 

        120.122 KARDĠYOLOJĠ SERVĠS MERKEZ 

Kaynak: COġKUN Ali , GÜNGÖRMÜġ Ali Haydar, Özel Sağlık ĠĢletmelerinde Muhasebe 

Sistemi, Sağlık ĠĢletmeleri Yönetim Rehberi Edt.Ali COġKUN Ahmet AKIN, 
Seçkin,Ankara,2009,s.194 

Sorumluluk muhasebesinin önemli konularından birisi olan maliyet kontrolü 

için maliyetlerin sorumluluk merkezlerine göre belirlenmesi gerekmektedir. Sağlık 

iĢletmelerinde maliyetler muhasebe tebliğlerinde öngörüldüğü Ģekilde 7/A ve 7/B 

sistemi olmak üzere iki farklı Ģekilde izlenebilmektedir. Hastane iĢletmelerinin 

genellikle büyük sermayeler gerektiren iĢletmeler olması ve hastanelerde 

oluĢturulacak sorumluluk merkezlerindeki ortaya çıkacak maliyetleri çeĢitlerine göre 

daha geniĢ kapsamlı vermesinden dolayı  sorumluluk muhasebesin sistemine daha 
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uygundur. (CoĢkun, GüngörmüĢ, 2009 : 22) Bu açıdan  örneklerimizde  7/A 

sisteminin kullanılması daha uygun olacaktır.  

Sağlık iĢletmelerinde 7/A sistemi ile maliyetlerin takibi  740 Hizmet Üretim 

Maliyetleri hesabı kullanılarak yapılmaktadır. Sorumluluk muhasebesine uygun 

hizmet üretim maliyeti hesabı Ģu Ģekilde düzenlenebilir   

Tablo 3.6. : Hizmet Üretim Maliyetinin Sorumluluk Merkezler Kullanılarak 

Bölümlendirilmesi  

740 HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ 

740.120 KARDĠYOLOJĠ MERKEZĠ  

       740.121 KARDĠYOLOJĠ POLĠKLĠNĠK MERKEZĠ  

        740.121.00  ĠLK MADDE MALZEME 

      740.121.00.01 ĠLAÇ GĠDERLERĠ 

      740.121.00.02 TIBBĠ SARF GĠDERLERĠ 

      740.121.00.03 TIBBĠ OLMAYAN MALZEME GĠDERLERĠ 

                    740.121.01.PERSONEL ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

                  740.121.01.10. DOKTOR ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

                         740.121.01.10.00. BRÜT ÜCRETLER 

                          740.121.01.10.01. ÜCRETE BAĞLI DĠĞER ÖDEMELER 

                                         740.121.01.10,02. KANUNĠ VE STATÜYE BAĞLI DĠĞER ÖDEMELER 

                         740.121.01.10.03. SOSYAL YARDIMLAR 

                         740.121.01.10.04. EĞĠTĠM VE STAJ GĠDERLERĠ 

                         740.121.01.10.04. SAĞLIK GĠDERLERĠ 

                  740.121.01.11. HEMġĠRE ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

                  740.121.01.12. HĠZMETLĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

                  740.121.01.13. ĠDARĠ PERSONEL ÜCRET VE GĠDERĠ 

                  740.121.01.14. DIġARDAN GELEN DOKTOR ÜCRETLERĠ 

                  740.121.01.15. DIġARDAN GELEN DĠĞER PERSONEL ÜCRETLERĠ 

          740.121.02. DIġARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER 

               740.121.02.00. ELEKTRĠK, SU VE GAZ GĠDERLERĠ 

                                  740.121.02.01. HABERLEġME GĠDERLERĠ 

                                  740.121.02.02. BAKIM -ONARIM GĠDERLERĠ (DIġARIDAN SAĞLANAN) 

                                  740.121.02.03. TAġERON GĠDERLERĠ 

                                          740.121.02.03.00. PERSONEL TAġIMA HĠZMETĠ GĠDERLERĠ 

                                        740.121.02.03.01. TEMĠZLĠK HĠZMET GĠDERLERĠ 

                                        740.121.02.03.02. YEMEK GĠDERLERĠ 

                                        740.121.02.03.03. GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 

                                  740.121.02.04. DENETĠM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 

                                                 740.121.02.04.00. MALĠ MÜġAVĠRLĠK ÜCRETLERĠ 

             740.121.02.04.01. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ÜCRETLERĠ 
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                                         740.121.02.04.02. GÖZETĠM VE YILLIK BELGE KULLANIM GĠDERLERĠ (TSE-ISO-JCI) 

                                  740.121.02.05. DIġARDAN ALINAN SAĞLIK HĠZMETLERĠ  

                          740.121.02.05.00. TIBBĠ CĠHAZ KĠRA GĠDERLERĠ  

                          740.121.02.05.01. AMBULANS HĠZMETLERĠ  

                          740.121.02.05.02. KAN VE KAN TEDARĠK ÜCRETLERĠ  

                          740.121.02.05.03. MEDĠKAL GAZ TÜP KĠRA GĠDERLERĠ  

                          740.121.02.05.04. LABORATUAR HĠZMETLERĠ 

                                  740.121.02.99. DĠĞER GĠDERLER  

                        740.121.04. ÇEġĠTLĠ GĠDERLER 

                                 740.121.04..00. SĠGORTA GĠDERLERĠ 

                                 740.121.04.01. KĠRA GĠDERLERĠ 

                                 740.121.04.02. SOSYAL GĠDERLER 

                                740.121.04.03. EĞĠTĠM, KÜLTÜR VE YAYIN GĠDERLERĠ 

                                 740.121.04.04. YOLLUKLAR VE SEYAHAT GĠDERLERĠ 

                                 740.121.04.99. DĠĞER ÇEġĠTLĠ GĠDERLER  

                   740.121.05. VERGĠ, RESĠM VE HARÇLAR 

                              740.121.05.00. VERGĠLER 

                         740.121.05.01. RESĠMLER  

                         740.121.05.02. HARÇLAR  

               740.121.06. AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

                             740.121.06.00. MADDĠ DURAN VARLIK AMORTĠSMANLARI 

                                     740.121. 06.00.00. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZEN AMORTĠSMANLARI 

                      740.121.06.00.01. BĠNALAR AMORTĠSMANI  

                      740.121.06.00.02. TESĠS, MAKĠNA VE CĠHAZLAR AMORTĠSMANI 

                   740.121.06.00.03. DEMĠRBAġLAR AMORTĠSMANI 

                             740.121.06.01. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIK AMORTĠSMANI  

                     740.121.07 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 

           740.121.08. YARDIMCI GĠDER YERLERĠ DAĞITIM PAYLARI 

         740.121.08.00. ÇAMIġHANE GĠDER PAYLARI  

         740.121.08.01. BAKIM - ONARIM GĠDER PAYLARI  

         740.121.08.03. YEMEKHANE GĠDER PAYLARI  

         740.121.08.04. KREġ GĠDER PAYLARI  

         740.121.08.05. HĠZMET YÖNETĠM GĠDER PAYLARI  

    740.122. KARDĠYOLOJĠ SERVĠS MERKEZĠ  

    740.123. KARDĠYOLOJĠ YOĞUN BAKIM MERKEZĠ  

740.130. GÖZ  MERKEZĠ  

740. 140.  KBB  MERKEZĠ  

740.150.   GENEL CERRAHĠ MERKEZĠ  

. 

. 

. 
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     740.200 ECZANE MERKEZ 

     740.300 YARDIMCI HĠZMET MERKEZLERĠ 

      740. 301   ÇAMAġIRHANE  MERKEZĠ  

       740 . 302  YEMEKHANE MERKEZĠ  

. 

. 

. 

Kaynak: COġKUN Ali , GÜNGÖRMÜġ Ali Haydar, Özel Sağlık ĠĢletmelerinde Muhasebe 
Sistemi, Sağlık ĠĢletmeleri Yönetim Rehberi Edt.Ali COġKUN Ahmet AKIN, 

Seçkin,Ankara,2009,s.198-201 

 

Hizmet üretim maliyetleri yukarıdaki Ģekilde bölümlendirilecektir. Kardiyoloji 

merkezinin alt merkezleri olan, poliklinik, servis, yoğun bakım gibi alt merkezlerinde 

yapılacak sorumluluk raporlarında, maliyet merkezlerinde oluĢan  maliyet bilgileri 

ile tek düzen hesaplar karĢılaĢtırılabilir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Buna göre  Kod 

yapısında “12” ile baĢlayan  maliyetlerin toplamı “120” kardiyoloji merkezinin 

maliyet toplamını ifade edebilecek Ģekildedir. (Uslu, 1982 : 96)  Sorumlu yönetici 

sorumluluk raporlarını hazırlarken yukarıdaki maliyet çeĢitleri üzerinde aynı 

zamanda kontrol edebildiği ve kontrol edemediği giderleri ayırması gerekmektedir. 

Bu amaçla istenirse tek düzen hesap planları yapılırken alt hesap ayrımında kontrol 

edilebilir giderler için alt hesapların sonuna “1”  kontrol edilemeyen hesaplar için 

“2” Ģeklinde kodlanabilir.   

Yukarıda hesap planı yapılırken son tarafta çamaĢırhane ve yemekhane gibi 

merkezler eğer bir merkez olarak kabul ediliyorsa bu durumda bu merkezlerde 

verilen hizmet için transfer fiyatlandırması gerçekleĢtirilecek olup bu merkezlerden 

alınacak hizmetin maliyeti direkt olarak ortaya çıkarılacaktır. Bu durumda bu 

merkezlerden gelen maliyetler için  “DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler” içinde 

bir alt grup açılabileceği gibi son kısımda “Diğer merkezlerden Sağlanan Fayda ve 

Hizmetler” adlı bir alt grup açılabilir.  

Maliyetlerle ilgili hesap planlarında yapılacak düzenlemelere örnek verildikten 

sonra diğer düzenlenebilecek hesap kalemleri de gelirlerdir. Bu amaçla hastane 

iĢletmelerinde oluĢturulacak kar ve gelir merkezlerine uygun olarak 6. Grup 

hesaplarda yapılabilecek bir düzenleme tablo 3.7. de verilmiĢtir. 
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Tablo 3.7.: Gelir Hesaplarının Sorumluluk Merkezlerine Uygun 

Bölümlendirilmesi  

 

600. YURTĠÇĠ SATIġLAR 

          600.120. KARDĠYOLOJĠ MERKEZ 

                  600.121. KARDĠYOLOJĠ POLĠKLĠNĠK MERKEZĠ GELĠRLERĠ 

                      600.121.00.00 BĠREYSEL HASTALAR  

                          600.121.00.01. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU  

                          600.121.00.01. KAMU KURUM VE KURULUġLARI  

                          600.121.00.02. ÖZEL SĠGORTA ġĠRKETLERĠ  

                          600.121.00.03. ÖZEL KURUM VE KURULUġLAR  

                          600.121.00.04. HĠZMET ANLAġMALI KURULUġLAR  

                      600.121.00.05 DĠĞER GELĠRLER  

               600.122. KARDĠYOLOJĠ SERVĠS MERKEZĠ GELĠRLERĠ 

               600.123. KARDĠYOLOJĠ YOĞUN BAKIM GELĠRLERĠ 

               600.124. KARDĠYOLOJĠ AMELĠYATHANE MERKEZ GELĠRLERĠ 

600.130. GÖZ  MERKEZĠ  

600.140. KBB BÖLÜMÜ MERKEZĠ  

600.150. GENEL CERRAHĠ MERKEZĠ  

              . 

              . 

              . 

              . 

600.224. KANTĠN MERKEZĠ  

600.224.0. TĠCARĠ MAL SATIġ GELĠRLERĠ 

600.224.1. KOZMETĠK TĠCARĠ MAL SATIġ GELĠRLERĠ  

600.224.2. DĠĞER SATIġ GELĠRLERĠ 

     600.228. OTOPARK MERKEZĠ  

601. YURTDIġI SATIġLAR 

602.   DĠĞER GELĠRLER 

 

 

Kaynak: COġKUN Ali , GÜNGÖRMÜġ Ali Haydar, Özel Sağlık ĠĢletmelerinde Muhasebe 
Sistemi, Sağlık ĠĢletmeleri Yönetim Rehberi Edt.Ali COġKUN Ahmet AKIN, 
Seçkin,Ankara,2009,s.202 

 

Yukarıdaki verdiğimiz hesap plan örneğinde de gelir oluĢturan merkezler 

olarak gelir, kar ve yatırım merkezleri için bir yapılanma gerekmekte maliyet 

merkezleri ise bu grupta kullanılmamaktadır.  

3.6.2. Kontrol Edilebilir Ve Kontrol Edilemeyen  Maliyet  Ayrımının 

Yapılması Gereği  

Hastane iĢletmelerindeki uygulanan  muhasebe bilgi sisteminde tekdüzen hesap 

planlarının sorumluluk merkezlerine göre uyarlanmasının haricinde üzerinde önemle 
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durulması gereken bir konu da kontrol edilebilir ve kontrol edilemez maliyet 

ayrımının yapılması gerekliliğidir.  

Performans ölçümü için maliyetlerin kontrol edilebilirliği yanında gelirlerin 

kontrol edilebilirliği de ölçülebilir.  Sorumluluk merkezlerinde adilane bir değerleme 

için maliyetlerin kontrol edilebilirliği yanında gelir ve kar merkezleri için gelirler de 

değerlendirilecektir. Bu değerlemede kontrol edilebilir gelir ve kontrol edilemez gelir 

ayrımının yapılması etkin bir değerleme için faydalı bir yaklaĢım olacaktır. Gelirlerin 

kontrol edilebilirliğinin ölçümlenmesi için geçmiĢ dönemlerde oluĢan gelirlerle bu 

dönemde oluĢan gelirlerin karĢılaĢtırılması veya hedeflenen karın gerçekleĢtirilmesi 

için beklenen gelirle gerçekleĢen gelirin karĢılaĢtırılması gerekir. Bu Ģekilde farkların 

ortaya konması ile ölçümleme  üst yönetime fayda sağlayacaktır. Yalnız sorumluluk 

muhasebesinin ana amaçlarından birisi maliyet kontrolüdür bu amaçla maliyetlerin 

kontrolü için kontrol edilebilirlik daha önemli bir konu olmasından dolayı burada 

maliyetlerin kontrol edilebilirliği üzerinde durulacaktır.  

Sağlık iĢletmelerinde sorumluluk merkezlerinde adilane bir performans 

değerlemesi için yöneticinin yetki sınırları içinde hangi maliyetlerden sorumlu 

tutulacağı hangilerinden  sorumlu tutulamayacağının belirlenmesi ve bunların 

sorumluluk raporlarında da etkinliğinin bulunduğu ve etkinliğinin bulunmadığı 

maliyetler  olarak gösterilmesi gerekir. Sorumluluk merkezlerinde katlanılan 

maliyetlerin sorumluluk açısından ayrımı, kontrol edilebilir ve kontrol edilemez 

maliyetler olarak iki gruba ayrılmaktadır. (Alpugan, 1998 : 373)  

 Kontrol edilebilen maliyetler; Belirli bir zaman diliminde belirli bir 

sorumluluk merkezinde oluĢan maliyet ve harcamalardan dolayı  sorumlu yöneticinin 

direkt etkisinin olduğu  ve onun karar ve yetkisinde olan maliyetlerdir.(Venkat ve 

Raddy, http://www.icwai.org ; Elmacı, 2005 : 32) Örneğin üroloji servis kar merkezi  

sorumlusuna bağlı günlük yevmiye karĢılığı hizmet veren  hemĢirenin ücreti üroloji 

servis kar merkezi yöneticisi tarafından belirleniyorsa  bu maaĢ üroloji servis kar 

merkezi için kontrol edilebilir maliyet olacaktır. Kontrol edilebilirlikteki amaç 

maliyetlerin tamamen ortadan kaldırılması değil önceden belirlenmiĢ standartlara 

veya amaçlanan beklenen değerlere yakın sonuçlara ulaĢtırılmasıdır.(Alpugan, 1998 : 

373)   
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Kontrol edilemez maliyetler ise; sorumluluk merkezi yöneticisinin kontrolü 

dıĢında geliĢen ama o gider yerinin maliyetine yansıtılan maliyetlerdir.(Elmacı, 2005 

: 32) 

ĠĢletmelerde gerçekleĢen her maliyetin bir sorumlusu vardır. ĠĢletme hiyerarĢisi 

içinde her maliyetin oluĢma kararını verecek bir yönetici olacaktır. Kontrol 

edilebilirlik çeĢitli açılardan  nispi bir kavramdır. Hastane iĢletmelerinde kontrol 

edilebilirlik kavramının baĢlıca üç önemli unsuru bulunmaktadır. Bunlar kontrol 

edilebilirliğin derecesi (Bursal ve Ercan, 1992 : 59) zaman iliĢkisi ve sorumluluk  

yetki iliĢkisidir.(Kaymaz, 2000 : 66)  

Alınan karar sonucu oluĢan maliyet mutlak olarak olmasa da önemli bir 

değerde bu karardan etkileniyorsa bu kontrol edilebilir maliyettir. (Erdoğan ve 

ġaban, 2010 : 514) Bu değer  sorumlu yöneticinin oluĢan maliyetten büyük bir 

oranda sorumlu olmasını ifade etmektedir.  
 
 

Kısa dönemde kontrol edilemeyen bir maliyet uzun dönemde kontrol edilebilir 

bir maliyet olabilir. Örneğin Göz polikliniği kar merkez yöneticisi için kontrol 

edilemeyen bir maliyet olan demirbaĢ alımı, yöneticinin yeni bir göz rahatsızlığı 

tespit cihazı  alımı ile ilgili kararı sonrası alınan makinenin sonraki yıllarda, 

yöneticinin kararı ile alınan bu makinenin  amortisman tutarında meydana getireceği  

artı maliyet de  yöneticinin etkisinin olacağı da bir gerçektir. Bu durumda uzun 

vadeli bir dönem olarak düĢünüldüğünde tüm maliyetler en azından kısmen kontrol 

edilebilmektedir. (Johnson ve Centry , 1980 : 621) 

Bir sorumluluk merkezi tarafından kontrol edilemeyen maliyetler bir baĢka 

sorumluluk merkezi için kontrol edilebilir maliyet olabilir örneğin ücreti  üroloji 

bölümünde belirlenen hemĢirenin aynı zamanda nefroloji bölümünde de hizmet 

vermesi durumunda üroloji için bu maliyet kontrol edilebilirken nefroloji bölümü 

için kontrol edilemez maliyet olacaktır.  

Kontrol edilebilirlik açısından bir diğer unsur da, çoğunlukla  sabit maliyetlerin   

kontrol edilemez,  değiĢken maliyetlerin kontrol edilebilir  olduğu  varsayılır; (Bursal 

ve Ercan, 1992 : 447) Belirlenebilir maliyetler olarak ta nitelendirebileceğimiz 

maliyetler faaliyet hacmine (Hasta sayısı yatak sayısı v.b.) göre değiĢiklik 

gösterecektir. Yöneticiden burada beklenen bu maliyetleri bütçede belirlenen sürede 

ve verimli kullanmasıdır. 
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Sorumluluk merkezlerinde öncelik kontrol edilebilir maliyetlerin sorumluluk 

raporlarında gösterilmesidir. Bu merkezde kontrol edilemeyen maliyetlerin 

durumunun da görünmesi isteniyorsa bu durumda sorumluluk raporlarına kontrol 

edilemez maliyetlerin de eklenmesi uygun olacaktır. Bu durumda  kontrol edilebilir 

ve kontrol edilemez maliyet ayrımı sorumluluk raporları ile ulaĢtırılacak bilgilerin 

değerlendirilmesi sırasında ayrı ayrı belirtilmelidir. Bu Ģekilde performans 

değerlemesinde kontrol edilebilir maliyetlerin etkisi ile kontrol edilemeyen 

maliyetlerin etkisi ayrı ayrı görülebilecektir.  

Sorumluluk merkezlerinde kontrol edilebilirlikle ilgili bir diğer önemli konu da 

dağıtım yolu ile yüklenen maliyetlerdir. Dağıtım yolu ile yüklenen maliyetler hastane 

iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesi uygulamasında  direkt hizmet vermeyen 

yardımcı hizmet üretim yerlerinden ve hastanenin genelinde oluĢan  maliyetlerin 

direkt hizmet veren sorumluluk merkezlerine dağıtılmasını ifade eder. Diğer 

yardımcı merkezlerden gelen bu maliyetler kontrol edilemez maliyet niteliğindedir. 

Hastane iĢletmesinde direkt sağlık hizmeti sunmayan bölümlerin sorumluluk merkezi 

olarak kabul edilmesi durumunda bu merkezlerde oluĢan giderlerin daha önce 

bahsettiğimiz transfer fiyatlandırmasının kullanılması durumunda ise bu 

merkezlerden alınan hizmetler genel hizmet üretim gideri niteliğinden çıkarak 

kontrol edilebilir bir maliyet haline dönüĢecektir.  

Sorumluluk muhasebesine göre diğer yardımcı sorumluluk merkezlerinden 

gelen maliyetlerin dağıtımı ikinci dağıtım olarak ifade edilmektedir. Sorumluluk 

muhasebesi ürün bazlı değil sorumluluk merkezi bazlı olduğu için maliyet dağıtımı 

aĢamasında sadece ikinci dağıtımla ilgili bilgi verilmektedir. Uygulaması hastane 

iĢletmelerinde farklı Ģekillerde yapılabilir. Örnek dağıtım yöntemleri  ;(Erdoğan, 

2001 : 216; Zimmerman, 2008 : 365-370; Drummond vd., 2005 : 53-61) 

- Dağıtım yapılacak yardımcı hizmet üretim yerlerini dikkate almayan 

yöntem : yardımcı üretim ve hizmet merkezlerindeki oluĢan endirekt maliyetlerin 

dikkate alınmadığı esas üretim merkezlerinde oluĢan endirekt maliyetler birbirleri 

arasında dağıtıldığı yöntemdir.  

- Direkt Dağıtım: Yardımcı maliyet merkezleri arasında herhangi bir 

alıĢveriĢ olmadığı düĢünülerek direkt esas sorumluluk merkezlerine dağıtımın 
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yapıldığı yöntemdir. Türkiye’ deki hastane iĢletmelerinde uygulamada iĢlemlerin 

yoğunluğu ve hastane iĢletmelerinde verilen hizmetlerin yoğunluğu sonucu genel 

üretim giderlerinin uzun zaman alıcı olması yine devletin uyguladığı paket ödeme 

yöntemlerinden dolayı maliyet hesaplamalarının ikinci plana atılması genelde 

uygulanmamakta veya basit dağıtım yöntemi ile gerçekleĢtirildiği görülmektedir. 

- Kademeli Dağıtım : Bu yönteme göre maliyet dağıtımında yardımcı 

maliyet merkezleri de  dikkate alınır.  

- KarĢılıklı  Dağıtım : Bu yöntemde dönüĢümlü bir dağıtım gerçekleĢtirilir. 

Dağıtım yapılan merkez tekrar sürece katılarak diğer merkezden de pay alır. Nihai 

dağıtım yine  esas merkezlere yapılacaktır.  

- Matematiksel Dağıtım: Matematiksel denklemler oluĢturularak yine 

karĢılıklı olarak yardımcı maliyet merkezlerinin birbirlerine dağıtım yapılarak nihai 

olarak esas sorumluluk merkezine oluĢan endirekt maliyetlerin aktarıldığı yöntemdir.  

- Planlı Dağıtım Yöntemi: Bu yöntemde de karĢılıklı ve matematiksel 

yöntemdeki gibi birbirlerine karĢılıklı gider payı verecek Ģekilde dağıtım yapılır. 

Yalnız bu yöntemin farkı dağıtımda fiili giderler değil önceden bütçelerle belirlenmiĢ 

standartlar alınmaktadır.  

Bu yöntemler içinde sorumluluk muhasebesi uygulamasına en uygun olan 

yöntem planlı dağıtım yöntemidir.  Planlı dağıtım yöntemi önceden belirlenen 

standartların oluĢan fiili giderlerle karĢılaĢtırılarak sapmaların ortaya çıkarılması ve 

bu Ģekilde de endirekt maliyet kontrolü ve diğer merkezlerinde performans ölçümüne 

fayda sağlayacağı için sorumluluk muhasebesine en uygun yöntem olarak 

görülmektedir.(Büyükmirza, 2003; Yükçü, 1999 : 194) Dağıtım belirlenecek bir 

yükleme ölçütü ile gerçekleĢtirilebilecektir. Hastane iĢletmelerinde yardımcı 

sorumluluk merkezlerinden esas sorumluluk merkezlerine maliyet dağıtımı 

yapılırken Ģu dağıtım ölçütleri kullanılabilir.  
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Tablo 3.8. :  Maliyet Dağıtım Ölçütleri 

 

Dağıtılan maliyet Dağıtım Anahtarı 

1. Bina   ve   sabit   ekipman amortismanı 

2. TaĢınabilir Ekipmanın Amortismanı 

Kapladığı alanın metrekaresi 

1. Metrekare 

2. BirikmiĢ maliyet 

Satın alma 1. Her   departmanın   kullandığı   hizmet  ve 

malzemenin maliyeti 

2. Diğer direkt giderler 

ÇamaĢırhane ÇamaĢır ağırlığı 

Eczane istenen ilacın parasal değeri 

Otel hizmetleri 1. Hizmet saati 

2. Temizlene Alanın Metrekaresi 

Tıbbi kayıtlar 1. Kayıtlara harcanan tahmini süre 

2. Hasta günü sayısı 

3. Hasta kabul sayısı 

Satılan Yemeğin Net Maliyeti 1. Hizmet edilen yemek sayısı 

2. ÇalıĢan sayısı 

Diyet Öğün adedi 

Yönetim Personel sayısı 

Hasta sayısı 

Terzihane 1. Adet olarak dikilen parça miktarı 

2. Dikilen metre olarak miktar 

ArĢiv 1. ĠĢlem sayısı 

2. Dosya sayısı 

Ameliyathane 1. Ameliyat sayısı 

2. Ameliyathanenin kullanılma saati 

Kan bankası Verilen her 500 cc .lik kan miktarı 

Sıhhi tesisat 1. KW. Saat 

2. Radyatör adedi 

Anestezi 1. Hizmet edilen hasta adedi 

2. Anestezi için kullanılan saat 

E.K.G Tetkik adedi 

Röntgen Film adedi 

Hasta kabul GiriĢ sayısı 

HemĢire HemĢire saati 

HaberleĢme Telefon sayısı 

Elektrik Ampul,M2 baĢına kilovat,ekipmanın saatlik kilovat 

harcaması 

Sigorta ve vergi Varlıkların değeri, iĢgal edilen m2 

Kafeterya Departmandaki çalıĢan sayısı,kafeterya kullanan 

çalıĢan sayısı 

Kaynak: ESMERAY Azize, Hastanelere Özgü Maliyetlendirme Yöntemleri Fiyatlandırma 

Kararları  Ve Türkiye Uygulamaları, Erciyes Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Mart 2006,S.61; 

JOHNSON Glenn L.; CENTRY James A., FINNEYAND Miller’s Principles Of Accounting 8th 

Edition, Prentice -Hall Inc Englewood Cliffs, New Jersey 07632,London-1980,S,621 

Yukarıdaki dağıtım ölçütleri kullanılarak yapılacak planlı dağıtım yöntemini 

bir örnekle açıklamamız uygun olacaktır(Yükçü, 1999 : 194); hastane iĢletmesinde 
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üç yardımcı ve fonksiyonel hizmet üretim merkezi (Yönetim, Kat hizmetleri, 

ÇamaĢırhane) ile 2 esas sorumluluk merkezi ( yeni doğan çocuk ve Kadın Doğum) 

bulunmaktadır. Hastane iĢletmesindeki hizmet gider yerlerindeki tahmini giderler ve 

dağıtım anahtarları aĢağıdaki gibidir.  

Yardımcı Hizmet Gider Yeri Standart 

Maliyetler 

Dağıtım Anahtarları 

Yönetim 2.300.000 Hasta günü Sayısı 

Kat hizmetleri 2.900.000 M
2
 

ÇamaĢırhane 2.400.000 ÇamaĢır ağırlığı (kg) 

Hasta gün sayısına göre önceden yapılan bütçe çalıĢmalarında,  ikinci 

dağıtımdan sonra ortaya çıkan standart ve fiili giderler arasındaki farkların dağıtımı 

aĢağıdaki oranlara göre esas üretim gider yerlerine dağıtılacaktır.  

Kadın doğum Sorumluluk Merkezi            % 60 

Yeni Doğan Çocuk Sorumluluk Merkezi    % 40 

Ġkinci Dağıtımla Ġlgili Dağıtım anahtarları ve fiili tutarlar aĢağıdaki gibi 

oluĢmuĢtur. 

Tablo 3.9. : Maliyet Dağıtım Örneği Dağıtım Bilgileri 

  Direkt maliyetler Dağıtım 

anahtarı 

Hasta gün 

sayısı 

M
2
 ÇamaĢır  

ağırlığı  

Yardımcı hizmet merkezleri 

Yönetim 2.000.000 Hasta sayısı  200.000 1.000 7500 

Kat Hizmetleri 1.300.000 M
2
 250.000 4.000 80.000 

ÇamaĢır  1.100.000 kg 200.000 8.000 5000 

Ara toplam 4.800.000   650.000 13.000 92.500 

            

Esas Sorumluluk Merkezleri 

Kadın Doğum 4.500.000   350.000 9.000 50.000 

YDÇ 2.500.000   250.000 4.500 35.000 

Ara toplam 7.000.000   600.000 13.500 85.000 

Genel toplam 11.800.000   1.250.000 26.500 177.500 

Kaynak: DRUMMOND Michael F. SCULPHER Mark J., TORRANCE George W., O’Brien 

J.Bernie,  STODDART GregL., Methods for the Economic Evaluation  of Health Care Programmes,  

Oxford University Press INC, Third Edition, Newyork – 2005, s 79- 80den uyarlanmıĢtır. 
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Standart olarak belirlenen giderler dağıtım anahtarlarına göre esas ve yardımcı 

sorumluluk merkezlerine dağıtılmalıdır. Fakat bu dağıtım gerçekleĢtirilirken dağıtımı 

yapılan gider yeri kendine dağıtım yapmayacağına göre bu merkeze ait  oluĢan 

dağıtım ölçü değeri toplamdan çıkarılmalıdır. 

Yardımcı Üretim Gider Yerleri Yükleme ölçüleri, Yükleme Hadleri ve 

Yüklenen tutarlar Ģu Ģekilde oluĢmuĢtur.  

  yönetim kat hizmetleri çamaĢırhane 

kadın doğ. 350000 2,19 766667 9000 128,89 1160000 50000 13,91 695652 

yeni doğan 250000 2,19 547619 4500 128,89 580000 35000 13,91 486957 

Yönetim      1000 128,89 128889 7500 13,91 104348 

kat hizmet. 250000 2,19 547619       80000 13,91 1113044 

çamaĢırhane 200000 2,19 438095 8000 128,89 1031111       

toplam 1050000 2,19 2300000 22500 128,89 2900000 172500 13,91 2400000 

 

Planlanan giderlerin dağıtımından hemen sonra standart değerlerle fiili değerler 

arasındaki sapmaların hesaplanması gerekmektedir.  

Yönetim merkezi 

Direkt dağıtılan maliyetler : 2.000.000 

Kat hizmetlerinden             :   128.889 

ÇamaĢırhaneden                 :   104.348 

Toplam                               :  2.233.237 

Yönetim bölümü için bütçelenen gider 2.300.000 $ buna karĢılık  fiilen 

yüklenen gider toplamı 2.332.237  $ olarak bulunmuĢtur.  Bu durumda yönetim 

bölümünde bütçelenen giderlere göre gerçekleĢen gider arasındaki fark 66.763 $ 

olarak bulunmuĢtur.  

Diğer yardımcı hizmet gider yerlerinin farkları da Ģu Ģekildedir.  

Gider Yeri Standart Fiili  Fark Net Fark 

Yönetim 2.300.000 2.233.237 66.763 

- 163.106 
Kat 

Hizmetleri 

2.900.000 2.960.663 -60.663 

ÇamaĢırhane 2.400.000 2.569.206 -169.206 

Ve daha sonra 163.106$  negatif fark esas üretim merkezleri için önceden 

belirlenmiĢ oranlar doğrultusunda dağıtılır.  

Kadın ve Doğum   = 163.106 x 0,60    =   97.86     
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 Yeni Doğan           = 163.106 x 0,40  =    65,24      

Sonuç tablosu Tablo 3.10 daki  gibi oluĢacaktır.  

Tablo 3.10. Maliyet Dağıtım Örneği Sonuç Tablosu 

                                                           
    
 Yönetim 

Kat 

Hizmeti ÇamaĢırhane 

Ara 

Toplam 

 

Fark.Dağ.   Toplam 

 
Standart     
     gider               

            

2.300.000      

         

2.900.000      

         

2.400.000            

  
            

1.050.000      

              

22.500      

            

172.500            

 

 Yükleme had 2,2 128,9 13,9 

      

D
irek

t G
id

er 

Kadın 

Doğum 

4.500.000                

766.667      

         

1.160.000      

            

695.652      7.122.319 

      

97.863      7.220.182 

YDÇ 2.500.000                

547.619      

            

580.000      

            

486.957      4.114.576 

      

65.242      4.179.818 

Yönetim 2.000.000 

 -  

            

128.889      

            

104.348      2.233.237     

Kat 

Hizmetleri 

1.300.000                

547.619       -  

         

1.113.043      2.960.663     

ÇamaĢır  1.100.000                

438.095      

         

1.031.111      

                      

-        2.569.206     

toplam 11.400.000             

2.300.000      

         

2.900.000      

         

2.400.000      

           

19.000.000        11.400.000 

Tablo 3.10. da görüldüğü üzere iki kar merkezinde yardımcı sorumluluk 

merkezlerinden gelen ve kontrol edilemeyen giderler dağıtıma tabi tutulmuĢ ve bu iki 

merkezde toplanmıĢtır. Bu dağıtım sırasında diğer yöntemlerden farklı olarak 

standartlarla filli durum karĢılaĢtırılarak sapmalar belirlenmiĢ ve önümüzdeki dönem 

için sapmaların en asgariye indirgenmesine yönelik bir veri elde edilmiĢtir.  

Bundan sonraki safhada sorumluluk merkezi tabanlı olarak maliyetler maliyet 

kontrolünün devam edeceği sorumlu merkezlerde toplanmıĢtır. Kadın ve doğum kar 

merkezinde oluĢan maliyetlerin genel yapısını Ģekilde görmekteyiz.  
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ġekil 3.10. :Maliyet Merkezinde OluĢan Toplam Maliyetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Burada toplam maliyetler gösterilirken kadın doğum  kar merkezindeki 

maliyetlerin içinde maliyet kontrolünün ve performans değerlemesinin yapılabilmesi 

için kontrol edilebilir ve kontrol edilemez maliyetlerin ayrılması gerektiğini ve 

sorumluluk merkez yöneticisinin düzenleyeceği sorumluluk raporlarında da bu 

ayrımı yapacağını belirtmemiz gerekmektedir.  

Genel olarak nitelendirecek olursak direkt malzeme ve direkt iĢçilik maliyetleri 

ağırlıkta kontrol edilebilir gider olarak gösterilecek, endirekt maliyetler de değiĢken 

nitelikte  ise  kontrol  edilebilir  sabit  nitelikte ise  kontrol  edilemez  maliyet   olarak  

Kaynak: FINKLER Steven A., Ward D. Marc,  Cost accounting for health care 

 organizations: concepts and applications, An Aspen Publication,Second Edition,1999,s. 38 

DĠREKT MALZEME MALĠYETLERĠ 

Doğum öncesi muayene amaçlı kullanılan 

malzemeler 

Ameliyatta kullanılan malz.  

Doğum sonrası kullanılan mlz. 

DĠREKT ĠġCĠLĠK 

MALĠYETLERĠ 

Doktor MaaĢları 

HemĢire MaaĢları 

 

Bölümün Dolaylı 

Maliyetleri 

Makina Amortisman 

Nezaretçi Memur ücretleri  

Endirekt Malz. 

Diğer Endirekt maliyetler 

Diğer Merkezlerden Dağıtımla Gelen 

Malieytler 

  

Toplam Kadın Ve Doğum Sorumluluk Merkezi Maliyetleri 
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gösterilecektir. Diğer merkezlerden dağıtımla gelen maliyetler üzerinde sorumlu 

yöneticinin etkinliği olmamasından dolayı kontrol edilemez gider olarak 

gösterilecektir.   

Planlı dağıtım haricindeki diğer yöntemlerde mutlaktır ki hastane 

iĢletmelerinde kullanılabilir yalnız bu yöntemlerin kullanılması ile oluĢan maliyet 

dağıtımı sorumluluk muhasebesinin mantıksal yapısını bir anlamada ihlal etmekte, 

maliyet kontrolü konusunda sorunlar yaĢanabilmektedir. (Young, 2007 : 2) Yine 

gerekli sistemin tam oluĢturulamaması durumunda da, planlı dağıtım yönteminin 

kullanılması durumunda da gerçek anlamda maliyet denetimi sağlanabildiği 

söylenemez.  

Genelde fiili anlamda uygulamalara bakıldığında da hastane iĢletmelerinde 

karmaĢık yapı ve maliyet oluĢturan iĢlevlerin çokluğu genel üretim giderlerinin basit 

bir Ģekilde dağıtılmasına sebep olmaktadır. (Finkler, 1994 : 31) 

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesi sisteminin daha etkin 

kullanılması ve sorumlu yöneticilerin maliyetler üzerindeki etkinliğinin artırılması 

için kontrol edilemeyen bu dağıtımla gelen maliyetler kontrol edilebilir hale 

dönüĢtürülebilir.(Erdoğan, 2010 : 514) 

 Yardımcı hizmet birimlerinden alınan ürün veya hizmet ölçülebilir hale 

getirilirse bu durumda  yardımcı hizmet üretim yerlerinden gelen maliyetler kontrol 

edilebilir maliyet olacaktır. (Örneğin elektrik giderleri için her sorumluluk merkezine 

bir sayaç takılması)  

Sorumluluk merkezlerinde ki maliyet dağıtımı ile ilgili olarak Bir baĢka 

yöntem olarak da transfer fiyatlaması verilebilir. Hastane iĢletmelerinde karmaĢık 

yapı içinde olabildiğince sorumluluk merkezine özerklik verilmesi ile birlikte 

önceden maliyet dağıtımı yapılan yemekhane, çamaĢırhane, kat hizmetleri gibi 

yardımcı maliyet merkezleri birer yapay kar merkezine dönüĢtürülmesi ile birlikte bu 

merkezlerdeki yöneticiler ürünleri için bir transfer fiyatı belirleyecek satıcı,  yapay 

kar merkezi için gelir alıcı merkez  için ise anında maliyet oluĢacaktır.(Zimmerman, 

2008 : 370-371) Bu Ģekilde olabildiğince az ortak maliyetler ortaya çıkacak ve 

sorumluluk muhasebesinin ana amacı olan ürün bazlı değil sorumluluk merkezi bazlı 

bir maliyet sistemi oluĢturulmuĢ olacaktır.  



 

 

175 

Sorumluluk muhasebesi daha öncede ifade ettiğimiz Ģekilde maliyet 

muhasebesine ve hastane iĢletmesindeki uygulanan maliyet muhasebesi sistemine 

ters düĢecek bir sistem olarak nitelenmemelidir. Esas amaç maliyet muhasebesi 

yerine uygulanacak yeni bir maliyet izleme sistemi değil sorumluluk merkezleri 

üzerinde toplanan maliyetlerin kontrolü konusunda üst yönetime yardımcı olacak 

maliyet muhasebesine yardımcı bir uygulama gerçekleĢtirmektir.  

Sorumluluk muhasebesi uygulaması gerçekleĢtirilirken uygulamadaki maliyet 

muhasebesi hedeflerinin dıĢına çıkılmadan olabildiğince maliyetlerin sorumluluk 

merkezlerinde toplanması ve bu Ģekilde maliyet kontrolü sağlanması 

hedeflenmelidir. Amaç maliyetleri en asgari seviyeye indirgemektir. Bunun için de 

maliyet merkezlerindeki yöneticilerin performansları değerlendirilecek esnek 

bütçeler kullanılarak hedeflere ulaĢacak maliyet standartları belirlenecek(Toso, 1989 

: 6) ve fiili rakamlarla karĢılaĢtırmak suretiyle sapmalar hesaplanacak ve bu 

sapmaların en asgari seviyeye indirgenmesine yönelik üst yönetim tarafından astlarla 

beraber hedef çalıĢmalar gerekleĢtirilecektir. ġimdi esnek bütçelemenin 

oluĢturulması ve sorumluluk merkezlerine göre performans değerlendirilmesi 

konusunda bilgiler verilecektir.  

3.7. Hastane ĠĢletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi  Ġle Yönetim 

Kontrol Süreci 

Hastane iĢletmelerinde istenilen hedeflere ulaĢabilmesi etkin bir kontrol ile 

mümkün olacaktır. Yönetim kontrol süreci içinde sorumluluk merkezi yöneticilerinin 

tüm örgüt amaçlarını gerçekleĢtirmeye yönelik olarak baĢarısının ölçümlenmesi ve 

değerlenmesi; yöneticinin yeteneklerinin değerlendirilmesi, gelecekle ilgili kararların 

önceden tahmin edilmesi, baĢarı değerlemesi yapılan sorumlu yöneticinin baĢarısı 

hakkında bilgilendirilmesi, yönetici ile ilgili olarak terfi, baĢka göreve atama, 

ödüllendirme, gibi kararların alınması için bir temel elde edilmesine, sorumluluk 

merkezinin ekonomik bir birim olarak karlılığı ve maliyetlerin kontrol altına 

alınmasına yardımcı olmaktadır. (Bursal ve Ercan, 1992 : 445) 

Günümüzde sağlık iĢletmeleri geliĢen çevresel Ģartlar, rekabetin artması, sağlık 

ihtiyacının ve bilincinin toplumsal anlamda artıĢına bağlı olarak devamlı kendilerini 

yenilemekte ve büyümektedir. Bu büyümeye bağlı olarak hastanelerde yönetim 
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kontrol süreci de daha da esnek bir yapıya kavuĢması gerekmektedir. Hastanelerde 

esnek yapının oluĢturulmasına yönelik merkezkaç bir yapıda bir oluĢuma gidilerek 

sorumluluk merkezlerine ayrılmalı ve bu Ģekilde etkin bir yönetim kontrol süreci 

oluĢturulmalıdır. (Gider ve Akar, 2000 : 186-187) 

Hastane iĢletmelerinde etkin bir yönetim kontrol süreci 4 aĢamadan oluĢur. 

(Clevelerly vd., 2011 : 359; Young, 2003 : 256)  bu aĢamalar; 

 Programlama 

 Muhasebe bilgi sistemi  

 Esnek bütçe 

 Performansların değerlemesi  ve sorumluluk raporlarıdır.   

 

Programlama :  Programlama hastane iĢletmelerinin faaliyet sebeplerini ve 

boyutunu belirleyen ve bu belirlenen iĢlevlerini gerçekleĢtirilmesi için hedef ve 

amaçların ortaya konulduğu yönetim kontrol aĢamasıdır. Bu aĢama üst yönetim 

tarafından gerçekleĢtirilecek hastanenin demokratik bir sistem bütünlüğü içinde 

merkez kaç bir yapılanma sağlaması durumunda mümkün olduğunca diğer 

kademelerden de sorumluluk merkez yöneticileri bu aĢamaya dahil edilecektir. Bu 

aĢamada hastane iĢletmesinin geleceğine dönük alınacak kararların planlaması ve 

programlanması gerekmektedir. Programlama kavramı ile planlama kavramı 

birbirinin yerine de kullanıldığı görülen iki kavram olsa da bu iki kavramı 

birbirinden ayıran en önemli fark zaman açısındandır. Genelde planlamalar kısa 

vadeli yapılırken programlar 3- 5 yıl arası hedeflenmektedir. (Clevelerly vd., 2011 : 

359)  

Programlama aĢamasında mevcut sorumluluk merkezleri için sorumluluk merkez 

yöneticileri de bu aĢamaya dahil edilerek her bir sorumluluk merkezleri için planların 

ortaya konulması gerekir.(Young, 2003 : 256)  

Programlama aĢamasında  bir diğer karar aĢaması da yeni yatırım sürecinde 

ortaya çıkmakta ve yatırım kararı alınırken üst yönetimle birlikte yatırım merkez 

yöneticileri de bu aĢamaya dahil edilmesi gerekmektedir.  
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Yatırım kararlarına örnek olarak hastanenin 10 odalı bir sağlık merkezi açması , 

yeni bir poliklinik kurma veya mobil sağlık tarama hizmeti sunan bir birimin 

kurulması örnek gösterilebilir. (Clevlerly vd., 2011 : 359) 

Muhasebe Bilgi Sistemi : Yönetim kontrol aĢamasının operasyon aĢaması 

muhasebe bilgi sistemine dönem içinde oluĢan girdi ve çıktı bilgilerinin depolanması 

ile baĢlayacaktır. Muhasebe bilgi sisteminin etkin kontrol sürecine yardımcı 

olabilmesi için bu bilgilerin oldukça dikkatli bir Ģekilde girilmesini gerektirir. 

(Clevelerly vd., 2001 : 360) Bu aĢamada ilerleyen safhalarda gerçekçi bilgilere 

ulaĢılabilmesi için muhasebe sisteminin sorumluluk muhasebesine uygun bir Ģekilde 

yürütülmesi ve özellikle sorumluluk merkezlerine göre muhasebe bilgilerinin 

iĢlenmesi sağlanmalıdır.  

ĠĢletmelerde Sorumluluk muhasebesine yönelik muhasebe bilgilerinin 

düzenlenmesi hastane iĢletmelerine iki temel avantaj sağlayacaktır. (Myers ve 

Brealey, 2000 : 325) 

 Sorumluluk muhasebesi ile sorumluluk merkezlerinden alınacak  verilere 

dayalı performans ölçütleri, sahipler açısından bakıldığında beklentilere dayalı 

performanslardan daha çok kesinleĢmiĢ performansları gösterecektir. Muhasebe 

verileri kullanılarak yapılan bu denli ölçümlerle iĢletmenin bir bütün olarak 

kesinleĢmiĢ performansının değerlendirilmesi de mümkün olabilecektir.  

 Sorumluluk merkezlerinden alınan muhasebe verilerine dayalı performans 

ölçütleri, sorumluluk alanları belirlenmiĢ olan merkezlerdeki  orta ve alt seviyedeki 

yöneticilerin performanslarının değerlendirilmesine de olanak sağlayacaktır.  

Hastane iĢletmelerinin  sorumluluk muhasebesine uygun Ģekilde dönem içinde 

muhasebe bilgi sistemini uygulamaya geçirmesi sorumluluk raporlarında oluĢacak 

fiili değerlerin gerçekliğini sağlayacaktır. Bu gerçek bilgiler etkin bir performans 

değerlemesini oluĢturması açısından önemlidir. Muhasebe bilgi sisteminin hastane 

iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesine yönelik uygulanması ile ilgili bilgiye 

önceki bölümlerde değinilmiĢtir.  
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3.7.1. Sorumluluk Muhasebesi Ġle Yönetim Kontrol Sürecinde Önemli 

Bir AĢama Bütçeleme 

Hastane iĢletmeleri toplumsal anlamda vermiĢ olduğu hizmetlerden dolayı 

ticari iĢletmelere göre daha karmaĢık yapıda iĢletmelerdir. Bu yüzden hastane 

iĢletmelerinde bütçe çalıĢmaları bu karmaĢık yapıyı düzenlemek için önemli fayda 

sağlayacaktır. Özellikle merkezkaç bir yönetim sergileyerek bütçelerin, oluĢturulan 

her sorumluluk merkezi için ayrıca düzenlenmesi hastane iĢletme üst yönetiminin 

karar alma ve kontrol sürecine de yardımcı olacaktır. 

Hastane üst yönetiminin merkezkaç bir yapıda dinamik bir sistem olan hastane 

iĢletmelerinde belirlenen merkezlerdeki faaliyetleri devamlı olarak izleme ihtimali 

çok zayıftır. Yönetim sürecinde belirli bir tecrübeye sahip merkez yöneticilere 

verilen yetkileri organizasyonun genel hedef ve amaçlarına uygun Ģekilde 

gerçekleĢip gerçekleĢmediğinin belirlenmesi denetim ve kontrol ile mümkün 

olacaktır ki sorumluluk raporları bu denetim için üst yönetime önemli faydalar 

sağlayacaktır. Denetim ve kontrol sürecinde merkezden beklenen hedeflerin öncelikli 

olarak organizasyonun genel hedeflerine uygun ve ulaĢılabilecek bir hedef olarak 

sorumluluk merkez yöneticisine sunulması bir anlamda hem üst yönetimin 

sorumluluk raporları ile kontrolünü sağlayacak hem de sorumluluk merkez 

yöneticisinin önceden belirlenen hedeflere uyma güdüsü kendisi için bir oto kontrol 

sağlayacaktır. Bütçeleme bunun için gereklidir.  

Maliyet kontrolü ve performans değerlemesine yönelik bütçelerin; Amerikan 

Hastaneler Birliği tarafından belirlenmiĢ sağlık yöneticileri tarafından kabul edilen 4 

ana amacı belirtilmiĢtir. Bunlar; (Cleverly, 2011 : 360) 

 Hastane planlarının ve politikalarının yazılı olarak niceliksel Ģekilde ifade 

edilmesi gerekmektedir.  

 Planlara uygun finansal baĢarının değerlendirilebilmesi için bir temel 

oluĢturması gerekmektedir.  

 Maliyet kontrolünün sağlanabilmesi için bir araç teĢkil etmelidir.  

 Organizasyonun tamamında maliyet kontrolüne uygun bir harcama eğilimi 

oluĢturmalıdır.  
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Burada da görüldüğü gibi hastaneler planlı bir Ģekilde faaliyetlerini 

yürütebilmesi niceliksel verilerle mümkün olabilecek bu veriler ise muhasebe kanalı 

ile sağlanabilecektir. Muhasebe verileri ise en etkin Ģekilde sorumluluk merkezlerine 

bölünen hastanelerde her bir bölümde ortaya çıkacak maliyet verileri ile 

sağlanacaktır. Yine bu merkezlerin değerlendirilmesinde de bütçeler performans 

değerlendirmesine  katkıda bulunmalı ve aynı zamanda bütçeler maliyet kontrolünü 

de en küçük birimler aracılığı ile sağlanabilecek Ģekilde mümkünse her bir 

sorumluluk merkezi için ayrı Ģekilde yapılmalıdır. Son olarak hastane iĢletmelerinde 

bütçelerin sağlayacağı fayda her bir merkez için oluĢturulacak bütçe standartları ile 

performans değerlemesine tabi tutulacak yöneticilerin bu standartları aĢmamaya özen 

göstermeleri sonucunda harcama eğilimleri de önceden kontrol altına alınabilecektir.  

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk merkezlerinde oluĢturulacak bütçeler gelir 

ve harcama bütçeleri olacaktır. Sorumluluk merkezlerinin bütçeleri ile üst yönetimin 

bütçeleme de  izleyeceği yol aĢağıda belirtilmiĢtir.  

ġekil 3.11. : Hastane ĠĢletmelerinde Ġzlenecek Bütçe Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DıĢarıdan sağlanan bilgiler 

 

ĠġLETME BÜTÇESĠ (KAR PLANLAMASI) 

 GELİR BÜTÇESİ 

 HARCAMA BÜTÇESİ 
(sorumluluk merkezlerinde yapılacak ) 

 

NAKĠT BÜTÇESĠ 

 Faaliyet kaynaklı nakit 

 Yatırım için nakit 

 Finansman için gerekli nakit 

TAHMĠNĠ BĠLANÇO 

 Aktifler 

 Pasifler 

 Net varlıklar( varlıkların özsermaye ile 
finanse edilen kısmı) 

Yönetsel amaç ve hedefler 

 

SERMAYE BÜTÇESĠ  

 Varlıkları satın alma ve satma 
planları  

 Finansal planlar 

KAYNAK : WOLPER Lawrence F. Health care administration: planning, implementing, 

and managing organized delivery Systems ,Jones and Barlett Publishers Inc, Fourth Edition, 

London, 2004s.204 
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Kapsamlı bir bütçe, önceliklerin belirlenmesinde kaynakların tahsisinde ve 

finansal performans izleme için bir çerçeve sunmaktadır. Sağlık iĢletmesinin genel 

bütçesi sorumluluk merkezlerinin oluĢturduğu bütçelerden faydalanacaktır. 

Organizasyon içinde sorumluluk merkezlerinin öncelikli olarak sorumlu olduğu 

bütçeler gelir ve gider bütçeleridir.  Finansal planlama ve kontrolün ana kalbi iĢletme 

bütçesidir. ĠĢletme bütçesi iĢletme için planlama aracı olarak önemli olsa da bu 

önemi doğru değerlendirilmesi ile paraleldir. (Wolper, 2004 : 207)
 
  

Konumuzun alanını geniĢletmemek için ġekil 3.11 de belirtilen bütçelere 

girilmeyecektir. Yalnız sorumluluk merkezlerinde düzenlenmesi gereken bütçeler 

açısından bakıldığında bu bütçelerin esnek bütçelemeye uygun olarak hazırlanması 

önemli bir konudur. Bu bakımdan esnek bütçeleme konusunu ifade etmemiz gerekir.  

3.7.1.1. Hastane ĠĢletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi Uygulanabilirliği 

Açısından Esnek Bütçeler  

 Hastane iĢletmelerinde bütçeler sabit ve esnek bütçeler olmak üzere iki farklı 

Ģekilde oluĢturulabilir.(Uslu, 1982 : 84) Hastane iĢletmelerinde her iki Ģeklide de 

bütçe düzenlenebilir. Yalnız sağlık iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesi 

uygulaması gerçekleĢtirilecekse esnek bütçe uygulanması daha uygun olacaktır. Sabit 

bütçelere göre esnek bütçe uygulanmasının avantajları Ģunlardır.  

Sabit bütçeler tek bir değer üzerinden düzenlenen bütçelerken esnek bütçeler 

çeĢitli faaliyet değerlerinde düzenlenen bütçelerdir. Bu yüzden gerçekleĢen değerler 

ve bütçe değerlerine yönelik planlanan hedeflere yakın sonuçlar ve daha az sapma 

değerlerinin oluĢumu sağlanacaktır. (Zietlow, 2007 : 276)  

Aynı zamanda hastane iĢletmelerinin matriks yapısının düzenlenmesi için 

gerekli olan sorumluluk muhasebesinin amaçlarının gerçekleĢtirilebilmesi için de 

esnek bütçelemenin kullanılması gerekir. Çünkü esnek bütçeler performans 

değerlemesi için daha adilane sonuçlar ortaya koymakta ve aynı zamanda maliyet 

kontrolüne de tam anlamıyla imkan sağlamaktadır.  

Sorumluluk muhasebesinin temel amaçlarından biri olan gider kontrolü 

bütçelerin esas amaçlarından da birini oluĢturmaktadır.(Joshi, 2003 : 737) Maliyet 

kontrolü esnek bütçeler de, sabit bütçelere göre daha dinamik bir yapıda 
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oluĢturulduğu için sorumluluk muhasebesi uygulayan  iĢletmelerde esnek bütçenin 

uygulanması daha uygun olacaktır. (Üstün, 1998 : 130)  

Hastane iĢletmelerinde esnek bütçelerin uygulanabilmesi için öncelikli olarak 

Ģu düzenlemelerin yapılması gerekir. (Uslu, 1982 : 107) 

 Ġlgili departmanın girdi ve çıktısı arasında direkt bir iliĢki olmalıdır.  

 Departmanın çıktısının ölçülebilir olması gerekmektedir. Örneğin ar-ge 

faaliyetleri ve yönetim faaliyetleri için esnek bütçe uygulaması olanaksızdır. 

 Girdi ve çıktı arasındaki iliĢki kısa vadeli olmalıdır. 

Belirtilen koĢulların sağlanması ile esnek bütçeler her türlü faaliyetler için 

sorumluluk     muhasebesi     uygulayan     iĢletmede     kullanılır. Eğer   bunlar 

gerçekleĢtirilemiyorsa bu durumda iĢletme sabit bütçe uygulamak zorunda kalacaktır. 

Hastane iĢletmelerinde esnek bütçelerin uygulanmasının önündeki en önemli 

engel girdi çıktı iliĢkisinin belirlenmesi ve ölçülmesidir. Merkezi bir Ģekilde yönetilen 

hastanelerde bu iliĢkiyi tam olarak ortaya koyabilmek zordur.Örneğin acil kliniğine 

baĢ ağrısı Ģikayeti ile gelen bir hasta acilde tedavi edilerek gönderilebilir. Fakat 

nörolojik bir rahatsızlığa sebep verecek bulgunun tespit edilmesi  durumunda servise 

yatan aynı hasta süreç içinde ameliyat edilmesi veya aylarca tedavi edilmesi 

durumunda çıktı süreci uzayacaktır. Sorumluluk muhasebesinin uygulanması 

durumunda sorumluluk merkezlerinde bu iliĢkinin belirlenmesi ve ölçülebilmesi daha 

mümkün olacaktır.  

Sorumluluk merkezlerine göre bütçenin uygulama aĢamasında öncelikli olarak 

kapasitenin saptanması uygun olacaktır. Bunun için hastane iĢletmesi kapasite 

ölçüsünü belirlemesi gerekir. Sorumluluk merkezleri açısından kapasite ölçüsü her 

sorumluluk merkezinde farklılık gösterebilir. Örneğin poliklinikler için giren hasta 

sayısı servisler için yatan hasta sayısı, laboratuar için tetkik sayısı, kapasite 

belirlemede kullanılacak faaliyet ölçüleridir. Yukarıdaki Ģartları oluĢturabilen hastane 

iĢletmelerinde esnek bütçeleme tablo halinde ayrı faaliyet değerleri üzerinden 

oluĢturulabileceği gibi esnek bütçe denklemi ile de oluĢturulabilir.  

Hastane iĢletmesinde bulunan bir maliyet merkezinin toplam maliyet denklemi 

Ģu Ģekilde oluĢturulacaktır.
 
(Hansen ve Mowen, 1992 : 690) 
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TM =  ax + b  
11

 

TM =  Toplam Maliyetleri 

b     =  Toplam Sabit Giderleri 

a      = Faaliyet baĢına birim değiĢken gideri 

x      = Faaliyet hacmini  ifade etmektedir.  

Esnek bütçeler çeĢitli faaliyet hacimlerinde düzenlendiği için sabit bütçelere 

göre bütçelenen faaliyet rakamları ile gerçekleĢen faaliyet rakamları karĢılaĢtırılması 

bu bütçelerde mümkün olacaktır. (Vraciu, 1979 : 136)  

Bu durumda yarı değiĢken veya yarı sabit nitelikli giderin içeriğini oluĢturan 

değiĢken ve sabit nitelikli gider birbirinden ayrılmalıdır.  

Hastane iĢletmesinde bulunan maliyet merkezinde esnek bütçeleme de dikkat 

edilecek bir durum giderlerin sabit ve değiĢken olabileceği gibi yarı sabit ve yarı 

değiĢken nitelikte de olabileceğidir. Gider kalemleri içinde yer alan  yarı değiĢken 

giderlerin sabit ve değiĢken kısımları belirli yöntemler aracılığıyla belirlenir. Yarı 

değiĢken giderlerin sabit ve değiĢken kısımlarının ayrılmasının sorumlulukların 

belirlenmesi açısından taĢıdığı önem ortadadır. (Uslu, 1982 : 104-107) Sabit kısımlar, 

ilgili yöneticinin sorumluluğunda olmayabilir. Buna karĢılık, değiĢken kısımlar, 

genellikle ilgili yöneticinin sorumluluğundadır. Ancak, bu durum da temel bir kural 

olarak kabul edilmemelidir.
 
DeğiĢken giderlerin ilgili yöneticinin sorumluluğuna 

sokulmasının nedeni Ģu Ģekilde özetlenebilir. DeğiĢken giderler, faaliyet hacmiyle 

birlikte değiĢen giderlerdir. Bir gider merkezinde, faaliyet hacmi ölçüsü olarak hangi 

ölçü birimi seçilmiĢse, bu faaliyet ölçüsüne göre belirlenen kapasiteye ulaĢılıp 

ulaĢılmadığını en yakından kontrol edebilecek olan yönetici, sorumluluk merkezi 

yöneticisidir. ġu halde, yöneticinin değiĢken giderler üzerinde önemli etkisi vardır. 

                                                 

11
 Hansen ve Mowen’ in adı geçen kitabında formül Y=F+VX olarak ifade edilmesine rağmen genelde 

türkçe literatürlerde kullanıldığı Ģekilde ve çalıĢmanın geneline uygunluk açısından notasyonları 

ifade eden harfler değiĢtirilmiĢtir.   
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(Uslu, 1982 : 104-107) ĠĢte bu varsayımdan hareket edildiğinde, değiĢken giderler, 

genellikle ilgili yöneticinin sorumluluğuna sokulmaktadır. 

Esnek bütçelerin düzenlenmesi için, gerekli olan aĢamalar tamamlandıktan 

sonra, bu aĢamalarda elde edilen verilerden yararlanılarak bütçede yer alacak olan 

rakamlar elde edilir. 

Örneğin dahiliye servis merkezinde çalıĢan 3 hemĢirenin maaĢı sabitken hasta 

sayısının belirlenen bir oranı geçmesi durumunda gece nöbetine kalmak zorunda 

kalan bir hemĢirenin fazla mesai ücreti yarı değiĢken bir gideri oluĢturabilecektir.  

Esnek bütçelerin sorumluluk merkezlerinde oluĢan maliyetlere uygulanması ile 

ilgili bir örnek aĢağıda verilmiĢtir.  

Geçen dönemde 1000 hasta randevusu karĢılığı,  sorumluluk merkezinin 

maliyet yapısı tablo 3.11 de görüldüğü gibi oluĢmuĢtur.  

Tablo 3.11 : Esnek Bütçeleme Örneği Maliyet Değerleri  

1000 hasta randevu sayısına göre bütçelenen değerler 

Harcama değerleri  Hesaplar 

DeğiĢken maliyet Hasta için kullanılan malzeme 40.000 

Yarı değiĢken maliyetler HemĢire ücretleri  120.000 

Sabit maliyetler 

MaaĢlar 60.000 

Yardımcı birim maliyetleri 5.000 

Sigorta 4.000 

Amortisman 15.000 

Toplam maliyetler  244.000 
Kaynak: ZIETLOW John, HANKIN Jo Ann, SEIDNER Alan, Financial Management For 

Nonprofit Organizations Policies And Practices,  John Wiley & Sons. Inc.New Jersey -2007,  S.276 

Buna göre önümüzdeki dönem için maliyet merkezinde esnek bir bütçe 

uygulaması için esnek bütçe denklemi Ģu Ģekilde oluĢturulmalıdır. (Zietlow vd.,  

2007 : 276) 

Hasta malzeme harcamaları = 40 x ( hasta hedefi) 

 

HemĢirelere verilen ücretlerin hiçbir hasta olmasa da yapılan anlaĢma gereği 

20.000$ bir sabit ödeme yapılacağı düĢünüldüğünde hizmetle direkt ilgili olan  

hemĢire ücretlerinin değiĢken kısmı 100.000 $ olarak belirlenecektir. Dahiliye 

maliyet merkezinde  
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DeğiĢken birim maliyet değeri  = 100.000$/1.000 = 100$ olacaktır. 

 

Buna göre yarı değiĢken maliyetle ilgili esnek bütçe formülü; 

100 x (Hasta Sayısı) + 20.000  

Ģeklinde belirlenecektir.Yukarıdaki Ģekilden yararlanarak toplam sabit maliyetler 

84.000$ dır. Buna göre dahiliye maliyet merkezine ait esnek bütçe formülü Ģu 

Ģekilde oluĢmaktadır. (Zietlow vd.,  2007 : 277) 

Hasta için yapılan malzeme maliyeti             40 x (hasta sayısı) 

Direkt hizmetle ilgili hemĢire ücretleri          100 x (hasta sayısı)   +   20.000 

Toplam  sabit maliyetler                                                                        84.000 

Dahiliye bölümü Esnek bütçe formülü          140 x (hasta sayısı)      + 104.000 

 

olarak Ģekillenecektir. ġimdi faaliyet olarak gerçekleĢmesini beklediğimiz hasta 

randevu sayısının 2000 olduğunu düĢünürsek ; 

Esnek bütçeye göre dahiliye servis merkezinin toplam maliyet bütçesi  

140 x (2.000) + 104.000 = 280.000 + 104.000 = 384.000 $  

olarak gerçekleĢmesi beklenebilir  

Esnek bütçe sayesinde sorumluluk merkez yöneticisi farklı hasta sayısı 

değerlerine bu formülasyon sayesinde aktif olarak bütçe değerleri üzerinde değiĢiklik 

yapabilme imkanı bulmaktadır. Hastane yöneticisi, oluĢacak farklı miktarlar  ile ne 

kadarlık maliyetler çıkacağı konusunda bilgi sahibi olabilecektir. Ayrıca görüldüğü 

gibi formüle edilen bu hesaplamalar sonucunda gelecekte ortaya çıkabilecek çevresel 

bir etken sonucu bütçe anında revize edilebilecektir.(Vraciu, 1979; 136-137) Aynı 

zamanda gerçekleĢen faaliyet değerleri ile esnek bütçe ile ulaĢılan değerler, anında 
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karĢılaĢtırılarak daha adilane bir performans değerlemesi de gerçekleĢtirmek 

mümkün olacaktır. 

 Hastane iĢletmesinin bütçe uygulaması, önceliklerin belirlenmesinde 

kaynakların tahsisinde ve finansal performans izleme için bir çerçeve sunacaktır. 

Özellikle yönetim kontrol süreci içinde performans değerlemesi için sapmaların 

gerçeği yansıtması beklenecektir. Bu sapmaların gerçeği yansıtması sorumluluk 

merkez yöneticisinin adilane Ģekilde değerlendirilmesi demektir. Bu yüzden 

bütçelerin düzenlenirken sabit Ģekilde değil esnek Ģekilde hazırlanması 

beklenir.(Üstün, 1998 : 130)  

Diğer durumda performans açısından yanıltıcı sonuçlar verecektir. (Wolper, 

2004 : 207)
 
Örnek bir uygulama ise Ģu Ģekildedir; örneğin 1000 hasta sayısı olarak 

hesaplanan, hasta baĢına 100$ gelir beklenen, toplam sabit giderleri 70.000$ 

değiĢken maliyet 25 $ olarak hesap edilen bir iĢletmenin, oluĢturulan iĢletme 

bütçesine karĢın yıl sonunda oluĢan fiili geliri 109.000$ olmuĢ ve hastaneye 1100 

hasta sayısı giriĢi olmuĢtur. Tahakkuk eden sabit giderler 72.000$  ve toplam 

değiĢken giderleri ise 30.000 $ olarak oluĢturulmuĢtur. (Wolper, 2004 : 207) 

Sağlık merkezi bütçesini statik bütçe olarak düzenlemesi durumunda maliyet 

bilgileri tablo 3.12 de sunulmuĢtur.  

 

Tablo 3.12  : Statik Bütçeleme Tablosu 

 Statik bütçe gerçekleĢen Sapma 

Hasta sayısı 1.000 1.100 100 

Hasta gelirleri 100.000 109.000 9000 

ĠĢletme harcamaları    

DeğiĢken maliyet 25000 30000 (5000) 

Sabit maliyet 70000 72000 (2000) 

Toplam maliyet 95000 102000 (7000) 

ĠĢletme geliri 5000 7000 2000 

KAYNAK : WOLPER Lawrence F. Health Care Administration: Planning, Ġmplementing, 

And Managing Organized Delivery Systems ,Jones And Barlett Publishers Inc, Fourth Edition, 

London,2004s.209 

 

Tablo 3.12 de görüldüğü gibi gerçekleĢen iĢletme faaliyetleri ile 

karĢılaĢtırılan sabit bütçe arasındaki farka göre iĢletme 2.000$ daha fazla gelir elde 

etmiĢ olarak görülmektedir.  
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Esnek olarak hazırlanmıĢ bir performans bütçesi olmuĢ olsa idi gerçekte 

iĢletmenin bütçelenen değerlere göre kar elde etmediği aksine zarar ettiği daha etkin 

olarak görülecektir.  

esnek bütçe formülü;  

Toplam Maliyet Esnek Bütçe Formülü = 25 x + 70.000 => 25 x (1100) +70.000      

                                                               =97.500 $ 

Tablo 3.13: Esnek Bütçeleme ve Statik Bütçeleme KarĢılaĢtırması  

 Statik bütçe Esnek bütçe 

sonucu  

gerçekleĢen Sapma 

Hasta sayısı 1.000 1.100 1.100 0 

Hasta gelirleri 100.000 110.000 109.000 (1000) 

İşletme harcamaları 

DeğiĢken maliyet 25000 27.500 30.000 (2500) 

Sabit maliyet 70.000 70.000 72.000 (2000) 

Toplam  Maliyet 95.000 97.500 102.000 (4500) 

ĠĢletme geliri 5.000 12.500 7.000 (5.500) 
Kaynak : WOLPER Lawrence F. Care Administration: Planning, Ġmplementing, And 

Managing Organized Delivery Systems ,Jones And Barlett Publishers Inc, Fourth Edition, 

London,2004s.209 

 

Görüldüğü gibi esnek olarak hazırlanan bütçe değerlerine göre iĢletmenin 

gerçekte 2.000$ kar değil esnek bütçeye göre  5.500 $ lık bir negatif sapma ile  

zararda olduğu görülmektedir.  

Tabolo 3.13. de görüldüğü gibi esnek bütçeler gerçeğe daha uygun bir Ģekilde 

sonuçlar vererek hastane iĢletmesi sorumluluk merkez yönetici hakkında daha reel 

sonuçlara ulaĢılmasını sağlayacaktır.  

Hastane iĢletmelerinde esnek bütçelerin düzenlenmesi ile birlikte dönem 

sonunda gerçekleĢen rakamlarla esnek bütçe değerlerinin karĢılaĢtırılması sonucu 

oluĢacak sapmaların analizi ile birlikte performans değerlemesi yapılacaktır. 

Performans değerlemesinin yapılabilmesi için aynı zamanda dönem içinde etkin bir 

muhasebe sisteminin de uygulanması gereklidir.  
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3.7.2. Hastane ĠĢletmelerinde Sorumluluk Raporları Ve 

Performansların Değerlendirilmesi   

Sorumluluk muhasebesinin ana amaçlarından biri sorumluluk merkezlerinin ve 

sorumluluk merkez yöneticilerinin performanslarının ölçümüdür. Performans 

değerlemesi bir yöneticinin önceden saptanmıĢ standartlarla karĢılaĢtırma ve ölçme 

yoluyla, iĢgörenin iĢteki performansının değerlenmesi sürecidir. (Palmer, 1993 : 9) 

Sorumluluk muhasebesinde ise amaç yalnız iĢgörenin değil belirlenmiĢ olan 

sorumluluk merkezinin performansının da değerlendirilmesi üzerinedir.  

Hastane iĢletmelerinde üst yönetimin faaliyetlerinin kontrolü sürecinde 

sorumluluk merkezi yöneticilerini değerleyebilmeleri, planlanan ve bütçelenen 

değerlerle faaliyetler sonucu gerçekleĢen değerlerin karĢılaĢtırılarak hedeflere ne 

denli ulaĢılabildiğinin belirlenmesi, bütçelenen değerlerle gerçekleĢen değerler 

arasındaki sapmaların belirlenerek gerekli önlemlerin alınması için performans 

değerlemesinin yapılması üst yöneticilere avantaj sağlayacak bir uygulamadır. 

(Robbins ve Decenzo, 2004 : 373)  

 Sorumluluk muhasebesi ile performans değerlemesinin hastane iĢletmelerine 

sağlayacağı  diğer avantajlar  Ģunlardır. (Canman, 1993 : 35-37; Uragun, 1993 :710) 

 Sorumluluk merkezi olarak belirtebileceğimiz kliniklerin örgüt hedeflerini 

anlamalarına imkan verir. Özellikle hastane iĢletmelerindeki en önemli sorunlardan 

birisi  doktorların teĢhis ve tedavi sürecinde maliyetleri ikinci planda tutmalarıdır. 

Sorumluluk merkez yöneticisi olan doktor performans değerlemesinden dolayı 

optimum faydayı sağlayacak maliyet hedefini gerçekleĢtirmeye çalıĢacaktır. 

  Performans değerlemesinin yapılamamasının en önemli sakıncası üst 

yöneticilerin çalıĢanları ve bölümleri hakkında geri dönüĢ alamamalarıdır.(Aslan, 

2004 : 601-602) Performans değerlemesi ile yöneticilerin sorumluluk 

merkezlerindeki görevlerini hangi düzeyde yerine getirdikleri saptanabilir.  

 GeçmiĢ dönemlerdeki performans değerleri ile cari dönem performans 

değerleri arasındaki sapmaların belirlenmesi ile birlikte değerlendirme sonucu, 

düzeltici önlemlerin alınmasına yardımcı olur. 
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 Hastane iĢletmelerinde sorumlu merkezlerdeki yöneticilerin tutumlarına 

iliĢkin daha geçerli bilgi kaynağıdır.  

 Hastane iĢletmelerinin karlılığını ve verimliliğini artırmasını sağlar, 

performansı tutturmak için uğraĢ verecek merkez yöneticileri daha aktif çalıĢacak 

sorunların çözümü üzerine eğilecektir.   

 Hizmet kalitesinin yükselmesine yol açar  

 BaĢarının artırılması için teĢvik edici yollar sağlanabilir. 

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk merkezlerinin kurulmasının 3 temel 

özelliği sorumluluk, yetki ve hesap verebilirlik(muhasebe açısından) dir. Bu 

özeliklerin ana amacı içinde performans ölçümü yapılabilmesi için sorumlu 

yöneticinin üzerinde kontrole  sahip olduğu gelir, gider ve yatırım kalemlerinden  

sorumlu tutulması ve bu sorumlu tutulacağı değerlerin oluĢumu  konusunda da hesap 

verebilmesi gerekmektedir. (Zelman vd., 2004 : 400) 

Performans ölçümü için baz alınacak ölçütler organizasyon tarafından 

belirlenecek ve sorumluluk merkezlerinde gerçekleĢen değerler ile karĢılaĢtırmak 

sureti ile  sorumluluk raporları kullanılarak üst yönetime iletilecektir.  

Performans ölçümü ve değerlemesi örgüt içinde sorumluluk merkezi tiplerine 

göre farklılık arz edecektir. Dört ayrı Ģekilde baĢarı değerlemesi gerçekleĢtirilmelidir. 

Bunlar; (Bursal ve Ercan, 1992 : 446) 

 Maliyet merkezleri düzeyinde baĢarı değerlemesi  

 Gelir merkezi düzeyinde baĢarı değerlemesi  

 Kar merkezi düzeyinde baĢarı değerlemesi  

 Yatırım merkezi düzeyinde baĢarı değerlemesi  

BaĢarı değerlemesi yukarıdaki sorumluluk merkezlerinden üst yönetime 

ulaĢtırılacak sorumluluk raporları baz alınarak yapılacaktır. Sorumluluk raporları üst 

yönetime analiz ve değerlendirme aĢamasında fayda sağlayacak raporlardır. 

Sorumluluk raporları içinde bütçe rakamları, gerçekleĢen faaliyetler ve sapmalar 

tablo halinde belirtilmektedir. Üst yönetim performans değerlemesini bu raporları 

kullanarak gerçekleĢtirecektir. (Moore ve Jaedicke, 1988 : 299) Sorumluluk 
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merkezlerinin, maliyet, gelir, kar ve yatırım merkezi olmalarına göre verecekleri 

sorumluluk raporları ve bu merkezlerde uygulanacak performans değerlemeleri 

oluĢturdukları değerler doğrultusunda farklı olacaktır.   

3.7.2.1. Maliyet Merkezlerindeki Sorumluluk Raporları Ve Performans 

Değerleme 

Maliyet merkezleri hastane iĢletmelerinde sağlık hizmetinin üretildiği en 

önemli faaliyet merkezleridir. (Cavanaugh, 2004 : 9) Maliyet merkez yöneticisinden 

beklenilen sorumluluk alanı içinde en etkin maliyet kontrolünü sağlamasıdır. Bunun 

için önceden belirlenen bütçe değerlerine uygun hareket etmesi 

gerekmektedir.(Bursal ve Ercan, 1992 : 447) maliyet merkezlerindeki yöneticiler için 

en önemli baĢarı değerlemesi kendilerine verilen sorumluluk alanlarında bu bütçelere 

en uygun faaliyetleri gerçekleĢtirmek olacaktır. Maliyet merkezlerinde sorumluluk 

raporları ile  performans değerlemesi yapılacağında sorumluluk raporlarında kontrol 

edilebilir ve kontrol edilemez maliyetlerin ayrı Ģekilde belirtilmesi gerekmektedir.  

Sorumluluk merkezi yöneticinin sorumlu tutulacağı maliyetlerin kontrol 

edilebilirliği  üst yönetim tarafından 3 farklı Ģekilde belirlenir. (Cleverly, 1989 : 104)  

 Maliyetlerin tamamının kontrol edilebilir olarak değerlendirilmesi;  

 DeğiĢken nitelikli giderlerin kontrol edilebilir olarak değerlendirilmesi;  

 DeğiĢken nitelikli giderler yanında yarı değiĢken giderlerin de kontrol 

edilebilir olarak değerlendirilmesi  

Birinci yöntemin kullanılması durumunda sorumluluk merkez yöneticisi 

sorumluluk alanı içindeki oluĢan değiĢken nitelikli giderler yanında sabit giderlerden 

de sorumlu tutulacaktır. Fakat bu durumda maliyet merkezinde oluĢan sabit 

maliyetler ve diğer merkezlerden dağıtımla gelen maliyetler üzerinde bu merkez 

yöneticisinin etkinliği olmadığı için (örneğin diğer merkezlerden dağıtımla gelen 

maliyetlerin o merkezlerde yapılan planlama hataları veya diğer merkez 

yöneticilerinin kontrolsüz maliyet artıĢına sebebiyet vermeleri v.b.) hatalı performans 

ölçümü oluĢabilir.  
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Ġkinci yöntem de ise sabit giderler üzerinde çok fazla kontrol etkisinin 

olmayacağı göz önünde bulundurularak sadece değiĢken giderlerden sorumlu 

tutulmasıdır. Sorumluluk merkez yöneticisi merkezinde oluĢan değiĢken nitelikli 

giderler üzerinde daha etkin olacağı için birinci yönteme göre daha adil bir 

performans değerlemesi yapılmıĢ olacaktır.  

Üçüncü yöntem ise diğer yöntemlere göre en adil performans değerlenmesini 

sağlayacaktır. Sadece değiĢken nitelikli giderlerin kontrol edilebilir olarak kabul 

edilmesi durumun da özellikle en alt seviyedeki maliyet merkezlerinde sadece 

değiĢken nitelikli direkt maliyetlerin kontrol edilebilir kabul edilmesi, üst yönetim 

tarafından bu merkezlerde oluĢan yarı değiĢken özellikli maliyetler üzerindeki 

kontrolün ve denetimin sağlanamamasına veya  merkez yöneticilerinin, yarı değiĢken 

nitelikli maliyet artıĢını önemsememesine neden olabilir. Yarı değiĢken ve yarı sabit 

giderler üzerinde maliyet merkezi yöneticisinin belirli bir oranda etkinliği 

bulunmaktadır. Bundan dolayı bu yöntemde belli bir oranda performans ölçümünü 

etkileyecektir.  

Hastane iĢletmesinin en alt kademesinde bulunan maliyet merkezinde oluĢan 

maliyetlerin ayrı Ģekilde belirlendiği sorumluluk raporları bir üst merkeze ulaĢılacak 

Ģekilde düzenlenecektir. Maliyet kontrolü ve performansların değerlendirilmesi bu 

sorumluluk raporlarında sunulan veriler doğrultusunda yapılacaktır.  

Sorumlu merkezi yöneticisinin düzenleyeceği maliyet sorumluluk raporları 

hazırlanırken; (Bursal ve Ercan, 1992 : 447)  

 Merkez yöneticisi kontrol edilebilir ve kontrol edilemez maliyetleri ayrı ayrı 

belirtmelidir. Sadece performans değerlemesi yapılmak isteniyorsa kontrol edilebilir 

maliyetlerin belirtilmesi yeterlidir.  

 Bütçelenen rakamlarla fiili rakamlar karĢılaĢtırılabilir Ģekilde bu raporlarda 

belirtilmelidir. Aynı zamanda bu iki değer arasındaki fark olan sapma değeri de 

belirtilecektir. Sapmaların nedeni olan farklar üst yönetim tarafından analiz edilir.  

 Ortaya çıkan sapmalar bu sapmaların ortaya çıkma nedenlerine göre ayrı 

ayrı analiz edilerek, kimlerin ne ölçüde sorumlu tutulabileceği belirlenir.  
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 Sorumluluk raporları ayrıntıya fazla kaçmadan özet Ģeklinde 

hazırlanmalıdır. Gereksiz ayrıntı üst yönetim için gereksiz zaman kaybına neden 

olacaktır.  

 Sorumluluk raporlarında etkin faydanın sağlanabilmesi için kısa aralıklarla 

bu raporların düzenlenmesi gerekir.  

Bir hastane iĢletmesinde alt kademe maliyet merkezlerinden biri olan radyoloji 

maliyet merkezinde oluĢan maliyetlerin kontrol edilebilir ve kontrol edilemez 

maliyetler olarak belirlenmesinde kullanılacak ve üst yönetime iletilecek sorumluluk 

raporu aĢağıdaki gibi oluĢacaktır. 

Tablo 3.14.: Radyoloji Bölümü Maliyet Merkezi Sorumluluk Raporu 

MALĠYETLER Bütçelenen GerçekleĢen Sapma 

Kontrol edilebilir Maliyetler    

Doğrudan malzeme maliyetleri 

- X-Ray Filmleri                               
9.750$ 12.750$ (3.000) 

Doğrudan Personel Maliyetleri 

- Teknisyen maaşı     
- Hemşire  ek çalışma ücretleri                   

6.000$ 

5.000$ 

1.000$ 

7.750$ 

6.250$ 

1.500$ 

 (1.750) 

Toplam Kontrol edilebilir maliyetler 15.750$ 20.500$ (4.750) 

Kontrol edilemeyen maliyetler  20.000$ 20.000$ 0 

- Makine amortismanları 
- Radyoloji Doktor maaşı 
- Hemşire maaşları 
- Vergi ve sigorta 
- Diğer dolaylı maliyetler 

   

Diğer Maliyet Merkezlerinden  dağıtımla gelen 

maliyetler 

12.000$ 10.000$ 2.000 

Toplam kontrol edilemeyen maliyetler 32.000$ 30.000$ 2.000 

Toplam Radyoloji Maliyetleri 47.750$ 50.500$ (2.750) 

 

Kaynak: Finkler S.A.,:Essentials of Cost Accounting for Health Care Organizations,An 

Aspen Publication Inc, Gaithersburg, Maryland. 1994: 23-24 den uyarlanmıĢtır.  

 

Yukarıdaki sorumluluk raporunda görüldüğü gibi maliyet merkez yöneticisi 

bütçelenen değerlerle gerçekleĢen fiili değerleri karĢılaĢtırmalı olarak vermiĢ ve 

sapma değerini de ayrıca göstermiĢtir. Sorumluluk raporları bir üst sorumluluk 

merkezine ulaĢtırılacak bu sorumluluk merkezinde kendine bağlı diğer merkezlerden 

gelen raporlar bir özet haline getirilerek üst yönetime ulaĢtırılacaktır. Bu Ģekilde 

maliyet kontrolü sağlanacaktır. Aynı zamanda bu raporlar sayesinde performans 

değerlemesi de gerçekleĢtirilebilir. Bunun için maliyet merkezinde hazırlanan bu 
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raporlar da yer alan sapma değerlerinin analiz edilmesi için maliyet merkezinin 

kontrol edebildiği maliyetlerinin analiz edilmesi yeterli olacaktır.  

Örnek olarak tablo 3.14 de yer alan radyoloji maliyet merkezi için aĢağıdaki 

bilgiler düzenlenmiĢtir.  

Radyoloji bölümü ile ilgili olarak, faaliyet hacmi 650 röntgen çekimi ve bu 

çekimler için 400 saat çalıĢma süresi bütçelenmiĢtir. Radyoloji bölümünde uzman 

doktor sorumluluğunda bir teknisyen çalıĢtırılmaktadır. Bütçelenen bu değerler 

yanında her bir röntgen çekiminin malzeme maliyet 15$ iken ücret olarak ta 

radyoloji bölümünde çalıĢan teknisyenlere birim saat baĢına 12,5$, diğer servislerden 

gelen  hemĢireler için birim saat baĢına 2,5$ verilmesi statik olarak bütçelenmiĢ ve 

bu değerler kullanılarak esnek bütçe hazırlanmıĢtır.  

Fiili olarak bu dönemde gerçekleĢen değerler ise 750 röntgen çekimi ve 500 

saat çalıĢma süresidir. Bu dönemde çekilen röntgenlerin ücreti ise malzeme 

maliyetlerinin artmasından dolayı 17$’ a çıkmıĢ, teknisyen ve hemĢire ücretleri birim 

saat baĢına  aynı kalmıĢ, fakat fiili olarak bütçelenen saate göre daha fazla çalıĢılan 

100 saatlik bölümde 2 hemĢire vardiyalı olarak çalıĢtırılmıĢtır. .  

Bu maliyet merkezinde oluĢan sapmalar kontrol edilebilirliğine göre analiz 

edilecektir. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi sorumluluk merkezi yöneticisi kontrol 

edilebilir maliyetlerinden dolayı sorumlu tutulabilecektir. Bundan dolayı yukarıdaki 

belirtilen radyoloji bölümü sorumlu yöneticisi için, kullandığı malzeme ve çalıĢan 

personel açsından sapma analizi iki farklı Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. (Yükcü, 1999 : 

679-683) 

Ġlk olarak malzeme maliyeti açısından değerlendirdiğimizde 3.000$' lık bir 

olumsuz sapma görülmektedir. Bu sapma faaliyet hacmi ve fiyat sapması olarak iki 

Ģekilde incelenecektir. (Uyar, 2009 : 226) 

Faaliyet hacminden dolayı oluĢan  sapma ; esnek bütçe değeri ile statik bütçe 

değeri  arasındaki farktır.  

Faaliyet hacminden dolayı oluĢan sapma esnek bütçe denklemi kullanılarak Ģu 

Ģekilde oluĢturulur.  
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Esnek bütçelenen değer (faaliyet hacmi bakımından) = BKMM
12

  x fiili 

faaliyet hacmi 

Esnek bütçelenen değer (faaliyet hacmi bakımından) =15x750=11.250 $ 

bulunur 

Bu değer esnek bütçelemeye göre malzeme maliyetini vermektedir.buna göre 

Faaliyet Hacmi Sapması =  9.750-11.250  = -1.500 olumsuz sapma olarak bulunur.    

Fiyat sapması ise ; esnek bütçe malzeme maliyeti – fiili malzeme maliyeti 

Ģeklinde bulunacaktır.  

Fiili malzeme maliyeti = fiili ücret x fiili faaliyet hacmi 

Fiili malzeme maliyeti = 750 x17=12.750  olarak bulunur.  

Buna göre ; 

Fiyat Sapması = 11.250-12750 = -1.500 olumsuz sapma olarak bulunur.  

Görüldüğü gibi statik bütçe ile fiili değerler arasındaki 3.000 $ sapmanın 1.500 

$ ı faaliyet hacmi sapmasından 1.500 $ ı ise fiyat sapmasından meydana gelmektedir.  

Maliyet merkezi yöneticisi sapma analizlerine göre faaliyet hacmindeki 

sapmadan dolayı sorumlu tutulabilecektir. Yalnız hastanede maliyet merkezleri için 

iç transfer fiyatlaması uygulanabiliyor ve maliyet merkezi yöneticisi bu transfer 

fiyatı oluĢumu ile ilgili olarak bütçeler düzenlenirken söz sahibi ise bu durumda fiyat 

sapmasından da sorumlu tutulabilecektir.  

Ġkici analiz ise maliyet merkezi çalıĢanlarının verimli kullanılması ile ilgilidir. 

Burada personel maliyetleri ücret sapması ve süre sapması olarak iki farklı Ģekilde 

analiz edilebilecektir. (Yükçü, 1999 : 679-683) 

Ücret sapması yine esnek bütçeleme denklemine uygun olarak hesaplanacaktır.  

Esnek bütçelenen değer (süre  bakımından) = BKPM
13

  x fiili süre 

                                                 

12
 birim kontrol edilebilir malzeme  maliyeti  

13
 birim kontrol edilebilir personel  maliyeti 
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Esnek bütçelenen değer (süre  bakımından) =15 x 500 = 7.500 

Fiili gerçekleĢen ücret = (Teknisyen ücreti + hemĢire ücreti + ilave hemĢire 

ücreti) 

Fiili gerçekleĢen ücret = (500 x 12,5)  +  (500x2,5) +(100x2,5) = 7.750$  

Ücret Sapması = Esnek bütçeleme değeri – Fiili gerçekleĢen personel maliyeti  

Ücret Sapması =  7.500 - 7.750 = -250 olumsuz ücret sapması olarak bulunur  

Süre sapması ise; statik bütçe değeri ile esnek bütçe arasındaki farka eĢit 

olacaktır. buna göre ; 

Süre Sapması = 6000 – 7.500 = -1.500 olumsuz sapma gerçekleĢecektir. Tablo 

3.14 de de görüldüğü gibi direkt iĢçilik maliyetleri olarak ta ifade edebileceğimiz 

personel ücretleri fiili rakamları ile bütçelenen rakamları arasındaki olumsuz fark 

olan 1.750$ ücret ve süre sapması olarak ayrı ayrı belirlenmiĢtir.  

Bu sapma analizleri üst yönetim tarafından yapılarak sorumluları belirlenmeye 

çalıĢılacak ve bu Ģekilde performans değerlemesi gerçekleĢtirilmiĢ olacaktır.  

Sorumluluk raporları hastane iĢletmelerinde  yönetimin kontrol sürecinin son 

safhasını oluĢturmaktadır. Bu safhada üst yöneticiler tarafından  planlanan ve 

gerçekleĢen çıktı değerleri karĢılaĢtırılarak sorumluluk merkezlerine ait performans 

ölçümleri gerçekleĢtirilmektedir. Sorumlu yöneticiler değerlendirmeler sonrasında 

bütçe rakamlarına uygun hareket etmelerinden dolayı ödüllendirilir. Yakın bütçe 

sapmaları konusunda yapıcı eleĢtiriler sunulabilir veya aĢırı sapmalar sonucu yetki 

devri baĢka bir yöneticiye kaydırılabilir veya yöneticinin iĢ durumu feshe kadar 

gidebilir. (Young, 2003 : 261-262) 

Üst yönetim tarafından sorumluluk raporları kullanılarak yapılacak olan 

performans değerlendirmelerinde, yukarıda da görüldüğü gibi statik bütçe 

rakamlarının kullanılması durumunda adil bir performans değerlemesi 

yapılamayacaktır. Bu yüzden esnek bütçelerin uygulamada kullanılması daha 

gerçekci bir değerleme için gerekli olmaktadır. Esnek bütçelerin statik bütçelere göre 
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daha kısa süreli olarak hazırlanması yanında beklenmedik risklere karĢı yeniden 

revize edilebilir olması sorumluluk raporlarının daha iyi analiz edilebilmesini 

sağlayacaktır. Örneğin dönem içinde beklenmedik Ģekilde bir grev veya doğal afet 

gibi bir durum sonrası günlük hasta sayısında hızlı bir azalma olması sapmaların bu 

olumsuz süreçte sorumluluk merkez yöneticisinin kontrolü dıĢında artmasına sebep 

olacaktır. Statik bütçelerin, ortaya çıkan bu durum karĢısında revize edilememesi 

aĢırı sapmaların meydana gelmesine neden olacak ve sorumluluk merkez 

yöneticisinin adil bir Ģekilde performans değerlemesi yapılmasını engelleyecektir. 

Esnek bütçelerin ise beklenmedik bu riskelere karĢı yeniden düzenlenebilir olması 

performans değerlemesinde daha gerçekci sonuçların  ortaya çıkmasına sebep 

olacaktır.  (Young, 2003 : 261-263)  

3.7.2.2. Gelir Merkezleri Açısından Sorumluluk Raporları Ve  

Performans Değerleme  

Hastane iĢletmelerinde, maliyet oluĢumunun olmaması veya düĢük seviyede 

olması durumunda oluĢturulacak olan gelir merkezlerinde, sorumlu olan merkez 

yöneticisinden beklenen, bu merkezde  yapılan mal ve  hizmet satıĢları üzerinden 

gelir elde etmeleridir.   

Gelir merkezi, elde etmiĢ olduğu gelirlerden sorumlu olacak ve performans 

değerlemesinde bütçelenen gelirin fiili gelirle karĢılaĢtırılması sonucu elde edilecek 

sapmalar değerlendirilerek performans ölçümlemesi gerçekleĢtirilecektir. Gelir 

merkezinin ulaĢması gereken hedefler satıĢ bütçesinden elde edilecek standartlar 

olacaktır. SatıĢ bütçesi, bütçe döneminde satılması planlanan ürünlere iliĢkin 

miktarları, fiyatları ve tutarları sorumluluk merkezlerine göre gösteren bütçedir. 

(TambaĢ, 1994 : 38) 

Gelir merkezi yöneticisinin mal ve hizmet satıĢ fiyatından  veya satıĢ 

faaliyetlerindeki değiĢikliklerden sorumlu olması beklenir.(Maher, 1997 : 637)  SatıĢ 

fiyatının belirlenmesinde sorumlu yönetici etken ise bu durumda kontrol edilebilir bir 

gelirden söz edilebilmekte ve performans değerlemesinde bu gelir rakamları 

kullanılabilmektedir. Ancak fiyat belirleme organizasyon içinde gelir merkezi ve 

yöneticisi tarafından belirlenmiyorsa bu durumda gelirden dolayı gelir merkezi 

yöneticisinin sorumlu tutulması mümkün olmayacak ve performans değerlemesi de 
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yapılamayacaktır.  Çünkü bu durumda ortaya çıkan gelir,  gelir merkezi yöneticisinin 

kontrolü altında olmayan bir gelir olacaktır. Eğer böyle bir durum söz konusu ise bu 

durumda gelir merkezi yöneticisi sadece  fiziki miktarlar ve satıĢ karmasını 

belirlenmesinden sorumlu olacaktır.(Utku, 2009 : 96) Örneğin diĢ tedavi merkezinin 

bir gelir merkezi olduğunu düĢünelim burada yapılan dolgu, köprü, ortodonti v.b 

tedavi yöntemlerinin fiyatları bu merkez yöneticisi tarafından belirleniyorsa 

oluĢturulacak gelir bütçesi ile fiili değer farkı olan sapmadan, bu merkez yöneticisi  

olan doktor sorumlu tutulabilecektir. Eğer fiyat konusunda sorumlu yöneticinin 

kontrol yetkisi bulunmuyorsa sadece oluĢturulacak tedavi karması ve tedavi sürecine 

sokulan hasta sayısından (miktar açısından) sorumlu tutulabilecektir.  

Gelir merkezlerinde baz alınacak değerler olarak satıĢ bütçelerinin 

kullanılacağını ifade etmiĢtik. Bu  durumda satıĢ bütçelerine değinmekte yarar 

olacaktır. Hastane satıĢ bütçeleri, belirlenen faaliyet değer ölçüsü ve tutar olarak 

oluĢturulacaktır. SatıĢ bütçeleri ilgili sorumluluk merkez yöneticisinin de dahil 

olduğu ve üst yönetim tarafından merkezin stratejik planları doğrultusunda 

hazırlanır. SatıĢ değerlerinin istenilen hedeflere doğru artırılmasına yönelik tanıtım 

faaliyetlerinin artırılması ve yeni tedavi yöntemleri, farklı alanda sağlık hizmetleri  

bulunması gibi stratejiler belirlenir.(Hansen ve Mowen, 2006 : 672-673)  

SatıĢ fiyatlarının belirlenmesi ve satıĢ değerlerinin artırılmasına yönelik 

kararların sorumluluk merkezleri tarafından verildiği kabul edilerek hazırlanan bir 

satıĢ bütçesi örneği aĢağıda verilmiĢtir. Burada diĢ tedavi merkezi için hazırlanmıĢ 

bütçelenen değerleri görülmektedir. Gelir merkezi yöneticisinin fiyatlar üzerinde tam 

kontrolü bulunmaktadır. Bütçelenen hizmetler hasta sayısı faaliyet hacmine göre 

değerlendirilmiĢtir.   
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Tablo 3.15. DiĢ Tedavi Gelir Merkezi Dönemlere Göre HazırlanmıĢ Gelir Bütçesi   

(000)$ 
DiĢ tedavi 

merkezi 

1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 

 FH TBF GB FH TBF GB FH TBF GB FH TBF GB 

Muayene 400 8 3200 420 8 3360 420 10 4200 480 10 4800 

Ortodonti 350 6 2100 300 6 1800 280 8 2240 250 8 2000 

Köprü ted. 220 12 2640 260 12 3120 260 14 3640 240 14 3360 

Kanal ted. 180 28 5040 220 28 6160 220 30 6600 200 30 6000 

DiĢ implant 40 40 1600 25 40 1000 25 42 1050 55 42 2310 

DiĢ çekme 600 3 1800 780 3 2340 780 5 3900 820 5 4100 

TOPLAM   16380   17780   21630   22570 

FH=Faaliyet Hacmi ; TBF=Tedavi Birim Fiyatı;GB=Gelir Bütçesi 

 

Kaynak : Hansen, R.Don; Mowen, M. Maryanne (1992). Management Accounting, 

South- Western Publishing Co., Mason.S.673; WARD William J., Health Care Budgeting 

And Financial Management For Non - Financial ,A New England Healtcare Assembly 

Book, USA-1994,S.88 Den UyarlanmıĢtır.  

 

Tablo 3.15. de farklı tedavi tiplerine göre hesaplanmıĢ statik bütçe değerleri 

görülmektedir. Bu değerler sonrasında diĢ tedavi gelir merkezi yöneticisinin ilk üç 

aylık dönem sonrasında gerçekleĢen değerleri aĢağıdaki Ģekilde oluĢmuĢtur.  

Tablo 3.16. DiĢ Tedavi Gelir Merkezi Fiili Gelir Tablosu 

20xx-1 Dönem                                   (000)$ 

 FH TBF GB 

Muayene 420 7 2940 

Ortodonti 380 7 2660 

Köprü ted. 240 13 3120 

Kanal ted. 150 26 3900 

DiĢ implant 33 40 1320 

DiĢ çekme 480 3 1440 

toplam     15380 

  

Bu fiili değerlere göre diĢ polikliniği gelir merkezi yöneticisinin üst yönetime 

bildireceği özet sorumluluk raporu Ģu Ģekilde olacaktır.   
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Tablo 3.17. : DiĢ Poliklinik Gelir Merkezi Özet Sorumluluk Raporu 

DĠġ Tedavi Gelir Merkezi 2011-1 Sorumluluk Raporu 

 Bütçelenen  GerçekleĢen Sapma 
Muayene 3200 2940 (260) 
Ortodonti 2100 2660 560 
Köprü ted. 2640 3120 480 
Kanal ted. 5040 3900 (1140) 
DiĢ implant 1600 1320 (280) 
DiĢ çekme 1800 1440 (360) 

Toplam Gelir  16380 15380 (1000) 

 

 Gelir merkez yöneticisinin ilk üç aylık dönemde düzenlediği sorumluluk 

raporuna göre oluĢan sapmaların olumsuz olduğu görülmektedir. Sorumluluk merkez 

yöneticisi üst yönetim tarafından  negatif performansla değerlendirilecektir.   

Yalnız bu değerlerin standart bütçe değerleri ile ölçülmesi adaletsiz bir 

değerlendirmeye sebebiyet verebilir. Bunun için esnek bütçeye göre revize edilen 

bütçe değerleri ile sorumluluk raporlarının üst yönetime ulaĢtırılması daha uygun 

olacaktır.(Ward, 1994 : 66-67) AĢağıda sabit  bütçe, gerçekleĢen değerler ve esnek 

bütçe rakamları bir arada sunulmuĢtur.  

Tablo 3.18. : Gelir Merkezleri Sabit Ve Esnek Bütçe Ve GerçekleĢen Değerler 

 Standart bütçe GerçekleĢen Esnek bütçe 

 FH TBF GB FH TBF GB FH TBF GB 

Muayene 400 8 3200 420 7 2940 420 8 3360 

Ortodonti 350 6 2100 380 7 2660 380 6 2280 

Köprü ted. 220 12 2640 240 13 3120 240 12 2880 

Kanal ted. 180 28 5040 150 26 3900 150 28 4200 

DiĢ implant 40 40 1600 33 40 1320 33 40 1320 

DiĢ çekme 600 3 1800 480 3 1440 480 3 1440 

toplam     16380     15380     15480 

 

Görüldüğü gibi sorumluluk raporu sonucunda sabit bütçeye göre 1.000 $ 

sapma raporlanırken aynı rapor esnek bütçeye göre revize edilmiĢ olsa idi (15.380-

15.480) sapmanın gerçekte -100 olduğu görülecektir. Bu durumda sabit bütçeye göre 

yöneticinin sapması 1000$ negatif sapma verirken esnek bütçeye göre sapmanın 

sadece 100$ negatif sapma verdiği görülmektedir.  
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3.7.2.3. Kar Merkezlerinde Sorumluluk Raporları Ve Performansların 

Değerleme  

Kar merkezleri gelir üretmesi bakımından bir gelir merkezi gider oluĢturması 

bakımında da bir maliyet merkezi durumundadır. Kar merkezini bahsettiğimiz iki 

merkezden farklı kılan hem gelir hem de gider oluĢturmasıdır. Bu açıdan gelir 

merkezleri ve maliyet merkezleri performans ölçümlemesinde değindiğimiz konular 

kar merkezleri içinde geçerli olacaktır.  

Kar merkezlerinin performanslarının değerlendirilmesindeki en önemli kriter 

ise  kardır. Bu amaçla sorumluluk muhasebesi uygulayan hastane iĢletmelerinde, kar 

merkezlerine uygulanacak performans değerlemesinde kar, en önemli ölçüt olarak 

kullanılacaktır. (Thuse ve Baporikar, 2011 : 2) 

Yalnız kar merkezlerinde değerleme açısından öncelikli olarak dikkat edilecek 

unsur; kar merkezinin doğal bir kar merkezimi yoksa  yapay bir kar merkezi mi 

olduğudur. Daha öncede açıkladığımız gibi doğal bir kar merkezinde gider ve gelirler 

açısında bu kar merkezinin dıĢarıya açık olması ve kendi kararlarını ağırlıkta 

verebilmesi açısından oluĢan kar performans değerlemesinde kullanılabilirken, kar 

merkezinin yapay kar merkezi olması durumunda iĢletme içinde bu kar merkezinin 

üretim ve ya hizmetinin  değerlendirilecek olması  ve  bu merkezde karı etkileyen 

önemli kararların merkezin kontrolü dıĢında alınmasından dolayı  performans 

değerlemede kullanılması uygun olmayacaktır. (Bursal ve Ercan, 1992 : 450-451)  

 Kar bir iĢletmenin belirli bir dönemde elde edeceği toplam gelir ile toplam 

gider arasındaki olumlu farkı ifade eder. Kısaca kar (Büyükmirza, 2003 : 410) 

Toplam kar = Toplam gelir - Toplam maliyet 

olarak ifade edilebilir. Yalnız yukarıdaki denklem karı belirleyen temel etkenlere 

açıkça yer vermemesinden dolayı kar planlaması için yeterli olmayacaktır.  

Bu yüzden toplam gelir ile toplam maliyetin daha ayrıntılı bir biçimde 

belirlenmesi gerekmektedir.  

ĠĢletmede toplam gelir birim satıĢ fiyatının faaliyet hacmi  ile çarpımına eĢittir. 

Buna göre toplam gelir fonksiyonunu; (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 1998 : 88)  

Toplam gelir =fx 
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olarak belirtirsek burada “f”, birim satıĢ fiyatını, “x” faaliyet hacmini 

verecektir.  

Toplam maliyet fonksiyonu ise (Elmacı, 2002 : 39) 

Toplam maliyet= Toplam değiĢken maliyet  +  Toplam sabit maliyet 

olarak ifade edilebilir. Toplam sabit maliyet faaliyet hacmi ile birlikte 

değiĢmeyecektir ve “b” olarak ifade edebiliriz. Toplam değiĢken maliyet ise üretimle 

birlikte değiĢmektedir. Bu durumda toplam değiĢken maliyeti  

Toplam değiĢken maliyet = ax  

olarak formüle edersek; burada “a” birim değiĢken maliyet, x faaliyet hacmini  

ifade edecektir. Bu durumda Toplam Maliyet denklemi; 

Toplam maliyet =    ax+b olarak ifade edebiliriz. 

Bu durumda karı ; 

Toplam Kar = fx – ax + b olarak yazabiliriz. Buradan; 

Toplam Kar = (f-a)x - b  

 ġeklinde yazarız. (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 1998 : 88-89) 

Kar merkezlerinde performans değerlemesinde dikkat edilecek unsurlardan 

birisi de katkı payı ve katkı marjıdır. Bu açıdan katkı payının oluĢturulacak 

raporlarda da ayrıca gösterilmesinde analiz ve değerleme açısından fayda vardır.  

Yukarıdaki denklemde oluĢan  “f - a” birim satıĢ fiyatı ile birim değiĢken 

maliyet arasındaki fark olarak ifade edilmekte ve  satılan her birimin değiĢken 

maliyeti karĢıladıktan sonraki payı göstermekte ve katkı payı olarak ifade 

edilmektedir. (Büyükmirza, 2003 : 410-411) 

Kar merkezlerinde performans değerlemesinde katkı payı veya katkı 

marjlarından yararlanılabilir. Katkı marjı değiĢken maliyetlerin satıĢ fiyatlarından 

çıkarıldığı zaman kalan tutarın satıĢ fiyatına oran olarak ifade edilmektedir. SatıĢlarla 

değiĢken maliyetler arasındaki farkın miktar olarak gösterilmesine katkı payı, oran 
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olarak gösterilmesine de katkı marjı denilmektedir. Katkı payı ve katkı marjının daha 

iyi anlaĢılması için hastane iĢletmesi dahiliye polikliniği  örneğimizden 

yararlanabiliriz.  

Tablo 3.19. : Sorumluluk Raporlarında Katkı payı ve Katkı Marjı 

Dahiliye Kliniği  Toplam Değer Oran Birim değer 

(5.000)  

Muayene Geliri 100.000 100% 20$ 

Kontrol Edilebilir  Maliyetler 60.000 60% 12$ 

Katkı Payı 40.000 40% 8$ 

Kontrol Edilemeyen Maliyetler 30000   

Net Gelir (Kar) 10.000   

 

KAYNAK : JOHNSON Glenn L.; CENTRY James A., FINNEYAND Miller’s Principles Of 

Accounting 8th Edition,Prentice-Hall Inc Englewood Cliffs, New Jersey 07632,London-1980,S,622 

 

Tablo 3.19 da görüldüğü gibi gelir katkı payı veya katkı marjı oranında 

değiĢim gösterecektir. Sözgelimi, eğer,  birim baĢına muayene  fiyatı 2 $  artırılırsa,  

(satıĢ miktarı ve değiĢken harcamaların sabit olduğunu varsayarak) katkı payı da 2$ 

artacak (2$ x 5.000) buna göre karda 10.000$ artıĢ gösterecektir.  Benzer  Ģekilde,  

eğer 2.000 birim daha fazla muayene yapılırsa,  kar  (8 $’lık birim baĢına katkı payı 

defa 2.000 birim) 16.000 $ artıĢ gösterecektir. Mesele,   bilinen  sabit masraflar,  

bilinen birim muayene ücretleri  ve  bilinen birim baĢına  değiĢken harcamalarla,  

alternatif  kısa dönemli kararların  kârlar üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla,  

yönetimin,  katkı payındaki  değiĢiklikleri analiz edebilecek  olmasıdır.  

 Katkı payı analizi,  aynı zamanda,  hangi sağlık hizmetleri, sağlık hizmeti 

ürün grubunun veya  hizmet biriminin,  yönetim tarafından öncelikli olarak 

belirlenmesi ile bilgi sağlayacaktır. Kısa  vadede sorumluluk merkezinde yapılan   

sabit harcamalara karĢı,  burada verilen hizmeti oluĢturan satıĢ fiyatı,  değiĢken 

harcamalardan çok  daha yüksek (pozitif katkı marjı) bir değer oluĢturuyorsa bu 

sorumluluk merkezi  hastane iĢletmesinin   genel kârlılığına  katkı yapmaktadır. Net  

bir zarar olmasa bile  katkı marjı pozitif olduğu sürece,  hastane içindeki sorumluluk 

merkezinde verilen hizmetin kısa vadede verilmesine devam edilmelidir. Sabit 

maliyetler,  kısa vadede değiĢemedikleri için yönetimin muayene geliri ile ilgili 

alacağı kararlarda etkin değildirler. (Johnson ve Centry, 1980 : 622-624) 
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Hastane iĢletmelerinin bölümleri hakkında,  yönetim tarafından  hazırlanan 

sorumluluk  raporlarında gelir tablolalarından yararlanılır. Gelir tabloları öncelikli 

olarak bütçelenmiĢ Ģekilde ortaya çıkarılmalıdır. Bütçelenen rakamlar ileride 

gerçekleĢecek fiili rakamlara temel alınacak standart değerleri ifade edecektir. 

BütçelenmiĢ gelir tabloları  hem  sorumluluk muhasebesini yansıtacak Ģekilde hem 

de katkı marjı analizi aracılığıyla  giderlerin   davranıĢını  açıklayacak Ģekilde 

hazırlanmalı aynı zamanda maliyetler kontrol edilebilir ve kontrol edilemez 

maliyetler olarak ayrı ayrı gösterilmelidir.(Haftacı, 2005 : 97) Böylece kar merkezi 

tarafından düzenlenecek bütçelenmiĢ gelir tablosu Ģeklinde düzenlenecek olan  

sorumluluk raporları, sorumluluk muhasebesine uygun olarak hazırlanırsa  ve bu 

raporlarda katkı payı ve katkı marjına da yer verilirse yönetime daha faydalı  bilgi  

sağlanabileceği gibi sorumluluk merkez yöneticisine daha etkin hedefler de 

sunabilecektir. (Boadnar ve Hopwood, 1998 : 412)    

Katkı marjı;  hastane iĢletmesinde oluĢturulan kar merkezinin önümüzdeki 

dönem itibari ile ne kadar gelir elde etmesi gerektiği konusunda da yararlanılabilir. 

Örneğin bütçelenmiĢ kardan yararlanarak poliklinik kar merkezinde elde edilmesi 

gereken muayene geliri aĢağıdaki formül kullanılarak bütçelenebilecektir. (Sevgener 

ve Hacırüstemoğlu, 1998 : 92) 

 

                                                                  

Hedeflenen muayene Geliri     =  

  K +b Hedeflenen Kar+Knt.Edilemeyen Mal 

    f-a 
Katkı Marjı 

     f 

 

Poliklinik kar merkezinde kontrol edilemeyen maliyetler 20.000 Tl  

bütçelenen birim muayene ücreti  20 TL ve bütçelenen birim değiĢken maliyet 12 TL 

olduğu varsayılarak bu merkezden dönem olarak elde edilmek istenen karın  16.000 

TL olarak bütçelendiğini değerlendirdiğimizde gerekli olan muayene geliri Ģu Ģekilde 

bulunacaktır.  

 

 

Hedeflenen Muayene Geliri = 

16.000  +  20.000   

 = 90.000TL        20 – 12  

           20 
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Sorumluluk merkezinin  hedeflediği 16.000 TL’ lik kar elde edebilmesi için 

90.000 TL lik Muayene geliri elde etmesi  bir baĢka Ģekilde 4500 (90.000 / 20)  hasta 

muayene etmesi  gerekmektedir.  

Sorumluluk raporları hem sorumluluk merkezine hem de üst yönetime gelecek 

ile ilgili analiz ve değerlemelerinin yapılabileceği etkin bilgiyi sunacaktır.  

Kar merkezinde sorumluluk raporları olarak  oluĢturulacak  kontrol edilebilir 

ve kontrol edilemez değiĢkenler ve sabit masraflar  olarak sınıflandırıldığı, 

bütçelenmiĢ gelir tablosu aĢağıdaki Ģekilde oluĢturulmalıdır. Sorumluluk 

merkezlerinde oluĢan sabit maliyetlerin % 25’ inin kontrol edilebildiği 

öngörülmektedir.  

Tablo :3.20. Kar Merkezi Sorumluluk BütçelenmiĢ Gelir Tablosu Örneği  

Muayene Geliri  90.000 

EKSĠ:Kontrol edilebilir DeğiĢken Maliyetler 4500x12TL 54.000 

- Satılan Hizmetin değiĢken Maliyeti xx  

- Diğer değiĢken Maliyetler xx xx 

Kontrol Edilebilir Katkı Payı  36.000 

Eksi:  Kontrol edilebilir bölümsel sabit maliyetler: xx  

- Bölümsel olmayan Kontrol Edilebilir  Sabit Maliyetler xx 5.000b1 

Kontrol edilebilir Faaliyet Karı  31.000 

Artı(eksi) Faaliyet DıĢı Gelirler Giderler  -- 

Kontrol Edilebilir Kar  31.000 

Eski: Kontrol edilemeyen bölümsel maliyetler xx  

- Bölümsel Olmayan ve Kontrol Edilemeyen fakat Bölümce 

Ġzlenebilen Maliyetler 

xx 15.000b2 

Vergiden Önceki Net Kar  16.000 

Vergi %20 3200 

Vergiden Sonraki Kar  12800 

    *b1+b2 =20.000 sabit maliyet toplamı 

 

Kaynak : BURSAL Nasuhi,ERCAN Yücel; Maliyet ;Muhasebesi Ġlkeler ve Uygulamaları, Der 

Yayınları,4.basım,s.458 

 

Bölümsel karın ölçümlenebilmesi için ise fiili olarak hedeflenen dönemde 

ortaya çıkan değerler ile bütçelenen değerlerin karĢılaĢtırılması gerekecektir. Kar 

merkezinde hazırlanan önceden bütçelenmiĢ rakamlarla fiili rakamlar ve tutar veya 

yüzde olarak sapmaların yer aldığı sorumluluk raporu aĢağıda düzenlendiği Ģekilde  

üst yönetime sunulacaktır.   
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Tablo 3.21. : Kar Merkezi Sorumluluk Raporu 

Dahiliye Kar Merkezi Bütçelenen GerçekleĢmiĢ Sapma 

Muayene Gelirleri  90.000 95.000 5.000 

EKSĠ:Kontrol edilebilir DeğiĢken Maliyetler 54.000 50.000 4.000 

- Satılan Malların değiĢken Maliyeti    

- Diğer değiĢken Maliyetler    

Kontrol Edilebilir Katkı Payı 36.000 45.000 9.000 

Eksi:  Kontrol edilebilir bölümsel sabit maliyetler:    

- Bölümsel olmayan Kontrol Edilebilir  Sabit 

Maliyetler 

5.000 5.000  

Kontrol edilebilir Faaliyet Karı 31.000 40.000 9.000 

Artı(eksi) Faaliyet DıĢı Gelirler Giderler -- 1.000 1.000 

Kontrol Edilebilir Kar 31.000 41.000 10.000 

Eski: Kontrol edilemeyen bölümsel maliyetler 15.000 15.000  

- Bölümsel Olmayan ve Kontrol Edilemeyen 

fakat Bölümce Ġzlenebilen Maliyetler 

   

Vergiden Önceki Net Kar 16.000 26.000 10.000 

Vergi %20 3200 5.200 2.000 

Vergiden Sonraki Kar 12800 20.800 8.000 

 

Kaynak : BURSAL Nasuhi,ERCAN Yücel; Maliyet ;Muhasebesi Ġlkeler ve Uygulamaları, Der 

Yayınları,4.basım,s.458 

 

Bütçelenen rakamlar ve fiili rakamların karĢılaĢtırılması sonucu hedeflenen kar 

ve fiili kar rakamları hem bütçe sonuçları hem de geçmiĢ yıl karları ile 

karĢılaĢtırılarak performans değerlemesi yapılacaktır.  

Bölümsel karın ölçülmesinde kar en önemli ve en yaygın olarak kullanılan 

ölçüt olduğu kesindir. Ama kar merkezi yöneticisinin baĢarı ölçümlemesinde kar 

sonucunun performans ölçümünde gerçekçi bir ölçüt olarak kullanılabilmesi için Ģu 

kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 Ġfade edilen kriterler aynı zamanda bir sonraki konuda belirteceğimiz yatırım 

merkez yöneticinin değerlemesinde de kullanılacak kriterlerdir. (Bursal ve Ercan, 

1992 : 454-457) 

 Tek Ölçüt : Yönetsel baĢarının sadece kara bağlı olarak 

değerlendirilmemesi gerekmektedir. Yönetsel baĢarı birçok değiĢkene bağlıdır. 

Yönetici sadece kar üzerine eğilmesi uzun dönemde diğer değiĢkenlerin kısa 

dönemde ihmal edilmesine yol açabilecektir.  

 Yatırımla ĠliĢki :Kar merkezi yöneticisinin kullandığı sermaye büyüklüğü 

de baĢarıyı etkileyen unsurlardan biridir. Karın oluĢmasına etken olan sermaye ve 
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yatırım kararları diğer merkezlerle  karĢılaĢtırıldığında farklı sermaye kullanımı ve 

yatırım kararları karın oluĢmasına farklı Ģekillerde  etki edebilecektir.  

 Dönemsellik : Kar merkezi yöneticinin değerlendirilmesinde tek bir dönem 

olarak değil birden fazla dönem olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Verilen 

yönetsel kararlar birden çok dönemi etkileyebilir. Kısa dönemli bir kar baĢarı ölçüsü 

olarak değerlendirilmemelidir. Yine sorumlu yöneticiler her zaman sabit 

kalmayacaktır. Önceki dönem yöneticisinin hatalı kararları yeni yöneticinin 

dönemindeki gelir ve giderleri etkileyebilecektir.    

 Alternatif kar (Kaçırılan Fırsat) : Yapılan haricinde ne yapılabilirdi 

sorusunun cevabı olarak alternatif kararların kullanılmamasından dolayı ortaya çıkan 

maliyetler de değerlendirilmelidir.  

 Muhasebe Yöntemleri: Kullanılan muhasebe yöntemleri karı 

etkileyebilmektedir. Örnek olarak amortisman yöntemi ve stok değerleme yöntemleri 

bu  farklılığı ortaya çıkarmaktadır. (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 1998 : 339-341) 

Fakat muhasebe yöntemlerinin her kar merkezinde aynı Ģekilde uygulanıyor olması 

gerekmektedir.  

 Maliyet Dağıtımları: Sorumluluk merkezinde meydana gelen maliyetlerin 

kontrol edilebilir veya  kontrol edilemez gider olarak ayrımının yapılması ve kontrol 

edilebilir giderler üzerinden değerlemenin yapılıyor olması gerekmektedir.(Johnson 

ve Centry, 1980 : 623)  

Üst Yönetici Sorumluluk Merkezi Yöneticisi için performans değerlemesi 

yaparken bu kriterleri de göz önünde bulundurmalıdır.  

Yukarıdaki örneğimizde kar merkezinin bütçelenen rakamlara göre çok daha 

yüksek bir  kar  gerçekleĢtirdiğini görmekteyiz. Bütçelenen hedeflerden daha fazla 

bir kar rakamı kar merkezinde  satıĢların beklenenden yüksek oluĢması ve değiĢken 

maliyetlerin beklenen değerden daha düĢük çıkmasının bir nedeni olarak 

görülmektedir. Daha gerçekçi bir değerleme için geçmiĢ yıl kar raporları ile bu 

değerlendirmelerin yapılması daha uygun olacaktır.  
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Hastane iĢletmeleri matriks organizasyon olarak karmaĢık bir yapıda oluĢması 

genel olarak karĢılaĢtırılabilirliliğini de zorlaĢtırmaktadır. Bu yüzden üst yönetime 

aktarılacak raporların karĢılaĢtırılmasında farklı yöntemler uygulanabilir. Bu 

yöntemlerden biri de esas sağlık hizmeti üretim yerleri olan merkezlerin Polikinlik 

servis ve diğer organizasyon birimleri olarak ayrılarak karĢılaĢtırılması olabilir.  

(Järvınen, 2005 : 55) AĢağıdaki Ģekilde bu karĢılaĢtırmanın yapılabilmesi için 

organizasyonun düzenlenmesini görmekteyiz. 

 

ġekil 3.12.: Üst Yönetimin Sorumluluk raporlarını Merkezlere Göre 

Değerlendirmesi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüldüğü gibi her bir sağlık hizmeti sunan bölüm servis ve poliklinik bazında 

ayrı ayrı değerlendirilebilmektedir. AĢağıdaki örneğimizde  X hastanesi servisler  kar 

merkezine bağlı 3 farklı  kar merkezinden gelen sorumluluk raporlarına göre 

Servisler kar merkezi baĢhekim yardımcısı tarafından baĢhekime verilmek üzere 

düzenlenmiĢ sorumluluk raporu görülmektedir. Bu sorumluluk raporu ile kar 

merkezlerinin bir arada performansı ölçülebilir hale getirilmiĢtir. 

 

 

Diğer 

Organzs. 

Birimleri 

Servisler Poliklinik 

Kardiyoloji 

Nöroloji 

Kaynak: Järvınen Janne, Rationale For Adoptıng Activity- Based Costing In Hospitals,  Oulu 

Unıversity Press, Oulu 2005, S.55 

 

Dahiliye 
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Tablo. 3.22. :  Servisler Kar Merkezi Sorumluluk Raporu  

X Hastanesi Servisler Kar Merkezi BaĢhekim Yardımcısı Karlılık Raporu 

 Toplam Dahiliye Kliniği Kardiyoloji Kliniği Nöroloji Kliniği  

Klinik Gelirleri   1000$ 200 300 500 

Eksi: DeğiĢken 

Maliyetler 

700$ 100 200 400 

Katkı Payı 300$ 100 100 100 

Eksi : Sabit 

Maliyetler 

250$ 75 75 100 

ĠĢletme Karı  75$ 25 25 25 

Fiili Kar Marjı %7,5 %12,5 %8,33 %5 

Planlanan 

(Bütçelenen) Kar 

Marjı 

%10 %10 %10 %10 

 

 

Kaynak : BOADNAR George  H. ,HOPWOOD William S., Accounting Information 

Systems, Sevent Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey 07458, 1998, s.414dan 

uyarlanmıĢtır. 

Örnek Ģekilde görüldüğü gibi ĠĢletmenin hedeflenen kar marjı %10’ dur üst 

yönetime gelen sorumluluk raporlarında ise elde edilen fiili kar marjları 

görülmektedir. Burada genel baĢarısızlığa sebebiyet veren 3. merkezden gelen 

sonuçlar olduğu görülmektedir. Buna göre bu merkezdeki kar marjının düĢük olması 

örgütün genel kar marjının % 5 e inmesine sebebiyet vermektedir. Sorumluluk 

raporları üst yönetime her birimin ne oranda katkı yaptığını göstermektedir.  

Hastane iĢletmelerinde sağlık hizmetlerinin çeĢitli olması oluĢturulacak 

sorumluluk merkezlerinin de çeĢitli Ģekiller de oluĢturulmasını gerektirecektir. 

ġimdiye kadar gördüğümüz maliyet, gelir ve kar merkezlerinin haricinde bu çeĢitlilik 

içinde olĢuturulabilecek sorumluluk merkezlerinden birisi de yatırım merkezleridir. 

 Yatırım merkezleri bir anlamda kar merkezi mantığında çalıĢmaktadır. En 

önemli farkı ise varlıkları üzerinde tam bağımsızlığa sahip olmasıdır.  
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3.7.2.4. Yatırım Merkezlerinde Sorumluluk Raporları Ve Performans 

Değerleme 

Yatırım merkezi, yöneticisinin kâr yaratmaktan sorumlu olduğu  ve ayrıca, 

yöneticinin,  merkezin kullandığı  kaynaklar hakkında önemli kararları verebildiği  

sorumluluk merkezidir.(Needles ve Powers, 1999 : 926) Öyleyse yatırım 

merkezindeki performans ölçümü sadece kar değil, yöneticinin bağımsız karar verme 

yetkisi doğrultusunda verdiği yatırım kararlarının iĢletmeye sağlayacağı yatırımın 

karlılığının ölçülmesini de gerektirmektedir.  

Yatırım merkezi için temel alınacak finansal baĢarı ölçüsü,  bölümsel  kar ile 

bölümsel yatırım arasındaki iliĢkidir.   

 Yatırım getiri oranı performans değerlemede kullanılan temel bir araçtır. 

(Freidlob ve Plewa, 1996 : 6 ) Bir bölüm yönetiminin finansal baĢarısını, karı ile 

yatırımı arasındaki iliĢkiye bağlı olarak ölçme fikri, yatırım merkezi kavramının 

temelini oluĢturur. Hastane iĢletmesine yönetim açısından bağlı fakat karar verme 

açısından tam bağımsızlığa sahip olan yatırım merkezi yöneticisinin performans 

değerlemesinde kullanılan, baĢlıca iki  ölçüt vardır. Bunlar: (Maher, 1997 :639; 

Bursal ve Ercan, 1992 : 460) 

 Yatırımın getirisi oranı (yatırımın geri dönüĢ oranı)  

 Artık gelir  

3.7.2.4.1. Yatırım Getiri Oranı  

Yatırım getirisi oranı; yatırımla varlıkların ne denli etkin kullanıldığını 

gösteren bir yöntemdir.Bir baĢka deyiĢle yatırımın geri dönüĢ oranı, bir firmanın bir 

yıl boyunca yapmıĢ olduğu yatırımın yıl sonunda ne kadarını geri kazandığını yüzde 

olarak  gösteren bir ölçüdür. (Ağdelen ve Erkut2003 : 68) 

Yatırım getirisi oranı özellikle geliĢmiĢ ülkelerde (özellikle A.B.D.’ de ) bir 

finansal baĢarı ölçütü olarak yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. Bu oranının bu denli 

kullanılmasının nedeni tek bir rakamla  bir bölüme ait  finansal durumunu  etkileyen 

tüm faktörlerin etkisinin özetlenebilmesidir. (Bursal ve Ercan, 1992 : 460) 
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 Yatırım merkezinin yöneticileri  varlıklardaki kârlardan   ve yatırımlardan 

sorumludur. Onlar, bölümdeki yatırımı değerlendirmek için, yeterince yüksek yatırım 

geri dönüĢ oranı yaratma yetenekleriyle değerlendirilirler.  

Yatırımın geri dönüĢ oranı yıl sonunda elde edilen net gelirin toplam yatırım 

miktarına bölünmesi suretiyle hesaplanır.  (Maher, 1997 : 639) 

 

 

ROI = 
         Net Kar 

       Yatırımlar   

   

Yatırım getiri oranı aynı zamanda kar marjı ve yatırım devir oranının 

çarpımına da eĢittir. (Friedlob ve Plewa, 1996 : 6)  Bu durumda yatırım getiri oranı ; 

 

          ROI = Kâr marjı x Yatırım devir oranı  (Nustini, 2003 : 36)  

Ģeklinde belirtilebilir.  

            

ROI= 
    Net Kar (Profit)                            

X 
     SatıĢlar (Sales) 

= 
   Net Kar (Profit)                            

       SatıĢlar (Sales)   Yatırımlar(Investment)   Yatırımlar(Investment) 

 

 Kar marjı  belli seviyedeki bir  gelir için,  maliyetlerin kontrol edilebilme  

yeteneğinin bir ölçüsüdür. Kar marjı ĠĢletmelerde etkin bir faaliyet sonucu 

oluĢabilecektir. (Friedlob ve Plewa, 1996 : 6-7) 

Yatırım devir oranı, merkezde yatırım yapılan varlıkların her bir doları için,   

yatırım merkezinin satıĢ yaratma yeteneğinin  bir ölçüsüdür. Yatırımın getirisi oranı, 

tek bir rakamda, bir bölümün finansal statüsünü etkileyen tüm faktörlerin etkisini 

özetleyebilen potansiyele sahip bir oran olmaktadır.  

 Yatırım getiri oranını bir örnekle açıklayacak olursak X hastanesi tarafından 

açılan fizik tedavi merkezi ile diyabet merkezi için atanan  iki farklı yöneticiye 

100.000  $ verildiğini ve fizik tedavi merkezi yatırım merkezi yöneticisi olan 

doktorun bu değer ile tens cihazları, ilaç ve malzeme  yatırımı yaptığını diyabet 

yatırım merkezi yöneticisinin ise hasta ambulansları, diyaliz makineleri ve diyaliz 

pompaları aldığını kabul edelim. Yatırım yapan hastanenin bu merkezlerden 

beklediği ROI % 15 olarak bütçelenmiĢtir. Fizik tedavi yatırım merkezi  yöneticisi 
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20.000 $ kazanç elde ederken,  diyabet yatırım merkezi yöneticisi  5.000$ kazanç 

elde ettiği kabul edilirse; ( Zeyyat, 1993 : 210) 

 

Fizik Tedavi yöneticisi ROI = 
          20.000 

=% 20 
         100.000   

    

Diyabet yöneticisi ROI = 
5.000 

= % 5 
  100.000 

 

Sadece bu iki değerleme ile fizik tedavi yöneticisinin diyabet yöneticisine göre 

daha performanslı olduğu söylenebilmektedir.  

3.7.2.4.2. Artık Kar 

Yatırım merkezi yöneticilerinin baĢarısının ölçülmesinde kullanılan ikinci ölçüt 

ise Artık kardır (residual income). Artık kar; iĢletmenin bir dönemde elde etmiĢ 

olduğu kardan iĢletme lehine yatırım yapanların iĢletmeden beklentileri olan getirileri 

çıkardıktan sonra iĢletmeye kalan net geliri ifade eden kardır.  

Artık karı fomüle edersek Ģu eĢitliği kurmamız gerekmektedir ; (Biddle vd., 

2000 : 6-7) 

Artık Kar =Elde Edilen Kar – Beklenen Kar  

EĢitlikteki beklenen kar iĢletmenin katlanmıĢ olduğu sermaye maliyetini ifade 

etmektedir. Beklenen Karı ise Ģu Ģekilde ifade edersek; 

Beklenen Kar = Toplam Sermaye X Sermaye Maliyeti 

Artık kar, Ģu Ģekilde de ifade edilebilir ; Toplam net kazançlardan yatırılan 

sermayenin cari faiz oranları üzerinden sağlayacağı faiz tutarının  çıkartılması ile 

hesaplanan tutardır. Öyleyse Artık kar formülünü Ģu Ģekilde açmamız daha uygun 

olacaktır.  (Copeland, 2002) 

Artık Kar = Elde Edilen Kar – (Yatırım  X Sermaye Maliyeti) 
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Yukarıda sermaye maliyeti iĢletmeye yatırım yapanların cari faiz oranları 

üzerinden beklentileri olan karı yansıtmaktadır. Sağlık ĠĢletmesinin burada 

hedeflediği ise yatırılmıĢ olan sermayeye karĢı katlanmıĢ olduğu  sermaye maliyeti 

kadar getiri elde etmektir. (Zelman vd., 2004 :400) 

Artık kar kavramı iĢletme çalıĢanları ve yöneticileri için iĢletmede meydana 

gelen faaliyetlerin etkinliği ile bilanço yönetimini bir araya getiren bir kavram olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

Artık gelirin kullanılmasındaki amaç, yatırımın getirisi oranını maksimize 

etmek olmayıp, artık gelirin toplam tutarını maksimize etmek olmaktadır. 

Konuyla ilgili bir örnek verecek olursak yatırım tutarı 100.000$ , elde edilen kar 

20.000$  ve  faiz oranını veya beklenen yatırım getiri oranını da % 15 olarak kabul 

edersek (Bursal ve Ercan, 1992 : 460) 

Artık Kar = 20.000 - (100.000. x 0.15) = 5.000$  

olarak bulunulacaktır.  

Bulunan 5.000 $  fizik tedavi merkezinin yatırımlar için katlandığı maliyetler 

çıkarıldıktan sonra elde etmiĢ olduğu karı göstermektedir.  

Artık kar “Artık Kar Oranı” ile de bulunabilir.  

Artık Kar  Oranı =Fiili Yatırım Getiri Oranı  – Beklenen Yatırım Getiri oranı  

Artık Kar  Oranı = 0,20 – 0,15 =0.05  

olarak bulunur. Bu durumda artık kar ; 

Artık Kar = 100.000 X 0.05 = 5.000 $ olarak da bulunabilir 

 

Artık kar ve yatırım geri dönüĢ oranı  yatırım merkez yöneticisinin performans 

ölçümü için gerekli ölçütlerdendir. Bu ölçütler ile yatırım merkezi yöneticisinin 

yatırım kontrol yetkisi dahilinde yatırım performansı ölçülürken aynı zamanda bu 

yatırım merkezindeki oluĢan gelir ve gider rakamları ve hedeflenen değerleri 
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kullanılarak oluĢturulan sorumluluk raporları ile de yatırım merkezinin aynı zamanda 

bir kar merkezi olmasından dolayı performansının ölçümlenmesi de gerekecektir. 

Yatırım merkezi yöneticisinin  düzenleyeceği sorumluluk raporlarına bir örnek 

olarak fizik tedavi merkezine ait 3 aylık  sorumluluk  raporu örneği aĢağıda 

verilmiĢtir.  

Tablo 3.23. : Yatırım Merkezinin Yatırıma iliĢkin Sorumluluk Raporu 

Fizik Tedavi Merkezi  Tarafından X Hastanesi  Yönetim Kuruluna Sunulacak  

ilk 3 aylık Yatırıma ĠliĢkin Sorumluluk Raporu 

 BÜTÇELENEN GERÇEKLEġEN SAPMA 

Yatırım Değeri   100.000 100.000 -- 

satıĢlar 150.000 200.000 50.000 

Eksi: DeğiĢken Maliyetler 100.000 140.000 (40.000) 

Katkı Payı 50.000 60.000 10.000 

Eksi : Sabit Maliyetler 35.000 40.000 (5.000) 

ĠĢletme Karı  15.000 20.000 5.000 

Kar Marjı  % 10 %10  

 

ZELMAN William, MCCUE Mıcheal, MILLIKAN Alan, GLICK Noah, Fianncıal 

Management of Health Care Organizations , Blackwell Publishing,Second Edition,2004,s.400 dan 

uyarlanmıĢtır. 
 

Fizik tedavi merkezi yöneticisi yukarıdaki raporu bağlı bulunduğu hastane 

baĢhekimine sunacaktır. Hastane baĢhekimi ise, kendisine bağlı bulunan diğer 

yatırım merkezlerinden aldığı  raporlar ile birlikte karĢılaĢtırılmalı bir özet tablo 

hazırlayarak yönetim kuruluna sunacaktır. Hastane baĢhekiminin sunduğu özet rapor 

örneği Tablo 3.24 de  verilmiĢtir.  
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Tablo 3.24. : Yatırım Değerlemede Sorumluluk Raporlarını Üst Yönetim 

Tarafından Kullanılması  

X Hastanesi BaĢhekimin Yönetim Kuruluna Sunulacak Yatırıma ĠliĢkin Sorumluluk Raporu 

 Toplam Fizik Tedavi 

Merkezi  

Diyabet 

Merkezi  

Kardiyoloji 

Merkezi 

Yatırım Değeri   300.000 100.000 100.000 100.000 

satıĢlar 600.000 200.000 150.000 250.000 

Eksi: DeğiĢken Maliyetler 350.000 140.000 90.000 120.000 

Katkı Payı 250.000 60.000 60.000 130.000 

Eksi : Sabit Maliyetler 195.000 40.000 55.000 100.000 

ĠĢletme Karı  55.000 20.000 5.000 30.000 

Beklenen yatırım kazancı (%15) 45.000 15.000 15.000 15.000 

Artık Kar 10.000 5.000 (10.000) 15.000 

GerçekleĢen ROI %18 %20 %5 %30 

Fiili Kar Marjı %9,2 %10 %3,3 0,12 

Planlanan (Bütçelenen) Kar 

Marjı 

%10 %10 %10 %10 

Kaynak: ZELMAN William, MCCUE Mıcheal, MILLIKAN Alan, GLICK Noah, Fianncıal 

Management of Health Care Organizations , Blackwell Publishing, Second 

Edition,2004,s.400 

 

Tablo 3.24 de görüldüğü üzere hastane iĢletmesi için yapılan  en karlı yatırım 

kardiyoloji yatırım merkezidir. Diyabet merkezi ise beklenen yatırım geri 

dönüĢünden daha az bir kar elde etmiĢtir. Performansların artık kar ve yatırım geri 

dönüĢ oranına göre belirleneceği üzere bu merkezler içinde en yüksek performansa 

sahip olan kardiyoloji merkez yöneticisi ve fizik tedavi merkez yöneticisine  

performans notu yüksek verilirken beklenen yatırım oranından daha az getiri elde 

eden diyabet merkez yöneticisi ise negatif performansla değerlenecektir.  

Sorumluluk muhasebesinden bir yönetim aracı olarak ĠĢletmede etkin bir 

Ģekilde yararlanabilmek için önemli etkenlerden birisi sorumluluk raporlarıdır.  

Sorumluluk raporlarının oluĢturduğu bir raporlama sistemi ile iĢletme yöneticilerinin 

performansları ölçülecek, maliyet kontrolü sağlanabilecek, iĢletmede ulaĢılacak bütçe 

hedeflerine iliĢkin organizasyonun hangi bölümlerin de aksaklıkların olduğu 

saptanırken  bunların gelecek dönemlerde bertaraf edilmesi sağlanabilecek ve  

geleceğe dönük verilecek kararlarda etkinlik sağlanabilecektir.  
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Sorumluluk muhasebesinin hastane iĢletmelerinde uygulanabilmesi bu 

bölümde belirttiğimiz uygulama ve faaliyet sürecinde gerçekleĢtirilebilecektir. 

Bunun için sorumluluk muhasebesi sisteminin uygulanacağı iĢletmeninde bu sistemi 

uygulayabilecek bir yapıda organizasyon sürecini oluĢturması gerekmektedir. 

Tezimizin bundan sonraki bölümünde Türkiye’de bulunan hastanelerin faaliyet ve 

uygulama süreçleri incelenerek sorumluluk muhasebesinin bu iĢletmelerde 

uygulanabilirliği, Türkiye’ deki sağlık sektörünün bir örneklemi olarak kabul 

edebileceğimiz Konya bölgesindeki hastaneler kullanılarak  mülkiyet ve faaliyet 

süreçleri açısından kamu ve özel hastaneler olarak iki farklı yapıda incelenecek ve bu 

iĢletmelerde sorumluluk muhasebesi sisteminin uygulanabilirliği test edilecektir. 
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4.BÖLÜM 

HASTANE ĠġLETMELERĠNDE SORUMLULUK MUHASEBESĠNĠN 

UYGULANABĠLĠRLĠĞĠNĠN ÖLÇÜMÜ;  KONYA BÖLGE 

HASTANELERĠNE YÖNELĠK UYGULAMA   

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesi 

sistemi uygulaması ifade edilmiĢtir. Dördüncü bölümde Türkiye’ deki hastanelerde 

sorumluluk muhasebesi sisteminin uygulanabilirliği, Konya bölge hastanelerinde 

yapılan bir anket çalıĢması ile kamu ve özel hastaneler ayrımında değerlendirilerek 

sonuçları hakkında bilgi verilecektir.  

4.1 AraĢtırmanın Önemi   

Sağlık kuruluĢlarındaki esas hedef öncelikli olarak insan sağlığıdır. Ġnsan 

sağlığını korumak ve devamlılığını sağlamak ise devletin asli görevlerinden biridir. 

Türkiye' de, sağlık sektörünün genel örgütlenmesine bakıldığında, özellikle hastane 

iĢletmeleri yapıları gereği sağlık hizmeti veren kurumların baĢında gelmektedir. Bu 

kurumlar devlet tarafından oluĢturulmalarının yanında, üniversite bünyesinde 

bulunan ve asli görevleri sağlık eğitimi vermek olan fakat bunun yanında uygulamalı 

olarak da sağlık hizmeti sunan üniversite hastaneleri ve özel giriĢimciler, vakıflar, 

dernekler  tarafından kurulmuĢ olan ve özel hastane olarak nitelendirilen  hastaneler 

de bu sektörün diğer  önemli payına sahip sağlık kurumlarını oluĢturmaktadırlar.  

Hastaneler, hizmet üretim süreci en karmaĢık iĢletmelerdir. Hastane 

ĠĢletmelerinin karmaĢık yapıda olmasının nedeni matris bir yapıda örgütlenmesinin 

bir sonucudur. Hastaneler fonksiyonel bir organizasyon üzerine proje 

organizasyonunun monte edilmesiyle oluĢmaktadır. Dikey iliĢkiler yanında yatay 

iliĢkilerinde yoğun olduğu ve  sağlık hizmetleri ve idari yönetim açısından ikili bir 

ayrımla yönetilen karmaĢık yapı içindeki  hastanelerde, organizasyonların bölümlere 

ayrılarak her bölüm için sorumluluk alanlarının ve sorumluluk merkezlerinin 

belirlenmesi hastane iĢletmelerinin yönetim sistemini de rahatlatacak bir uygulama 

olacaktır.   

Bugün dünya geneline bakıldığında, bir tarafta gittikçe artan oranlarda sağlığa 

kaynak ayırmak durumunda kalan geliĢmiĢ ülkeler, diğer tarafta ise toplumun temel 
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sağlık ihtiyaçlarını dahi karĢılayacak ölçüde harcama yapamayan ülkeler, her iki 

grupta değiĢik sorunlarla karĢı karĢıyadırlar. Yüksek düzeyli harcamaların mutlaka 

yüksek sağlık göstergeleri anlamına gelmediğini pahalı bir Ģekilde tecrübe eden 

geliĢmiĢ ülkeler sağlık politikalarını ekonomik yaklaĢımlar çerçevesinde oluĢturmaya 

baĢlamıĢlardır. Makro açıdan ülke ekonomilerinde önemli bir harcama kalemi olan 

sağlık harcamalarının insan sağlığının ön planda olmasından dolayı harcamaların  

kısılması ile  değil, gerekli önlemleri alarak gereksiz harcamaları asgariye indirme 

yoluna gitmeleri ile gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu da ancak maliyetlerin etkin 

bir düzeyde kontrolü ile gerçekleĢebilecektir. Sağlık sektöründeki harcamaların 

azaltılabilmesi amacı ile bu sektördeki en önemli kurumlar olan hastanelerde etkin 

bir yönetim ve mali sistemin disiplin altına alınması gerekmektedir. Sorumluluk 

muhasebesi sistemi, yönetsel açıdan etkin bir planlama ile kaliteli bir hizmet süreci 

sağlanabilecek hastaneler oluĢturulmasını sağlarken, mali açıdan da maliyetlerin 

kontrol altına alınmasında sağlayacağı fayda ile gereksiz harcamaların azaltılması ve 

maliyetlerin kontrol edilmesi yolu ile bu kurumlara etkin bir süreç sağlayacaktır.  

Üretilen hizmetin büyüyen popülasyonun ihtiyacını karĢılamak, teknolojik 

geliĢimleri izlemek, toplumun geneline ulaĢma çabaları, diğer taraftan hizmeti 

kullananların daha mükemmelleĢmiĢ hizmet talebinde bulunmaları gibi nedenlerle bu 

sektördeki maliyetler gün geçtikce artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin artan 

maliyetinin kiĢi ve toplum refahı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için,  

politika belirleyiciler ile hizmet üreticileri ve tüketicileri sistemin devamlı 

yenilenmesi gerekliliği yanında, maliyet yönetimi, ve en önemlisi sektöre etkinlik ve 

verimliliğin sağlanması baĢlıca hedeftir.  

Sorumluluk muhasebesi sağlık iĢletmelerinde maliyet kontrolünü sağlayarak 

etkin bir gider yönetimini hedef aldığından dolayı bu kurumlarda maliyet yönetimi 

ve harcamaların azaltılmasına yardımcı olacak yegane sistemlerden biridir.  

Sağlık hizmetini sunan en önemli kuruluĢlar olan hastanelerde sağlık hakkının 

genele yayılmasının yanında en iyi ve kaliteli hizmeti verebilmek de önem 

taĢımaktadır.  Türkiye’ de 2000’ li yıllardan itibaren sağlıkta dönüĢüm programının 

uygulanması ile birlikte hantal bir yapıya sahip ve yüksek maliyetler içeren sağlık 

hizmetleri, tekrar düzenlenmeye çalıĢılmıĢ ve bugün özelikle aile hekimliği 
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sisteminin getirilmesi, ilaç maliyetleri gibi yüksek maliyetlerin azaltılması, sosyal 

güvenlik sistemindeki değiĢimler (S.S.K., Emekli Sandığı ve Bağ-kur un birleĢerek 

S.G.K. yı oluĢturması ) ile bu sistemin yeniden yapılandırıldığını görüyoruz. Yalnız 

sistemin sadece genel olarak  yenilenmesi yeterli olmayacak aynı zamanda mikro 

açıdan da bu sistemi oluĢturan yapıtaĢı olan hastanelerinde kendilerini yenilemeleri 

gerekecektir. Modern anlamda yönetim sistemlerinin bilimsel sistemlerle 

desteklenmesi gereği üzerine sorumluluk muhasebesinin bu kurumlarda uygulanması 

sağlık sisteminin hedeflenen doğrultuda  etkinlik sağlayacaktır.  

Son yıllarda özellikle hastanelerdeki maliyetlerin kontrol altına alınması ve 

sağlık harcamalarının en aza indirgenmesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından 

desteklenen  çalıĢmalardan biri de D.R.G. (Diagnostic Related Group)
14

 dir. D.R.G. 

maliyetlerin kontrol altına alınması için belirlenen hastalıkları baz alarak belirli 

standartları ortaya koyan ve bu standartlara göre hastaneye gelen bir yataklı hastanın 

hastaneye maliyetini D.R.G. bağıl değerine göre ortaya koyan bir sistemdir. Bu 

sistemin uygulanmasına yardımcı olarak sorumluluk muhasebesinin uygulanması ve 

hastanelerin decantralize edilmesi ve bu Ģekilde daha fazla etkinliğin sağlanması  

mümkün olabilecektir. Bir anlamda Türkiye’ de Ģu anda uygulanmak istenen 

sistemde  maliyet değerlerinin ülke koĢullarına göre ortaya konabilmesi için 

hastanelerin merkezlere ayrılarak gelir ve gider denetimlerinin artırılması ve 

maliyetlerin, oluĢtuğu merkezlerde daha net Ģekilde ortaya konabilmesi, bu bağılların 

oluĢturulmasına  yarar sağlayacaktır.  

Sağlık Bakanlığı’ nın “Kamu Hastaneler Birliği Yasası ” ile devlet 

hastanelerini daha etkin ve verimli çalıĢmaları açısından sağlamayı düĢündüğü 

hastanelerde mali özerklik  hedefine de yardımcı olacak bir sistem olan sorumluluk 

muhasebesi sisteminin bu hastanelerde ne derecede fayda sağlayacağı konusunda 

değerlendirme imkanı sağlayacak ve elde edilen sonuçlar bir anlamda bu amaçla da 

kullanılabilecek bilgiler ortaya koyabilecektir 

 

                                                 

14
 Literatürümüze “Tanı ĠliĢkili Gruplar” olarak geçmiĢtir.  
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Sağlık Bakanlığı’ nın haricinde devletin sağlık harcamalarında kontrolü 

sağlaması açısından kullandığı bir baĢka kurum da Sosyal Güvenlik Kurumu’ dur.  

Türkiye’ deki hastanelerde hizmet gören hastaların büyük bir çoğunluğunun 

sağlık güvencesini S.G.K.’ dan almaktadırlar. S.G.K.,  hastaneler ile gerçekleĢtirdiği 

ödeme protokolünü ise “Sağlık Uygulama Tebliği” ne  uygun olarak yapmaktadır.  

Devlet hastaneleri yanında özel hastanelerinde en önemli müĢterisi Sosyal Güvenlik 

Kurumu’ dur. Bu açıdan da bakıldığında hastanelerde sağlanacak maliyet 

kontrollerinin merkezler bazında yapılabiliyor olması ile Sağlık Uygulama Tebliği’ 

nde verilen ödeme fiyatlarının daha etkin belirlenmesinde  fayda sağlayacaktır.  

Sağlık iĢletmelerinin etkin ve verimli hizmet sunabilmeleri, bu iĢletmelerin  

çağdaĢ ve modern bir yapıda organizasyonu ve yönetilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Sorumluluk muhasebesinin bu iĢletmelerde kullanılabilir olması hem etkin bir 

organizasyonu, hem  de katılımcı bir yönetimi sağlarken aynı zamanda etkin bütçe 

kontrolü ve maliyet kontrolünü en spesifik bölümden genele doğru değerlendirme 

imkanını bu iĢletmelere sunabilecektir. 

Hastane iĢletmelerinin organizasyon yapılarının düzenlenmesi, etkin bir 

muhasebe kullanımı ve bu sayede elde edecekleri verilerle gelecek planlamasını 

yapılabileceği etkin bütçeler oluĢturulması, merkezkaç bir yapıda Sorumluluk 

muhasebesi ile sorumluluk merkezlerine ayrılarak yönetilen hastanelerde muhasebe 

sisteminin sorumluluk merkezlerine göre düzenlenmesi, ve bu merkezlerden alınacak 

istatistiki verilerin değerlendirilmesi ile  muhasebe sisteminin yönetim ve maliyet 

muhasebesine yardımcı bir sistem olarak kullanılması sağlanarak, etkinlik 

sağlanabilecektir.    

Bu amaçla Sorumluluk muhasebesi ile belirlenecek merkezlerde sorumluluk 

raporları iĢletme içindeki etkin bir iç raporlama sistemini sağlayacak, bu raporlarla 

birlikte performans değerlemelerinin yapılması yöneticilerin merkezler bazında daha 

etkin çalıĢmalarını sağlayacaktır.  
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4.2 AraĢtırmanın Amacı  

Sorumluluk muhasebesi yönetim ve maliyet muhasebesine yardımcı bir sistem 

olarak iĢletmelerde kullanılan bir sistemdir. Bu sistemin iĢletmelerin daha etkin ve 

verimli çalıĢmasını sağlayacak bir sistem olarak hastane iĢletmelerinde de 

uygulanması mümkündür. AraĢtırmada Konya il ve ilçelerinde bulunan hastanelerde 

ki yapının sorumluluk muhasebesine uygunluğu değerlendirilerek, bu sistemin 

uygulanabilirlik seviyesi belirlenmeye çalıĢılacaktır. 

 Bu amaçla hastanelerin mevcut yapıları bu araĢtırma sonucu ortaya çıkarılacak 

ve genel yapıya göre sorumluluk muhasebesinin uygulanması için gerekli kriterlerin 

varlığı ve eksik olan kriterler doğrultusunda yapılması gerekenler ifade edilecektir.  

4.3 AraĢtırmanın Kapsamı Yöntem Ve Veri Toplama Teknikleri 

AraĢtırmamızın kapsamını  Konya il ve ilçelerinde bulunan hastaneler olarak; 

21 devlet, 2 kamu üniversite,  9 özel  ve 3 vakıf hastanesi oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmada sorumluluk muhasebesinin  iĢletmelere yönetim ve maliyet 

muhasebesine yardımcı bir sistem olma özelliği doğrultusunda ,  devlet ve kamu 

üniversite hastaneleri  kamusal nitelikli ve  döner sermayeli  iĢletmeler olmaları,  

özel  ve vakıf hastaneleri ise  özel sermaye ile kurulmaları ve  vakıf hastanelerinin 

özel hastane iĢletmesi (T.C. Resmi Gazete, sayı 25078, 13 Nisan 2003; ) olarak kabul 

edilmesinden dolayı  iki ayrı grup olarak değerlendirilerek, analizler bu doğrultuda 

uygulanmıĢtır. 

Tablo 4.1 : Gruplara Göre Ankete Katılan Hastane Sayıları 

 HASTANE TÜRÜ SAYISI 

Grup 1 Kamu Hastaneleri ve Kamu Üniversite Hastaneleri 23 

Grup 2 Özel ve Vakıf Üniversite Hastaneleri 12 

  

AraĢtırma da yöntem olarak anket yöntemi uygulanmıĢ olup, Konya il ve 

ilçelerinde bulunan toplam 37 hastaneden 35’ ine ulaĢılarak, bu hastanelerde bulunan  

üst yönetimde yer alan baĢhekim, hastane müdürü ve baĢhekim yardımcıları ile 

birebir görüĢmeler yapılmak sureti ile her bir hastanenin yönetim, mali ve idari 
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durumunun ortaya konulabilmesi ve sorumluluk muhasebesinin uygunluğunun test 

edilebilmesi için bu üst düzey yöneticiler ile  anket yapılmıĢtır.  

Devlet hastanelerinde yapılacak anketler için Konya Ġl Sağlık Müdürlüğü 

aracılığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındıktan sonra bu anketler 

yapılmıĢtır.   

Uygulama, sorumluluk muhasebesinin yapısı gereği yönetsel, mali ve finansal 

anlamda bir analizin gerçekleĢtirilebilmesi için finansal kaynaklarını ve 

mülkiyetlerine göre bir ayrım gerçekleĢtirilmiĢ ve bu ayrım içinde, hastane 

iĢletmelerinin % 88’ ini (Sağlık Bakanlığı, Sağlık Ġstatistikleri Yıllığı, 2011 : 57) 

oluĢturan genel hastaneler değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Konya’ da bulunan Doğum ve çocuk hastanesinin  sadece belirli dalda hizmet 

vermesi ve askeri hastanenin ise belirli bir meslek grubuna hizmet vermesinden 

dolayı bu hastanelerde anket yapılmamıĢtır.  

Toplanan veriler hastanelerin demografik verilerini; hastanenin niteliği, çalıĢan 

sayısı, bulunduğu yerleĢim büyüklüğü, hastanenin hizmet süresi, fiili yatak sayısı, 

aylık ortalama muayene sayısı, ortalama yatan sayısı, aylık ortalama ameliyat sayısı, 

sağlık güvenceleri doğrultusunda muayene olan hastaların oranlarını belirleyen 

sorular sorulmuĢtur.  

Sorumluluk Muhasebesinin hastane iĢletmelerinde uygulanabilirliği; literatür 

çalıĢmalarında genel olarak ifade edilen bir yapının oluĢumunu gerektirmektedir. 

AĢağıda sıra ile belirttiğimiz yapıyı oluĢturan unsurlar  doğrultusunda sorular anketin  

ikinci bölümünde hazırlanmıĢtır. Sorumluluk muhasebesinin iĢletmelerde 

uygulanabilirliği için  sorulan sorular aĢağıdaki Ģekilde maddelendirilmiĢ ve bulgular 

bu maddeler doğrultusunda açıklanmıĢtır.  

 Bağımsız bir yönetim sisteminin uygulandığı, sorumlulukların dağıtıldığı, 

merkezkaç bir yönetim sisteminin varlığı  

1. soruda merkezi ve merkezkaç yönetim olarak hangi sistemin uygulandığı 

sorulmuĢtur. 3. soruda yönetim sisteminin daha net olarak belirlenebilmesi ve 

yönetim sisteminin 1. soruda verilen cevapla uyumunun araĢtırılması için, hastanenin 

merkezileĢme derecesi  1 den 10 a doğru  derecelendirmeye tabi tutularak   (1:  

merkeziden,  10: merkezkaç )  ölçeğinde sorulmuĢtur.  
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 2. soruda merkezi bir yönetim sistemi veya bu yönetim sistemi ağırlıkta bir 

uygulamanın olması durumunda nedenleri araĢtırılmıĢtır. 4. soruda yetki 

paylaĢımının varlığı araĢtırılmıĢtır.  

 Organizasyon yapısının sorumluluk muhasebesine uygunluğu 

Organizasyon yapısı için organizasyon Ģemalarının varlığı araĢtırılmıĢ ve bu 

Ģemalarla sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği açısından yapının uygunluğu 

araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla 13, 14, ve 15. sorular sorulmuĢtur.  

 Sorumluluk merkezlerinin varlığı  

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk merkezlerinin oldukça fazla olması dolayısı 

ile ankette cevaplayıcıların ilgisinin kaybedilmemesi ve sorularda karmaĢıklığa 

sebebiyet verilmemesi amacı ile merkezler sınırlandırılmıĢtır. Bu sınırlamada 

hastanelerdeki genel olarak bulunan esas hizmet üretim merkezleri ve bazı birimlerde 

yapılan iĢlerin amaç birliği dikkate alınarak ve “Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme 

Yönetmeliği” nde belirtilen  bu kurumlardaki verilen hizmetler doğrultusunda 

merkezler; poliklinikler, servisler, acil kliniği, laboratuar, ameliyathane, eczane, 

yardımcı birimler ( yemekhane, kat hizmetleri, güvenlik v.b), yönetim 

birimleri(muhasebe, satın alma, hemĢirelik hizmetleri, personel v.b.), yoğun bakım 

olarak belirlenmiĢtir. 

 5. soruda merkezlerin varlığı, merkezin yapısının (maliyet, gelir, kar merkezi ) 

belirlenmesi amacı ile gider ve gelir oluĢumunun varlığı araĢtırılmıĢtır. Yatırım 

merkezlerinin varlığı, 6, 7, 8 ve 9. sorulara verilen cevaplar genel olarak 

değerlendirilerek araĢtırılmıĢtır.    

 Sorumluluk merkezlerinden sorumlu yöneticilerin varlığı ve sorumluluk 

merkez yöneticilerinin oluĢan gelir, gider ve sermaye kontrolü açısından yetkili 

olması   

5. soruda merkezlerin yönetiminin kime ait olduğu araĢtırılmıĢ, 6. soruda bu 

yöneticilerin gelir, gider sermaye kontrolü açısından yetki derecesi her bir faaliyet 

açısından yetkisiz, az yetkili, orta dereceli yetkili, yetkili ve tam yetkili ölçeğinde 

araĢtırılmıĢtır.  
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7. soruda gelir, gider ve sermaye açısından yetkileri daha spesifik olarak 

değerlendirilmiĢ ve bu amaçla gelir ve giderlerle ilgili  belirlenen faaliyetler 

açısından kontrol güçleri araĢtırılmıĢtır.  

 Sorumluluk muhasebesinin organizasyonlara sağladığı etkin faydalardan 

biri olarak maliyet kontrolü  

Hastane iĢletmelerinde maliyet kontrolü 15, 16 ve 17. sorularda araĢtırılmıĢtır. 

16. soruda maliyetlerin kontrol edilebilme etkinlik derecesi tamamen kontrol 

edilebilir, kontrol edilebilir, orta dereceli kontrol edilebilir, kısmi kontrol ve hiç 

kontrol edilemez Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. 17. soruda ise maliyet kontrolünün 

sağlanamamasının nedenleri anketi cevaplayan yöneticilerin düĢüncelerini ölçek için; 

kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum, kesinlikle 

katılmıyorum Ģeklinde derecelendirilmiĢtir.  

 Muhasebe sisteminin sorumluluk muhasebesi sistemine uygunluğu 

Muhasebe sisteminin sorumluluk merkezleri baz alınarak yapılıyor olması ve 

yapılabilirliği 19. soruda araĢtırılmıĢtır.  

Sorumluluk muhasebesi için önemli unsurlardan birisi de sorumluluk 

raporlarıdır. Sorumluluk raporlarının  oluĢturulabilmesi için  iĢletmede bütçelemenin 

varlığı ve sorumluluk raporlarının varlığı ve performans ölçümü incelenmiĢtir.  

 Bütçelemenin varlığı  

Sorumluluk raporlarının hazırlanması ve üst yönetimin kontrol ve denetimi 

açısından gerekli olan bütçelemenin varlığı ve sorumluluk muhasebesi sistemine 

uygunluğu 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. sorularda araĢtırılmıĢtır.  

 Sorumluluk raporlarının varlığı ve sorumluluk raporları ile performans 

değerlemesi 

Sorumluluk muhasebesi sisteminin önemli unsurlarından olan sorumluluk 

raporlarının varlığı ve uygulanabilirliği 34, 35, 36, 37 ve 38. sorularla araĢtırılmıĢtır.  

Performans değerlemesinin varlığı ve sorumluluk raporları ile performans 

değerlemesinin uygulanabilirliği 30,31,32 ve 37. sorularla araĢtırılmıĢtır.  
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Anketin üçüncü ve son bölümde, üst yöneticilerin sorumluluk muhasebesi 

sistemi hakkındaki görüĢ ve düĢünceleri   5’ li likert tipinde hazırlanan sorular (0= 

kesinlikle katılmıyorum, 1= katılmıyorum, 2= fikrim yok, 3= katılıyorum, 4= 

kesinlikle katılıyorum ) ile faktör analizi yapılarak sorumluluk muhasebesi sistemi 

için  3 görüĢ tipi (sorumluluk muhasebesi ve sorumluluk merkezleri, merkezkaç 

yönetim, sorumluluk raporları ve performans ölçümü) belirlenerek 

değerlendirilmeler yapılmıĢtır.  

Yapılan anketlerden elde edilen veriler SPSS 15 Ġstatistik programı 

kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Verilerin analizinde gözlem frekans değerleri, bu 

değerlere ait oranlar, sınıflama düzeyindeki kategorik değiĢkenler arasında ki-kare 

testleri, normal dağılıma sahip verilerde gruplar arasında ortalamaların 

farklılıklarının belirlenmesi için parametrik t ve F istatistik testleri, normal 

dağılmayan verilerde grupların düzeylerinin farklılıklarının belirlenmesi için 

parametrik olmayan Mann_Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıĢtır. 
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4.4. BULGULAR 

4.4.1. DEMOGRAFĠK SONUÇLAR 

Ankete katılan hastane iĢletmeleri ile ilgili demografik sonuçlar tablo 4.2’ de 

verilmiĢtir.  

Tablo 4.2. : AraĢtırmaya Katılan Hastanelerin Demografik Yapısı 

Genel Bilgileri Sayı % Genel Bilgileri Sayı % 

Mülkiyetlerine göre Hastaneler 

Kamu Hastanesi 

Özel Hastane 

 

23 

12 

 

65,7 

34,3 

ÇalıĢan Personel 

Sayısı 

0-200 

201-750 

751 > 

 

 

18 

12 

5 

 

 

51,4 

34,3 

14,3 

Hastanenin Bulunduğu Yer 

Ġl 

Ġlçe 

 

16 

19 

 

45,7 

54,3 

Hizmet Yılı 

1-20 

21-40 

41> 

 

19 

9 

7 

 

54,3 

25,7 

20 

Fiili yatak sayısı 

0-50 

51-250 

251-500 

501> 

 

18 

11 

3 

3 

 

51,4 

31,4 

8,6 

8,6 

Aylık Muayene Olan 

Hasta 

0-10.000 

10.001 – 25.000 

25.001 – 50.000 

50.001 > 

 

 

13 

11 

8 

3 

 

 

 

37,1 

31,4 

22,9 

8,6 

 

Aylık Yatan Hasta 

0-250 

251-1000 

1001-2500 

2501> 

 

11 

17 

4 

3 

 

31,4 

48,6 

11,4 

8,6 

Aylık Ameliyat olan 

Hasta 

0-100 

101-500 

501-1000 

1001> 

 

 

10 

11 

10 

4 

 

 

28,6 

31,4 

28,6 

11,4 

Muayene olan Hastaların Sosyal Güvence durumları 

 
N 

Oranların 

Ortalaması 

Oranların 

değiĢimi 

(Standart  

Sapma) 
S.G.K.’ lı Hasta 

Özel Hasta 

Özel Sağlık Sigortalı Hasta 

35 

35 

35 

93,2 

4,1 

2,7 

7,092 

4,501 

4,206 

 

Ankete katılan Konya bölge hastanelerinin % 65,7’ si kamuya ait döner 

sermayeli iĢletme olarak çalıĢan devlet ve üniversite hastaneleri iken % 34,3’ ü özel 

ve vakıf hastaneleridir. Konya bölge hastanelerinde devletin bu sektörde olan 

etkinliğinin görülmesinin yanında özel hastanelerinde önemli bir oranda sektörde 

yerini aldığının bir göstergesi olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Bu hastanelerin çalıĢan personel sayıları incelendiğinde % 51,4’ ünde 200 ve 

altında personel çalıĢırken, % 34,3’ ünde 201 ile 750 arasında personel ve % 14,3’ 
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ünde ise 750’ nin üzerinde personel çalıĢmaktadır. Konya bölge hastanelerinin %  

45,7’ si Konya merkezinde hizmet vermekte %  54,3’ ü Konya’ ya bağlı ilçelerde 

hizmet vermektedir. Bu hastanelerin %  54,3’ ü 20 yıl ve altında bir süredir hizmet 

vermekte, %  25,7’ si 21 ila  40 yıl arası bir süredir hizmet vermekte , %  20’ si ise 

40 yılın üzerinde bir süredir hizmet vermektedir. Konya’ da faaliyet gösteren  

hastanelerin % 51,4’ ü  0-50 arası fiili yatak kapasitesine sahipken %  31,4’ ü 51 ila 

250 yatak kapasitesi , % 8,6’ sı 251 ile 500 arası yatak kapasitesi ve %  8,6’ sı da 500 

üstü yatak kapasitesine sahiptir. Ankete katılan hastanelerin aylık muayene sayıları 

ise; %  37,1’i  0 ile 10.000 arası , %  31,4’ü 10.001 ve 25.000 arası, %  22,9’u 25.001 

ve 50.000 arası ve % 8,6’sı ise 50.000 üstündedir. Ankete katılan hastanelerin  % 

62,9’unun 10.000 ve üzerinde aylık hasta muayene ettiği görülmektedir. 10.000 ve 

üzerinde hasta muayene eden hastanelerin ortalama muayene ettikleri hasta sayısı bu 

hastanelerin aylık ortalaması alındığında  32.490 olarak bulunmuĢtur.  Günlük 

ortalama  bu hastaneler 1.000 civarında hastaya hizmet vermektedir.  Bu durum 

hastanelerin hizmet faaliyeti açısından da çok yoğun çalıĢan birer iĢletme olmaları 

açısından önemli bir göstergedir.  

 Hastanelerin aylık yatan  hasta sayıları incelendiğinde; %  31,4’ ü 0 ile 250 

arası, %  48,6’ sı 251 ile 1000 arası , % 11,4’ ü 1001 ile 2500 arası ve %  8,6’ sı ise 

2500 üzerinde yatan hasta sayısına sahiptir. Bu hastanelerde ameliyat olan hasta 

sayıları ise; %  28,6’ sı 100 ve altında, %  31,4’ ü 101-500 arası, %  28,6’ sı ise 501 

ile 1000 arası ve % 11,4’ ü de 1000 üzeridir.  

Hastaların sosyal güvence durumları araĢtırıldığında %  93,2’ si Sosyal 

Güvenlik Kurumu’ na bağlı devletten sağlık güvencesine sahip bireylerden 

oluĢmakta, %  4,1’ i herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan bireysel ücretli 

hastalardan oluĢmakta ve %  2,7’ si ise özel sağlık sigortalı hastalardan oluĢmaktadır. 

Bu gösterge Türkiye’ deki  hastanelerin en büyük müĢterisinin Sosyal Güvenlik 

Kurumu olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu göstergeden  Türkiye’ de özel 

sağlık sigortacılığının da istenilen düzeyde geliĢmediği görülmektedir.  
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4.4.2. Sorumluluk Muhasebesinin Uygulanabilirliği  

Bu bölümde hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin 

uygulanabilirliği, sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği için literatür 

araĢtırmalarımızda genel olarak belirlediğimiz kriterler doğrultusunda test edilmiĢtir.  

4.4.2.1. Merkezkaç Yapının Varlığı Ve Yetki Devrinin   

GerçekleĢtirilebilirliği 

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği için 

merkezden sorumlu yöneticilerin merkezlerindeki oluĢan faaliyetler ve özellikle 

gider ve gelirler açısından yetkili olmalarını gerektirmektedir. Sorumluluk 

merkezlerine ayrılan iĢletmelerde sorumlu olan yöneticilerin karar verme yetkilerini 

ellerinde bulundurabilmeleri için öncelikli olarak organizasyonun adem-i 

merkeziyetçi bir yapıda yönetilmesi gerekmektedir.  

 Birinci grup (kamu) hastaneler ve ikinci grup (özel) hastaneler açısından 

değerlendirildiğinde yönetim yapısın tablo 4.3. de görülmektedir.  

Tablo 4.3. : Kamu ve Özel Hastanelerde Yönetim Sistem Yapısı 

                    Grup 

 

    Yönetim Sistemi 

Kamu 

Hastanesi 

 

Özel 

Hastane 

 

Toplam 

Merkezi Yönetim 

14 

% 66,7 

%60,9 

7 

%33,3 

%58,3 

21 

%100 

%60 

Merkezkaç Yönetim 

9 

%64,3 

%39,1 

5 

%35,7 

%41,7 

14 

%100 

%40 

Toplam 

23 

%65,7 

%100 

12 

%34,3 

%100 

35 

%100 

%100 

 

Hastane iĢletmelerinde yönetim sistemlerinin belirlenmesine yönelik bir diğer 

soruda merkezileĢme dereceleri  1 den 10’ a doğru bir derecelendirme içinde (1=Tam 

merkezi , 10 Tam Merkezkaç) sorulmuĢ olup alınan cevaplarla ilgili tablo 4.4. 

görülmektedir.  
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Tablo 4.4. : Kamu ve Özel Hastanelerde MerkezileĢme Derecesi 

 

Gruplar 

 

Ortalama N St.Sapma St. Hata T-testi 

 

p-değeri 

Kamu Hastanesi 3.70 23 2,01 0,42 -1,105 0,277 

Özel Hastane 4.50 12 2,11 0,61 

 

Kamu hastaneleri ile özel hastaneler arasında yönetim sistemi açısından 

bakıldığında olgunlaĢmıĢ bir merkezkaç yönetim sistemi uygulanmadığı daha çok 

merkezi bir derecelendirmenin gerçekleĢtiği görülmektedir. Kamu hastaneleri ve özel 

hastanelerde  merkezi bir yönetim sistemi uygulanması açısından anlamlı bir fark (p 

= 0,277) bulunmamaktadır.  

Kamu ve özel hastanelerde sorumluluk muhasebesine uygun bir merkezkaç 

yönetim sisteminin uygulanmadığı görülmektedir. Sorumluluk muhasebesine uygun 

bir yapının oluĢabilmesi için merkezi yapının, merkezkaç bir yönetime doğru 

yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hastane iĢletmelerinde ki karar alma 

yetkisinin merkez yöneticilerine doğru aktarılması gerekmektedir. yalnız kamu ve 

özel hastanelerdeki yönetim yapısın da meydana gelen bazı sorunlar merkezkaç 

yapının oluĢumunu olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.   

Hastane iĢletmelerinde merkezi bir yapının uygulanmasının nedenleri ile ilgili 

sonuçlar tablo 4.5. de  verilmiĢtir.  

Tablo 4.5. : Merkezi Yapının OluĢmasının Nedenleri 

Merkezi yapının oluĢmasının nedenleri Kamu hastaneleri Özel hastane 

Bürokratik engeller 19 

%0,30 

2 

%0,09 

Üst yönetimin yönetimi paylaĢmama isteği - 

%0,00 

6 

%0,27 

Tecrübeli yöneticilerin bulunmayıĢı 14 

%0,22 

2 

%0,09 

Yönetim konusunda personel eksikliği 16 

%0,25 

4 

%0,19 

Küçük bir iĢletme oluĢu 13 

%0,20 

6 

%0,27 

Diğer nedenler 2 

%0,03 

2 

%0,09 

Toplam* 64 

%100 

22 

%100 

 

 *    Birden fazla cevap verilmiĢtir.  
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Kamu ve özel hastanelerde merkezi bir yönetim sisteminin varlığına neden 

olan sebepler öncelik sırasına göre tablo 4.6.’ da görülmektedir. 

Tablo 4.6. : Kamu Ve Özel Hastanelerde Merkezden Yönetim Sisteminin 

Uygulanmasının Sebepleri 

Sıralama Kamu Hastanesi Özel Hastane 

1 Bürokratik engeller Üst yönetimin yönetimi paylaĢmama isteği 

ve Küçük bir iĢletme oluĢu 

2 Yönetim konusunda personel eksikliği Yönetim konusunda personel eksikliği 

3 Tecrübeli yöneticilerin bulunmayıĢı  

 

Kamu hastanelerinde bürokratik anlamda yönetimin Sağlık Bakanlığı’ na bağlı 

olarak bürokratik bir yapı gereği yapılandırılmıĢ olması  yönetimin merkezkaç bir 

yapılanmasını engellemektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’ 

nun “Harcama Yetkisi ve Yetkilisi” baĢlıklı 31. Maddesine göre “Bütçeyle ödenek 

tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.” 

(Varol, 2008 : 44) ifadesine göre ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2005 tarih, 26040 

sayılı Resmi Gazete de çıkan “Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ”’ e göre 

döner sermayeli kamu hastanelerinde (devlet hastaneleri ve kamu üniversite 

hastaneleri) harcama yetkilisi olarak baĢhekimin belirlenmiĢ olması ve 

gerçekleĢtirme yetkilisi olarak ta 5018 sayılı Kanun uygulanması doğrultusunda 

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmıĢ olan “Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole iliĢkin 

Usul ve Esaslar Yönetmeliği”’ nin 12/3. Maddesinde “Harcama Yetkilileri 

yardımcıları veya kendisine en yakın üst kademe yöneticiler arasından bir veya daha 

fazla sayıda  gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle 

görevlendirir” hükmüne göre (Yiğit, http:www.idarehukuku.net )  baĢhekim 

yardımcıları veya hastane müdürünü seçmesi   merkezkaç oluĢumu ve sorumluluk 

muhasebesine uygun merkezkaç oluĢumunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Kamu hastanelerinde sorumlulukların dağılımı açısından bir oluĢum olmasına 

rağmen merkezden yönetim ilkesi otoriter biçimde uygulanmasının getirdiği 

(http://www.Tubitak.gov.tr) Sağlık Bakanlığı’ na bağlı kamu hastanelerinde, 

bürokratik açıdan en üst yönetici olan baĢhekimin bile Sağlık Bakanlığı’nın izni ile 

http://www.tubitak.gov.tr/
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faaliyet sürecini belirlediği bir yapıda, özellikle sorumluluk muhasebesi uygulanıĢı 

açısından da önemli olan maliyet ve gelir oluĢumunda kontrol yetkisinin, orta ve alt 

yöneticilere aktarılmasını engelleyen durum ve kanuni zorunluluklar, 

sorumlulukların dağılımı ile birlikte yetki dağılımını da olumsuz olarak 

etkilemektedir. 

Özel Hastanelerde merkezi bir yönetim sisteminin ilk nedeni olarak üst 

yönetimin yönetimi paylaĢmama isteği olarak ifade edilmektedir. Özel hastanelerde 

daha modern ve çağdaĢ bir yönetim sisteminin giriĢimciler tarafından benimsenmesi 

ile bu sorun ortadan kaldırılabilecektir.  

 Hem kamu hem de özel hastanelerde merkezileĢmeye neden olan bir sebepte 

yönetim konusunda personel eksikliğidir. Nitelikli yönetici konusunda personel 

eksikliğinin (http://www.Tubitak.gov.tr) en önemli sebebi sağlık iĢletmeciliği 

yönetimi konusunda eğitim sisteminin yetersiz olmasıdır. Üniversitelerde sağlık 

iĢetmeciliği konusunda verilen eğitimlerin artırılması (Akar ve Ak, 1988 : 37)  ile  

sektördeki yönetici açığı kapatılacaktır. 

Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilmesi, hastanelerde oldukça çeĢitli 

merkezlere yönetici atanmasını gerektirecektir. Bu açıdan tecrübeli ve en azından 

yönetim konusunda eğitim almıĢ personel sayısının artırılması ile sorumluluk 

merkezlerine atanacak yönetici sayılarının oluĢturulması da mümkün olacaktır.  

Kamu hastanelerinde merkezi yönetim uygulamanın bir diğer sebebi de 

Tecrübeli yöneticilerin bulunmayıĢı olarak ifade edilmektedir. Kamu hastane 

iĢletmelerinde çalıĢan personele  verilecek  yöneticilik eğitimleri doğrultusunda 

sorumluluk muhasebesine uygun sorumluluk merkezlerinde önceden yöneticilik 

yapmaları onları kurum içinde deneyim kazanmalarına ve ilerleyen yıllarda tecrübeli 

yönetici açığının giderilmesinde rol oynamalarını sağlayacaktır. 

Hastane idarecileri ile yüzyüze görüĢme sonucunda elde edilen bir diğer neden 

de kamu hastanelerinde il ve ilçeler arasındaki personel sayısındaki farklılıktır. Kırsal 

kesimde bulunan hastanelerde personel yetersizliği mevcutken, kent merkezlerinde 

ise fazla personel mevcuttur. Özellikle kırsalda çalıĢmak istemeyen personel atama 

dönemlerinde kentleri seçmekte bu da ilçe kamu hastanelerinde yetiĢmiĢ ve tecrübeli 

personel oluĢumunu engellemektedir. (http://www.tubitak.gov.tr)  

http://www.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/
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Merkezi yönetim uygulanmasının bir diğer genel sebebi de küçük bir iĢletme 

olmalarıdır.  

Tablo 4.7.: Hastanelerde Merkezi Yönetim Sistemi Uygulanmasının 

Sebebi Olarak “ Küçük Bir ĠĢletme OluĢu ” 

Gruplar Ġl  Ġlçe Toplam 

Kamu Hastaneleri  0 

%0,00 

13 

%100 

13 

%100 

Özel Hastaneler 6 

%100 

0 

%0,00 

6 

%100 

 

Merkezi bir yönetim sistemi uygulama nedeni olarak küçük bir iĢletme 

olduğunu ifade eden kamu hastanelerin anket verileri doğrultusunda tamamının  ilçe 

hastaneleri olduğu görülmektedir. Yine anket verileri doğrultusunda bu hastanelerde 

çalıĢan sayısının az olması, muayene sayısının azlığı, faaliyet yoğunluğunun az 

olması merkezi bir yapının oluĢmasına neden olarak görülebilir.   

Özel hastanelerin  de  küçük bir iĢletme olmasından dolayı merkezi bir yönetim 

uyguladığını ifade etmeleri üst yönetimin oluĢan bütün faaliyetleri merkezden 

kontrolünün mümküğn olduğu kanatini ortaya çıkarmaktadır. Yalnız bu iĢletmelerde 

de merkezi otoriteye bağlı yönetim tarzının oluĢması profesyonel yönetimi 

sağlamayacaktır. Bu iĢletmelerde de iyi bir yönetim ekibinin kurulması (Serinkan ve 

Cabar, 2008 : 23) ve bu yönetim ekibi ile sorumluluk merkezlerine ayrılarak daha 

etkin bir yönetim sisteminin kabul edilmesi bu iĢletmelerin daha etkin ve verimli 

çalıĢmasına ve bu iĢletmelere sürdürülebilir bir büyüme imkanı sağlayacaktır.  

AraĢtırma aĢamasında gözlemlenen bir baĢka ve önem arz eden bir durumda 

hastanelerde, hastane yönetiminin, en üst kademesinde, görevi hekimlik olan 

baĢhekimlerin bulunmasıdır. Bu durum yönetim açısından eğitim almayan bireylerin 

hastane yönetiminde de etkinlik sağlayamamalarının doğal bir nedenidir. Bu açıdan 

hastanelerin bir iĢletme olarak kabul edilerek uzmanlık alanları yönetim olan bireyler 

tarafından yönetilmesi modern anlamda bir hastane yönetimini ve beraberinde etkin 

bir yetki dağılımını da sağlayabilecektir. Özellikle kamu hastanelerinde en üst 

yönetici olarak baĢhekimlerin bulunmasının meydana getirdiği yönetim sorunları 

“Kamu Hastane Birlikleri Yasası”’ nda da yerini hastane yöneticisine bırakması ile 
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modern hastane yönetimi açısından aktif bir döneme geçiĢ sağlayacaktır. Bu açıdan 

kamudaki yapılan yenilik özel hastanelere de emsal olacaktır.  

 Sorumluluk muhasebesine uygun bir yapı için merkezkaç yapının yetki devri 

ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu durum sorumluluk merkezlerinin baĢında 

bulunan sorumlu yöneticilerin sorumluluk alanlarında etkinlikleri için gerekli bir 

uygulama  olacaktır.  

 Hastane iĢletmeleri; sağlık konusunda konularında uzman çok çeĢitli 

personelin bir arada bulunduğu matris organizasyonlar olarak, ortaya konulan 

faaliyetler açısından merkezkaç bir yapı oluĢturabilir. Yetki paylaĢımı da özellikle 

hastanelerde bu konularda yoğun bir Ģekilde uygulanmakta iken mali ve idari açıdan 

bu yetki dağılımının yetersiz olduğu görülmektedir. Yetki paylaĢımı açısından 

hastane iĢletmelerinin durumu tablo 4.8. de  verilmiĢtir.  

           Tablo 4.8.: Kamu ve Özel Hastanelerde Yetki PaylaĢımı 

Gruplar Evet Kısmen  Hayır Toplam 

Kamu Hastaneleri 

7 

%30,4 

%53,8 

14 

%60,9 

%73,7 

2 

%8,7 

%66,7 

23 

% 100 

% 65,7 

Özel Hastaneler 

6 

%50,0 

%46,2 

5 

%41,7 

%26,3 

1 

%8,3 

%33,3 

12 

% 100 

% 34,3 

Toplam 

13 

%37,1 

%100 

19 

%54,3 

%100 

3 

%8,6 

%100 

35 

%100 

%100 

            Ki-kare=1,350, p=0,509 

Kamu hastanelerinde yetki paylaĢımının varlığı açısından değerlendirildiğinde 

% 30,4’ ü yetki paylaĢımı yapmakta, % 60,9’ u kısmen bu yetki paylaĢımını 

gerçekleĢtirmekte,  % 8,7’ si ise yetki paylaĢımı yapmamaktadır. Özel hastanelerde 

ise % 50 oranında yetki paylaĢımı gerçekleĢtirilirken % 41,7 oranında kısmen yetki 

paylaĢımı yapılabilmekte, % 8,3 oranında yetki paylaĢımı yapılamamaktadır. Kamu 

hastaneleri ve özel hastaneleri arasında  yetki paylaĢımı açısından önemli bir fark 

bulunmamaktadır (Ki-kare=1,350, p=0,509).  

Burada kısmen yetki paylaĢımı diyenler, yüzyüze  görüĢmelerle elde edilen  

bilgiler doğrultusunda faaliyetler açısından paylaĢım gerçekleĢtirdiklerini fakat  mali 

ve idari açıdan bu paylaĢımı yapmadıklarını belirtmiĢlerdir.  
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Sorumluluk muhasebesinde merkezkaç bir yönetim uygulanması gerekliliğinin  

asıl sebebi sorumlu yöneticilerin sorumluluk alanlarında faaliyetler haricinde gelir ve 

gider kontrolünü de sağlayabilmeleridir. Bu mali ve idari açıdan yönetim sistemi ile 

iliĢkili bir durumdur.  Bu durumun gerçekleĢtirilebilirliği ileride test edilecektir.  

Hastanelerin yönetim sistemlerinin haricinde önemli bir konu da organizasyon 

Ģemalarının bulunması ve organizasyon Ģemalarında merkezlerin, üst-ast iliĢkisinin, 

sorumluluk alanlarının tespitinin yapılabilmesidir.  

4.4.2.2. Organizasyon  Yapısının Sorumluluk  Muhasebesine Uygunluğu  

Hastane iĢletmelerinin karmaĢık yapısı ve çalıĢanların çeĢitliliği açısından 

bakıldığında organizasyon Ģemalarının oluĢturulması gereklidir. Sorumluluk 

muhasebesi açısından sorumluluk merkezlerinin belirlenmesi, üst alt iliĢkinin 

görülebilmesi ve sorumluluk merkez yöneticilerinin sorumluluk alanlarının 

belirlenebilmesi  sorumluluk raporlarının iĢleyiĢi açısından önemli olan organizasyon 

Ģemalarının sorumluluk muhasebesine uygun bir yapıda düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

Özellikle hastane iĢletmelerinin matris bir yapı oluĢturması bu iĢletmelerde 

organizasyon Ģemalarının varlığı açısından zorunluluk oluĢturmaktadır. Bu karmaĢık 

yapıdaki iĢletmelerde  organizasyon Ģemalarının varlığı araĢtırılmıĢ sonuçlar tablo 

4.9. da verilmiĢtir.  

Tablo 4.9.: Hastane ĠĢletmelerinde Organizasyon ġemasının Varlığı 

Organizasyon Ģeması var 

Gruplar Evet Hayır Toplam 

Kamu 

Hastaneleri 

23 

%100.0 

%60.0 

0 

%0.0 

%0.0 

23 

%100.0 

%60.0 

Özel 

Hastaneler 

12 

%100.0 

%40.0 

0 

%0.0 

%0.0 

12 

%100.0 

%40.0 

Toplam 35 

%100.0 

%100.0 

0 

%0.0 

%0.0 

35 

%100.0 

%100.0 

 

Kamu ve özel hastanelerin tamamında organizasyon Ģemasının varlığı  

görülmektedir. Konya bölge hastanelerindeki organizasyon yapılarını gösteren 
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organizasyon Ģemalarının  sorumluluk muhasebesine uygunluğu açısından 

değerlendirildiğinde tablo 4.10 da ki sonuçlar elde edilmiĢtir.  

Tablo 4.10.: Organizasyon ġemalarının Sorumluluk Muhasebesine Uygunluğu 

 Kamu Hastaneleri Özel Hastaneler 

Evet  Kısmen  Hayır Topl. Evet  Kısme

n  

Hayır Topl. 

Üst Kademe, Orta Kademe Ve Alt Kademe 

Bölümler Ayrıntılı Olarak Gösterilmekte 
Midir ? 

19 

%82,6 

4 

%17,4 

0 

%0.0 

23 

%100 

9 

%75 

3 

%25 

0 

%0.0 

12 

%100 

Bu Kademeler Ve Merkezler Arasındaki Üst 
Ast ĠliĢkisi – Dikey ĠliĢki Gösterilmekte 

midir. ? 

17 
%73,9 

 

6 
%26,1 

 

0 
%0.0 

 

23 
%100 

11 
%91,7 

 

1 
%8,3 

 

0 
%0.0 

 

12 
%100 

Bu Kademelerde Klinik, Birimler, 

Poliklinikler Ve Diğer Hizmet Merkezleri 

Ayrıntılı  Olarak Gösterilmektedir.   

17 

%73,9 

 

5 

%21,7 

 

1 

%4,3 

 

23 

%100 

8 

%66,7 

 

4 

%33,3 

 

0 

%0,0 

 

12 

%100 

Üst-Orta Ve Alt Kademede Bulunan 

Merkezlerdeki Yöneticiler Belirtilmekte mi ? 

19 

%82,6 
 

4 

%17,4 
 

0 

%0.0 
 

23 

%100 

10 

%83,3 
 

1 

%8.3 
 

1 

%8.3 
 

12 

%100 

Üst-Orta Ve Alt Kademede Bulunan 
Merkezlerdeki Yöneticilerin Sorumluluk 

Alanları Belirlenebilmekte Mi  ? 

17 
%73,9 

 

6 
%26,1 

 

0 
%0.0 

 

23 
%100 

7 
%58,3 

 

4 
%33.3 

 

1 
%8,3 

 

12 
%100 

Üst-Orta Ve Alt Kademede Bulunan 

Merkezlerdeki Yatay ĠliĢki 
Gösterilmektemidir.  BaĢhemĢireye Bağlı 

HemĢirenin Aynı Zamanda Dahiliye 

Kliniğinde De Görev Alması Gibi 

2 

%8,7 
 

1 

%4.3 
 

20 

%87,0 
 

23 

%100 

3 

%25 
 

3 

%25 
 

6 

%50 
 

12 

%100 

 

Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği açısından hastane iĢletmelerinde 

organizasyon yapısının sorumluluk merkezleri temel alınarak belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan oluĢturulan organizasyon Ģemalarında sorumluluk 

raporlarının organizasyon içinde alt kademeden üst kademeye doğru  aktarılabilmesi 

için her bir kademe ayrı ayrı belirtilmelidir. Kamu hastanelerinin % 82,6’ sın da, özel 

hastanelerin ise % 75’ inde her kademe ayrı olarak gösterilmektedir. Kamu 

hastanelerinin % 17,4’ ünde ve özel hastanelerin % 25’ inde ise kısmi bir gösterim 

mevcuttur.  

Kademeler belirlendikten sonra bu kademeler arasındaki dikey iliĢkinin 

gösterilmesi hangi merkezin hangi üst merkeze bağlı olarak organizasyonda yer 

alacağını belirlemek için ve alt kademe de bulunan sorumluluk merkez yöneticisinin 

bağlı olduğu üst kademe yönetici ve merkezi belirleyebilmesi ve buna göre 

sorumluluk raporlarının düzenlenmesi için gereklidir. Kamu hastanelerinin % 73,9’ u 

ve özel hastanelerin % 91,7’ si  üst ast iliĢkisini (dikey iliĢki) yi organizasyon 
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Ģemalarında göstermektedir. Kamu hastanelerinin % 26,1’ i ve özel hastanelerin % 

8,3’ ü  kısmi olarak dikey iliĢkiyi organizasyon Ģemalarında göstermektedirler.  

Organizasyon yapısını oluĢturan organizasyon Ģemalarında, sorumluluk 

muhasebesi açısından sorumluluk merkezlerinin de bu Ģemalarda gösteriliyor olması 

gerekmektedir. Belirlenen hastane iĢletmelerinde mevcut olan sorumluluk 

merkezlerinin, organizasyon Ģemalarında gösterilmesi kamu hastanelerinde % 73,9, 

özel hastaneler de  ise % 66,7 oranında mevcuttur.  Sorumluluk merkezleri kamu 

hastanelerinin % 21,7’ sinde, özel hastanelerin ise % 33,3’ ünde kısmi olarak 

organizasyon Ģemalarında gösterilmektedir. Organizasyon Ģemalarında sorumluluk 

merkezleri,  sadece kamu hastanelerinin % 4,3’ ünde gösterilmemektedir.  

Sorumluluk muhasebesine uygun organizasyon Ģemaları ile ilgili olarak bir 

diğer durum sorumluluk merkez yöneticilerinin de bu Ģemalarda gösterilmesi ile 

ilgilidir. Kamu hastanelerinin % 82,6’ sı ve özel hastanelerin % 83,3’ü sorumluluk 

merkez yöneticilerini organizasyon Ģemalarında belirtmektedirler. Kamu 

hastanelerinin % 17,4’ü ve özel hastanelerin % 8,3’ü organizasyon Ģemalarında 

merkez yöneticilerini kısmen göstermektedirler. KarĢılıklı görüĢmelerde merkez 

yöneticilerini kısmen gösteren hastane iĢletmelerinin üst ve orta kademe 

yöneticilerini organizasyon Ģemalarında gösterdikleri, alt kademe yöneticilerini ise 

belirtmedikleri  ifade edilmiĢtir.  

Organizasyon Ģemalarında yöneticilere ait olan sorumluluk merkezleri 

haricinde sorumluluk alanlarının da belirlenebiliyor olması gerekmektedir. 

Sorumluluk alanı ve sorumluluk merkezi kavramı farklı Ģeylerdir. Örneğin 

baĢhekimin sorumluluk merkezi yönetim merkezi ile sınırlı olabilirken sorumluluk 

alanı bütün hastane olarak ifade edilebilir. Kamu hastanelerinin % 73,9’ u ve özel 

hastanelerin % 58,3’ ünde sorumluluk alanları, organizasyon Ģemalarında 

gösterilmekte, kamu hastanelerinin % 26,1 ve özel hastanelerin % 33,3’ ünde ise 

kısmen belirlenebilmektedir. Özel hastanelerin % 8,3’ ünde ise sorumluluk 

alanlarının belirlenemediği ifade edilmiĢtir.  

Hastane iĢletmeleri karmaĢık yapılı organizasyonlardır. Organizasyon 

Ģemalarının sorumluluk muhasebesine göre düzenlenebilmesindeki en önemli sorun 

karmaĢık yapının oluĢturduğu matris yapıdır. Matris yapı fonksiyonel yapı ile proje 
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yapılarının bir arada gösterilmesini gerektirir. Sorumluluk muhasebesi için bu 

iĢletmelerde matris yapının proje organizasyonu sırasında oluĢan emir komuta 

zincirindeki çatıĢmaların engellenmesi açısından önemlidir. Örneğin servis hemĢiresi 

olan bir hemĢirenin  servis sorumlusu  uzman doktora mı yoksa baĢhemĢireye mi 

bağlı olarak çalıĢması gerekliliği verilebilir. Kamu hastanelerinin % 8,7’ si ve özel 

hastanelerin % 25’i organizasyon Ģemalarında bu durumu belirtecek bir yapı 

oluĢturabilmekte iken, kamu hastanelerinin % 4,3 ve özel hastanelerin  % 25’i 

kısmen bu durumu belirtebilmekte ve kamu hastanelerinin % 87’ si ve özel 

hastanelerin % 50’ si yatay iliĢki içinde proje organizasyon yapısını organizasyon 

Ģemalarında göstermemektedirler.  

Tablo 4.10’ da hastanelerde yapılan organizasyon Ģemalarının  sorumluluk 

muhasebesinin uygulanabilirliği açısından etkin bir seviyede olduğunu 

göstermektedir. Organizasyon Ģemalarında sorumluluk muhasebesi açısından tek 

eksik hastane iĢletmelerinde matris organizasyon oluĢumuna etki eden yatay 

iliĢkilerin çok fazla belirtilmemesidir.  Bu durum sorumluluk muhasebesi açısından, 

proje organizasyon içinde yer alan sorumluluk merkez yöneticisinin, sorumluluk 

raporunu kime aktaracağı ve proje organizasyon içinde yer alan bir personel için 

katlanılan maliyetin (personel ücreti), hangi merkez yöneticisinin merkez maliyeti 

içinde gösterileceği konusunda karıĢıklık yaratacaktır.  Budurum fonksiyonel olan 

üstün, üst yönetici olarak belirlenmesi yoluyla çatıĢma engellenecektir. Örneğin 

servis hemĢiresi faaliyetler açısından proje organizasyonu içinde sorumlu olduğu 

servis uzman doktorunun verdiği görevleri uygulayacak yalnız sorumluluk 

muhasebesi açısından üst olarak baĢhemĢireye bağlı olması gerekmektedir.  

4.4.2.3. Sorumluluk Merkezlerinin Varlığı Ve Sorumluluk Muhasebesine 

Uygunluğu  

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilmesi için 

merkezlerin varlığından bahsetmemiz gerekmektedir. Hastane iĢletmeleri açısından 

araĢtırmamızda belirlediğimiz merkezlerde verilen  hizmetler, her hastanede aynı 

niteliğe sahip olması ve bu merkezlerin genel olarak hangi tip sorumluluk merkezi 

olmasının araĢtırma da öncelik oluĢturmasından dolayı,  analizlerde gruplar açısından 
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sorumluluk merkezlerinin varlığı, gelir ve gider oluĢumu ve sonuç olarak 

belirleyeceğimiz sorumluluk merkezlerinin mahiyeti (maliyet, gelir, kar ve yatırım 

merkezi) ayrı olarak değerlendirmeye tabi tutulmamıĢtır.  

Hastane iĢletmelerinin vermiĢ oldukları hizmetler açısından 

değerlendirildiğinde bu organizasyonların karmaĢık yapısı ve verdikleri hizmetler 

açısından oldukça farklı bölümlerden oluĢmaları ve teorik kısımda belirttiğimiz 

merkezlerin her birine ankette yer verilmesi durumunda anket uygulaması sırasında 

ankete katılanların  etkin cevap veremeyecekleri düĢünülerek, hastane iĢletmelerinde 

verilen hizmetler, Yataklı  Tedavi Kurumlar ĠĢletmeciliği Yönetmeliği’ nde 

belirtilen, hastanelerde verilen hizmetler doğrultusunda gruplandırılarak tablo 4.11 

de  belirlenmiĢtir.  

Tablo 4.11. : Ankette Belirtilen Hizmet Merkezleri 

MERKEZLER 

 

Poliklinikler 

Servisler 

Acil Kliniği 

Laboratuar 

Ameliyathane Hizmetleri 

Eczane 

Yardımcı  birimler  (Yemekhane, Kat hizm. v.b) 

Yönetim Birimleri  (Satın Alma, Personel, Muhasebe, HemĢire Müdürlüğü v.b.) 

Yoğun Bakım 

 

Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği açısından gerekli olan ve önceden 

belirlediğimiz bu merkezlerin hastanelerdeki mevcudiyeti, belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Aynı zamanda merkezin gelir oluĢturma ve gider oluĢturma açısından durumu 

ölçülmüĢ ve bu Ģekilde bu merkezlerin maliyet, gelir, kar merkezi olarak durumu   

belirlenmiĢtir.  

Sırası ile yukarıda belirttiğimiz merkezlerin durumunu tablolar halinde 

açıklayalım. 
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- Poliklinik Hizmet Merkezi  

Hastaların ilk olarak baĢvurdukları hizmet merkezleridir. Ayaktan tedavi amacı 

ile gelen hastaların tetkik teĢhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı burada tedavilerinin 

tamamlandığı veya tedavi süreçlerinin devamlılığı doğrultusunda diğer merkezlere 

sevk edildikleri ilk müracaat üniteleridir.   

    Tablo 4.12 : Poliklinik Hizmet Merkezlerinin Varlığı 

Poliklinik Merkezi 

Var 35 

% 100 

Yok 0 

% 0.0 

Toplam 35 

% 100 

 

Konya bölgesindeki bulunan 35 hastanenin tamamında poliklinik hizmet 

merkezleri bulunmaktadır (% 100). Gelir ve gider oluĢumu açısından ankette 

hastanelerde bulunan çok çeĢitli poliklinikler için ortalama bir değerlendirme 

yapılması istenilmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir;  

Tablo 4.13.:  Poliklinik Hizmet Merkezinin Gelir ve Gider OluĢumu Açısından 

Değerlendirilmesi 

 Poliklinikler    Ortalama Z 

değeri  

p 

değeri 

 

Sonuç 

 Gider   

Gelir  DüĢük   Orta  Yüksek   Toplam  Gider  Gelir 

DüĢük  0 

% 0.0 

% 0.0 

0 

% 0.0 

% 0.0 

0 

% 0.0 

% 0.0 

0 

% 0.0 

% 0.0 

1,4857  2,6286 -4,983 <0,001 

GELĠR, 

KAR 

MERKEZĠ 

Orta  8 

% 61.5 

% 44.4 

5 

% 38.5 

% 29.4 

0 

% 0.0 

% 0.0 

13 

% 100.0 

% 37.1 

Yüksek  10 

% 45.5 

% 55.6 

12 

% 54.5 

% 70.6 

0 

% 0.0 

% 0.0 

22 

% 100.0 

% 62.9 

Toplam  18 

% 51.4 

%100.0 

17 

%48.6 

%100.0 

0 

%0.0 

%0.0 

35 

%100.0 

%100.0 

 

Poliklinikler %  51,4 oranında düĢük gider oluĢturmakta %  48,6 oranında ise 

orta dereceli bir gider oluĢturmaktadır. Buna karĢın % 37,1 oranında orta dereceli 

gelir oluĢturmakta % 62,9 oranında ise yüksek dereceli gelir oluĢturmaktadır. 
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Ortalama değerlere göre gider düĢük dereceli (1,4857) gelir ise yüksek dereceye 

(2,6286) yakın bir değer vermektedir. Gider ve gelir arasında anlamlı bir fark 

bulunmakta        (p<0,001) ve bu fark gelir yönünde (z=-4,983) önemli derecede 

farklılık göstermektedir. Dolayısı ile poliklinikler bir gelir merkezi olarak kabul 

edilebilir. Aynı zamanda esas hizmet üretim merkezi olması ve belirli bir oranda 

gider oluĢumunun (1,4857) mevcudiyeti doğrultusunda kar merkezi olarak da kabul 

edilebilir.  

- Servis Hizmet Merkezleri 

Poliklinik muayenesi sonrasında yataklı tedavi alması gereken hastaların tedavi 

süreçlerinin gerçekleĢtirildiği merkezlerdir. Bu merkezlerde uzman, uzmanlık eğitimi 

görenler, hemĢire ile eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi branĢla ilgili 

diğer meslek mensupları görev alırlar. Bu merkezlerde günübirlik veya yataklı 

hastalara isabetli teĢhis koyularak bakımı ve en kısa sürede tedavisinin 

gerçekleĢtirilmesi sağlanır.  

Tablo 4.14.: Servis Hizmet Merkezlerinin Varlığı 

Servis Merkezi 

Var  34 

%97,1 

Yok  1 

%2,9 

Toplam 35 

%100 

 

Konya bölgesindeki ankete dahil edilen hastanelerin % 97,1’ inde servis hizmet 

merkezi bulunmaktadır.   Gelir ve gider oluĢumu açısından ankete katılan 

hastanelerde bulunan servisler için ortalama bir değerlendirme yapılması istenilmiĢ 

ve aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir;  
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Tablo 4.15.: Servis  Hizmet Merkezinin Gelir Ve Gider OluĢumu Açısından 

Değerlendirilmesi 

 Servisler  Ortalama Z 

değeri  

p 

değeri 

Sonuç 

 Gider   

Gelir  DüĢük   Orta  Yüksek   Toplam  Gider  Gelir 

DüĢük  0 

%0.0 

%0.0 

1 

%50.0 

%7.1 

1 

%50.0 

%5.3 

2 

%100.0 

%5.9 

2,52 2,55 -0,229 0,819 
KAR 

MERKEZĠ 

Orta  1 

%9.1 

%100.0 

5 

%45.5 

%35.7 

5 

%45.5 

%100.0 

11 

%100.0 

%32.4 

Yüksek  0 

%0.0 

%0.0 

8 

%38.1 

%57.1 

13 

%61.9 

%68.4 

21 

%100.0 

%61.8 

Toplam  1 

%2.9 

%100.0 

14 

%41.2 

%100.0 

19 

%55.9 

%100.0 

34 

%100.0 

%100.0 

 

Servisler % 2,9 oranında düĢük  dereceli  gider, % 41,2 oranında orta dereceli 

gider ve % 55,9  oranında  yüksek  dereceli bir gider oluĢturmaktadır. Buna karĢın % 

5,9  oranında düĢük gelir, % 32,4 oranında orta dereceli gelir ve % 61,8 oranında  

yüksek dereceli gelir oluĢturmaktadır. Ortalama değerlere göre gider yüksek dereceli 

(2,52) ve gelir de yüksek dereceli (2,55) bir değer vermektedir. Gider ve gelir 

arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (Z=-,229), (p=0,819). Servis hizmet 

merkezi  kar merkezi olarak kabul edilmelidir.   

- Acil  Hizmet Merkezleri 

24 saat kesintisiz Ģekilde hizmet veren bu merkezlerde mesai saatleri içinde 

acil gelen vakaların tedavisi, mesai dıĢında da poliklinik hizmetleri ve servi 

hizmetlerinin sağlanabildiği merkezlerdir.  

Tablo 4.16: Acil  Hizmet Merkezlerinin Varlığı  

Acil Merkez 

Var  35 

% 100 

Yok  0 

%0.0 

Toplam  35 

%100 
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Tablo 4.16 da görüldüğü gibi Konya bölgesindeki ankete dahil edilen 

hastanelerin tamamında acil  hizmet merkezi bulunmaktadır. Gelir ve gider oluĢumu 

açısından ankette hastanelerde bulunan acil kliniği  için ortalama bir değerlendirme 

yapılması istenilmiĢ ve Tablo 4.17. deki sonuçlar elde edilmiĢtir;  

Tablo 4.17.: Acil  Hizmet Merkezinin Gelir Ve Gider OluĢumu Açısından 

Değerlendirilmesi 

 Acil Kliniği  Ortalama Z 

değeri  

p 

değeri 

 

Sonuç 

 Gider   

Gelir  DüĢük   Orta  Yüksek   Toplam  Gider  Gelir 

DüĢük  1 

%9.1 

%33.3 

4 

%36.4 

%28.6 

6 

%54.5 

%33.3 

11 

%100.0 

%31.4 

2.42  2.11 1,612 0,107 
KAR 

MERKEZĠ 

Orta  0 

%0.0 

%0.0 

4 

%44.4 

%28.6 

5 

%55.6 

%27.8 

9 

%100.0 

%25.7 

Yüksek  2 

%13.3 

%66.7 

6 

%40.0 

%42.9 

7 

%46.7 

%38.9 

15 

%100.0 

%42.9 

Toplam  3 

%8.6 

%100.0 

14 

%40.0 

%100.0 

18 

%51.4 

%100.0 

35 

%100.0 

%100.0 

 

Acil Hizmet merkezleri % 8,6  oranında düĢük  dereceli  gider, % 40 oranında 

orta dereceli gider ve % 51,4  oranında  yüksek  dereceli bir gider oluĢturmaktadır. 

Buna karĢın % 31,4  oranında düĢük gelir, % 25,7 oranında orta dereceli gelir ve % 

42,9  oranında  yüksek dereceli gelir oluĢturmaktadır. Ortalama değerlere göre gelir  

yüksek dereceli (2,11)  gider de yüksek dereceli (2,42)  bir değer vermektedir. 

Acil hizmet merkezlerinde oluĢan gider ve gelirler arasında önemli bir fark 

bulunmamaktadır ( p=0,107). Fark düĢük dereceli olarak gider yönünde oluĢtuğu 

görülmektedir (z=1,612). Acil hizmet merkezleri gelir ve gider arasında önemli bir 

fark olmamasından dolayı  kar merkezleridir.  

Giderin gelire göre daha yüksek olarak bulunmasının baĢlıca sebebi 

hastanelerdeki acil kliniğe gelen hastaların ağırlıkta acil hastalardan oluĢması ve bu 

hastalara yapılan müdahaleler sırasında her türlü maliyete katlanılması gerekliliği 

hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup 

bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karĢılanacağına bakmaksızın acil 
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hastaların  tedavi edilecek olması  (T.C. Resmi Gazete, sayı 26918, 26.06.2008)  acil 

hizmet merkezlerindeki maliyetleri artırıcı bir etki meydana getirmektedir.  

- Laboratuar Hizmet Merkezleri   

Poliklinik ve servis hastalarının tedavi süreçlerinde tanı ve teĢhise yardımcı 

testlerin yapıldığı merkezlerdir. Direkt hizmet üretim yeri olmamasına karĢın 

poliklinik ve servis merkezlerine yardımcı destek hizmeti sağlayan merkezlerdir.  

Laboratuarlar hastaların direkt hizmet aldıkları bir yer olmayıp, poliklinik ve 

acil muayenesi içinde hekimin teĢhis ve tanı koyabilmesi ve servislerde hizmet süreci 

içinde hastanın sağlıklılık  halindeki meydana gelen  değiĢimlerinin ölçülmesi,  için 

gerekli tetkiklerin yapıldığı merkezlerdir. Bu merkezlerin hastanelerde bulunması, 

sorumluluk muhasebesine uygun bir merkez olup olmaması ve sorumlu bir merkez 

yöneticisinin varlığı tablo 4.18 de gösterilmiĢtir.   

Tablo 4.18: Laboratuar Hizmet  Merkezlerinin Varlığı 

Laboratuar Merkez 

Var  35 

% 100 

Yok  0 

% 0.0 

Toplam  35 

% 100 

 

Konya bölgesindeki ankete dahil edilen hastanelerin tamamında laboratuar 

hizmet merkezi bulunmaktadır. Gelir ve gider oluĢumu açısından ankette 

hastanelerde bulunan laboratuarlar için ortalama bir değerlendirme yapılması 

istenilmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir;  
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Tablo 4.19.:  Laboratuar   Hizmet Merkezinin Gelir Ve Gider OluĢumu 

Açısından Değerlendirilmesi 

 Laboratuar  Ortalama Z 

değeri  

P 

değeri 

Sonuç 

 Gider   

Gelir  DüĢük   Orta  Yüksek   Toplam  Gider  Gelir 

DüĢük  2 

%10.5 

%100.0 

6 

%31.6 

%46.2 

11 

%57.9 

%55.0 

19 

%100.0 

%54.3 

2.51  1.68 3,765 <0,001 

Maliyet 

Merkezi 

 

Orta  0 

%0.0 

%0.0 

3 

%37.5 

%23.1 

5 

%62.5 

%25.0 

8 

%100.0 

%22.9 

Yüksek  0 

%0.0 

%0.0 

4 

%50.0 

%30.8 

4 

%50.0 

%20.0 

8 

%100.0 

%22.9 

Toplam  2 

%5.7 

%100.0 

13 

%37.1 

%100.0 

20 

%57.1 

%100.0 

35 

%100.0 

%100.0 

 

Laboratuar hizmet  merkezleri % 10,5  oranında düĢük  dereceli  gider, % 31,6 

oranında  orta dereceli gider ve % 57,9 oranında  yüksek  dereceli bir gider 

oluĢturmaktadır. Buna karĢın % 54,3 oranında düĢük gelir, % 22,9 oranında orta 

dereceli gelir ve % 22,9  oranında  yüksek dereceli gelir oluĢturmaktadır. Ortalama 

değerlere göre gelir  orta dereceli (1,68),  gider yüksek dereceli (2,51)  bir değer 

vermektedir. Gider ve gelir  arasında önemli derecede anlamlı bir fark bulunmaktadır 

(p<0,001). Gider oluĢumu gelir oluĢumuna göre önemli derecede farklıdır (z= 3,765). 

Gider yönünde bir farklılık söz konusu olduğu için Laboratuar hizmet merkezi 

maliyet merkezi olarak kabul edilmelidir.  

Laboratuarlarda giderlerin gelirlere göre yüksek dereceli çıkmasının önemli bir 

sebebi laboratuarların tanı ve teĢhise yardımcı bir merkez olması ve elde edilen 

gelirin yoğunlukta tetkik isteğinde bulunan poliklinik, servis veya acil merkez geliri 

olarak kabul edilmesinden dolayıdır. Buradaki önemli bir sebepte S.G.K.  

ödemelerinde   poliklinik muayenesi olan sosyal güvenceye sahip ayaktan hastalara 

tetkik ve tahlil yapılsa dahi tek  bir fiyat ödenmesi ve bunun da poliklinik geliri 

olarak kabul edilmesidir. S.G.K.’ lı hastalar hastanelerden hizmet almak isteyen 

bireyler açısından en büyük grubu oluĢturmaktadır. Konya bölge hastanelerinde 

sağlık hizmeti almak isteyen hastaların oranı tablo 4.20 de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.20.: Hastanelere BaĢvuran Hastaların Sosyal Güvencelerine Göre Ödeme 

Durumu   

Ödeme yöntemine göre hasta tipi Oranların 

Ortalaması 

Sosyal Güvenlik Kurumu %93,2 

Bireysel ücretli %4,1 

Özel Sağlık Sigortalı % 2,7 

Toplam %100 

 

Görüldüğü gibi Konya bölge hastanelerine baĢvuran hastaların % 93’ ü sosyal 

güvencesi açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’ na tabi olan hastalardan 

oluĢmaktadır. Bu yüzden hastaneler de ödeme açısından en önemli müĢteri Sosyal 

Güvenlik Kurumu olmakta ve bu ödemeler Sağlık Uygulama Tebliği’ ne göre 

yapılmaktadır. Laboratuar için yapılan her bir tetkikin maliyetinin belirlenmesi ve 

belirli bir kar rakamının (transfer fiyatlaması ) organizasyon içinde bu merkez ve 

merkez yönetiminin kontrolüne verilmesi durumunda  S.G.K. ödemesine konu olan 

ve Sağlık Uygulama Tebliği’ nde belirtilen ödemeler poliklinik ve laboratuar 

arasında paylaĢtırılabilecektir. Bu Ģekilde laboratuar hizmet merkezi kar merkezi 

olarak kullanılabilecektir. Servis bölümünde yapılan her bir tahlil için ayrı bir fiyat 

ödemesinin mümkün olması dolayısı ile bu fiyat ayrımına servislerden ve acil hizmet 

merkezlerinden istenilen tetkikler için ayrı bir fiyat belirlenmesine gerek 

duyulmamaktadır.  

- Ameliyathane Hizmet Merkezi  

ÇeĢitli cerrahi dalların yada birçok cerrahın bulunduğu tedavi süreci, cerrahi 

müdahaleyi gerektiren durumlarda kullanılan bu merkez de poliklinik ve servis 

merkezlerine yardımcı bir merkez olarak faaliyet göstermekte, sağlık hizmet süreci 

içinde önemli bir yere sahip olması bakımında ayrıca değerlendirilmektedir. 

Ameliyathane de tedavi sürecine giren hastaların ameliyat olmadan önce ve sonra 

verilen merkezi sterilizasyon - reanimasyon - yoğun bakım - uyandırma ve ameliyat 

sonu bakım ünitesi hizmetlerine ayrıca yer verilmeyip ameliyathane merkezi 

hizmetleri içinde kabul edilmiĢtir.  
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Tablo 4.21.: Ameliyathane Hizmet  Merkezlerinin Varlığı 

Ameliyathane Merkez 

Var  32 

%91,4 

Yok  3 

% 8,6 

Toplam  35 

%100 

 

Konya bölgesindeki ankete dahil edilen hastanelerin % 91,4 ünde 

Ameliyathane Merkezi  bulunmaktadır.   Gelir ve gider oluĢumu açısından ankette 

hastanelerde bulunan Ameliyathane Merkezleri    için ortalama bir değerlendirme 

yapılması istenilmiĢ ve tablo 4.22. deki  sonuçlar elde edilmiĢtir;  

Tablo 4.22.:Ameliyathane  Hizmet Merkezinin Gelir Ve Gider OluĢumu 

Açısından Değerlendirilmesi 

 Ameliyat Hizmet Merkezi   Ortalama T 

değeri  

p 

değeri 

Sonuç 

 Gider   

Gelir  DüĢük   Orta  Yüksek   Toplam  Gider  Gelir 

DüĢük  2 

%66.7 

%40.0 

1 

%33.3 

%9.1 

0 

%0.0 

%0.0 

3 

%100.0 

%9.4 

2,34 2,62 -1,979 0,048 
Kar 

merkezi  

Orta  0 

%0.0 

%0.0 

4 

%66.7 

%36.4 

2 

%33.3 

%12.5 

6 

%100.0 

%18.8 

Yüksek  3 

%13.0 

%60.0 

6 

%26.1 

%54.5 

14 

%60.9 

%87.5 

23 

%100.0 

%71.9 

Toplam  5 

%15.6 

%100.0 

11 

%34.4 

%100.0 

16 

%50.0 

%100.0 

32 

%100.0 

%100.0 

 

Ameliyathane  hizmet  merkezleri %  15,6 oranında düĢük  dereceli  gider, %  

34,4 oranında  orta dereceli gider ve %  50  oranında  yüksek  dereceli bir gider 

oluĢturmaktadır. Buna karĢın %  9,4 oranında düĢük gelir, %  18,8 oranında orta 

dereceli gelir ve %  71,9  oranında  yüksek dereceli gelir oluĢturmaktadır. Ortalama 

değerlere göre gelir  yüksek dereceli (2,62), gider yüksek dereceli (2,34)  bir değer 

vermektedir. Gider ve gelirleri arasında anlamlı bir fark vardır (p= 0,048) . Bu farkın 

gelir yönünde olduğu görülmektedir (Z=-1,979). Ameliyathane hizmet merkezi kar 

merkezi olarak kabul edilmelidir.  
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- Eczane Merkezi  

Bu merkezler, hastanede tedavi gören poliklinik ve servis hastalarına gerekli 

olan ilaçların bulundurulduğu ünitelerdir. Bu ünitelerde esas hizmet merkezlerine 

yardımcı bir merkez olarak kabul edilebilir.  

Tablo 4.23.: Eczane  Hizmet  Merkezlerinin Varlığı 

Eczane Merkez 

Var  33 

%94,3 

Yok  2 

% 05,7 

Toplam  35 

%100 

 

Konya bölgesindeki ankete dahil edilen hastanelerin %  94,3 ünde eczane 

bulunmaktadır.   Gelir ve gider oluĢumu açısından ankette hastanelerde bulunan 

eczaneler için ortalama bir değerlendirme yapılması istenilmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlar 

elde edilmiĢtir;  

Tablo 4.24.: Eczane  Merkezinin Gelir Ve Gider OluĢumu Açısından 

Değerlendirilmesi 

 Eczane  Ortalama T 

değeri  

p 

değeri 

Sonuç 

 Gider   

Gelir  DüĢük   Orta  Yüksek   Toplam  Gider  Gelir 

Yok  2 

% 25.0 

%20.0 

3 

%37.5 

%21.4 

3 

%37.5 

%33.3 

8 

%100.0 

%24.2 

1.96 1.21 3,627 0,001 
Maliyet 

Merkezi   

DüĢük  5 

%38.5 

%50.0 

4 

%30.8 

%28.6 

4 

%30.8 

%44.4 

13 

%100.0 

%39.4 

Orta  3 

%33.3 

%30.0 

6 

%66.7 

%42.9 

0 

%0.0 

%0.0 

9 

%100.0 

%27.3 

Yüksek  0 

%0.0 

%0.0 

1 

%33.3 

%7.1 

2 

%66.7 

%22.2 

3 

%100.0 

%9.1 

Toplam  10 

%30.3 

%100.0 

14 

%42.4 

%100.0 

9 

%27.3 

%100.0 

33 

%100.0 

%100.0 
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Tablo 4.24 de görüldüğü gibi eczane  hizmet  merkezleri % 30,3 oranında 

düĢük  dereceli  gider, % 42,4 oranında  orta dereceli gider ve % 27,3 oranında 

yüksek dereceli bir gider oluĢturmaktadır. Buna karĢın % 24,2 oranında gelir 

oluĢturmamakta, % 39,4   oranında düĢük gelir, % 27,3  oranında orta dereceli gelir 

ve % 9,1 oranında  yüksek dereceli gelir oluĢturmaktadır. Ortalama değerlere göre 

gelir  orta dereceli (1,21),  gider de  orta dereceli (1,96),  bir değer vermektedir. 

Gider ve gelirleri arasında önemli derecede anlamlı bir fark vardır (p= 0,001) .  Bu 

farkın gider  yönünde olduğu görülmektedir (t=-3,627). Eczane hizmet merkezleri 

maliyet merkezi olarak kabul edilebilir.  

Eczane hizmet merkezleri hastanelerde poliklinik, acil ve servis hizmet 

merkezlerinde yatan hastaların tedavi sürecindeki ilaçlarının karĢılandığı yerlerdir. 

Hastaneler  eczanelerin temin ettiği bu ilaçları poliklinik, servis veya acil hizmet 

merkezlerinin geliri olarak kabul etmektedir. Hastane içinde eczane merkezlerinin 

dıĢarıdan temin ettikleri bu ilaçları organizasyon içindeki diğer merkezlere transfer 

fiyatı üzerinden aktarması ve yine Sağlık Uygulama Tebliği’nde ödemesi belirtilen 

ilaçlarla ilgili gelirin direkt eczane hizmet merkezine yazılması durumunda bu 

merkez kar merkezine dönüĢtürülebilecektir. 

  

- Yardımcı Hizmetler 

 

Sağlık hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayıp hastane iĢletmelerinde ki 

iĢleyen yapının devamlılığı  açısında önem arz eden merkezlerdir. Bu merkezlere 

örnek olarak yemekhane, kat hizmetleri, güvenlik sayılabilir.  

Yardımcı hizmet merkezleri, hastane iĢletmelerinin yürütülmesine yardımcı 

birimlerden oluĢmakta olup (Yemekhane, kat hizmetleri, güvenlik, ulaĢtırma v.b.), bu 

hizmet merkezlerinin ayrı birer merkez olarak kabul edilmesi,  hastane iĢletmelerinde 

bahsettiğimiz diğer merkezlerin etkinliğini artırması açısından önemlidir.    
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Tablo 4.25.: Yardımcı Hizmet Merkezlerinin  Varlığı 

Merkez 

Var  35 

% 100.0 

Yok  0 

% 0.0 

Toplam  35 

% 100 

 

Konya bölgesindeki ankete dahil edilen hastanelerin tamamında  yardımcı 

birimler  bulunmaktadır.    

Gelir ve gider oluĢumu açısından ankette hastanelerde bulunan yardımcı 

birimlerin üst yönetim veya merkezkaç yönetimle yönetilme ayrımı yapılmadan 

ortalama bir değerlendirme yapılması istenilmiĢ ve tablo 4.26. daki sonuçlar elde 

edilmiĢtir;  

Tablo 4.26.: Yardımcı Hizmet Merkezlerinin  Gelir Ve Gider OluĢumu Açısından 

Değerlendirilmesi 

 Yardımcı Birimler  Ortalama Z 

değeri  

p 

değeri 

Sonuç 

 Gider   

Gelir  DüĢük   Orta  Yüksek   Toplam  Gider  Gelir 

Yok  5 

% 14.3 

%100.0 

24 

%68.6 

%100.0 

6 

%17.1 

%100.0 

35 

%100.0 

%100.0 

2.029 0.00 5,376 <0,001 
Maliyet 

Merkezi   

DüĢük  0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

Orta  0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

Yüksek  0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

Toplam  5 

%14.3 

%100.0 

24 

%68.6 

%100.0 

6 

%17.1 

%100.0 

35 

%100.0 

%100.0 

 

Yardımcı hizmet  merkezleri % 14,3 oranında düĢük  dereceli  gider, % 68,6  

oranında  orta dereceli gider ve % 17,1 oranında yüksek dereceli bir gider 

oluĢturmaktadır. Buna karĢın % 100 oranında gelir oluĢturmamaktadır. Ortalama 

değerlere göre gelir oluĢturmayan (0,00) yardımcı birimler yüksek dereceli gider 
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(2,029) oluĢturmaktadır.  Gider ve gelirleri arasında önemli derecede anlamlı bir fark 

vardır (p<0,001). Bu farkın gider  yönünde olduğu görülmektedir (Z=5,376). 

Yardımcı  hizmet merkezleri maliyet merkezidir.  

Hastane iĢletmelerinde yardımcı merkezler, ticari faaliyetin esas konusunu 

teĢkil etmemesi dolayısı ile gelir elde etmesi de beklenmeyecektir. Yalnız bu 

merkezlerin organizasyon içinde vermiĢ oldukları hizmetlerin birim değerinin 

hesaplanması, bu merkezlerden diğer hizmet merkezlerine sağlanan faydanın kara 

dönüĢtürülmesi sağlanarak yardımcı merkezler yapay kar merkezi haline 

dönüĢtürülebilir. Bu Ģekilde bu merkezlerde  oluĢan maliyetlerin de diğer merkezlere 

dağıtılması daha etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilecektir.  

Örneğin yemekhanede birim maliyetlerin hesaplanması ve  her bir merkez için 

bu merkezde katlanılan maliyetlere bir organizasyon içi kar değerinin oluĢturulması 

(transfer fiyatlaması) ile yemekhanede günlük çıkarılan yemek bu merkez için gelir 

olarak kaydedilirken,  kullanan merkez için gider olarak kaydedilecektir.   

Hastanelerde yardımcı merkezlerde oluĢan maliyetlerin esas hizmet 

merkezlerine dağıtımının yapılabilirliği  tablo 4.27. de verilmiĢtir.  

Tablo 4.27.: Yardımcı Birimlerden Esas Hizmet Merkezlerine Maliyet  Dağıtımı 

 Yardımcı ve destek hizmet merkezlerinde ortaya çıkan 

maliyetler klinik hizmet merkezlerine dağıtımı yapılmaktadır. 

 N %  

Evet  6 17.1 

Kısmen  7 20.0 

Hayır  22 62.9 

Toplam  35 100.0 
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Hastanelerin % 17,1’ i dağıtım yaparken, % 20 oranında kısmi olarak bu 

dağıtımın yapıldığı ifade edilmektedir. Kısmi dağıtım  yardımcı merkezlerin bir 

bölümünde  esas hizmet merkezlerine dağıtımın  yapıldığını ifade etmektedir. 

Hastane iĢletmelerinin   % 62,9’ unda ise dağıtımın yapılmadığı ifade edilmektedir..  

Bu merkezlerde  transfer fiyatlamasının uygulanması ile birlikte yapay kar 

merkezi haline dönüĢtürülmesi maliyet dağıtımının bu organizasyonlarda daha etkin 

kullanımını sağlayacaktır.  

- Yönetim Merkezleri  

Hastane iĢletmelerinin bir iĢletme olarak idari ve mali iĢlevlerinin 

gerçekleĢtirildiği merkezlerdir. Ayrıca sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda ayrı 

bir branĢ olan hemĢirelik hizmetleri de bu merkezler içinde değerlendirilmiĢtir. 

HemĢirelik hizmetlerinin hastanelerde baĢhemĢire tarafından kontrol edilmesi ve 

sağlık hizmetlerine yardımcı destek hizmeti sunması yanında oluĢan maliyetlerin 

ağırlıkta insan emeği yoğun olması bu kararın alınmasında etkin olmuĢtur. 

Yönetim merkezleri kapsamına  hastane iĢletmelerinde verilen esas hizmetlerin 

mali ve idari açıdan yönetilmesine yardımcı merkezler alınmıĢtır.  

Tablo 4.28.:Yönetim Merkezlerinin Varlığı 

Merkez 

Var  35 

%100 

Yok  0 

%0.0 

Toplam  35 

%100 

 

Konya bölgesindeki ankete dahil edilen 35 hastanenin tamamında yönetim 

merkezleri bulunmaktadır (% 100).   

Gelir ve gider oluĢumu açısından Yönetim birimlerinde  ortalama bir 

değerlendirme yapılması istenilmiĢ ve tablo 4.29 daki  sonuçlar elde edilmiĢtir;  
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Tablo 4.29.:  Yönetim  Merkezlerinin  Gelir Ve Gider OluĢumu Açısından 

Değerlendirilmesi 

 Yönetim Birimleri  Ortalama Z 

değeri  

p 

değeri 

Sonuç 

 Gider   

Gelir  DüĢük   Orta  Yüksek   Toplam  Gider  Gelir 

Yok  17 

%48,6 

%100.0 

14 

%40 

%100.0 

4 

%11,4 

%100 

35 

%100.0 

%100 

1,629 0.000 5,274 <0,001 
Maliyet 

Merkezi   

DüĢük  0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

Orta  0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

Yüksek  0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

Toplam  17 

%48.6 

%100.0 

14 

%40.0 

%100.0 

4 

%11.4 

%100.0 

35 

%100.0 

%100.0 

 

Yönetim birimleri  % 48,6 oranında düĢük gider oluĢturmakta, %  40 oranında 

orta dereceli ve % 11,4 oranında yüksek dereceli gider oluĢturmaktadır. Buna karĢın 

% 100  oranında gelir oluĢturmamaktadır. Ortalama değerlere göre gider orta dereceli  

(1,629) olarak bulunmuĢ, buna karĢın  yönetim merkezlerinde gelir oluĢumu 

belirtilmemiĢtir.  Gider ve gelir arasında anlamlı bir fark bulunmakta  ( p=,000)  ve  

gider yönünde (Z= 5,274 ) önemli derecede farklılık göstermektedir. Dolayısı ile 

yönetim birimleri maliyet  merkezi olarak kabul edilir. 

Yönetim birimlerinde gelir oluĢmadığı ifade edilmektedir. Tam etkin bir 

sorumluluk muhasebesi uygulaması sorumluluk merkezlerinin mali ve idari açıdan 

kendi kendini kontrol edilebilir seviyeye gelmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda 

sağlık bakım hizmeti sunan hemĢirelerin oluĢturdukları personel maliyetleri hizmet 

verdikleri merkezler arasında paylaĢtırılabilecektir. Bu Ģekilde yönetim birimlerinde 

oluĢan maliyetler asgari seviyeye indirgenecektir.  
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- Yoğun Bakım  

Bu merkez  diğer merkezlere göre daha spesifik özellikleri olan bir merkez 

olarak özellikle hastanelerde bulunan ve faaliyetleri açısından yoğun kullanılan bir 

ünite olması nedeni ile  merkez olarak kabul edilmiĢtir. Diabet 
15

, diyaliz 
16

, gibi özel 

nitelikleri olan merkezlere bir örnek teĢkil etmesi açısından ankette yer verilmiĢtir.  

Bu merkez ayrıma tabi tutulan diğer merkezlere göre daha özellikli bir  

yapıdadır. Bu merkezin ayrıca belirtilmesindeki amaç spesifik açıdan hastane 

iĢletmelerine gelir  sağlayan bu tip birimlerinde, varlığının bulunmasıdır. Poliklinik, 

acil, servis ve ameliyathane merkezlerine yardımcı bu merkezlere baĢka örnekler   

diyabet ve diyaliz merkezleri verilebilir.   

Tablo 4.30.: Yoğun Bakım Merkezlerinin Varlığı 

Merkez 

Var  20 

%57,1 

Yok  15 

%42,9 

Toplam  35 

%100 

 

Konya bölgesindeki ankete dahil edilen 35 hastanenin % 57,1’ inde yoğun 

bakım bulunmaktadır. Gelir ve gider oluĢumu açısından yoğun bakım birimlerinde  

ortalama bir değerlendirme yapılması istenilmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlar elde 

edilmiĢtir;  

 

 

                                                 

15
 ġeker Hastalığının erken tanınması ve erken tedavisinin planlanmasını, risk gruplarının 

belirlenmesini ve bunların izlenmesini yürüten bir merkezdir. Bkz. 

http://www.akmanmedicorium.com/sb-seker.html 
16

 Böbrek yetmezliği veya baĢka sebeplerle insan vücudunda biriken toksin maddelerin ve fazla 

sıvının vücuttan uzaklaĢtırılması amacı ile uygulanan diyaliz yöntemlerinin uygulandığı merkezler. 

Bkz. Resmi Gazete, 18/06/2010, Sayı:27615, “Diyaliz  Merkezleri  Hakkında Yönetmelik”, Birinci 

Bölüm, Madde 4/b 
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Tablo 4.31.:  Yoğun Bakım  Merkezlerinin  Gelir Ve Gider OluĢumu 

Açısından Değerlendirilmesi 

   Yoğun Bakım  Merkezleri   Ortalama Z 

değeri  

P 

değeri 

Sonuç 

 Gider   

Gelir  DüĢük   Orta  Yüksek   Toplam  Gider  Gelir 

DüĢük  3 

%100.0 

%75.0 

0 

%0.0 

%0.0 

0 

%0.0 

%0.0 

3 

%100.0 

%15.0 

2.25 2.55 -1,897 0,058 

Kar 

Merkezi 

 

Orta  0 

%0.0 

%0.0 

2 

%66.7 

%28.6 

1 

%33.3 

%11.1 

3 

%100.0 

%15.0 

Yüksek  1 

%7.1 

%25.0 

5 

%35.7 

%71.4 

8 

%57.1 

%88.9 

14 

%100.0 

%70.0 

Toplam  4 

%20.0 

%100.0 

7 

%35.0 

%100.0 

9 

%45.0 

%100.0 

20 

%100.0 

%100.0 

 

Yoğun bakım merkezi  % 20  oranında düĢük gider oluĢturmakta % 35 

oranında orta dereceli ve % 45 oranında yüksek dereceli gider oluĢturmaktadır. Buna 

karĢın % 15  oranında düĢük gelir, % 15 oranında orta dereceli gelir ve % 70 

oranında yüksek dereceli gelir oluĢturmaktadır. Ortalama değerlere göre, yüksek 

dereceli gider  (2,25) ve  yüksek dereceli (2.55)  gelir  oluĢmaktadır. Gider ve gelir 

arasında anlamlı bir fark bulunmamakta (p=0,058)  olup gelir, gidere göre az 

derecede (Z=-1,897) fark göstermektedir. Dolayısı ile yoğun bakım merkezi kar  

merkezi olarak kabul edilir. 

 Her hastanede yoğun bakım bulundurma zorunluluğunun olmaması yoğun 

bakım gibi spesifik özellikteki merkezlerin dıĢarıdan hizmet olarak alınmasına 

sebebiyet vermektedir. Yoğun bakım bölümü gibi merkezlerin duran varlık elde etme 

değerlerinin yüksek olması nedeni ile  bu merkezlerin yatırım maliyetleri de yüksek 

olmaktadır.  Bu açıdan maliyetleri yüksek dereceli olarak ifade edilen bu merkezlerin 

yatırım maliyetlerinin, finansal açıdan iyi yönetilmesi bu merkezlerin orta dönemde 

karlılığı yüksek merkezler haline gelmesini sağlamaktadır. Bu açıdan yoğun bakım, 

diyabet ve diyaliz gibi birimler önemli kar merkezleridir.   

Hastane iĢletmelerinde bulunan merkezlerin maliyet, gelir ve kar merkezi 

olarak ayrımı haricinde, bir baĢka sorumluluk merkezi ise yatırım merkezleridir. 

Yatırım merkezleri kar merkezleri yöneticilerine bu merkezlere ait  sermayeyi 

kontrol etme yetkisinin verilmesi ile oluĢmaktadır.  
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Yatırım merkezlerinin varlığı araĢtırıldığında tablo 4.32 deki sonuçlar elde 

edilmiĢtir.  

Tablo 4.32.: Yatırım Merkezlerinin Varlığı 

Yöneticisinin sermaye kontrol yetkisine sahip olduğu sorumluluk merkezleriniz var mı? 

Evet 0 

%0 

Hayır 35 

%100 

Toplam 35 

%100 

 

Sorumluluk muhasebesine göre, kar merkezleri olarak kabul edilen merkez 

yöneticisine sorumluluk alanındaki kar merkezi ile ilgili sermayeyi kontrol yetkisinin 

verilmesi durumunda yatırım merkezinden bahsedilebilir. Hastane iĢletmelerinde 

yatırım merkezi olarak bahsedebileceğimiz bir merkez bulunmamaktadır. Yalnız 

karĢılıklı görüĢme sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda il ve ilçelerde 

bulunan büyük devlet hastanelerine bağlı ayrı spesifik özellikte hastane, poliklinik ve 

tedavi merkezleri mevcut olmakla birlikte bu merkezler de organizasyon tarafından 

atanan özellikle bir baĢhekim yardımcısı bulunmakta fakat bu yöneticinin de sermaye 

kontrol yetkisinin olmadığı gözlemlenmiĢtir.  

Her hastane genel bir organizasyon olarak yatırım merkezi olarak kabul 

edilebilir. Yalnız bu hastanelerde de sorumlu en üst düzey yöneticiye sermaye 

kontrol yetkisi verilmelidir.  

Genel olarak hastanelerin yatırım merkezi olarak kabul edilebilmesi için o 

hastanenin bağlı bulunduğu bir üst organizasyonun bulunması gerekmektedir. Ancak 

bu Ģekilde yatırım merkezi için bir performans değerlemesi mümkün olabilecektir. 

Hastane iĢletmelerinin bağlı bulunduğu bir organizasyonun varlığı araĢtırılmıĢ ve 

tablo 4.33 deki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.  
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Tablo 4.33. : Grupların Üst Bir Organizasyona Bağlı Olma Durumu 

Bağlı Bulunulan Organizasyonun Varlığı 

 Evet Hayır Toplam 

Kamu Hastaneleri 23 

%100 

%76,7 

0 

%0 

23 

%100 

%65,7 

Özel Hastaneler 7 

%58,3 

%23,3 

5 

%41,7 

%100 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 30 

%85,7 

%100 

5 

%14,3 

%100 

35 

%100 

%100 

 

Hastanelerin % 85,7’ sinin bağlı olduğu bir organizasyon mevcuttur. Devlet 

hastanelerinin % 100’ ü üst organizasyona bağlıdır. Bu organizasyon Sağlık 

Bakanlığı’ dır. Sağlık Bakanlığı’ na bağlı kamu hastanelerinin baĢında en üst 

yönetici olarak baĢhekim bulunmakta mali ve idari konularda ise yetkili hastane 

müdürü olmakla birlikte bu yöneticide baĢhekime bağlı bulunmaktadır. Sorumluluk 

muhasebesi açısından etkinlik mali ve idari açıdan önem kazanmakta, mali ve idari 

konularda devlet hastanelerinde baĢhekimin en üst yönetici olması fakat mali ve idari 

konuda ayrı bir yöneticinin de (hastane müdürü) bulunması ise çift baĢlılığa 

sebebiyet vermektedir.  

Devlet hastaneleri Sağlık Bakanlığı’ na bağlı birer yatırım merkezleri olmakla 

birlikte yatırım merkezi yöneticisi olan baĢhekimler, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Harcama yetkisi ve yetkilisi” baĢlıklı 31 inci 

maddesinde “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst 

yöneticisi harcama yetkilisidir” (T.C. Resmi Gazete, sayı 26509, 1 Mayıs 2007) 

tanımına göre harcama yetkilisidir.  OluĢan gelir ve giderler açısından bu yatırım 

merkez yöneticilerinin her ne kadar harcama yetkili olarak belirtilse de yapacakları 

harcamalar konusunda her yıl Sağlık Bakanlığı’ na verecekleri bütçe doğrultusunda 

Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü ölçüde kendilerine bir ödenek ayrılıyor olması, 

yatırım açısından da yine Sağlık Bakanlığı’ nın izni doğrultusunda yatırım 

yapabilmeleri, gelir açısından Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı gibi üst 

kurumların belirlediği kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda gelir elde 

edebilmeleri açısından tam bir etkinliğe sahip olmadıkları ifade edilebilir.  

 



 

 

255 

Devlet hastanelerinin ayrı bir yatırım merkezi olarak kabul edilmesi 

hastanelerin etkinliğini artırabilecek bir düzenleme olacaktır. Bu amaçla 2 Kasım 

2011 tarihli Resmi Gazete ile kanun hükmünde kararname olarak kabul edilen 

“Kamu Hastane Birlikleri Yasası ” ile kamu hastanelerine mali ve idari açıdan daha 

etkin bir yönetim sağlayacak düzenleme ile birlikte kamu hastanelerinin yatırım 

merkezi haline dönüĢtürülmesi için etkin bir yapı sağlanabilecektir. Yine bu yasa ile  

belirtilen “Hastane yöneticisi kavramı ile birlikte tek bir yatırım merkez yöneticisi ile 

çift baĢlılık ortadan kaldırılmakta ve yatırım merkezi oluĢumunun önü açılmaktadır.  

Kamu , vakıf ve özel üniversite hastanelerinde ise yatırım merkezi olarak kabul 

edilebilecek hastanelerin tıp fakültelerine bağlı olarak çalıĢan bir organizasyon 

olması en üst yönetici olarak baĢhekimlerle birlikte bir baĢka üst yönetici olarak 

dekanları da gündeme getirmektedir. Burada bazı kamu  üniversitelerinde  harcama 

yetkilisi dekan bazı hastanelerde ise baĢhekim olarak belirlenmektedir. (Varol, 2008 : 

47) Yine döner sermayeli bir iĢletme olan kamu üniversite hastanelerinde harcama 

yetkisi senatoya sunulan bütçenin kabulü doğrultusunda mümkün olabilecektir. 

Yalnız bu organizasyonlarda bir üst yönetimin özerk olması harcama yetkilisinin 

etkinliğinin kamu hastanelerine göre daha güçlü olmasını sağlamaktadır. Bu açıdan 

yatırım merkez yöneticisi açısından çift baĢlılığın giderilmesi doğrultusunda 

sorumluluk muhasebesine uygun bir yatırım merkezi oluĢumu kamu üniversite 

hastanelerinde devlet hastanelerine göre daha çok mümkün olabilecektir. 

Özel ve vakıf hastanelerinin,   kamu ve üniversite hastanelerine göre yatırım 

merkezi olarak uygulanması daha mümkündür. Özellikle bu hastanelerin özel 

iĢletmenin ve vakfın devamlılığı  açısından kar amacı gütmesi ve bürokratik 

engellerin daha asgari seviyede olması burada etkindir. Özel ve vakıf hastanelerinin 

% 58,3’ ünün  bir üst organizasyona bağlı olduğu görülmektedir. Bu üst yönetim 

tarafından hastaneye atanan yöneticiye gelir ve gider kontrol yetkisinin yanında 

sermaye kontrol yetkisinin de verilmesi ile yatırım merkezi oluĢumu 

gerçekleĢtirilebilir. Bu durumda en üst yönetim kurulu sadece denetim ve kontrol 

sağlayacaktır. Bu denetim ve kontrol ise sorumluluk muhasebesine uygun 

sorumluluk raporları ile gerçekleĢtirilebilir.  
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Hastanelerin ayrı bir organizasyon olarak her bir organizasyon içinde 

sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliğinin belirlenmesi esas hedefimiz olduğu 

için hastanelerin bağlı olduğu üst organizasyon amaçlı sorular ankete dahil 

edilmemiĢtir.  

4.4.2.4.Sorumluluk Merkezlerinde Sorumlu Yöneticilerin Varlığı Ve Bu 

Yöneticilerin Giderleri , Gelirleri Ve Sermayeyi  Kontrol Edebilme 

Etkinliği 

Sorumluluk muhasebesinin organizasyonlarda istenilen Ģekilde 

uygulanabilmesi için gerekli unsurlardan birisi de  sorumluluk merkezlerine atanacak 

yöneticilerin varlığıdır. Yalnız sorumluluk merkezlerinde yetkili olan sorumlu 

yöneticilere sorumluluk alanları içinde sorumluluk yanında, yetki devrinin de 

verilmesi  gerekmektedir. Bu durum merkezkaç yönetimin de bir gereğidir.  

Sorumluluk muhasebesine göre sorumluluk merkez yöneticilerinin etkin bir 

Ģekilde değerlendirilebilmesi için gider ve gelir üzerinde kontrol edebilme 

etkinliklerinin de olması gerekmektedir. Ancak bu Ģekilde sorumluluk raporları ile 

elde edilecek sonuçların adil bir Ģekilde değerlendirilebilme etkinliği olabilecektir.  

Hastane iĢletmelerinde belirlediğimiz sorumluluk merkezleri ile ilgili olarak 

sorumlu yöneticilerin varlığı ve  sorumluluk merkez yöneticilerinin gider ve gelirleri  

kontrol edebilme etkinliği  her bir merkez için ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir.  

 

- Poliklinik Merkezi 

Tablo 4.34.: Poliklinik Merkezlerinde Sorumlu Yöneticilerin Varlığı  

Gruplar Poliklinikler 

 
Üst 

yönetim 

Merkezden sorumlu bir 

yönetici 
Toplam 

Kamu Hastaneleri 

6 

%26,1 

%54,5 

17 

%73,9 

%70,8 

23 

%100.0 

%65,7 

Özel Hastaneler 

5 

%41,7 

%45,5 

7 

%58,3 

%29,2 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 

11 

%31.4 

%100.0 

24 

%68.6 

%100.0 

35 

%100.0 

%100.0 

Ki-Kare=0,888   p=0,346 
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Poliklinik merkezi olan hastanelerin % 31,4’ ü üst yönetim tarafından 

yönetilmekte % 68,6’ sında ise bu merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. 

Gruplar açısından değerlendirildiğinde, kamu hastanelerinin poliklinik merkezlerinin 

% 26,1’ inde üst yönetim bu merkezin kontrolünü sağlarken, % 73,9’unda bu 

merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. Özel hastanelerde ise % 41,7 si üst 

yönetim tarafından kontrol edilmekte, % 58,3’ ünde merkezden sorumlu bir yönetici 

bulunmaktadır. Hastane iĢletmelerinin yönetim sistemi bu merkezlerde gruplar 

açısından anlamlı bir  farklılık göstermemektedir (Ki-Kare=0,888,   p=0,346). Her iki 

grupta da bu merkezlerin yönetiminde,  merkezden sorumlu yöneticiler tarafından 

yönetimin  ağırlıkta olduğu görülmektedir.  

- Servis Hizmet Merkezi  

Tablo 4.35.: Servis Hizmet Merkezlerinde Sorumlu Yöneticilerin Varlığı  

Gruplar Servisler 

 
Üst 

yönetim 

Merkezden sorumlu bir 

yönetici 
Toplam 

Kamu Hastaneleri 

4 

%18,2 

%44,4 

18 

%81,8 

%72,0 

22 

%100.0 

%64,7 

Özel Hastaneler 

5 

%41,7 

%55,6 

7 

%58,3 

%28,0 

12 

%100 

%35,3 

Toplam 

9 

%26.5 

%100.0 

25 

%73.5 

%100.0 

34 

%100.0 

%100.0 

Ki-Kare=2,200,  p=0,138  

Servis hizmet merkezleri var olan hastanelerin %  26,5’ i üst yönetim 

tarafından yönetilmekte, % 73,5 inde ise bu merkezden sorumlu bir yönetici 

bulunmaktadır.  Kamu hastanelerinin Servis merkezlerinin % 18,2’sinde üst yönetim 

bu merkezin kontrolünü sağlarken, % 81,8’ inde  bu merkezden sorumlu bir yönetici 

bulunmaktadır. Özel hastanelerde ise % 41,7 si üst yönetim tarafından kontrol 

edilmekte, % 58,3’ ünde merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır (Ki-

Kare=2,200   p=0,138). Her iki grupta da servis merkezlerinin yönetiminde  

merkezden sorumlu yönetici bulunma oranı üst yönetimin bu merkezleri yönetmesine 

göre dağa ağırlıkta olduğu görülmektedir. Kamu hastanelerinin özel hastanelere göre 

bu merkezlerde anlamlı olmamakla birlikte servis merkezlerinde merkezden sorumlu 

yönetici bulundurma oranının yüksek olduğu görülmektedir.   
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- Acil Hizmet Merkezleri 

Tablo 4.36.: Acil Hizmet Merkezlerinde Sorumlu Yöneticilerin Varlığı  

Gruplar Acil Hizmet Merkezi 

 Üst yönetim 
Merkezden sorumlu bir 

yönetici 
Toplam 

Kamu 

Hastaneleri 

2 

%8,7 

%33,3 

21 

%91,3 

%72,4 

23 

%100.0 

%65,7 

Özel 

Hastaneler 

4 

%33,3 

%66,7 

8 

%66,7 

%27,6 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 

6 

%17.1 

%100.0 

29 

%82.9 

%100.0 

35 

%100.0 

%100.0 

Ki-Kare=3,370,   p=0,066 

 Acil Hizmet merkezi bulunan hastanelerin % 17,1’ i üst yönetim tarafından 

yönetilmekte % 82,9’ unda  ise bu merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır.   

Kamu hastanelerinin acil hizmet merkezlerinin % 8,7’ sinde üst yönetim bu merkezin 

kontrolünü sağlarken, % 91,3’ ünde bu merkezden sorumlu bir yönetici 

bulunmaktadır. Özel hastanelerde ise % 33,3’ ü üst yönetim tarafından kontrol 

edilmekte, % 66,7’ sinde  merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. Hastane 

iĢletmelerinin yönetim sistemi bu merkezde gruplar açısından anlamlı bir  farklılık 

göstermemektedir (Ki-Kare=3,370   p=0,066). Her iki grupta da merkezden sorumlu 

yöneticilerin ağırlıkta olduğu ve kamu hastanelerinde  özel hastanelere göre anlamlı 

olmamakla birlikte acil hizmet  merkezlerinde merkezden sorumlu yönetici 

bulundurma oranının daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Acil hizmet merkezlerinde merkezden sorumlu bir yönetici bulundurma 

oranının yüksek olması  24 saat  ve mesai saatleri haricinde de hizmet vermelerinden 

dolayıdır. Yalnız bu durumun gerekleĢme oranı kamu hastanelerinde daha yüksek 

olarak görülmektedir.  
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- Laboratuar Merkezleri 

Tablo 4.37.: Laboratuar Merkezlerinde Sorumlu Yöneticilerin Varlığı  

Gruplar Laboratuar 

 
Üst 

yönetim 

Merkezden sorumlu 

bir yönetici 
Toplam 

Kamu Hastaneleri 

2 

%8,7 

%33,3 

21 

%91,3 

%72,4 

23 

%100.0 

%65,7 

Özel Hastaneler 

4 

%33,3 

%66,7 

8 

%66,7 

%27,6 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 

6 

%17.1 

%100.0 

29 

%82.9 

%100.0 

35 

%100.0 

%100.0 
    Ki-Kare=3,370   p=0,066 

Laboratuar merkezi bulunan hastanelerin % 17,1’ i  üst yönetim tarafından 

yönetilmekte % 82,9’ unda  ise bu merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır.    

Kamu hastanelerinin laboratuar merkezlerinin % 8,7’ sinde üst yönetim bu merkezin 

kontrolünü sağlarken, % 91,3’ ünde bu merkezden sorumlu bir yönetici 

bulunmaktadır. Özel hastanelerde ise % 33,3’ ü üst yönetim tarafından kontrol 

edilmekte, % 66,7’ sinde  merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. Hastane 

iĢletmelerinin bu merkezlerde yönetim sistemi gruplar açısından anlamlı bir  farklılık 

göstermemektedir (Ki-Kare=3,370   p=0,066).  

Her iki grupta da merkezden sorumlu yöneticilerin ağırlıkta olduğu ve kamu 

hastanelerinde  özel hastanelere göre anlamlı olmamakla birlikte laboratuar  

merkezlerinde merkezden sorumlu yönetici bulundurma oranının daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

Laboratuar merkezleri, hastane iĢletmelerinde verilen sağlık hizmetlerinde 

tanı ve teĢhis aĢamasına  yardımcı hizmet sunmaları ve yapılan iĢ açısından ayrı bir 

uzmanlık gerektirmesi bu merkezlerde merkezden sorumlu bir yönetici bulundurma 

oranının yüksek olmasının bir nedenidir.  
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- Ameliyathane Hizmet Merkezi  

Tablo 4.38.: Ameliyathane Hizmet Merkezlerinde Sorumlu Yöneticilerin Varlığı  

Gruplar Ameliyathane 

 
Üst 

yönetim 

Merkezden sorumlu bir 

yönetici 
Toplam 

Kamu Hastaneleri 

2 

%10 

%33,3 

18 

%90 

%69,2 

20 

%100.0 

%62,5 

Özel Hastaneler 

4 

%33,3 

%66,7 

8 

%66,7 

%30,8 

12 

%100 

%37,5 

Toplam 

6 

%18.8 

%100.0 

26 

%81.3 

%100.0 

32 

%100.0 

%100.0 

Ki-Kare=2,680  P=0,102 

Ameliyathane hizmet merkezleri bulunan hastanelerin, % 18,8’ i  üst yönetim 

tarafından yönetilmekte % 81,3’ ünde ise bu merkezden sorumlu bir yönetici 

bulunmaktadır.   

Kamu hastanelerinin ameliyathane  merkezlerinin % 10’ unda  üst yönetim bu 

merkezin kontrolünü sağlarken, % 90’ ında bu merkezden sorumlu bir yönetici 

bulunmaktadır. Özel hastanelerde ise % 33,3’ ü üst yönetim tarafından kontrol 

edilmekte, % 66,7’ sinde  merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. Hastane 

iĢletmelerinin yönetim sistemi bu merkezlerde gruplar açısından anlamlı bir  farklılık 

göstermemektedir (Ki-Kare=2,680   p=0,102).  

Ameliyathane hizmetleri,  ameliyathanelerde verilmekte olup bu hizmeti alan 

hastalar  belirli aĢamalarda hizmet sürecinden faydalanmaktadırlar. Bu süreçler 

ameliyat öncesi, ameliyat ve sonrası süreci oluĢturmaktadır. Verilen hizmetin  

hassasiyeti açısından bu sürecin iyi kontrol edilmesi gerekir. Bu sürecin kontrolü 

genelde hastanede bulunan cerrahlar tarafından yapılmakta, aynı zamanda 

baĢhemĢire denetiminde bulunmaktadır. Bu merkezde verilen hizmet ve faaliyetlerin 

çeĢitliliği açısından sorumlu yönetici bulundurma gerekliliği doğrultusunda 

merkezden sorumlu bir yönetici  tarafından yönetilme oranının yüksek olduğu 

görülmektedir.  
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- Eczane Merkezi  

Tablo 4.39: Eczane  Merkezlerinde Sorumlu Yöneticilerin Varlığı 

Gruplar Eczane 

 Üst 

yönetim 

Merkezden sorumlu bir 

yönetici 

Toplam  

Kamu Hastaneleri 4 

%17,4 

%57,1 

19 

%82,6 

%73,1 

23 

%100.0 

%69,7 

Özel Hastaneler 3 

%30 

%42,9 

7 

%70 

%26,9 

10 

%100 

%30,3 

Toplam 7 

%21.2 

%100.0 

26 

%78.8 

%100.0 

33 

%100.0 

%100.0 

Ki-Kare=0,663  p=0,416 

Eczane merkezi bulunan hastanelerin % 21,2’ si üst yönetim tarafından 

yönetilmekte % 78,8’ inde  ise  bu merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. 

Kamu hastanelerinin eczane  merkezlerinin % 17,4’ ünde  üst yönetim bu 

merkezin kontrolünü sağlarken, % 82,6’ sında bu merkezden sorumlu bir yönetici 

bulunmaktadır. Özel hastanelerin ise % 30’ u üst yönetim tarafından kontrol 

edilmekte, % 70’ inde ise merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. Hastane 

iĢletmelerinin yönetim sistemi bu merkezlerde gruplar açısından anlamlı bir  farklılık 

göstermemektedir (Ki-Kare=0,416   p=0,416).  

Hastane iĢletmelerinde bulunan Eczanelerde hizmet sürecine yardımcı bir 

niteliğe sahip olup, ayrı bir uzmanlığı gerektiren bir merkez olduğu için  hastane 

iĢletmelerinde   merkezin sorumluluğu ayrı bir yöneticiye verildiği görülmektedir.    

- Yardımcı Hizmetler 

Tablo 4.40.: Yardımcı Hizmet Merkezlerinde Sorumlu Yöneticilerin Varlığı  

Gruplar Yardımcı hizmet merkezleri 

 Üst 

yönetim 

Merkezden sorumlu 

bir yönetici 

Toplam  

Kamu Hastaneleri 13 

%56,5 

%72,2 

10 

%43,5 

%58,8 

23 

%100.0 

%65,7 

Özel Hastaneler 5 

%41,7 

%27,8 

7 

%58,3 

%41,2 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 18 

%51.4 

%100.0 

17 

%48.6 

%100.0 

35 

%100.0 

%100.0 

Ki-Kare=0,697  p=0,404 
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Tablo 4.40 da görüldüğü gibi yardımcı hizmet merkezleri bulunan 

hastanelerin  % 51,4’ ü  üst yönetim tarafından yönetilmekte,  % 48,6’ sın da   ise  bu 

merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır.  Hastanelerde oransal açıdan 

yardımcı birimlerin üst yönetim ağırlıkta yönetildiği görülmektedir.  

Kamu hastanelerinin yardımcı hizmet  merkezlerinin % 56,5’ inde  üst 

yönetim bu merkezin kontrolünü sağlarken, % 43,5’ inde ise bu merkezden sorumlu 

bir yönetici bulunmaktadır. Özel hastanelerin ise % 41,7’ sinde  yardımcı hizmet 

merkezleri, üst yönetim tarafından kontrol edilmekte, % 58,3’ ünde  merkezden 

sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. Hastane iĢletmelerinin yönetim sistemi bu 

merkezlerde gruplar açısından anlamlı bir  farklılık göstermemektedir (Ki-

Kare=0,697   p=0,404).  

Yardımcı hizmet merkezleri olarak yemekhane, kat hizmetleri, çamaĢırhane 

gibi merkezler kamu hastanelerinde, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’ na göre  

ihaleye çıkılarak ihale ile belirlenen yıl kadar  taĢeron bir firmaya verilmekte ve 

hizmet dıĢarıdan temin edilmektedir. Yapılan anlaĢmanın niteliğine göre  hizmet  

tamamen dıĢarıdan sağlanmakta veya hizmet verecek elemanların temini bu taĢeron 

firmadan sağlanmaktadır. Yapılan anlaĢmanın niteliği ne olursa olsun bu merkezin 

denetimi yine hastane yönetimi tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Kamu 

hastanelerinde bu merkezlerde sorumluluk genelde baĢhekim yardımcılarının 

denetimine verildiği için üst yönetimin oranı yüksektir. Özel hastanelerde ise 

yardımcı hizmetler dıĢarıdan da alınabilmekte veya organizasyon içinde de 

karĢılanabilmektedir.  

- Yönetim Merkezleri 

Tablo 4.41: Yönetim Merkezlerinde Sorumlu Yöneticilerin Varlığı  

Gruplar Yönetim Merkezleri 

 Üst 

yönetim 

Merkezden sorumlu 

bir yönetici 

Toplam  

Kamu Hastaneleri 8 

%34,8 

%61,5 

15 

%65,2 

%68,2 

23 

%100.0 

%65,7 

Özel Hastaneler 5 

%41,7 

%38,5 

7 

%58,3 

%31,8 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 13 

%37.1 

%100.0 

22 

%62.9 

%100.0 

35 

%100.0 

%100.0 

Ki-Kare=0,160  p=0,689 
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Tablo 4.41 de görüldüğü gibi yönetim merkezleri bulunan hastanelerin % 

37,1’ i  üst yönetim tarafından yönetilmekte % 62,9’ unda ise bu merkezden sorumlu 

bir yönetici bulunmaktadır.   

Kamu hastanelerinin yönetim  merkezlerinin  % 34,8’ inde  üst yönetim bu 

merkezin kontrolünü sağlarken, % 65,2’ sinde ise bu merkezden sorumlu bir yönetici 

bulunmaktadır. Özel hastanelerin ise, % 41,7’ sinde sorumluluk merkezi  üst yönetim 

tarafından kontrol edilmekte, % 58,3’ ünde  merkezden sorumlu bir yönetici 

bulunmaktadır. Hastane iĢletmelerinin yönetim sistemi bu merkezlerde gruplar 

açısından anlamlı bir  farklılık göstermemektedir (Ki-Kare=0,160   p=0,689).  

- Yoğun Bakım Merkezleri 

Tablo4.42.: Yoğun Bakım Merkezlerinde Sorumlu Yöneticilerin Varlığı  

Gruplar Yoğun Bakım 

 Üst 

yönetim 

Merkezden sorumlu bir 

yönetici 

Toplam  

Kamu Hastaneleri 1 

% 10 

%33,3 

9 

                %90 

%52,9 

10 

%100.0 

%50 

Özel Hastaneler 2 

%20 

%66,7 

8 

%80 

%47,1 

10 

%100 

%50 

Toplam 3 

%15 

%100.0 

17 

%85 

%100 

20 

%100.0 

%100.0 

Ki-Kare=0,392  P=0,531 

Yoğun bakım merkezi bulunan hastanelerin % 15’ inde bu sorumluluk 

merkezi  üst yönetim tarafından yönetilmekte % 85’ inde ise  bu merkezden sorumlu 

bir yönetici bulunmaktadır.  

Kamu hastanelerinin yoğun bakım  hizmet  merkezlerinin  % 33,3’ ünde   üst 

yönetim bu merkezin kontrolünü sağlarken, % 52,9’unda bu merkezden sorumlu bir 

yönetici bulunmaktadır. Özel hastanelerin  ise % 66,7’ sinde  üst yönetim tarafından 

kontrol edilmekte, % 47,1’ inde  merkezden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. 

Hastane iĢletmelerinin yönetim sistemi bu merkezlerde gruplar açısından anlamlı bir  

farklılık göstermemektedir (Ki-Kare=0,392   P=0,531). 

Yoğun bakım merkezleri sağlık hizmeti sürecinde niteliği açısından özel bir 

merkez olarak bulunması ve verilen hizmetin özel bir bakım gerektirmesi ve bu 
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merkezden yararlanan hastaların özel durumları açısından merkezden sorumlu bir 

yönetici gerektirmektedir.  

Genel olarak bakıldığında belirlenen merkezlere, merkezden sorumlu bir 

yöneticinin atandığı görülmektedir. Yalnız burada sorumluluk muhasebesinin bir 

gerekliliği doğrultusunda merkezlerden sorumlu yöneticilerin yetkilerinin, 

merkezlerde oluĢan sağlık hizmet faaliyetlerinin yönetimi haricinde merkezlerde 

oluĢan gelir ve gider faaliyetlerin üzerindeki yetkilerinin de ayrıntılı olarak 

araĢtırılması gerekmektedir.   

Hastane iĢletmelerinde belirlenen merkezlerde genel yetkiler açısından 

gruplar açısından merkezlerin yönetimi olarak  anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  

Tablo 4.43: Gruplar açısından Yönetim sisteminin karĢılaĢtırılması 

MERKEZLER Ki-Kare p-değeri * 

Poliklinik 0,888 0,346 

Servisler 2,200 0,138 

Acil  3,370 0,066 

Laboratuar 3,370 0,066 

Ameliyathane 2,680 0,102 

Eczane 0,663 0,416 

Yardımcı Merkezler 0,697 0,404 

Yönetim Merkezler 0,160 0,689 

Yoğun Bakım 0,392 0,531 

 *   p>0,05 anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  

    

Tablo 4.43 de görüldüğü gibi merkezin yönetimi açısından gruplar arasında 

anlamlı bir fark olmamasından dolayı gelir ve gider kontrolü açısından bundan 

sonraki bölümde yapılacak değerlendirmelerde Konya bölge hastanelerinde gruplar 

açısından bir ayrım yapılmadan merkezlerde bulunan sorumlu yöneticiler için genel 

olarak  bir değerlendirme yapılacaktır.  

Merkezden sorumlu yöneticilerin gelir ve gider etkinliklerinin 

değerlendirilebilmesi için  uygulama yapılan  hastanelerde bu merkezlerin mevcut 

olması ve mevcut olan bu merkezlerde de gelir ve gider oluĢumunun olması 

gerekmektedir. Her hastane değerlendirmeye alınmamıĢ sadece bu kriterlere uygun 

hastaneler üzerinde çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla  merkezden sorumlu 

yöneticiye sahip merkezleri bulunan hastane sayılarının belirlenmesi ve bu merkezler 

gelir ve gider oluĢumunun olduğu hastanelerde bu çalıĢmanın yapılabilmesi için 
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tablo 4.44. düzenlenmiĢ ve bu tür hastanelerin sayısı, merkezin yönetimi ve bu 

merkezlerdeki gelir ve gider oluĢumu ile ilgili değerler verilmiĢtir.  Tablo 4.44 de 

elde edilen veriler sonraki tablolarda dikkate alınacaktır.  

Tablo 4.44.: Gelir Ve Gider Kontrolü Açısından Sorumluluk Merkez Yöneticileri 

Sayıları 

Merkez 
Merkezin 

varlığı 
Gider  oluĢumunun varlığı Gelir oluĢumunun varlığı 

  Gider oluĢumu var Gider oluĢumu yok 
Gelir oluĢumu 

var 

Gelir oluĢumu 

yok 

  M.S.Y.* Ü.Y.** M.S.Y.* Ü.Y.** M.S.Y.* U.Y.** M.S.Y.* Ü.Y.** 

Poliklinik 
35 

%100 
24 

%68,6 

11 

%31,4 

- 

%0 

- 

%0 
24 

%68,6 

11 

%31,4 

- 

%0 

- 

%0 

Servis 
34 

%100 
25 

%73,5 

9 

%26,5 

- 

%0 

- 

%0 
25 

%73,5 

9 

%26,5 

- 

%0 

- 

%0 

Acil 
35 

%100 
29 

%82,9 

6 

%17,1 

- 

%0 

- 

%0 
29 

%82,9 

6 

%17,1 

- 

%0 

- 

%0 

Laboratuar 
35 

%100 
29 

%82,9 

6 

%17,1 

- 

%0 

- 

%0 
29 

%82,9 

6 

%17,1 

- 

%0 

- 

%0 

Ameliyathane 
32 

%100 
26 

%81,3 

6 

%18,8 

- 

%0 

- 

%0 
26 

%81,3 

6 

%18,8 

- 

%0 

- 

%0 

Eczane 
33 

%100 
26 

%78,8 

7 

%21,2 

- 

%0 

- 

%0 
20 

%60,6 

5 

%15,2 

6 

18,2 

2 

%6 

Yardımcı 

birimler 

35 

%100 
17 

%48,6 

18 

%51,4 

- 

%0 

- 

%0 
- 

%0 

- 

%0 

17 

%48,6 

18 

%51,4 

Yönetim 

birimleri 

35 

%100 
22 

%62,9 

13 

%37,1 

- 

%0 

- 

%0 
- 

%0 

- 

%0 

22 

%62,9 

13 

%37,1 

Yoğun bakım 
20 

%100 
17 

%85 

3 

%15 

- 

%0 

- 

%0 
17 

%85 

3 

%15 

- 

%0 

- 

%0 

*     M.S.Y.: Merkezden Sorumlu Yönetici        

 **  Ü.Y.: Üst Yönetim 

 

Sorumluluk muhasebesinin hastane iĢletmelerinde uygulanabilmesi için 

merkezden sorumlu yöneticilerin gider ve gelirler üzerinde etkin bir yetkiye sahip 

olmaları, yani merkezde oluĢan gider ve gelirler üzerinde kontrol edebilme 

yetkilerinin olması gerekmektedir. Hastanelerde belirlenen merkezlere atanan  

merkez yöneticilerinin kontrol edebilme etkinliği araĢtırılmıĢ ve her bir merkez 

yöneticisi için gider ve gelir üzerindeki yetki derecelemesi ( 0 = yetkisiz, 1= az 

yetkili, 2= orta dereceli yetkili, 3= yetkili, 4= tam yetkili)  yapılarak, elde edilen 

sonuçlar tablo 4.45.’ de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.45. : Merkezden Sorumlu Yöneticilerin Gider Ve Gelir OluĢumu 

Üzerindeki Etkinlikleri  

 GĠDER GELĠR SERMAYE 

KONTROLÜ  

MERKEZLER n* Yetki 

Derecesi 

(Değerlerin 

Ortalaması) 

n* Yetki 

Derecesi 

(Değerlerin 

Ortalaması) 

Yetki 

Dereceleri  

(Değerlerin  

Ortalaması) 

Poliklinikler  24* 1.50 24* 1.54 0.00 

Servisler  25* 1.44 25* 1.36 0.00 

Acil kliniği 29* 1.55 29* 1.45 0.00 

Laboratuar  29* 1.38 29* 1.21 0.00 

Ameliyathane hizmetleri 26* 1.54 26* 1.42 0.00 

Eczane  26* 1.27 20* 0.95 0.00 

Yardımcı birimler 17* 1.47 0* - 0.00 

Yönetim birimleri 22* 1.32 0* - 0.00 

Yoğun bakım 17* 1.59 17* 1.59 0.00 

* Merkez ve merkezden sorumlu yöneticisi bulunan hastane sayıları (tablo 4.45’ deki 

verilerden alınmıĢtır.)                                

            

Elde edilen sonuçlara göre gider oluĢumu açısından en yetkili merkez 

yöneticileri, sırası ile yoğun bakım, acil kliniği, ameliyathane merkez yöneticileri 

iken gelir oluĢumu açısından ise yoğun bakım, poliklinik ve acil kliniği merkez 

yöneticileridir. Yardımcı birim ve yönetim birimlerinde gelir oluĢumu olmadığı için 

yetki derecelendirilmesi yapılmamıĢtır. Yoğun bakım, diğer merkezlere göre daha 

spesifik niteliklere sahip bir merkez olduğu için merkez yöneticisi gelir ve gider 

açısından en yetkili merkez yöneticisidir. Eczane merkez yöneticisi ise diğer 

merkezlerin istekleri doğrultusunda eczane stoklarını kontrol etmesi açısından yetkisi 

en düĢük merkez yöneticisidir..  

Yalnız hastane iĢletmeleri sorumluluk muhasebesi açısından 

değerlendirildiğinde  elde edilen sonuçların “2” yi geçmemesi sorumluluk merkez 

yöneticilerinin gider ve gelir oluĢumu açısından az ve orta yetkili olduklarını 

göstermektedir. Gelir ve gider oluĢumu açısından merkez yöneticilerinin etkin bir 

yetkiye sahip olmadıkları görülmektedir.  

Daha önceden hastane iĢletmelerinin kendi organizasyonları içinde yatırım 

merkezlerine sahip olmadıkları ifade edilmiĢti. Tablo 4.45’ de görüldüğü üzere 

sermaye kontrolü açısından merkez yöneticilerinin kontrol gücünün olmaması bu 

durumu göstermektedir.  
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Hastane iĢletmelerindeki sorumluluk merkezlerinde sorumlu yöneticilerin 

gelir ve giderler açısından etkinliklerinin daha net bir Ģekilde belirlenebilmesi için 

merkezlerde ki oluĢacak gider ve gelirler üzerindeki kontrol edebilme etkinliği  Ģu 

Ģekilde tasnif edilmiĢtir.  

Tablo 4.46.: Merkez Yöneticilerinin Merkezlerde OluĢabileceği Öngörülen  

Giderler   

  

 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME AÇISINDAN  

A-  Ġlk Madde ve malzeme (Tıbbi malzeme,kullanılan ilaç,yıkanan çamaĢır v.b.) Miktarını 

belirleme etkinliği 

B- Ġlk madde malzeme kullanım ve alımlarında alıĢ fiyatını belirleme etkinliği 

 DĠREKT ĠġCĠLĠK GĠDERLERĠ AÇISINDAN  

C- MaaĢların belirlenmesi  

D- Prim, fazla mesai, dıĢarıdan gelen personel ücretlerinin  belirlenmesi 

  GENEL HĠZMET ÜRETĠM GĠDERLERĠ  AÇISINDAN 

E- DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler kontrol edebilme (elektrik, su, doğalgaz, yemek, 

güvenlik,sağlık hizmetleri ) 

F- Hastane ve organizasyon içindeki diğer merkezlerden alınan fayda ve hizmetlerin 

maliyetlerinin belirlenmesi  

G- Diğer giderler Amortisman-Kira-sigorta v.b.  

Tablo 4.47.: Merkez Yöneticilerinin Merkezlerde OluĢabileceği Öngörülen 

Gelirler  

 SATIġ GELĠRLERĠ AÇISINDAN 

A- SatıĢ miktarının belirlenmesi açısından  ( giren hast, yatan hasta, ameliyat olacak hasta 

sayısı, tahlil sayısı,yemek sayısı v.b.) 

B- Klinik, poliklinik,servis merkezlerde S.G.K.' lı hastaların hizmet satıĢ fiyatı açısından  

C- Klinik poliklinik,servis merkezlerde Özel hastaların hizmet satıĢ fiyatı açısından  

D- Klinik poliklinik,servis merkezlerde özel sağlık sigortalı hastaların satıĢ fiyatı açısından 

E- Hastane ve organizasyon içindeki diğer hizmet merkezlerine verilen hizmet satıĢ fiyatının 

belirlenmesi açısından  

F- Hastane ve organizasyon dıĢında verilen hizmet satıĢ fiyatının belirlenmesi açısından 

 

Tablo 4.46 ve Tablo 4.47 de yapılan ayrım doğrultusunda yukarıda belirtilen 

gider ve gelirler için kontrol yetkisinin üst yönetime (ÜY) mi yoksa Merkez 

yöneticisi (MY) ne mi ait olduğu sorulmuĢ ve elde edilen anket sonuçları giderler 

için tablo 4.48.’ de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.48.: Merkezden Sorumlu Yöneticilerin OluĢan Giderler Açısından Etkinlikleri 

 Gider kontrolü açısından 

 A B C D E F G 

 MY ÜY MY ÜY MY ÜY MY ÜY MY ÜY MY ÜY MY ÜY 

Poliklinikler 
19 

%79.2 

5 

%20.8 
1 

%4.2 

23 

%95.8 
0 

%0.0 

24 

%100.0 
1 

%4.2 

23 

%95.8 
1 

%4.2 

23 

%95.8 
0 

%0.0 

24 

%100.0 
0 

%0.0 

24 

%100.0 

Servisler 
20 

%80.0 

5 

%20.0 
0 

%0.0 

25 

%100.0 
0 

%0.0 

25 

%100.0 
0 

%0.0 

25 

%100.0 
0 

%0.0 

25 

%100.0 
0 

%0.0 

25 

%100.0 
0 

%0.0 

25 

%100.0 

Acil kliniği 
24 

%82.8 

5 

%17.2 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
0 

%0.0 

29 

%100.0 

Laboratuar 
25 

%86.2 

4 

%13.8 
2 

%6.9 

27 

%93.1 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
1 

%3.4 

28 

%96.6 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
0 

%0.0 

29 

%100.0 

Ameliyathane hizmetleri 
23 

%88.5 

3 

%11.5 
1 

%3.8 

25 

%96.2 
0 

%0.0 

26 

%100.0 
1 

%3.8 

25 

%96.2 
1 

%3.8 

25 

%96.2 
1 

%3.8 

25 

%96.2 
0 

%0.0 

26 

%100.0 

Eczane 
23 

%88.5 

3 

%11.5 
2 

%7.7 

24 

%92.3 
0 

%0.0 

26 

%100.0 
0 

%0.0 

26 

%100.0 
1 

%3.8 

25 

%96.2 
1 

%3.8 

25 

%96.2 
0 

%0.0 

26 

%100.0 

Yardımcı birimler 
14 

%82.4 

3 

%17.6 
1 

%5.9 

16 

%94.1 
0 

%0.0 

17 

%100.0 
1 

%5.9 

16 

%94.1 
1 

%5.9 

16 

%94.1 
0 

%0.0 

17 

%100.0 
0 

%0.0 

17 

%100.0 

Yönetim birimleri 
15 

%68.2 

7 

%31.8 
2 

%9,1 

20 

%90.9 
1 

%4,5 

21 

%95.5 
1 

%4,5 

21 

%95.5 
1 

%4,5 

21 

%95.5 
1 

%4,5 

21 

%95.5 
0 

%0.0 

22 

%100.0 

Yoğun bakım 
16 

%94.1 

1 

%5.9 
0 

%0.0 

17 

%100.0 
0 

%0.0 

17 

%100.0 
0 

%0.0 

17 

%100.0 
0 

%0.0 

17 

%100.0 
0 

%0.0 

17 

%100.0 
0 

%0.0 

17 

%100.0 

 

 

2
6

8
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Sorumluluk muhasebesine göre hastane iĢletmelerinde performans ve 

sorumluluk raporlarının adilane değerlendirilebilmesi için sorumluluk merkez 

yöneticilerinin sorumlu oldukları merkezlerde oluĢan giderler üzerinde etkin bir 

kontrol güçlerinin olması gerekmektedir. Görüldüğü üzere merkezden sorumlu 

yöneticiler gider oluĢumu açısından her merkezde ilk madde ve malzeme alımında 

miktar belirleme açısından yetkili olduğu, diğer giderlerde ise üst yönetimin belirgin 

etkinliğinin olduğu görülmektedir. Bu durumda hastane iĢletmelerinde gider oluĢumu 

açısından  sorumluluk merkez yöneticilerinin az dereceli  kontrol yetkisine sahip 

oldukları görülmektedir. Ġlk madde ve malzeme alımı, personel giderleri ve diğer 

giderler açısından üst yönetimin etkinliği söz konusudur. Kontrol edilebilir 

maliyetler ve kontrol edilemeyen maliyet olarak bakıldığında merkezden sorumlu 

yöneticilerin maliyetler üzerinden kontrol güçlerinin zayıflığı dolayısı ile sorumluluk 

raporlarında kontrol edilebilen maliyetlerin az olması etkin bir performans 

değerlemesi yapılmasının önünde bir engel olacaktır.  

Sorumluluk muhasebesi açısından etkin bir merkez yönetimi sağlanmak 

isteniyorsa bu durumda oluĢan maliyetler açısından sorumluluk merkez 

yöneticilerinin maliyetler üzerindeki kontrol gücü artırılmalı, sorumluluk merkez 

yöneticilerinin kontrol edemeyecekleri giderler ise sorumluluk raporlarında ayrı 

olarak gösterilerek performans değerlemesi dıĢında bırakılması gerekecektir.   

Gelir kontrolü açısından ayrıca sorumluluk merkezi yöneticileri 

değerlendirildiğinde ise sonuçlar tablo 4.49’da verilmiĢtir.  
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Tablo 4.49.: Merkezden Sorumlu Yöneticilerin OluĢan Gelirler Açısından Etkinlikleri 

 Gelir kontrolü açısından 

 A B C D E F 

 MY ÜY MY ÜY MY ÜY MY ÜY MY ÜY MY ÜY 

Poliklinikler 
21 

%87.5 

3 

%12.5 
0 

%0.0 

24 

%100.0 
1 

%4.2 

23 

%95.8 
1 

%4.2 

23 

%95.8 
0 

%0.0 

24 

%100.0 
0 

%0.0 

24 

%100.0 

Servisler 
19 

%76.0 

6 

%24.0 
0 

%0.0 

25 

%100.0 
0 

%0.0 

25 

%100.0 
0 

%0.0 

25 

%100.

0 

0 

%0.0 

25 

%100.0 
0 

%0.0 

25 

%100.0 

Acil kliniği 
24 

%82.8 

5 

%17.2 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
0 

%0.0 

29 

%100.

0 

0 

%0.0 

29 

%100.0 
0 

%0.0 

29 

%100.0 

Laboratuar 
22 

%75.9 

7 

%24.1 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
1 

%3.4 

28 

%96.6 
1 

%3.4 

28 

%96.6 
0 

%0.0 

29 

%100.0 
1 

%3.4 

28 

%96.6 

Ameliyathane hizmetleri 
20 

%76,9 

6 

%23,1 
0 

%0.0 

26 

%100.0 
1 

%3.8 

25 

%96.2 
1 

%3.8 

25 

%96.2 
1 

%3.8 

25 

%96.2 
1 

%3.8 

25 

%96.2 

Eczane 
13 

%65 

7 

%35 
0 

%0.0 

20 

%100.0 
0 

%0.0 

20 

%100.0 
0 

%0.0 

20 

%100.

0 

0 

%0.0 

20 

%100.0 
0 

%0.0 

20 

%100.0 

Yardımcı birimler - - - - - - - - - - - - 

Yönetim birimleri - - - - - - - - - - - - 

Yoğun bakım 
14 

%82.4 

3 

%17.6 
0 

%0.0 

17 

%100.0 
0 

%0.0 

17 

%100.0 
0 

%0.0 

17 

%100.

0 

0 

%0.0 

17 

%100.0 
0 

%0.0 

17 

%100.0 

 

2
7

0
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Sorumluluk muhasebesi açısından hastane iĢletmelerinde sorumluluk merkez 

yöneticilerinin sorumlu oldukları merkezlerdeki oluĢan gelirleri de kontrol 

edebilmeleri gerekmektedir. Kar merkezleri ve gelir merkezleri açısından performans 

değerlemesi ve sorumluluk raporlarının adil bir Ģekilde değerlendirilebilmesi için 

gerekli olan bu unsurun hastane iĢletmelerindeki sorumluluk merkezlerinde sadece 

satıĢ gelirlerinin miktar açısından belirlenmesinde sorumluluk merkez yöneticilerinin 

etkinliklerinin olduğu görülmekte satıĢ fiyatlarının belirlenmesi, transfer 

fiyatlamasında ve dıĢarıya verilen diğer hizmet gelirleri konusunda üst yönetimin 

karar mekanizması olduğu görülmektedir. Bu durumda sorumluluk merkez 

yöneticilerinin gelir kontrolü açısından da etkin olmadıkları görülmektedir.  

Poliklinik, servis, acil, laboratuar, ameliyathane, eczane ve yoğun bakım gibi 

merkezlerin kar veya gelir merkezi olarak kabul edilmesi durumunda bu merkezlerde 

sorumlu yöneticilerin gelirler üzerindeki etkinlikleri artırılarak daha etkin bir 

performans değerlemesi sağlanabilir. Bunun haricinde sorumluluk raporları ile elde 

edilecek sonuçlar adil bir değerleme için gerçeği yansıtmayacak, sorumluluk 

muhasebesinden istenilen sonuçların alınmasını mümkün kılmayacaktır.  

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yardımcı ve yönetim merkezlerinde gelir 

oluĢumu bulunmadığı için tabloda bu merkezlerle ilgili bir veri bulunmamaktadır. Bu 

merkezlerde gelir oluĢumu için bir kontrol değerlendirmesi yapılmamıĢtır.  

4.4.2.5. Sorumluluk Muhasebesinin Organizasyonlara Sağladığı Etkin 

Faydalardan Biri Olarak Maliyet Kontrolü  

Sorumluluk muhasebesinde temel amaçlardan biri  gider kontrolüdür. Gider 

kontrolü sadece sorumluluk merkezleri itibari ile kontrol etmek değil aynı zamanda 

sorumluluk merkezi yöneticilerinin performanslarını ölçmede belirlenen hedeflere ne 

derecede uyulabildiğinin denetlenmesinde de kullanılmaktadır. (Venkat, Reddy, 

http://www.icwai.org ) 
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Hastane iĢletmelerinin esas hedefleri içinde önceliğin insan sağlığı olması 

hizmet kalitesinin yüksekliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Bu amaçla gelirden 

daha çok en optimum maliyetlerin oluĢturulabilmesi için maliyet kontrolünün 

sağlanması gerekmektedir. 

 Hastane iĢletmelerinde maliyet kontrolü sağlanabilmekte midir? Elde edilen 

sonuçlar tablo 4.50 de verilmiĢtir.  

Tablo 4.50.: Kamu Ve Özel Hastane ĠĢletmelerinde  Maliyet Kontrolü  

 Evet Kısmen Hayır Toplam 

Kamu Hastaneleri 5 

%21,7 

%45,5 

17 

%73,9 

%73,9 

1 

%4,3 

%100 

23 

%100 

%65,7 

Özel Hastaneler 6 

%50,0 

%54,5 

6 

%50,0 

%26,1 

- 

%0 

%0 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 11 

%31,4 

%100 

23 

%65,7 

%100 

1 

%2,9 

%100 

35 

%100 

%100 

Ki-Kare = 3,212  p = 0,201 

Hastanelerin % 31,4’ ünde maliyet kontrolü sağlanabildiği, % 65,7’ sinde 

maliyet kontrolünün kısmen sağlandığı, % 2,9’ unda ise maliyet kontrolü 

sağlanamadığı görülmektedir. Kamu hastanelerinin önemli bir kısmı maliyetlerini 

kısmi olarak  kontrol edebilirken, özel hastanelerin % 50’ si maliyet kontrolü 

sağlamakta, % 50’ si ise kısmi kontrol gerçekleĢtirebilmektedir. Gruplar arasında  

maliyet kontrolü açısından önemli bir farklılık gözlemlenmemektedir. (Ki-Kare 

=3,212  P=0,201). 

Her bir hastane iĢletmesinde, hastanenin geneli ve merkezler açısından 

maliyet kontrolünün gerçekleĢtirilebilirliğinin ölçümü için derecelendirme (hiç 

kontrol edilemez= 0, kısmi kontrol= 1, orta dereceli kontrol= 2, kontrol edilebilir= 3 

ve tamamen kontrol edilebilir= 4) gerçekleĢtirilerek, sonuçlar tablo 4.51 de 

gösterilmiĢtir.  
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Tablo 4.51.: Hastane Geneli ve Sorumluluk Merkezleri Açısından Maliyet 

Kontrolü 

 Ortalama 
p - değeri 

 Kamu Özel Genel 

Hastane geneli 2,35 2,50 2.40 0,562* 

Poliklinikler 2,52 2,58 2.54 0,668* 

Servisler 2,14 2,25 2.18 0,732** 

Acil kliniği 1,70 2,17 1.86 0,215* 

Laboratuar 2,52 2,33 2.46 0,594* 

Ameliyathane 

hizmetleri 
2,20 2,17 2.19 0,931** 

Eczane 2,65 2,40 2.58 0,463* 

Yardımcı birimler 2,22 2,92 2.46 0,063* 

Yönetim birimleri 2,70 2,92 2.77 0,365* 

Yoğun bakım 2,70 2,70 2.70 1** 

*   Nonparametric Z-Testi      ** Parametric T-Testi           

 

Elde edilen sonuçlara göre hastanelerin genelinde,  oluĢan maliyetlerde orta 

dereceli bir kontrol söz konusudur. Hastane iĢletmelerindeki sorumluluk 

merkezlerinde maliyetlerin kontrol derecesi en yüksek merkezler, sırası ile yönetim 

birimleri, yoğun bakım, eczane ve poliklinik, yardımcı birimler, laboratuar, 

ameliyathane, servisler ve acil kliniğidir. Gruplar arasında verilen cevaplar açısından 

% 95 güven aralığında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.   

Hastane iĢletmelerinde acil kliniği, servis ve ameliyathaneler  en az maliyet 

kontrolünün sağlanabildiği merkezlerdir. Bunun en önemli sebebi olarak bu 

merkezlerde insan hayatı ile ilgili olarak anlık ortaya çıkan acil durumlar karĢısında  

her türlü müdahalenin yapılması gerekliliğidir. Bu gereklilik doğrultusunda 

kullanılan malzemelerin  kontrolünün mümkün olmaması maliyetlerin kontrolünü ve 

malzeme maliyetlerinin etkin kullanımını kısıtlamaktadır. Acile gelen ölümcül bir 

hastanın hayata döndürülmesi anında mümkün olan her türlü materyalin kullanılması 

ve bu sırada önceliğin insan hayatı olması dolayısı ile kontrolün 

gerçekleĢtirilememesi bu duruma örnek verilebilir.  

Genel olarak bakıldığında etkin bir maliyet kontrolünün hastane 

iĢletmelerinde gerekliliği ortadadır. Bu açıdan sorumluluk muhasebesinin 

uygulanarak, sorumluluk merkezleri bazında maliyetlerin kontrol edilebiliyor olması 

etkinlik sağlayacaktır. Örneğin acil hizmet merkezinde malzeme kullanım maliyetleri 

performans değerlemesinde etkili olacağı için sorumluluk merkez yöneticisi 
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tarafından daha etkin bir Ģekilde düzenlenebilecek bu düzenleme yapılamadığı 

durumlar da da  insan sağlığının ön planda olduğu bu merkezde malzeme maliyetleri 

kontrol dıĢı bırakılmak sureti ile performans değerlemesi yapılabilecektir.     

Bu merkezlerde etkin bir maliyet kontrolü sağlanamamasının sebepleri ayrıca 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada maliyet kontrolü açısından gruplar arasında anlamlı bir 

farklılığın gözlemlenmemesi nedeni ile hastane iĢletmeleri genel olarak 

değerlendirilecektir.  

 Hastane iĢletmelerinde etkin bir maliyet kontrolü sağlanamaması ile ilgili 

olarak belirlediğimiz etkenler tablo 4.52 de belirtilmiĢtir.  

Tablo 4.52.: Maliyet Kontrolünü Kısıtlayan Sebepler 

 

Maliyet kontrolü sağlanamamasının baĢlıca sebeplerinden biri bu yönde bir 

çalıĢmanın organizasyon içinde yapılmamasından dolayı ortaya çıkabilir. Maliyet 

kontrolü konusunda organizasyon içinde etkin bir bilgiye sahip personelin 

bulunmayıĢı da maliyet kontrolü konusunda hastane iĢletmelerini sınırlandıracaktır. 

Bürokratik sebepler yüzünden özellikle kamu hastanelerinde ve kamu üniversite 

hastanelerinde maliyet kontrolünü sağlamaya yönelik bir çalıĢma bulunmayabilir 

veya özel hastanelerde iĢletme kültürü açısından önceliğin gelire verilmiĢ olması 

maliyetler üzerinde bir denetimi öncelikleri içine almayabilir. Yine bu amaçla 

yetersiz bir maliyet kontrolü gelir önceliğinden dolayı etkin olarak kabul 

edilebilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiĢ olan “Sağlık 

Uygulama Tebliği” ile hastane iĢletmelerinde verilen hizmet fiyatları belirlenmiĢtir. 

MALĠYET KONTROLÜNÜ KISITLAYAN SEBEPLER 

Maliyet kontrolüne  yönelik gerekli çalıĢmaların olmaması 

Bu konuda eleman eksikliğinden dolayı etkin bir maliyet kontrolü yapılamıyor 

Bürokratik veya iĢletme kültürü açısından önemsiz görülmesi veya zorunluluk oluĢturmaması  

Bürokratik veya iĢletme kültürü açısından basit veya yetersiz maliyet bilgilerinin yeterli 

görülmesi    

S.U.T. , Döner sermaye, D.R.G. gibi sistemlerin varlığının maliyet kontrolünü etkinsizleĢtiriyor  

Maliyet verilerine tam anlamıyla ulaĢılamamasından dolayı maliyet kontrolü  etkin yapamıyoruz 

Hastane genelinde iĢlem ve faaliyetlerin yoğunluğundan dolayı  maliyet kontrolü  etkin 

yapamıyoruz   

Bölümsel (Klinikler, laboratuar, satın alma birimi v.b. ) anlamda bir maliyet kontrolünün  

yapılmaması  

Kullanılan bilgisayar programlarının yetersizliği 

ĠĢletme Hedef ve amaçlarının maliyet kontrolünü gerektirmemesi  
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Bu fiyat belirlemeleri doğrultusunda hastane iĢletmelerinde maliyet kontrolü 

sağlanmayarak bu fiyatlar temel fiyat olarak alınabilir. Yine döner sermayeli 

iĢletmeler olarak devlet ve kamu üniversite hastanelerinde yıllık olarak verilen döner 

sermaye bütçelerinde, ortalama değerler gelir ve gider bütçesine yansıtılmakta yalnız 

değerlemelerde devletin Sağlık Bakanlığı’ na ayırdığı bütçe üzerinden her hastaneye 

Sağlık Bakanlığı’ nın belirlediği kadar bir pay aktarılmaktadır. Aynı Ģekilde kamu 

üniversite hastanelerinde de hastane tarafından belirlenen bütçe üniversite 

senatosunun oluru doğrultusunda kabul görmektedir. Bu açılardan maliyet kontrolü 

sağlanamıyor olabilir. D.R.G. sistemi ile tanı iliĢkili gruplar  Avustralya’ dan alınan 

bağıllar üzerinden belirlenerek hastanelere yapılacak ödemelerde bir puanlama 

getirilmektedir. Bu standartlarda hala Türkiye’ de yapılan maliyet kontrolleri 

üzerinden bağıl hesaplamasının yapılmamıĢ olması hastane iĢletmelerinin maliyet 

kontrolünü çok fazla önemsememesine neden olabilir. Yalnız bağılların 

hesaplanmasında Türkiye’ deki maliyet değerlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından  

uygulamaya geçirilmesi için hastanelerde bu amaçla maliyet kontrolü yapma 

zorunluluğunu ortaya koyması ise maliyet kontrolüne olumlu yönde katkı 

sağlayacağı da bir gerçektir.  

Maliyet kontrolünün sağlanamamasının bir nedeni de  maliyet verilerine tam 

anlamıyla ulaĢılamamasıdır. Verilerin tam olarak ortaya çıkarılamaması maliyet 

kontrolünü engelleyecektir. Sorumluluk muhasebesi ile ilgili bir konu olarak 

maliyetlerin merkezlerde belirlenememesi de bir baĢka sebep olabilir.  Hastanelerde 

genel olarak maliyetlerin belirlenmesindense  merkezler bazında belirlenmesi daha 

spesifik anlamda maliyet verilerine ulaĢılmasını sağlayarak etkinliği artırabilecektir.  

Günümüzde artık organizasyonlarda oluĢan bütün veriler bilgisayar 

programları aracılığı ile depolanabilmekte ve istenilen raporlar programın etkinliği 

doğrultusunda geri alınabilmektedir. Hastanelerde kullanılan programların yetersiz 

olması da maliyet kontrolü sürecinde etkinliği azaltacaktır. Son olarak hastane 

iĢletmelerinde verilen hizmetin sağlık olması bu kurumlarda sosyal görev ve sosyal 

sorumluluk açısından maliyet kontrolünü önemsiz kılabilir.  

Bu sebeplerle ilgili araĢtırma da üst yöneticilerin düĢünceleri belirttiğimiz 

sebeplere katılma durumlarına göre beĢ farklı (“0= kesinlikle katılmıyorum, 1= 
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katılmıyorum, 2= fikrim yok, 3= katılıyorum ve 4= kesinlikle katılıyorum) 

derecelendirmeye göre belirlenmiĢ olup sonuçları tablo 4.53 de verilmiĢtir.  

Tablo 4.53.: Maliyet Kontrolü Sağlanamamasının Sebepleri  

 

Maliyet kontrolünün etkin bir Ģekilde sağlanamaması nedenleri öncelikler 

açısından gruplar arasında  farklılık oluĢturmaktadır. Maliyet kontrolü 

sağlanamamasının sebepleri öncelik sırasına göre aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir.Ortalamalar açısından “2” nin altında kalan değerler sıralamaya 

alınmamıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALĠYET KONTROLÜNÜ KISITLAYAN SEBEPLER Kamu 

Hastaneleri 

Özel 

Hastaneler 

 Ortalama Ortalama. 

Maliyet kontrolüne  yönelik gerekli çalıĢmaların olmaması 2,18 1,63 

Bu konuda eleman eksikliğinden dolayı etkin bir maliyet kontrolü 

yapılamıyor 

2,59 2,62 

Bürokratik veya iĢletme kültürü açısından önemsiz görülmesi veya 

zorunluluk oluĢturmaması  

1,94 1,63 

Bürokratik veya iĢletme kültürü açısından basit veya yetersiz maliyet 

bilgilerinin yeterli görülmesi    

2,12 1,63 

S.U.T. , Döner sermaye, DRG gibi sistemlerin varlığının maliyet 

kontrolünü etkinsizleĢtiriyor  

2,41 2,13 

Maliyet verilerine tam anlamıyla ulaĢılamamasından dolayı maliyet 

kontrolü  etkin yapamıyoruz 

2,24 2,88 

Hastane genelinde iĢlem ve faaliyetlerin yoğunluğundan dolayı  maliyet 

kontrolü  etkin yapamıyoruz   

1,94 2,58 

Bölümsel (Klinikler, laboratuar, satın alma birimi v.b. ) anlamda bir 

maliyet kontrolünün  yapılmaması  

3,18 2,63 

Kullanılan bilgisayar programlarının yetersizliği 1,88 2,75 

ĠĢletme Hedef ve amaçlarının maliyet kontrolünü gerektirmemesi  1,29 0,88 
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Tablo 4.54.: Maliyet Kontrolü Sağlanamamasının Gruplar Açısından Öncelik 

Sıralaması  

Sıra Kamu Hastanelerinde  Sıra Özel Hastanelerde 

1 Bölümsel (Klinikler, laboratuar, satın alma 

birimi v.b. ) anlamda bir maliyet kontrolünün  

yapılmaması 

1 Maliyet verilerine tam anlamıyla 

ulaĢılamamasından dolayı maliyet 

kontrolü  etkin yapamıyoruz 

2 Bu konuda eleman eksikliğinden dolayı etkin 

bir maliyet kontrolü yapılamıyor 
2 Kullanılan bilgisayar programlarının 

yetersizliği 

3 S.U.T., Döner sermaye, D.R.G. gibi 

sistemlerin varlığının maliyet kontrolünü 

etkinsizleĢtiriyor 

3 Bölümsel (Klinikler, laboratuar, satın 

alma birimi v.b.) anlamda bir maliyet 

kontrolünün  yapılmaması 

4 Maliyet verilerine tam anlamıyla 

ulaĢılamamasından dolayı maliyet kontrolü  

etkin yapamıyoruz 

4 Bu konuda eleman eksikliğinden dolayı 

etkin bir maliyet kontrolü yapılamıyor 

5 Maliyet kontrolüne  yönelik gerekli 

çalıĢmaların olmaması 
5 Hastane genelinde iĢlem ve faaliyetlerin 

yoğunluğundan dolayı  maliyet kontrolü  

etkin yapamıyoruz   

6 Bürokratik veya iĢletme kültürü açısından 

basit veya yetersiz maliyet bilgilerinin yeterli 

görülmesi    

6 S.U.T., Döner sermaye, D.R.G. gibi 

sistemlerin varlığının maliyet kontrolünü 

etkinsizleĢtiriyor 

 

Kamu hastanelerinde maliyet kontrolünün sağlanamamasının en önemli 

sebebi olarak sorumluluk merkezleri bazında bir maliyetlemenin yapılmaması olarak 

görülmektedir. Ġkinci olarak maliyet kontrolü yapacak eleman eksikliği olarak ifade 

edilmektedir. Üçüncü olarak S.U.T., döner sermaye ve özellikle kamu hastanelerinde 

yeni uygulamaya geçirilen Yalnız tam anlamıyla etkin kullanımı olmayan D.R.G. 

(Tanı iliĢkili Gruplar) gibi sistemlerin varlığı maliyet kontrolünü organizasyon olarak 

yapmalarını engelleyen sebepler olarak gösterilmektedir. Dördüncü olarak maliyet 

verilerine istenilen seviyede  ulaĢılamaması, beĢinci olarak maliyet kontrolüne 

yönelik gerekli çalıĢmaların olmaması veya yetersizliği, altıncı olarak maliyet 

kontrolünün yetersiz seviyede uygulanmasının bir sonucu olarak bürokratik olarak 

maliyet kontrolünün düĢük seviyede yapılmasıdır (Sağlık Bakanlığı bu konuda 

gerçekte çok etkin bir bilgisayar program ağı ile her hastaneyi maliyet açısından 

denetliyor olmasına rağmen Kamu hastanelerinin  kendi sistemlerinin denetimini 

yapamıyor olması, Sağlık Bakanlığı’nın  sağlık harcamalarının denetimi açısından 

son yıllarda yapmıĢ atılımların genelde makro açıdan oluĢturduğu politikalar kamu 

hastane organizasyonlarının mikro açıdan gerçekleĢtirmesi gereken harcama kontrolü 

ile desteklenememiĢ olması yani her kamu hastanesinin yatırım merkezi olarak kendi 

gelir ve gider bağımsızlığına sahip olmaması buna neden olan etkenlerdendir.). 
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Özel Hastanelerde ise maliyet kontrolünün sağlanamamasının en önemli 

sebebi olarak maliyet verilerine istenilen seviyede ulaĢılamamasıdır. Ġkinci olarak 

piyasada hastane iĢletmeleri için yapılmıĢ olan bilgisayar programlarının maliyet 

kontrolü yapmak için yeterli seviyede geliĢtirilmediği görülmektedir. En önemli 

sebep olarak belirtilen maliyet verilerinin elde edilebilmesi için merkezler bazında bu 

bilgilerin etkin Ģekilde programlara girilebilmesi gerekmektedir. Bu açıdan önemli 

olan bilgisayar programları aynı zamanda maliyet verilerinin analizi konusunda da 

hastane iĢletmelerine etkin bilgi sağlayacak çeĢitli raporlarla donatılması 

gerekmektedir. Üçüncü önemli sebep olarak sorumluluk merkezleri bazında maliyet 

verilerinin oluĢturulmadığı görülmektedir. Dördüncü olarak maliyet kontrolü 

sağlamaya yönelik personel eksikliği belirtilmektedir. Hastane iĢletmelerinin maliyet 

kontrolünün önemini anlaması ve algılaması ile birlikte bu alandaki boĢluk sağlık 

iĢletmeciliği konusunda eğitim almıĢ bireylerle doldurulabilir. Bu açıdan 

üniversitelerde bu konuda verilen eğitimlerin artırılması ile gelecekte hastane 

iĢletmelerinin maliyet kontrolü ve denetimi açısından oluĢan ihtiyaçlarını 

karĢılayacak istihdamı sağlayacaktır. BeĢinci olarak hastane iĢletmelerinin iĢlem ve 

faaliyet  yoğunluğu etkin maliyet kontrolü sağlamanın önündeki engellerden biri 

olarak gösterilirken son olarak “Sağlık Uygulama Tebliği” gibi sistemlerin varlığı 

maliyet kontrolü önündeki engel olarak gösterilmektedir. Özel hastane iĢletmelerinde 

döner sermaye bulunmamaktadır. Tanı iliĢkili grup çalıĢmaları ise Ģu anda özel 

hastane iĢletmelerinde S.U.T. içinde belirtilen ameliyatlar hariç tam olarak 

uygulamaya geçirilmemiĢ olup yakın dönem itibari ile uygulamaya geçirilmesi 

planlanmaktadır. S.U.T. ise özel hastaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki 

sağlık güvencesini devletten alan hastalar için uygulanan bir tebliği oluĢturması ve 

bu tebliğe göre hastane iĢletmelerinde verilen hizmetlerin bir fiyatının bu tebliğde 

sunulan listede belirtilmiĢ olması maliyet kontrolü önündeki engel olarak ifade 

edilmektedir. S.UT.’ un bu kadar önemli olmasının nedeni Ģu anda kamu 

hastanelerinde olduğu gibi özel hastanelerde de hizmet alan hastaların % 90 üzeri bir 

oranla S.G.K’ lı olmasıdır.    

Hastane iĢletmelerinde genel olarak maliyetlerin kontrolünde sorumluluk 

muhasebesinin kullanılması özellikle sorumluluk merkezlerinde daha spesifik 

maliyet verilerine ulaĢılması maliyet oluĢumu sırasında denetim ve kontrolün 
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öncelikli olarak merkezlerde yapılacak olması performans değerlemesinde olumlu 

sonuç almak isteyecek yöneticilerin maliyetleri en minimum seviyeye indirgeyecek 

yönde faaliyette bulunacak olması hastane iĢletmelerine bu yönde fayda 

sağlayacaktır.  

ĠĢletmelerin maliyet kontrolü açısından önem göstermedikleri fakat hastane 

iĢletmelerinde oluĢan maliyetler açısından ve sorumluluk merkezlerinde 

oluĢturulacak maliyet sorumluluk raporlarında belirtilmesi gerekecek bir diğer 

unsurda genel üretim giderleri ve bunların dağıtımıdır. Ortak genel üretim 

giderlerinin dağıtımı hastanelerde yapılmakta mıdır ? bu amaçla sorulan soruya 

verilen cevaplar tablo 4.55’ da belirtilmiĢtir.  

Tablo 4.55.: Ortak Giderlerin Dağıtımı 

Hastanede oluĢan ortak giderler merkezlere 

dağıtılmakta mıdır? 
Evet Kismen Hayir Toplam 

Kamu Hastaneleri 

3 

%13 

%37,5 

2 

%8,7 

%33,3 

18 

%78,3 

%85,7 

23 

%100 

%65,7 

ÖzelHastaneler 

5 

%41,7 

%62,5 

4 

%33,3 

%66,7 

3 

%25,0 

%14,3 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 

8 

%22,9 

%100 

6 

%17,1 

%100 

21 

%60,0 

%100 

35 

%100 

%100 

Ki-Kare = 9,347   p=0,09 

 Tablo 4.55. de de görüldüğü üzere kamu hastanelerinin önemli bir kısmında 

ortak giderlerin  merkezlere dağıtımını gerçekleĢtirilmemekte ve ortak giderler, gider 

hesaplarında genel hastane giderleri arasında gösterilmemektedirler. Özel 

hastanelerin ise % 41, 7’ si ortak giderleri merkezler arasında dağıtımını yaparken % 

33,3’ ü kısmi olarak bu giderleri merkezler arasında dağıtmaktadır.  Kamu 

hastaneleri ve özel hastanelerde ortak gider dağıtımı açısından anlamlı bir fark vardır 

(Ki-Kare = 9,347   p=0,09) 

 Yine genel üretim giderlerinin dağıtımı açısından hastane 

iĢletmelerinde esas hizmet merkezlerine yardımcı, diğer merkezlerdeki meydana 

gelen giderlerin de dağıtılması gerekmektedir. Sorumluluk merkezlerinde yapılacak 

sorumluluk raporlarında yine kontrol edilemeyen gider olarak gösterilmesi gereken 

bu giderlerin dağıtımı hastanelerde yapılma durumu  tablo 4.56  da görülmektedir. 
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Tablo 4.56: Yardımcı Merkezlerden Esas Hizmet  Merkezlerine Yapılan Dağıtım  

Yardımcı merkezlerden esas üretim merkezlerine 

dağıtım gerçekleĢtirilmekte midir? 
Evet Kismen Hayir Toplam 

Kamu Hastaneleri 

2 

%8,7 

%33,3 

2 

%8,7 

%28,6 

19 

%82,6 

%86,4 

23 

%100 

%65,7 

ÖzelHastaneler 

5 

%41,7 

%71,4 

4 

%33,3 

%66,7 

3 

%25,0 

%13,6 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 

6 

%17,1 

%100 

7 

%20 

%100 

22 

%62,9 

%100 

35 

%100 

%100 

Ki-Kare = 11,242   p=0,04 

Yardımcı hizmet merkezlerinden esas hizmet merkezlerine yapılan dağıtımı 

(ikinci dağıtım)  kamu hastanelerinde yüksek bir oranla gerçekleĢtirilmediği 

görülmektedir (% 82,6).  Özel hastanelerin ise % 33,3’ ü bu dağıtımı yaparken % 

41,7’  si kısmi olarak bu dağıtımı gerçekleĢtirmektedir.  

Genel üretim giderlerinin dağıtımında bilimsel yöntemler kullanılmalıdır. Bu 

yöntemler, basit dağıtım, kademeli dağıtım, çapraz dağıtım, Matematiksel dağıtım ve 

planlı dağıtımdır. Genel üretim giderlerinin ikincil dağıtımında, dağıtım uygulayan 

hastanelerin kullandıkları yöntemlerle ilgili sonuçlar tablo 4.57 de verilmiĢtir.  

Tablo 4.57.: Genel Üretim Giderleri Dağıtımında Hastanelerin Kullandıkları 

Yöntemler 

Genel üretim giderlerinin dağıtımı ile ilgili olarak 

ikincil dağıtımda kullanılan yöntemlerden hangisini 

kullanmaktasınız? 

Kamu 

Hastaneleri 

Özel 

Hastaneler 

Toplam 

Basit dağıtım  2 

% 8,7 

5 

%41,7 

7 

%20.0 

Kademeli dağıtım 0 

%0,0 

0 

%0,0 

0 

%0,0 

KarĢılıklı çapraz dağıtım 0 

%0,0 

0 

%0,0 

0 

%0,0 

Matematiksel dağıtım 0 

%0,0 

0 

%0,0 

0 

%0,0 

Planlı dağıtım 0 

%0,0 

0 

%0,0 

0 

%0,0 

Dağıtım yapılmamaktadır 21 

%91,3 

7 

%58,3 

 

28 

%80 

Toplam  23 

%100 

12 

%100 

35 

%100 

Ki-Kare=  5,358          p=0,021 

Hastane iĢletmelerinde ikincil dağıtımı gerçekleĢtiren hastanelerin uygulama 

kolaylığı açısından basit dağıtım yöntemini seçtikleri görülmektedir.  
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Sorumluluk muhasebesinin hastane iĢletmelerinde uygulanabilmesi açısından 

maliyet kontrolünün sorumluluk merkezleri bünyesinde gerçekleĢtirilmesi 

gerekmektedir. Genel üretim giderlerinin bu merkezlerde toplanabilmesi açısından 

dağıtım yapılmalıdır. Yalnız hastane iĢletmelerinde bu dağıtımın yeterli seviyede 

yapılmadığı görülmektedir.  

OluĢan Genel üretim maliyetlerinin hangi merkezde ne oranda gerçekleĢtiği 

tam olarak belirlenememesinden dolayı bilimsel yöntemlerle bu dağıtımın 

gerçekleĢtirildiği gerçeği karĢısında sorumluluk muhasebesi ile belirlenecek 

merkezlerde ortak giderler açısından her merkezin ne derecede pay sahibi olduğu 

bazı ölçüm araçları ile ölçülmesi mümkündür. (Elektrik ve su sayaçlarının merkezler 

bazında takılması gibi) hastane iĢletmelerinde bu durumun mevcudiyeti tablo 4.58 de 

verilmiĢtir.  

Tablo 4.58.: Merkezlerde Ölçüm Sistemlerinin Kullanımı 

Sorumluluk merkezlerinde oluĢan  genel üretim 

giderlerinden bazılarının ölçümü  ölçüm aletleri 

(elektrik Doğalgaz veya su saati v.b.)ile 

yapılmaktadır. 

Evet Kismen Hayir Toplam 

Kamu Hastaneleri 

0 

%0 

%0 

0 

%0 

%0 

23 

%100 

%65,7 

23 

%100 

%65,7 

ÖzelHastaneler 

0 

%0 

%0 

0 

%0 

%0 

12 

%100 

%34,3 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 

0 

%0 

%100 

0 

%0 

%0 

35 

%100 

%100 

35 

%100 

%100 

 

Ortak giderlerle ilgili önerimizin gerçekleĢtirilmesi açısından kamu 

hastaneleri ve özel hastanelerin tamamında ortak genel üretim giderlerinin tespiti için 

merkez bazında ölçüm sistemlerinin kullanılmadığı görülmektedir.  

Sorumluluk muhasebesi genel üretim giderlerinin dağıtımını en asgari 

seviyede yapılmasını sağlayacak bir sistemidir. Özellikle sorumluluk merkezlerinin 

belirlenmesi sonrası maliyet merkezlerinin yapay kar merkezi haline getirilmesi ile 

ikincil dağıtımın yapılmasına gerek kalmayacaktır. Bu açıdan yardımcı merkezlerde 

oluĢan hizmetin birim maliyetinin  belirlenmesi ve bir transfer fiyatının uygulanması 

ile birlikte maliyet geçiĢi daha gerçekçi bir Ģekilde uygulanabilir. Örneğin 
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çamaĢırhanedeki her bir ürünün yıkama maliyetinin belirlenmesi ve bir transfer 

fiyatının oluĢturulması ile birlikte çamaĢırhane yapay bir kar merkezi haline 

getirilecek ve diğer merkezlere verilecek hizmet maliyeti de belirlenmiĢ olacaktır. bu 

durumda örneğin servis hizmet merkezine verilecek çamaĢır yıkama hizmeti birim 

ürün bazında maliyetlendirilecek bu hizmet çamaĢırhane için gelir servis hizmeti için 

ise bir gider oluĢturacaktır. Bu durumda çamaĢırhane merkezinde oluĢan maliyetlerin 

servis merkezine dağıtımının yapılmasına da gerek kalmayacaktır.  

Hastane iĢletmelerinde bu tür bir çalıĢmanın araĢtırılması sonucu tablo 4.59 

da görülmektedir. 

 Tablo 4.59.: Yardımcı Merkezlerde Verilen Hizmetin Birim Fiyatlarının 

Belirlenmesi 

Faaliyetlere yardımcı olan (yemekhane – çamaĢırhane ) gibi 

yardımcı hizmet merkezlerinde verilen hizmetin birim 

fiyatları belirlidir. 

Evet Kismen Hayir Toplam 

Kamu Hastaneleri 

6 

%26,1 

%66,7 

7 

%30,4 

%70,0 

10 

%43,5 

%62,5 

23 

%100 

%65,7 

ÖzelHastaneler 

3 

%25,0 

%33,3 

3 

%25,0 

%30,0 

6 

%50,0 

%37,5 

12 

%100 

%34,3 

Toplam 

9 

%25,7 

%100,0 

10 

28,6 

%100 

16 

%45,7 

%100 

35 

%100 

%100 

Ki-Kare = 0,159   P=0,924 

 

Kamu hastanelerinin % 26,1’inde birim maliyetler belirlenebilmekte iken, % 

30,4’ ünde bazı yardımcı merkezlerde belirlenebilmektedir. % 43,5’ inde ise 

yardımcı merkezlerdeki birim maliyetler belirlenememektedir. Kamu hastanelerinde 

karĢılıklı görüĢmelerde yardımcı merkezlerdeki faaliyetlerin 4734 sayılı “Kamu Ġhale 

Kanunu”’ na göre taĢeronlara ihale usulü bu hizmetlerin aktarılmasından dolayı 

ödenen değerlerin veya bu anlaĢmalar gereği hizmet baĢına ihaleye çıkılmasından 

dolayı birim maliyetlerin belirlenebildiği belirtilmiĢtir. 

Özel hastanelerin ise %  25’ inde yardımcı merkezlerdeki birim maliyetler 

belirlenebilmekte, %  25’ inde bazı yardımcı merkezlerdeki birim maliyetlerin 

belirlenebildiği ve bu hastanelerde merkezler için  birim maliyet çalıĢması yaptıkları 
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görülmektedir. Özel hastanelerin % 45’ inde ise yardımcı merkezlerde birim 

maliyetlerin belirlenmesine yönelik bir çalıĢma gerçekleĢmediği görülmektedir. 

Genel üretim giderlerinin üzerinde özellikle durmamızın nedeni ilk madde 

malzeme maliyetlerinin ve iĢçilik maliyetlerinin etkin bir denetimle belirlenmesi 

mümkündür. Yalnız genel üretim giderlerinin belirlenebilmesi özel çalıĢmayı 

gerektirmektedir. Bu tip çalıĢmaların yapılabilmesi hastane iĢletmeleri için ayrı bir  

zaman ve maliyet gerektirmekte ve bu yüzden bu çalıĢmaların ağırlıkta yapılmadığı 

görülmektedir. Sorumluluk muhasebesine uygun bir yapının oluĢturulması özellikle 

genel üretim giderlerinin de etkin bir kontrolünü sağlayacağı için hastane 

iĢletmelerine ayrı bir zaman ve maliyet yükü getirmeyecektir.   

4.4.2.6. Muhasebe Sisteminin  Sorumluluk Muhasebesine Uygunluğu  

Sorumluluk Muhasebesinin hastane iĢletmelerinde uygulanabilmesi için 

muhasebe sisteminin de sorumluluk merkezlerine göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla yapılacak en önemli uygulama hesap planlarının sorumluluk merkezlerine 

göre düzenlenmesidir.  

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilmesi için hesap 

planlarının, sorumluluk merkezlerine göre düzenlenmiĢ olması gerekmektedir. Hesap 

planlarının alt hesaplar yolu ile sorumluluk merkezleri temel alınarak düzenlenme 

durumu ile ilgili elde edilen bilgiler tablo 4.60’ da verilmiĢtir.  

Tablo 4.60.: Hesap Planlarının Sorumluluk Merkezlerine Göre 

Düzenlenme Durumu   

Hesap planları Sorumluluk Merkezlerine 

göre düzenlenmiĢtir.  

Kamu 

Hastaneleri 

Özel 

Hastaneler 

Evet  0 

%0 

0 

%0 

Kısmen  0 

%0 

0 

%0 

Hayır  23 

%100 

12 

%100 

Toplam  23 

%100 

12 

%100 
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Tablo 4.60 daki sonuçlara göre hesap planları sorumluluk merkezleri baz 

alınarak düzenlenmediği görülmektedir. Fakat bütün hastaneler tek düzen hesap 

planını kullanmaktadır. Bilindiği üzere tek düzen hesap planı ana hesapları merkezler 

bazında düzenlenmemiĢ olmasına rağmen,  tek düzen hesap planlarında bulunan ana 

hesaplar altında alt hesaplar kullanılarak sorumluluk merkezleri bazında bir 

düzenleme gerçekleĢtirilebilir.   

Bugün artık modern iĢletmeler bilgisayar teknolojisini kullanmaktadır. 

Hastane iĢletmeleri de oluĢan faaliyetlerini değerlemek amacı ile hastane iĢletmeleri 

için yazılmıĢ olan farklı programlar kullanmaktadırlar. Bu iĢlemler sağlık hizmet 

faaliyetleri amacı ile kullanılması yanında muhasebe amaçlıda kullanılmaktadır. 

Hastane iĢletmelerinde kullanılan bu programlar, hastanelerde oluĢan faaliyetlerin 

veri olarak muhasebeye aktarılmasını sağlamaktadır.   

Hastanelerde kullanılan muhasebe programları, bu hastanelerde muhasebe 

sisteminin uygulanmasında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Muhasebe 

programları sorumluluk muhasebesine uygun olarak sorumluluk merkezleri temel 

alınarak veri giriĢ imkanı sağlayabilmelidir. Aynı zamanda sorumluluk raporlarının 

merkezler bazında oluĢturulabilmesi için geçmiĢ dönemli istatistik bilgi alabilmeye 

imkan tanımalıdır. Sorumluluk raporlarının oluĢturulması için gerekli geçmiĢ ve cari 

faaliyet bilgilerine ulaĢılabiliyor olması gerekmektedir.  

Sorumluluk muhasebesine yönelik  muhasebe programlarının uygunluğu 

araĢtırılmıĢ ve  özellikle sorumluluk merkezleri bazında gelir ve gider kontrolü 

sağlama, geçmiĢ yıllara iliĢkin gelir ve gider rakamlarına ulaĢabilme ve  geçmiĢ 

yıllara iliĢkin sorumluluk merkezleri bazında istatistik bilgisi ve rapor alabilme, 

imkanları araĢtırılmıĢ elde edilen sonuçlar tablo 4.61’de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.61.: Bilgisayar Programlarının Sorumluluk Merkezlerine 

Uygunluğu 

 Kamu Hastaneleri Özel Hastaneler 

 Evet Kısmen Hayır Toplam Evet Kısmen Hayır Toplam 

Kullanılan muhasebe bilgisayar 

programı iĢletmenin sorumluluk 

merkezlerine ayrılarak bölüm 

bazında gelir ve gider kontrolü 

sağlamaya uygundur. 

15 

%65,2 

5 

%21,7 

3 

%13 

23 

%100 

 

5 

%41,7 

 

4 

%33,3 

3 

%25 

12 

%100 

Kullanılan bilgisayar programı 

geçmiĢ dönemlere ait 

sorumluluk merkezleri 

bünyesinde giren-çıkan hasta 

sayısı, ameliyat sayısı ,  tahlil 

sayısı, v.b. gibi değerler 

konusunda istatistiksel bilgi 

almamıza imkan vermektedir. 

19 

%82,6 

4 

%17,4 

0 

%0 

23 

%100 

10 

%83,3 

2 

%16,7 

0 

%0 

12 

%100 

Kullanılan bilgisayar programı 

geçmiĢ dönemlere ait 

sorumluluk merkezleri bazında 

dönemsel gelir ve gider 

tutarlarına ulaĢmamıza imkan 

tanımaktadır. 

19 

%82,6 

3 

%13,0 

1 

%4,

3 

23 

%100 

5 

%41,7 

6 

%50,0 

1 

%8,

3 

12 

%100 

 

Elde edilen sonuçlar, kamu hastanelerinde kullanılan bilgisayar 

programlarının özel hastanelerdeki kullanılan programlara göre, sorumluluk 

muhasebesi sisteminin uygulanması durumunda daha etkin olacağını göstermektedir. 

Özel hastanelerdeki kullanılan programların Ģu anda sorumluluk muhasebesi 

sisteminin uygulanması durumunda yetersiz kalması muhtemel olmakla birlikte,  

sektör amaçlı uygulama sağlayan ticari programların kullanıcıların istekleri 

doğrultusunda versiyonlarını geliĢtirecekleri göz önünde bulundurularak, sorumluluk 

muhasebesine  uygun hastane iĢletmelerinin artması ile bu program üreticileri ticari 

kaygıları doğrultusunda versiyonlarını geliĢtirecek ve sorumluluk muhasebesin 

uygun daha etkin programlar üreteceklerdir.  

Sorumluluk muhasebesi açısından muhasebe sisteminin uyarlanması çok 

detaylı bir çalıĢmayı gerektirmemektedir. Özellikle muhasebe uygulamaları 

açısından tek düzen hesap planlarının alt hesaplar kullanılarak programlarda önceden 

belirlenmesi ve bu belirlemelerin sorumluluk merkezleri baz alınarak 

gerçekleĢtirilmesi ile sorumluluk muhasebesine uygun bir muhasebe sistemi 

oluĢturulmuĢ olacaktır. Burada önemli olan, organizasyonun sorumluluk 

muhasebesine uygun bir yapıyı benimsemesidir.   
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4.4.2.7. Sorumluluk Raporları, Bütçeleme  Ve Performans Analizi  

Sorumluluk raporları sorumluluk muhasebesinin en önemli unsurlarından 

biridir. Sorumluluk muhasebesi ile hastane iĢletmelerine kazandırmak istediğimiz 

maliyet muhasebesi açısından maliyet kontrolünün etkin olarak yapılması   ve 

yönetim muhasebesi açısından performans değerleme ile denetim ve kontrolü 

sağlama ve etkin muhasebe verileri ile hazırlanmıĢ bu raporlar sayesinde etkin bir 

planlama ve hedeflere ulaĢmak için bütçeleme sonrasındaki gerçekleĢen değerlerin 

bu bütçelere uyumu, sorumluluk raporları ile sağlanabilecektir. Sorumluluk 

raporlarının oluĢturulması için öncelikli olarak etkin bir bütçenin hazırlanması 

gerekmektedir.  

4.4.2.7.1. Bütçeleme 

Sorumluluk raporlarının hazırlanmasının ilk ayağını bütçeleme 

oluĢturmaktadır. Bütçeler ile sorumluluk merkezlerinde oluĢan faaliyetlerin hedefler 

doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi sağlanacaktır. Bu yüzden öncelikli olarak hastane 

iĢletmelerinde bütçe hazırlanması ve bu bütçelerin de sorumluluk merkezleri temel 

alınarak uygulanması gerekmektedir. Hastane iĢletmelerinde bütçeleme yapılmakta 

mıdır ? bu sorunun cevabı tablo 4.62  de görülmektedir.  

Tablo 4.62: Hastane ĠĢletmelerinde Bütçe Uygulamalarının Varlığı 

ĠĢletmenizde bütçeleme gerçekleĢtirilmekte midir? Evet Hayır Toplam 

Kamu Hastaneleri  23 

%100 

%74,2 

- 

%0 

%0 

23 

%100 

%65,7 

Özel Hastaneler 8 

%66,7 

%25,8 

4 

%33,3 

%100 

12 

%100 

%34,3 

Toplam  31 

%88,6 

%100 

4 

%11,4 

%100 

35 

%100 

%100 

Hastane iĢletmelerinin % 88,6’ sı bütçeleme gerçekleĢtirmektedir. Kamu 

hastanelerinin tamamı bütçe hazırlarken, özel hastanelerin % 66,7’ si bütçeleme 

gerçekleĢtirmekte, % 33,3’ü bütçeleme yapmamaktadır.  

Kamu hastaneleri ve kamu üniversite hastaneleri döner sermayeli iĢletmeler 

olmasından dolayı döner sermaye bütçesi hazırlamaktadır. Bu gereklilik 5018 sayılı 
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Kamu “Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”’ nun bir gereği olarak da 

uygulanmaktadır. Bu kanunda belirtildiği üzere devlet hastaneleri kamu idaresi 

olarak Sağlık Bakanlığı’ na bağlı döner sermaye iĢletmeleri, kamu üniversite 

hastaneleri ise üniversitelerin özel bütçeli idareler olmasından dolayı genel katma 

bütçe ve global bütçeden pay alabilmeleri için döner sermaye bütçesi 

hazırlamaktadırlar.  

Özel ve vakıf  hastanelerinde ise böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen 

iĢletmeciliğin gereği, hedeflerin önceden tahmini açısından bütçe çalıĢmalarının 

yapılması bu iĢletmelere de geleceği kontrol edebilme, hedeflerini gerçekleĢtirebilme 

ve önceden ortaya çıkabilecek ekonomik risklere karĢı önlem almalarını  

sağlayacaktır.    

ĠĢletmelerde genel olarak faaliyetlerle ilgili teorik kısımda belirttiğimiz çeĢitli 

bütçe çalıĢmaları gerçekleĢtirilebilir. Sorumluluk muhasebesinin iĢletmelerde 

uygulanabilmesi için tahmini gelir ve gider bütçelerinin yapılması gerekmektedir. 

Sorumluluk merkezlerinde belirlenecek hedefler ve sorumluluk raporları için baz 

alınacak değerler açısından önemli olan tahmini gelir ve gider bütçelerinin hastane 

iĢletmelerinde uygulanma durumu  tablo 4.63’ de görülmektedir.  

 Tablo 4.63.: Tahmini Gelir ve Gider Bütçelerinin Varlığı 

Hastanede Tahmini Gelir ve Gider (Harcama) 

Bütçesi hazırlanmakta mıdır? 

Evet Hayır Toplam 

Kamu Hastaneleri  23 

%100 

%74,2 

- 

%0 

%0 

23 

%100 

%74,2 

Özel Hastaneler 8 

%100 

%25,8 

- 

%0 

%0 

8 

%100 

%25,8 

Toplam  31 

%100 

%100 

- 

%0 

%0 

31 

%100 

%100 

 

Bütçe çalıĢmaları yapan,  kamu hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı  

tahmini gelir ve gider bütçesi hazırlamaktadır. Hazırlanan bu bütçelerin sorumluluk 

muhasebesine uygun bir bütçeleme çalıĢması oluĢturabilmesi için ise her bir 

sorumluluk merkezi için bu bütçelerin ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir. 

Tahmini gelir ve gider bütçesi hazırlayan hastane iĢletmelerinde bütçelerin 

hazırlandıkları yerleri açısından  elde edilen sonuçları tablo 4.64’ de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.64.: Hazırlandığı Yer Açısından Tahmin Gelir Ve Gider Bütçeleri  

Gelir ve gider bütçelerinin hazırlandığı yer açısından 

değerlendirilmesi 

Kamu 

Hastaneleri 

Özel 

Hastaneler 

Toplam 

Hastanenin genelinde oluĢan gelir ve gider faaliyetleri için 

tek tip bir  bütçe hazırlanmaktadır 

23 

%79,3 

%100 

6 

20,7 

%75,0 

29 

%100 

93,5 

Her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı bütçeler 

hazırlanmaktadır 

0 

%0 

%0 

2 

%100 

%25,0 

2 

%100 

%6,5 

Toplam  23 

%74,2 

%100 

8 

%25,8 

%100 

31 

%100 

%100 

Hastane iĢletmeleri, %  93,5 oranında hastanenin genelinde oluĢan gelir ve 

giderler için  bütçelerini hazırlamakta fakat sorumluluk muhasebesin uygun bir 

Ģekilde sorumluluk merkezleri temel alınarak bu bütçeleri hazırlamadıkları 

görülmektedir. Sadece özel hastanelerin % 25’ i sorumluluk merkezleri bazında 

bütçelerini hazırlamaktadırlar.  

Kamu hastanelerinde ise yapılan döner sermaye bütçelerinde poliklinik, servis, 

laboratuar gibi sorumluluk merkezleri ile ilgili gelir ve giderler , ayaktan hasta 

gelirleri ve yatan hasta gelirleri olarak (http://www.sgb.saglik.gov.tr)  veya 

laboratuar hizmet alım giderleri olarak bütçe kalemleri içinde belirtilse de,  bu 

gelirlerin hastane iĢletmesinin genel gelirleri veya giderleri olarak gösterilmesi ve 

sorumluluk merkez temelli değil sadece genel geliri veya gideri oluĢturan kalemler 

olarak gösterilmesinden dolayı sorumluluk muhasebesine uygun merkez temelli bir 

bütçeleme gerçekleĢtirilmediği görülmektedir.  

Sorumluluk merkezlerin de sorumluluk raporları hazırlanırken merkez bazında 

merkezin maliyet, gelir veya kar merkezi olmasına göre raporlar hazırlanacaktır. 

Maliyet merkezlerinde gider bütçesi,  gelir merkezinde gelir bütçesi, kar 

merkezlerinde ise gelir ve gider bütçelerinin önceden belirlenmiĢ olması ve 

gerçekleĢen değerlerle birlikte sorumluluk raporlarında bu rakamların yer alması  ve 

bütçelere ne derecede yakın değerde faaliyetlerin gerçekleĢtirilebildiği sapmalar yolu 

ile izlenebiliyor olması gerekmektedir. Bu açıdan hastane iĢletmelerinin gelir ve 

gider bütçelerini hazırlarken sorumluluk merkezleri temel alınarak  bu bütçelerin 

düzenlenmesi  gerekmektedir.  
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Hazırlanan bütçelerle ilgili önemli bir ayrıntıda  sorumluluk merkez 

yöneticilerinin bu bütçe çalıĢmalarında etkinliğinin olmasıdır. Bu Ģekilde etkin bir 

yönetim süreci sağlanabilecek ve bütçelerin demokratik anlamda yapılması 

sağlanabilecektir. Aynı zamanda merkezler bazında daha etkin bilgiye sahip orta ve 

alt yöneticilerin bütçe çalıĢmalarına dahil edilmesi bütçelerin daha reel olarak 

hazırlanmasına da imkan sağlayacaktır. Orta ve alt düzeyde bulunan sorumluluk 

merkez yöneticilerinin bütçe çalıĢmalarına katılma durumu ile ilgili değerler tablo 

4.65’ da belirtilmiĢtir.  

Tablo 4.65.: Bütçeleme ÇalıĢmalarına Sorumluluk Merkez  Yöneticilerinin  

Katılma Durumu   

Bütçeleme çalıĢmalarına orta ve alt düzey yönetciler 

katılmakta mıdır? 

Evet Hayır Toplam 

Kamu Hastaneleri 6 

%26,1 

%75,0 

17 

%73,9 

%73,9 

23 

%100 

%74,2 

Özel Hastaneler 2 

%25,0 

%25,0 

6 

%75,0 

%26,1 

8 

%100 

%25,8 

Toplam 8 

%25,8 

%100 

23 

%74,2 

%100 

31 

%100 

%100 

 

Hazırlanan bu bütçelere,  % 25,8 oranında orta ve alt düzey yöneticiler 

katılırken, % 74,2 oranındaki hastanelerde bütçe hazırlanması aĢamasında bu 

yöneticilerin etkinliği bulunmamaktadır. Kamu hastanelerinin % 26,1’i ile özel 

hastanelerin % 25’inde bu bütçelerin katılımcı bir Ģekilde merkez yöneticileri ile 

beraber hazırlandığı görülmektedir. Fakat önemli bir kısım hastane iĢletmesinde ise 

üst yönetimin bütçe çalıĢmalarını merkez yöneticilerini dahil etmeden  

gerçekleĢtirdikleri tabloda görülmektedir.   

Sorumluluk merkezleri bazında sorumlu yöneticilerin bütçe hazırlanma 

aĢamasında etkin olmamaları onların adilane değerlendirilmesini kısıtlayıcı bir sebep 

olacaktır. Sorumlu yöneticiler, bu çalıĢmalarda yer almaması durumunda kendi 

merkezleri için belirlenecek hedefler konusunda söz sahibi olamayacaktır.  

Hazırlanan Bütçeler statik ve esnek bütçe olarak iki farklı Ģekilde 

hazırlanabilir. Statik ve esnek bütçeler konusunda teorik bölümde  bilgi verilmiĢtir. 

Sorumluluk muhasebesine göre sorumluluk raporları hazırlanırken, sorumluluk 
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merkezlerinin en optimum Ģekilde değerlendirilebilmesi için bütçelerin esnek olarak  

hazırlanması gerekmektedir. Statik bütçeler tek bir faaliyet hacmi baz alınarak 

hazırlanan bütçelerdir. Esnek bütçeler ise birden fazla faaliyet hacmine göre 

hazırlanan bütçelerdir. Esnek bütçeler ayrıca bilimsel yöntemler ve istatistiksel 

değerler kullanılarak da hazırlanabilir. Hastane iĢletmelerinde hazırlanan bütçelerin 

sabit veya esnek bütçe olarak hazırlanma durumu tablo 4.66 da görülmektedir.  

Tablo 4.66.: Bütçelerin Faaliyet Hacmine Göre Sabit Veya Esnek Olarak 

Hazırlanma Durumu 

 Tek bir 

faaliyet hacmi 

ÇeĢitli faaliyet 

hacimleri 

Bilimsel 

Yöntemler 

kullanılarak 

Toplam 

Kamu  Hastaneleri 23 

% 100 

% 79,3 

0 

%0 

0 

%0 

23 

%100 

%74,2 

Özel  Hastaneler 6 

%75,0 

%20,7 

1 

%12,5 

%100 

1 

%%12,5 

%100 

8 

%100 

%25,8 

Toplam 29 

%93,6 

%100 

1 

%3,2 

%100 

1 

%3,2 

%100 

31 

%100 

%100 

 

Hazırlanan bütçelerle ilgili olarak hastanelerin % 93,6’ sı tek bir faaliyet 

hacmine göre yani sabit bütçeler hazırlamaktadır. % 3,2’ si çeĢitli faaliyet 

hacimlerine göre % 3,2’ si ise bilimsel yöntemler kullanarak esnek bütçeler 

hazırlamaktadır. Devlet hastaneleri ve kamu üniversitelerinin  tamamı sabit bütçeler 

hazırlamaktadır. Yalnız bu durum döner sermaye bütçesi hazırlanması ile ilgili bir 

standardın gereğidir. Devlet hastaneleri bürokratik zorunlulukları ve bir kamu 

teĢekkülü olmaları yanında  döner sermaye bütçeleri haricinde  bir iĢletme olmaları 

açısından da kendi faaliyetlerini değerlemek açısından ayrıca bir bütçeleme 

gerçekleĢtirebilirler. Bu bütçelerin esnek olarak hazırlanması döner sermayeli 

iĢletmeler olan kamu hastane ve üniversite hastanelerinin  etkinliği ve verimliliği 

açısından daha uygun olacaktır. Buradaki üzerinde durulması gereken önemli bir 

sonuç özel ve vakıf hastanelerin de karĢımıza çıkmaktadır. Özel hastanelerinin % 

75’i bütçeleme tekniği olarak sabit bütçeler yapmaktadırlar. Özellikle özel hastaneler 

de bütçeleme gerçekleĢtiriliyorsa, bu bütçelerin de esnek olarak sağlanması iĢletme 

yararına olacaktır. Esnek bütçeler ile kısa dönemli olarak ortaya çıkabilecek risklere 
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karĢı daha etkin sonuçlar alınabilecek aynı zamanda farklı faaliyet hacimlerine göre 

yapılacak bütçeler ile gerçekleĢen durumların karĢılaĢtırılabilirliği daha gerçekçi 

sonuçlar verecektir.  

Esnek bütçelerin bir faydası da sabit bütçelere göre daha kısa vadeli olarak 

hazırlanabilir olması ve zamansal ve çevresel etkiler karĢısında revizyonu daha kolay 

sağlanabilmesidir.  Bu yüzden hazırlanan bütçelerin aynı zamanda kısa vadeli olarak 

hazırlanması gerekmektedir. Sabit bütçe hazırlayan iĢletmelerin daha uzun süreli 

bütçe, esnek bütçe hazırlayan iĢletmelerin ise kısa vadeli bütçeler hazırlaması 

beklenir. Hastanelerin bütçe çalıĢmalarına yapma sıklığı ile ilgili sonuçlar tablo 4.67 

de görülmektedir.  

Tablo 4.67.: Hastanelerde Bütçe Hazırlama Süresi* 

 Aylık 3Aylık 6 Aylık Yıllık 1 yıldan 

fazla  

Kamu  Hastaneleri  0 

%0 

0 

%0 

0 

%0 

23 

%100 

23 

%100 

Özel Hastaneleri 0 

%0 

2 

%25 

0 

%0 

6 

%75 

%0 

*Birden Fazla Ģıkta cevap verilmiĢtir.  

 

 Devlet hastaneleri yıllık ve bir yıldan fazla süre için tahmini gelir ve gider 

bütçesi düzenlemektedirler. 5018 sayılı kanun 16. Maddesi uyarınca kamu idareleri 

bir yıllık ve stratejik planlar açısından devam eden 2 yıl olmak üzere çok yıllı 

bütçeler hazırlamaktadırlar. Üniversite hastanelerinin tamamı yıllık bütçeler 

hazırlarken özel hastanelerin % 25’i 3 er aylık % 75’ i ise yıllık bütçeler 

hazırlamaktadırlar. Hastanelerin genel olarak hedeflerini kısa vadeli olarak 

belirlemedikleri ağırlıkta yıllık olarak bütçeler hazırladıkları görülmektedir.   

Döner sermaye bütçesi hazırlayan devlet ve kamu üniversiteleri bütçe 

uygulama talimatı ve döner sermaye yönetmeliği doğrultusunda bütçelerini 

hazırlamaktadırlar. Bu durumda bu talimatın ve yönetmeliğin sorumluluk 

muhasebesine uygun Ģekilde hazırlanması gerekecektir. Bu talimat ve yönetmeliğin 

sorumluluk muhasebesine uygun hazırlanmaması da bu kurum yöneticileri için bir 

engel teĢkil etmemesi, bu kurumların iĢletmecilik anlayıĢı içinde sorumluluk 

muhasebesine yönelik, yöneticilerin kendi inisiyatiflerini kullanarak bütçe 
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hazırlamaları ve bu bütçe verilerinden faydalanarak döner sermaye bütçelerini de 

ayrıca hazırlamaları mümkün olabilecektir.  

Kamu  hastanelerinde “Hastane Birlikleri Yasası” ile  hastanelerin gelir ve 

giderler açısından özerkliği sağlanmak isteniyorsa, hazırlanan bütçeler açısından da 

bu özerkliğin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, ilerleyen dönemlerde 

gerekli kanuni değiĢikliklerin yapılması  ile mevcut döner sermaye bütçesi  hazırlama 

kriterleri, sorumluluk muhasebesine uygun bir yapıda hazırlanmasını 

gerektirmektedir.  

Bütçeleme sırasında sorumluluk muhasebesi açısından önemli bir durumda  

girdi ve çıktının ölçümlenemediği merkezlerde bütçelemenin yapılabileceğidir.  Bu 

tip merkezlerinde sorumluluk merkezi olarak nitelendirilmesi ve bu merkezlerde 

sorumlu merkez yöneticilerinin merkezin hedeflerini belirleyerek bu hedef 

rakamlarını sorumluluk raporlarına yansıtabilmesi için bütçe hazırlanması 

gerekmektedir. Örneğin yönetim merkezlerinde belirli dönemler halinde bu merkez 

yöneticisinden dönemlik ihtiyaçları doğrultusunda bir bütçe hazırlanması 

istenilebilir. Bu tip merkezlerde hazırlanan bütçeler istemli bütçe olarak 

hazırlanmalıdır. Ġstemli bütçelerin Konya bölge hastanelerinde mevcut durumda 

yapılması ile ilgili sonuçlar tablo 4.68 de verilmiĢtir.   

        Tablo  4.68: Ġstemli Bütçelerin Varlığı 

Ġstemli Bütçelerin Uygulanması Evet Hayır Toplam 

Kamu Hastaneleri 0 

%0 

23 

%100 

23 

%100 

Özel Hastaneler 0 

%0 

12 

%100 

12 

%100 

Toplam 0 

%0 

35 

%100 

35 

%100 

 

Konya bölge hastanelerinin tamamında girdi ve çıktının ölçümünün 

gerçekleĢtirilemediği merkezlerde istemli bütçeleme uygulanmamaktadır. Girdi ve 

çıktıların ölçümünün gerçekleĢtirilemediği merkezlerde ortaya çıkan maliyetlerin 

daha etkin bir Ģekilde kontrol altına alınabilmesi için istemli bütçeler uygulanmalıdır. 

Bu sayede bu merkezlerdeki maliyet kontrolü yanında performans değerlemesinin 

gerçekleĢtirilebileceği sorumluluk raporlarının oluĢturulması da mümkün 

olabilecektir. Aynı zamanda bu merkezlerde meydana gelen maliyetlerin esas hizmet 
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üretim merkezlerine dağıtımı içinde daha etkin değerlerin ortaya çıkarılması 

mümkün olabilecektir. Ġstatistiksel veriler kullanılarak uygulanacak bilimsel 

yöntemlerde de daha gerçekçi sonuçlara ulaĢılabilecektir.    

Genel olarak bakıldığında Konya bölge hastanelerinde sorumluluk 

muhasebesine uygun  bütçe çalıĢmalarının durumu tablo 4.69 da verilmiĢtir.  

Tablo 4.69. Bütçeleme Açısından Hastane ĠĢletmelerinin Değerlendirilmesi  

Bütçe Genel 

Değerlendirmesi 

Kamu Hastaneleri Özel Hastaneler Toplam 

hastane 

sayısı 

 Evet Hayır Cevapsız Evet Hayır Cevapsız  

Bütçe uygulaması var 

mı? 

23 

%66 

 

0 

%0 

 

- 8 

%23 

 

4 

%11 

 

- 35 

%100 

 Evet Hayır   Evet Hayır    

Tahmini gelir gider 

bütçesinin varlığı 

23 

%66 

0 

%0 

 - 8 

%23 

 

0 

%0 

 4 

%11 

35 

%100 

Sorumluluk merkezleri 

bazında bütçelemenin 

varlığı 

0 

%0 

23 

%66 

 - 2 

%6 

6 

%17 

 4 

%11 

35 

%100 

 Evet Hayır   Evet Hayır    

Bütçe hazırlama süresi 

esnek bir yapıda mı?  

0 

%0 

23 

%66 

 - 2 

%6 

6 

%17 

 4 

%11 

35 

%100 

 Evet Hayır   Evet Hayır    

Faaliyet hacmi 

açısından Esnek bir 

bütçeleme mi? 

0 

%0 

23 

%66 

 - 2 

%6 

6 

%17 

 4 

%11 

35 

%100 

 Evet Hayır   Evet Hayır    

Orta ve alt düzey 

yöneticilerin 

bütçelemeye katılımı 

var mı ? 

6 

%17 

 

17 

%49 

 

 - 2 

%6 

6 

%17 

 4 

%11 

35 

%100 

 Evet Hayır   Evet Hayır    

Ġstemli bütçelerin 

varlığı 

 

0 

%0 

 

23 

%66 

 

 - 0 

%0 

8 

%23 

 4 

%11 

35 

%100 

 

Konya bölge hastanelerinde bütçe uygulaması yapan hastanelerin % 66’ sı 

kamu % 23’ü özel hastanedir. Bu hastaneler içinde tahmini gelir ve gider bütçesi 

çıkaran hastanelerin % 66’ sı kamu, % 23’ü özel hastanedir. Fakat sorumluluk 

muhasebesi için gerekli olan sorumluluk merkezi temelli  bütçe uygulaması sadece 

özel hastanelerde gerçekleĢmekte ve sorumluluk merkezi temelli bütçe hazırlayan 

hastaneler, ankete dahil edilen  hastanelerin sadece % 6’ sını oluĢturmaktadır. Yine 

bütçe uygulamalarının esnekliği açısından yapılan incelemede süre ve faaliyet hacmi 

açısından Konya bölge hastanelerinin içinde sadece özel hastanelerde esnek yapıda 
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bir bütçeleme gerçekleĢtirmekte ve bu hastaneler,  toplam hastanelerin % 6' sını 

oluĢturmaktadır. Bütçenin daha demokratik olarak hazırlanması ve sorumluluk 

merkez yöneticilerinin de bu çalıĢmalarda yer alma durumu %23 oranında (kamu % 

17, özel % 6) Konya bölge hastanelerinde gerçekleĢtirildiği görülmektedir. 

Bütçeleme açısından son olarak yapılan değerlendirmede hizmet üretimine direkt 

olarak katılmayan ve girdi ve çıktı sürecinin ölçümlenemediği merkezlerde istemli 

bütçe hazırlığının oluĢumu incelenmiĢ ve Konya bölge hastanelerinde böyle bir 

uygulamanın yapılmadığı görülmüĢtür.  

4.4.2.7.2. Sorumluluk Raporlarının Ve Performans Değerlemesinin Varlığı  

Sorumluluk raporları bir iç raporlama sistemidir. Hastane iĢletmelerinde daha 

etkin, verimli ve kaliteli bir sağlık hizmetinin sunumu için belirlenecek hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesi gerekecektir. Bu hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için hastane 

iĢletmelerinde farklı verilerin geçmiĢ değerler, istatistiksel değerler gibi baz değerler 

kullanılarak karĢılaĢtırılması, hedeflerin gerçekleĢtirilebilirliği konusunda yönetime 

katkı sağlayacaktır. Sorumluluk raporları ise sorumluluk merkezlerinde  gerçekleĢen 

gelir ve gider rakamlarının baz alınan değerlerle karĢılaĢtırılması ve sapmaların 

belirlenmesi yolu ile düzenlenen raporlar olarak alt merkezlerden üst merkezlere 

doğru  aktarılan raporlardır. Bu raporlar sayesinde hem gelir ve maliyet kontrolü 

sağlanabilmekte, hem de elde edilen sonuçlar doğrultusunda sorumluluk merkez 

yöneticilerinin performansları ve genel organizasyona katkıları ölçülebilmektedir.  

Hastane iĢletmelerinde genel olarak  sorumluluk raporlarının varlığı ile ilgili 

Konya bölgesinde bulunan ve ankete dahil edilen hastanelerde elde edilen sonuçlar 

Tablo 4.70.’ de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.70.:Hastanelerde Sorumluluk Raporlarının Varlığı  

Sorumluluk Raporlarının Varlığı  Evet Hayır Cevapsız Toplam  

Hastane 

Sayısı 

Hastanede alt kademelerden üst kademelere 

doğru aktarılan ve değerlemelerin yapıldığı bir iç 

raporlama sistemi mevcut mu ? 

20 

%57,1 

 

15 

%42,9 

- 35 

%100 

 Evet Hayır    

Bu raporlarda her bir merkez de oluĢan gelir ve 

gider faaliyetleri belirtilmekte midir. ? 

8 

%22,9 

12 

%34,3 

 15 

42,9 

35 

%100 

 Evet Hayır     

Bu raporlarda geçmiĢ yıl değerleri, bütçelenen 

değerler ve standartlarla, fiili gerçekleĢen dönem 

faaliyetleri etkinlik açısından karĢılaĢtırılmakta 

mı dır. ? 

7 

%20 

1 

%2,9 

  27 

%77,1 

35 

%100 

KarĢılaĢtırmalar sonucu ortaya çıkan  sapmalar 

değerlendirilmekte ve bu değerler üzerinden 

bölüm yöneticilerinin performansları 

değerlendirilmektedir. ?  

3 

%8,6 

4 

%11,4 

  28 

%80 

35 

%100 

Sorumluluk raporları organizasyon içinde oluĢan faaliyetlerin gelir ve gider 

rakamları kullanılarak ortaya konulması ve bu sayede üst yönetimlerin organizasyon 

içinde belirlenen merkezleri ve yöneticilerini değerlemesine imkan sağlanması  

açısından önemli raporlardır. Alt yöneticilerden üst yöneticilere doğru aktarılan bir 

sistem olarak  hastane iĢletmelerinde bir iç raporlama sistemi mevcutsa bu bilincin 

örgüt içinde mevcudiyeti sorumluluk raporlarının uygulanmasına da yardımcı 

olabilecektir. hastane iĢletmelerinin % 57,1’ inde iç raporlama sistemi 

uygulanmaktadır.  

Kontrol amaçlı iç raporların sorumluluk raporlarına uygun olarak yapılabilmesi 

için bu raporlar da  merkez bazında gelir ve gider değerlerinin yer alması 

gerekmektedir. Hastane iĢletmelerinin % 22,9’ u tablo 4.70 de görüldüğü üzere 

merkezler bazında gelir ve gider oluĢumlarını bu raporlarda yer vermektedirler.  Ġç 

raporlarda yer alacak gerçekleĢen gelir ve gider değerleri ile bütçelenen değerler 

karĢılaĢtırılacak ve iĢletmenin hedef ve amaçlara merkezler bazında ne derecede 

ulaĢılabildiği değerlendirilebilecektir. BütçelenmiĢ değerlerin önceden belirlenmemiĢ 

olması durumunda en azından sorumluluk muhasebesi bilincinin bu iĢletmelere 

uygulanabilmesi açısından sorumluluk raporları, geçmiĢ dönem değerleri veya 

geçmiĢ dönemlerin ortalaması baz alınarak ta cari dönem değerleri ile 

karĢılaĢtırılabilir ve sapmalar geçmiĢ dönemlere göre belirlenebilir. Hastane 

iĢletmelerinin % 20’ si baz değerlerle cari dönem değerlerinin karĢılaĢtırmasını 

yapmaktadır. Sorumluluk raporlarının oluĢturulması açısından son safha sapmaların 
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belirlenmesi olacaktır. Bu sapmalar aracılığı ile temel alınan hedeflerin ne derecede 

gerçekleĢtirilebildiği belirlenebilecektir.  Konya bölgesindeki hastanelerin % 8,6’ sı 

sapmaları belirlemek sureti ile hedeflerden ayrılıkların analizini gerçekleĢtirmekte ve 

bu yolla da yönetici ve çalıĢanların performanslarını belirleyebilmektedir. Bir 

anlamda hedeflenen Ģekilde sorumluluk raporlarını hazırlayabilen hastane 

iĢletmelerinin oranı % 8,6’ dır.  

 Sorumluluk raporlarının gruplar açısından değerlendirilmesinde ise tablo 

4.71. deki sonuçlar elde edilmiĢtir.  

 Tablo 4.71.: Sorumluluk Raporlarının Gruplar Açısından 

Değerlendirilmesi 

SORUMLULUK RAPORLARININ GRUPLAR AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Kamu Hastaneleri 

 Evet Hayır Cevapsız Toplam 

Hastanede alt kademelerden üst 

kademelere doğru aktarılan ve 

değerlemelerin yapıldığı bir iç raporlama 

sistemi mevcut mu ? 

12 

%52 

11 

%48 
- 

23 

%100 

 Evet Hayır    

Bu raporlarda her bir merkez de oluĢan 

gelir ve gider faaliyetleri belirtilmekte 

midir.? 

6 

%26 

6 

%26 
 

11 

%48 

23 

%100 

 Evet Hayır     

Bu raporlarda geçmiĢ yıl değerleri, 

bütçelenen değerler ve standartlarla, fiili 

gerçekleĢen dönem faaliyetleri etkinlik 

açısından karĢılaĢtırılmakta mı dır? 

5 

%22 

1 

%4 
  

17 

%74 

23 

%100 

 Evet Hayır      

KarĢılaĢtırmalar sonucu ortaya çıkan  

sapmalar değerlendirilmekte ve bu değerler 

üzerinden bölüm yöneticilerinin 

performansları değerlendirilmektedir.  

2 

%9 

3 

%13 
   

18 

%78 

23 

%100 

Özel  Hastaneler 

 Evet Hayır Cevapsız Toplam 

Hastanede alt kademelerden üst 

kademelere doğru aktarılan ve 

değerlemelerin yapıldığı bir iç raporlama 

sistemi mevcut mu ? 

8 

%67 

4 

%33 
- 

12 

%100 

 Evet Hayır    

Bu raporlarda her bir merkez de oluĢan 

gelir ve gider faaliyetleri belirtilmekte 

midir.? 

2 

%17 

6 

%50 
 

4 

%33 

12 

%100 

 Evet Hayır     

Bu raporlarda geçmiĢ yıl değerleri, 

bütçelenen değerler ve standartlarla, fiili 

gerçekleĢen dönem faaliyetleri etkinlik 

açısından karĢılaĢtırılmakta mıdır ? 

2 

%17 

0 

%0 
  

10 

%83 

12 

%100 

 Evet Hayır      

KarĢılaĢtırmalar sonucu ortaya çıkan  

sapmalar değerlendirilmekte ve bu değerler 

üzerinden bölüm yöneticilerinin 

performansları değerlendirilmektedir. ? 

1 

% 8 

1 

%8 
   

10 

%83 

12 

%100 
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Kamu hastane iĢletmelerinin % 52’ si ve özel hastanelerin % 67’ si  iç 

raporlama uygulamaktadır. Özel hastanelerde kamu hastanelerine göre iç raporlama 

ile dönemsel değerleme yapılma oranı daha yüksektir. Hastane iĢletmelerinde yapılan 

karĢılıklı görüĢmelerde  belirli dönemler halinde daha kaliteli bir hizmet sunumu için 

üst yönetimler tarafından toplantılar düzenlendiği belirtilmekte ve bu toplantılarda 

mevcut durum değerlemesi yapılmaktadır. Bu toplantılara katılan yöneticiler 

tarafından merkez bazında gerçekleĢen faaliyetler ile ilgili çeĢitli veriler kullanılarak 

raporlar üst yönetime sunulmaktadır.  

Bu raporların sorumluluk raporlarına uygun raporlar olarak düzenlenebilmesi 

için  merkezler bazında bu iç raporlarda gelir ve gider değerlerinin de belirtiliyor 

olması gerekmektedir. Kamu hastanelerinin % 26’ sı ve özel hastanelerin % 22’ si 

gelir ve gider değerlerine iç raporlarında yer vermektedir. Aynı zamanda gelir ve 

gider değerleri açısından   alınacak baz değerler de bu raporlarda gösterilmelidir. Ġç 

raporlarda  kamu hastanelerinin %  22’ si ve özel hastanelerin % 17’ si 

karĢılaĢtırmalar için gerekli bu değerleri raporlarında kullanmaktadır. Performans 

değerlemesi açısından, değerlendirildiğinde ise kamu hastanelerinin ancak % 9’ u 

özel hastanelerin ise %  8’ i performans değerlemesi için bu raporlardan 

faydalandıkları görülmektedir.  

Genel olarak bakıldığında iç raporlamanın kamu hastanelerinde (% 52) ve 

özel hastanelerde (% 67) kullanıldığı fakat bu raporların sorumluluk raporlarına 

uygun olarak düzenlenme oranlarının düĢük olduğu görülmektedir  (Kamu 

hastaneleri % 9, Özel hastaneler % 8) .   

Yalnız burada önemli bir unsur bu raporların günümüzde bilgisayar 

ortamında girilen veriler doğrultusunda hazırlanıyor olmasıdır. Genel olarak 

hastanelerin tamamında paket program kullanımı mevcuttur. Bu programlar 

sayesinde istenilen değerlerden oluĢan raporların alımı programın yeterliliği ile doğru 

orantılıdır. Programların sorumluluk merkezleri bazlı rapor alabilecek kapasiteye 

ulaĢtırılması ile sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği açısından etkin 

sonuçlara ulaĢılabilecektir.  

Daha önce muhasebe sisteminin sorumluluk muhasebesine uygunluğu ile 

ilgili bölüm,  tablo 4.61’ da görülen sonuçlar doğrultusunda hastanelerde sorumluluk 

raporlarının oluĢturulmasına uygun bir yapının hastanelerde mevcut olduğu 
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görülmektedir. Yalnız tekrar ifade edilmesi gereken durum bu hastanelerde 

sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği;  sorumluluk muhasebesinin gerektirdiği 

sorumluluk raporlarının avantajlarını benimsemeleri yanında, sorumluluk 

muhasebesine uygun bir kültürün de organizasyonlarda kabul edilmesine bağlıdır. 

Çünkü elde edilen veriler sonucu alınacak raporlar ihtiyaca bağlı olarak bu iĢletmeler 

için kullanılan programların geliĢtirilmesini ve bu sayede sorumluluk raporlarına 

uygun rapor sisteminin de bu programlara yerleĢtirilmesini sağlayacaktır.   

Sorumluluk raporları ile belirlenen hedeflere ulaĢma açısından gerçekleĢen 

cari dönem değerleri ile belirlenen baz değerlerin karĢılaĢtırılması yapılacak,  ortaya 

çıkan sapmaların nedenlerinin araĢtırılarak merkezler bazında denetim sağlanacak,  

bu sapmalar doğrultusunda sorumluluk merkez yöneticilerinin performans ölçümü  

ile hedeflere ulaĢmak için etkin olan bölüm yöneticileri de bu sayede 

belirlenebilecektir.  

Performans ölçümü hastane iĢletmelerinde uygulanmaktadır. Özellikle son 

yıllarda Türkiye’ de verilen sağlık hizmetlerinin  kalitesinin Sağlık Bakanlığı 

tarafından kamu ve özel hastanelerde artırılmasına yönelik çalıĢmaların yapıldığı 

görülmektedir.  

Mevcut uygulamamıza katılan Konya bölge hastanelerinde yönetici ve 

personellere yönelik performans değerlemesinin varlığı tablo 4.72 de görülmektedir.  

Tablo 4.72.: Hastane ĠĢletmelerinde Performans Değerlemesinin Varlığı 

Hastanenizde çalıĢan yönetici ve personelinize 

yönelik uygulanan bir performans 

değerlendirme sistemi var mı ? 

 

Evet Hayır Toplam 

Kamu Hastaneleri  23 

%100 

%76,7% 

0 

%0 

%0 

23 

%100 

%65,7 

Ozel hastaneler  

  

7 

%58,3 

%23,3 

5 

%41,7 

%100 

12 

%100 

%34,3 

Toplam  30 

%85,7 

%100 

5 

%14,3 

%100 

35 

%100 

%100 

 

Konya Bölge Hastanelerinin % 85,7’ si çalıĢanlarına yönelik performans 

değerlemesi yaparken % 14,3’ ü performans değerlemesi yapmamaktadır.   
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Hastane iĢletmelerinde performans analizi sorumluluk muhasebesinde 

belirttiğimiz performans değerlerinin  haricinde de gerçekleĢtirilmektedir.  

Özel ve vakıf  hastanelerinde çalıĢan hekimler hastaların Ģikayetleri ve 

bakmıĢ oldukları hasta sayısına göre performansa tabi oldukları görülmektedir. 

Burada en fazla kullanılan yöntem bakılan hasta sayısına göre verilen performans 

ücretlendirmesidir. Genelde özel hastaneler hekimlere verdikleri ücretlerde Ģu 

ücretlendirme modellerini kullanırlar.(Sur, http://www.sdplatform.com ) 

 MaaĢ (performanstan arındırılmıĢ yöntem) 

 Üretilen iĢe göre ödeme (performansa göre) 

 MaaĢ + Üretilen iĢe göre ödeme (performanstan arındırılmıĢ + performans) 

 MaaĢ + değiĢik yüzdelere göre performans ücreti 

Bu yöntemlerde dikkat edilecek unsur performans ölçümünün, yapılan ciro 

karĢılığı veya hastane geneli açısından gelire sağlanan katkıya göre yapılmasıdır.   

Özel hastanelerin kar amaçlı kurulan bir iĢletme olmaları açısından 

bakıldığında hastanın hekimi tercih etmesi ve hekimin verdiği hizmet memnuniyetine 

göre hasta sayısının artması en önemli performans ölçütüdür .  

Kamu ve kamu üniversite hastanelerinde ise bu kurumların döner sermayeli 

iĢletme olmaları dolayısı ile döner sermayeden hastane çalıĢanlarına ve üst yönetici 

ve merkez yöneticilerine  verilecek payların belirlenmesinde performans değerleme 

sistemi uygulanmaktadır. Tablo 4.72 de görüldüğü gibi kamu hastane ve 

üniversitelerinin tamamında personele yönelik performans sisteminin varlığı 

görülmektedir.  Sağlık Bakanlığı’ na bağlı kamu hastanelerinde bu sistem “Sağlık 

Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve KuruluĢlarında Görevli Personele Döner 

Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik “ ile 

düzenlenmiĢtir. Bu yönetmeliğe göre (T.C. Resmi Gazete, sayı 26166, 12 05 2006) 

“Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıkça belirlenen  

hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, 

görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp 

çalışmaması ile yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler (T.C. Resmi 

http://www.sdplatform.com/
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Gazete, sayı 26166, 12 Mayıs 2006) ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma 

gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve 

esaslarını belirlemek,” olarak ifade edilmektedir.  Bu yönetmeliğe göre yukarıda 

bahsedilen ölçütler kullanılarak net performans puanları hesaplanmakta ve hastane 

personelinin yapmıĢ olduğu hizmet doğrultusunda ek ödemeler 

gerçekleĢtirilmektedir. Kamu üniversite hastanelerinde ise bu sistem (T.C. Resmi 

Gazete, sayı 27850, 18 ġubat 2011) “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye 

Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve 

Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik” ile düzenlenmiĢtir. Bu yönetmeliğin ikinci bölüm “ 

Genel Ġlkeler ve Dağıtım Esasları” Madde 4  genel ilkeler kısmı , 7.bendinde 

“Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde 5 inci maddede 

belirlenen; kurumsal katkı puanı (A puanı), bireysel gelir getirici faaliyet puanı (B 

puanı), eğitim-öğretim faaliyeti puanı (C puanı), bilimsel faaliyet puanı (D puanı) ve 

diğer faaliyetler puanı (E puanı) esas alınır.” Ģeklinde ifade edilmektedir.  

Sorumluluk muhasebesine göre performans ölçümündeki esas hedef istenilen 

plan ve amaçların gerçekleĢtirilebilirliğini belirleyerek organizasyonun etkin bir 

Ģekilde faaliyetlerini devam ettirmesini sağlamak ve aynı zamanda bu performans 

analizleri ile maliyet kontrolünü de sağlayabilmektir. Yalnız hem özel hastanelerde 

hem de kamu hastanelerinde uygulanan performans analizlerinin genelde gelir ve 

verilen hizmete yönelik olduğu fakat maliyetlerin göz ardı edildiği görülmektedir. 

Net performans puan (T.C. Resmi Gazete, sayı 26166, 12 05 2006) 

hesaplamalarında maliyet unsurlarından bahsedilmemektedir. Bu unsur yukarıdaki 

tanımda da açık bir Ģekilde görülebilir.  Mutlak ki özel hastanelerdeki kar hedefi 

doğrultusunda yapılan muayene sayısının yüksekliğinin gelir artıĢı sağlayabilecek bir 

kriter olması, hasta memnuniyetinin talep artıĢını sağlaması,  kamu hastanelerinde ise 

yine hasta memnuniyeti yanında bakılan hasta sayısının ve verilen hizmete göre 

performans değerlemelerinin yapılıyor olması önemli kriterlerdir. Yalnız 

maliyetlerini kontrol edemeyen ve performans kriteri olarak  maliyet verilerini 

kullanmayan iĢletmeler maliyet kontrolü ve denetimi sağlayamadan kalite ve 

verimliliklerini devam ettiremeyeceklerdir. 

Hasta memnuniyeti için gider gelir dengesini gider yönünde bozacak 

harcamaların  artırılması ve sırf performans artıĢı için kısa sürede daha çok hastanın  
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muayene edilmesi  performans ölçütü olarak,  kalite ve verimlilik açısından yeterli 

göstergeler olmayacaktır.  

Kar amacı güden iĢletmeler açısından bir baĢka durum ise maliyet kontrolünün 

sağlanmadığı bir merkezde, bakılan hasta sayısı ile gelir artıĢının  aynı  oranda 

gerçekleĢmeyebileceğidir. Hastanedeki bu tip bir merkezde belirli bir hasta 

sayısından sonra giderler gelirlerden daha yüksek oluĢabilir.  Bu durumda, hasta 

sayısındaki artıĢa bağlı olarak  gelirin de artacağını düĢünen üst yönetim, sadece 

hasta sayısı ve elde edilen gelire bakması durumunda bu merkez yöneticisi ve 

personeline daha yüksek performans ödülü verecek fakat maliyetleri performans 

ölçüsü olarak değerlendirmediği için gerçekte bir noktadan sonra zarar eden bu 

merkezde oluĢan negatif oluĢumun farkına varamayacaktır. Bu yönlü bir istatistiksel  

çalıĢma yapan ve bunu 2010 yılında  istatistik verileri olarak yayınlayan Meram Tıp 

Fakültesi hastanesinde bulunan bazı hizmet merkezlerinde bakılan hasta sayısı 

arttıkça azalan verimler yasasına bağlı olarak giderin gelire oranla daha çok arttığı 

gözlemlenmektedir. (Meram Tıp Fakültesi, 2010)  

Bu açılardan hem özel hastanelerde hem de kamu hastanelerinde performans 

değerleme ölçütlerine maliyet değerlerinin de  ilave edilmesi sağlanmalıdır. 

Sorumluluk muhasebesi açısından sorumluluk raporlarında maliyet verilerinin 

performans değerlemesinde kullanılıyor olması bu raporların hastane iĢletmelerinde 

etkin bir performans değerleme sürecine katkısını sağlayacaktır.    

Devletin kamu harcamaları doğrultusunda maliyet kontrolüne son yıllarda 

önem verdiği görülmektedir. 2011 yılında yukarıda ifade ettiğimiz “Yükseköğretim 

Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında 

Uygulanacak Usul Ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik”, (T.C. Resmi Gazete, sayı 27850, 

18 ġubat 2011)  döner sermayeli iĢletmeler olarak üniversite hastanelerinde de 

uygulanmaktadır. Burada Ġkinci Bölüm “Genel ilkeler ve dağıtım esasları Madde 5 

“Dağıtım Esasları” 1. Bendinde “Birimde çalışanların, birim veya alt birim 

ortalamasına göre değerlendirilmesine yönetim kurulu karar verir. İlgili alt birimin 

gelir ve gider hesabı tek bir maliyet merkezi (alt birim) olarak tanımlanabiliyorsa alt 

birim ortalamasına, değil ise birim ortalamasına göre kurumsal katkı puanı (A) 

hesabı yapılır. Alt birimin,özelliklerinden dolayı birim ortalamasının altında kalması 

durumunda, hesaplamaların birim ortalamasından yapılmasına yönetim kurulu 
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karar verebilir.” Ġbaresinde göze çarpan sorumluluk muhasebesinde belirtilen bir 

merkez olarak maliyet merkezi ve bu merkezde oluĢan gelir yanında giderin de 

kullanılması, buna dönük bir uygulama olarak göze çarpmakta ve bahsettiğimiz 

Ģekilde giderlerin de performans ölçümü için etkinliği ifade edilmektedir. Yalnız bu 

etkinliğin daha net bir Ģekilde belirtilmesi ve uygulamada da sorumluluk 

muhasebesine uygun bir yapının benimsenmesi gerekmektedir.  

 4.4.3. Sorumluluk Muhasebesine Yönelik  Yönetici DüĢüncelerinin  

Ölçümü 

Sorumluluk muhasebesi sisteminin bu iĢletmelerde uygulanabilmesi ve baĢarı 

sağlanabilmesi, öncelikli olarak mevcut yöneticilerin hastane iĢletmelerinde 

sorumluluk muhasebesinin sağlayacağı avantajları benimsemesine bağlıdır. Bu 

amaçla hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesi sisteminin uygulanabilirliği 

açısından anket yapılan hastane yöneticilerinin görüĢ ve düĢüncelerinin 

değerlendirilebilmesi için tablo 4.73 de belirtilen sorular yöneltilmiĢtir.  

Tablo 4.73. Yöneticilerin Sorumluluk Muhasebesi Hakkındaki 

DüĢüncelerinin  Belirlenmesi Ölçeği 

1- Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muahsebesi  sistemi uygulanmalıdır.  

2- Sorumluluk muhasebesi sisteminin uygulanması hastane iĢletmelerindeki etkinliği arıtır 

3- Sorumluluk muhasebesi sisteminin uygulanması hastane iĢletmelerinde daha etkin gelir ve maliyet 

kontrolünü sağlanmasına yardımcı olur 

4- Merkez kaç yönetim tarzının uygulanması hastane iĢletmelerinin yönetim sürecini olumlu etkiler  

5- Yetki devrinin yapılması  hastane iĢletmelerinin yönetim sürecini olumlu etkiler 

6- Yetki devrinin alt kademelere doğru aktarılması üst yöneticileri rutin iĢlerden kurtararak daha 

önemli kararların alınabilmesi için zaman ve fayda sağlayacaktır.    

7- Hastane iĢletmelerinin sorumluluk merkezlerine bölünerek yönetilmesi iĢletmenin genel 

hedeflerinin gerçekleĢtirmesine olumlu yönde katkıda bulunur. 

8- Muhasebe sisteminin sorumluluk merkezlerine göre düzenlenmesi muhasebe verilerinin oluĢumu 

ve sistemin iĢleyiĢi  açısından etkinlik sağlar  

9- Hastane iĢletmelerinde bütçeleme yapılması gereklidir.  

10- Sorumluluk merkezlerinde gelir ve gider bütçesinin hazırlanması bu merkezlerde gelir ve maliyet 

kontrolü sağlayacaktır.  

11- Sorumluluk merkezlerinde gelir ve gider bütçesinin hazırlanması bu merkezlerde sorumlu 

yöneticilerin hedeflenen ile gerçekleĢen arasındaki farklara göre performanslarının  ölçümü iĢletmenin 

genel hedef ve amaçlarına ulaĢılmasında etkinlik sağlayacaktır.  

12- Mevcut performans ölçüm sistemine göre, sorumluluk muhasebesi ile performans değerlemesi  

daha faydalı olacaktır.  

13- Sorumluluk raporları denetim ve kontrol sürecinde etkinlik sağlayacağı için hastane iĢletmelerinde 

uygulanmalıdır.  

14- Sorumluluk raporları gelir ve maliyet kontrolünü sağlayacağı için hastane iĢletmelerinde 

uygulanmalıdır. 

15- Sorumluluk raporları hangi merkezin etkin hangi merkezin etkin olmadığı konularında üst yönetime 

bilgi sağlayacaktır.  
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Ġlk aĢamada 15 sorudan oluĢan bu ölçeğin geçerliliği Cronbach alfa katsayısı 

ile 0,925 olarak belirlenmiĢtir. 5’li Likert tipinde sorulan her sorudan alınan 

cevaplardan ortalama puan kullanılarak kamu ve özel hastane yöneticilerin 

sorumluluk muhasebesi hakkındaki görüĢ ve düĢünceleri  karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 4.74.: Yöneticilerin Sorumluluk Muhasebesi Hakkındaki 

Yeterliliklerinin Hastane Gruplarında KarĢılaĢtırılması 

 n Ortalama Std. Sapma F p-değeri 

Devlet hastanesi 23 3,29 ,647 
0,606 0,442 

Özel hastane 12 3,13 ,477 

Toplam 35 3,24 ,592   

 

Genel olarak yöneticilerin sorumluluk muhasebesi sisteminin  sorumluluk 

muhasebesi sisteminin uygulanabilirliği hakkındaki görüĢ ve düĢüncelerinin 

(ortalama=3,24) olumlu yönde olduğu görülmektedir. Bu durum farklı hastane 

gruplarında da önemli değiĢiklik göstermemektedir (F=0,606, p=0,442). 

Ölçeğin tamamı 15 sorudan oluĢmaktadır. Bu ölçek faktör analizi ile 3 alt 

ölçek grubuna ayrılarak analiz daha ayrıntılı olarak tekrar edilmiĢtir. 

Tablo 4.75.: Faktör Analizi Ġle Üç Alt Ölçek 

 Yöneticilerin sorumluluk muhasebesi hakkındaki bilgi yeterliliği alt ölçekleri 

 Sorumluluk muhasebesinin 

hastanelerde sağlayacağı 

etkinlik ve verimlilik  

açısından düĢünceleri 

Sorumluluk raporları 

ve performans 

ölçümünün sağlayacağı 

avantajlar 

Merkezkaç yönetim 

uygulanmasının 

sağlayacağı avantajlar 

 

 

 

Soru 

numarası 

1 9 4 

2 12 5 

3 13 6 

7 14  

8 15  

10   

11   

 

Görüldüğü üzere sorular, sorumluluk muhasebesi ve sorumluluk 

merkezlerinin hastanelerde sağlayacağı etkinlik ve verimlilik artıĢı, sorumluluk 

raporları ve performans ölçümünün sağlayacağı faydalar ve merkezkaç yönetim 

sisteminin avantajları hakkındaki görüĢler olarak   3 alt ölçekte tekrar edilmiĢ ve 

hastane grupları açısından alt ölçekler tablo 4.76 da gösterilmiĢtir.  
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Tablo 4.76.:  Alt Ölçeklerin Hastane Gruplarında KarĢılaĢtırılması 

 

  n Ortalama Std. Sapma F p-değeri 

Sorumluluk muhasebesi 

ve sorumluluk 

merkezleri ile etkinlik ve 

verimlililiğin sağlanması  

Devlet hastanesi 23 3,182 0,922 
0,025 0,135 

Özel hastane 12 3,133 0,783 

Toplam 
35 3,165 0,865   

Merkezkaç yönetim 

sistemi  

Devlet hastanesi 23 3,347 0,691 
0,607 0,442 

Özel hastane 12 3,178 0,400 

Toplam 35 3,289 0,606   

Sorumluluk raporları ve 

performans ölçümünü 

Devlet hastanesi 23 3,376 0,495 
2,384 0,135 

Özel hastane 12 3,027 0,858 

Toplam 35 3,257 0,652   

 

Yöneticilerin sorumluluk muhasebesi hakkındaki görüĢ ve düĢünceleri 

sorumluluk muhasebesi sisteminin genel olarak etkinlik ve verimliliği (genel 

ortalama=3,165), merkezkaç yönetim sistemi(genel ortalama=3,289), sorumluluk 

raporları ve performans ölçümü(genel ortalama=3,257)   olarak ayrı ayrı 

incelendiğinde de görüĢ ve düĢüncelerinin olumlu olduğu ve aralarında çok önemli 

bir fark olmadığı gözlenmektedir. Diğer taraftan, bu 3 alt ölçekte de devlet ve özel 

hastanelere göre farklılık göstermemektedir.  

Bu sonuçlar hastane iĢletmeleri yöneticilerinin,  sorumluluk muhasebesi 

sisteminin hastane iĢletmelerinde uygulanabilirliği açısından olumlu yönde 

düĢündüklerini göstermektedir. Örgüt kültürü açısından sorumluluk muhasebesi 

sisteminin uygulanabilmesi ve elde edilecek faydalar öncelikli olarak örgüt kültürü 

açısından kabul edilebilir olmasını gerektirmektedir. Konya bölge hastaneleri 

yöneticileri sorumluluk muhasebesi sistemini uygulanabilir olarak görmektedirler.  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sağlık hizmeti veren en önemli alt sistem olan hastanelerde sunulan bu 

hizmetin insan kaynaklı olması ve insan sağlığı gibi önemli bir unsurun üzerine 

kurulmuĢ olması bu organizasyonlarda verilen hizmetin kalitesi yanında etkinliğini 

de ön plana çıkarmaktadır.  

 Sağlık hizmetinin vatandaĢlara verilmesi, devletin asli görevlerinden bir 

olması, devletin kamusal anlamda bu sektörde varlığını gerektirmektedir. Kamu 

hastaneleri devletin bu asli görevini yerine getirmede yararlandığı kurumlarıdır. 

Fakat sadece kamusal anlamda bu hizmetin verilmesi oluĢan talebi karĢılamaya 

yetmemekte özel hastanelerde bu talebi karĢılamada devletin kurumlarına yardımcı 

olmaktadır.  

 Türkiye’ de 2011 yılında T.Ü.Ġ.K. (Türkiye Ġstatistik Kurumu) tarafından 

açıklanan son istatistiki veri olan 2008 yılı için,  toplam sağlık harcaması 57 Milyar 

740 Milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu değer gayri safi yurt içi hasılanın % 6,1’ 

ini oluĢturmaktadır. Toplam sağlık harcamalarının yaklaĢık % 40’ı hastane 

iĢletmelerinde gerçekleĢen harcamalardan meydana gelmektedir. Bu durum hastane 

iĢletmelerinde verilen hizmetin kalitesinin artırılmasının yanında bu iĢletmelerde 

etkin bir yönetimin gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Kaliteden ödün vermeden 

sağlanabilecek etkin verimli bir hizmet iyi bir yönetim ve maliyet kontrolünü 

gerektirecektir. Bu açıdan sorumluluk muhasebesi bu organizasyonlarda  etkin bir 

yönetim yanında maliyet kontrolünü de sağlayabilecek bir sistem olarak önemini 

ortaya koymaktadır.  

2012 yılı itibari ile geçiĢ sürecinin devam ettiği Kamu Hastane Brilikleri ile 

hedeflenen kamu hastanelerinin yerinden yönetimi amaçlı uygulama da kamu 

hastanelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde önce yerel olarak yönetimin 

göçerilmesi sonra hastanelerde sağlık hizmetleri yanında mali  ve idari açıdan yetki 

devrinin sağlanması sürecine  sorumluluk muhasebesi  kamu hastanelerin geçiĢ 

sürecine katkı sağlayabilecek bir sistemdir. Kamu hastane birlikleri ile kamu 

hastanelerinin yönetiminde sağlanacak bu değiĢim yakın zamanda özel hastanelerde 

de etkin faydaları görüldükçe uygulamaya geçirilebilecektir.  
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Uygulamada sorumluluk muhasebesi sisteminin bu hastanelerde 

uygulanabilirliği, sorumluluk merkezlerinin oluĢturulması, merkezi yönetimden 

merkezkaç bir yönetim sistemine geçiĢ, sorumluluk merkez yöneticilerine yetki 

devrinin sağlık hizmetleri yanında mali açıdan da  yapılması, organizasyon 

Ģemalarının ve muhasebe sisteminin  sorumluluk muhasebesi sistemine göre 

oluĢturulması, merkezlerde denetim ve kontrol amaçlı sorumluluk raporlarının 

oluĢturulması ve buna bağlı olarak performans ölçümlerinin yapılması, yine 

performans ölçümleri için gerekli etkin bütçelerin oluĢturulması açısından 

değerlendirilmiĢtir.  

Uygulamanın örneklimi olan Konya bölge hastaneleri, Türkiye’ nin genel 

potansiyeline örnek bir pilot bölgedir. Özellikle kamu hastanelerinin  il ve ilçelerde  

varlığı, özel hastanelerin özel ve vakıf hastaneleri olarak hizmet vermesi, kamu ve 

vakıf üniversite hastanelerinin varlığı Türkiye’ nin genel durumunun bir örneklemi 

olarak da kabul edilebilir.  

Tezin uygulama bölümünde sorumluluk muhasebesinin hastane iĢletmelerinde 

uygulanabilirliği iki farklı grupta incelenmiĢtir. Bu iki grup yönetim sisteminin 

benzerliği ve gelir ve gider oluĢumundaki benzerlik (döner sermayeli iĢletme 

olmaları) açısından devlet hastaneleri ve kamu üniversite hastaneleri birinci grup,  

özel ve vakıf hastaneleri ise ikinci grup olarak belirlenmiĢtir.        

 Elde edilen sonuçlara göre sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği bu 

organizasyonlarda sorumluluk muhasebesi sistemi için gerekli olan Ģartları taĢımaları 

açısından değerlendirilmiĢtir. Uygulama sonuçlarına göre elde edilen veriler  

değerlendirildiğinde  Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır.  

 Yönetim sistemi açısından bakıldığında hem kamu hastanelerinde hem de 

özel hastanelerde merkezi bir yönetim sisteminin etkin olduğu görülmektedir. Bu 

sistem açısından sorumlulukların dağılımının bu iĢletmelerde mevcut olduğu fakat 

mevcut sistem içinde karar verme açısından yetki dağılımının etkin bir Ģeklide 

kullanılmadığı görülmektedir. Yani genelde yetkiler üst yönetim tarafından 

alınmaktadır. Merkezi bir sistemin uygulanması  ve genelde üst yönetim tarafından 

kararların verilmesinin en önemli sebepleri olarak kamu hastanelerinde bürokratik 
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yapının varlığı, tecrübeli yöneticilerin bulunmayıĢı, yönetim konusunda personel 

eksikliği belirtilirken, özel hastanelerde üst yönetim mekanizmasının yönetimi 

paylaĢmama isteği, küçük iĢletme olmaları ve yine yönetim konusunda personel 

eksikliği olarak belirtilmektedir.  

 Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliğinin temel Ģartlarından birisi 

merkezkaç bir yönetim anlayıĢının iĢletme içinde varlığıdır. Buradaki amaç yetki 

dağılımının sağlanmasıdır. Yetki dağılımı sorumluluk merkez yöneticilerine yönetim 

açısından özerklik sağlanmasıdır. Bu sayede sorumluluk merkez yöneticileri 

merkezlerindeki oluĢan faaliyetler açısından etkin bir karar verme özgürlüğüne sahip 

olabileceklerdir.  

 Konya bölge hastanelerinde merkezi  yönetim sistemi ağırlıkta bir yapı 

olmasına rağmen  yetki dağılımının yapıldığı görülmektedir. Merkezi bir sistem 

uygulanmasının yanında yetki dağılımının yapılabiliyor olması bir tezatlık 

oluĢturmaktadır. KarĢılıklı görüĢmelerde elde edilen bilgiler doğrultusunda yetki 

dağılımının genelde merkezlerde verilen sağlık hizmetleri açısından yapıldığı fakat 

sorumluluk muhasebesinin gerektirdiği merkezlerdeki gelir ve gider kontrolü 

açısından ise bu yetki dağılımının yapılmadığı belirtilmektedir. Özellikle sağlık 

hizmetleri açısından yetki dağılımının yapılmasının nedeni hastane iĢletmelerinde 

konularında uzman personelin görev almasının bir sonucudur. Uzman personel 

görevli olduğu ve sorumluluk alanı içinde oluĢan faaliyetler açısından tam bilgiye 

sahip olmasından dolayı etkin bir yetkiye sahiptir. Fakat bu yetki sorumluluk 

muhasebesinin gerektirdiği (gelir ve gider kontrolü açısından) yetki geniĢliğini tam 

olarak oluĢturmamaktadır.  

 Sorumluluk muhasebesinin organizasyonlarda uygulanabilirliği için bir baĢka 

unsur organizasyon Ģemalarının varlığıdır. Organizasyon yapısının belirlenmesi ve 

sorumluluk muhasebesine uygun bir yapının belirlenebilmesi için gerekli bu durum 

sorumluluk merkezlerinin belirlenmesi, sorumlu yöneticilerin denetim amaçlı 

düzenlenen sorumluluk raporlarını alt yönetimden üst yönetime doğru sunmaları, 

dikey ve yatay organizasyon açısından kimin kime bağlı olduğu, sorumlu 

yöneticilerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi gibi organizasyon yapısının bu 

Ģemalarda gösterilmesi gerekmektedir.  
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 Organizasyon Ģemaları kalite ve performans standartları açısından hem kamu 

hem de özel hastanelerde zorunlu olmasından dolayı Konya bölge hastanelerinin 

tamamında mevcuttur. Bu Ģemaların ise yönetim kademelerinin belirlenmesi, dikey 

iliĢkinin belirlenmesi sorumluluk merkezlerinin belirlenmesi, sorumlu yöneticilerin 

belirtilmesi ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi  açısından uygun bir yapıda 

olduğu fakat özellikle hastane iĢletmelerinde ki matris yapının önemli unsurlarından  

yatay iliĢkilerin belirlenmesi açısından yetersiz olduğu görülmektedir. Sorumluluk 

muhasebesi açısından önemli olan, matris yapının sonucunda bazı merkezlerde 

çalıĢan personellerin oluĢturduğu proje organizasyonlar  üste karĢı sorumluluklarda 

çatıĢmaların ortaya çıkmasına neden olabileceği için organizasyon Ģemalarında 

özellikle belirtilmesi gerekmektedir. Bu durumun kamu hastanelerinde özel 

hastanelerde göre daha yetersiz olduğu görülmektedir.  

 Sorumluluk Muhasebesi sistemi açısından en önemli unsurlardan birisi de 

sorumluluk merkezlerinin varlığıdır. Anket oluĢturma aĢaması öncesinde belirlenen 

hastane iĢletmelerindeki merkezler hastanelerin karmaĢık yapısı içinde verilen 

hizmetlerin çeĢitliliği açısından en etkin olan merkezler;  poliklinikler, servisler, acil, 

ameliyathane, eczane, yardımcı birimler, yönetim birimleri yanında laboratuar, 

yoğun bakım gibi özel nitelikli merkezler olarak belirlenmiĢtir. Örneğin radyoloji 

merkezi verilen hizmet açısından tanı ve tedaviye yardımcı merkez olarak laboratuar 

merkezine benzediği için sadece laboratuar merkezi değerlendirmeye alınmıĢtır.  

 Bu merkezlerin varlığı Konya bölge hastanelerinde araĢtırılmıĢ ve bu 

merkezlerin sorumluluk muhasebesine uygun sorumluluk merkezi niteliği (maliyet, 

gelir, kar, yatırım) belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Kamu ve özel hastanelerde belirlenen 

merkezlerin aynı Ģekilde var olması ve verilen hizmetlerin de aynı niteliği 

taĢımasından dolayı gruplar açısından ayrı ayrı bir değerlendirme yapılmayarak genel 

olarak sonuçlar ortaya konmuĢtur.   

 Elde edilen sonuçlar doğrultusunda poliklinikler gelir ve kar merkezi, 

servisler kar merkezi,  acil kliniği,  kar merkezi, laboratuar maliyet merkezi, 

ameliyathane kar merkezi, eczane maliyet merkezi, yardımcı hizmetler maliyet 

merkezi, yönetim maliyet merkezi, yoğun bakım kar merkezi olarak bulunmuĢtur.  
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Hastaneler, sorumluluk muhasebesine göre genel olarak bir yatırım merkezi 

niteliğindedir. Kamu hastanelerinde mali ve idari açıdan yatırım kontrolü açısından 

karar yetkisinin kısıtlı olarak yöneticilere verilmiĢ olması özel hastanelerde de 

yatırım kararlarının bir üst organizasyon veya yönetim kuruluna ait olması dolaysı ile 

tam bie yatırım merkezinden bahsedilememektedir. Kamu hastanelerinde Kamu 

Hastane Birlikleri Kanunu ile genel sekreter ve hastane yöneticisi kavramları ile bu 

yapıya bir geçiĢ yapılma hedefi görülmektedir.  

Hastane içindeki bir kar merkezi yöneticisine de yaıtırm kontrol yetkisi 

verilerek yatırım merkezi oluĢturulabilir. Fakat bu tip bir merkezin hem kamu hem 

de özel hastanelerde bulunmadığı uygulama sonuçlarına göre bulunmamaktadır. 

Nitelikleri açısından belirlenen sorumluluk merkezlerinde bulunan 

yöneticilerini faaliyet kontrolleri yanında merkezkaç bir yapıya bağlı olarak oluĢan 

gelir ve giderleri de kontrol edebilme yetkisine sahip olmaları gerekmektedir. Konya 

bölge hastanelerinde genel olarak bu yapı araĢtırılmıĢ ve elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda hastane iĢletmelerinin yönetim sistemi yetki dağılımı önceden bulunan 

sonuçlar doğrultusunda yapılıyor olsa da gelir ve giderler açısından yöneticilerin 

kontrol gücünün yetersiz olduğu, kontrol yetkisinin gelir ve giderler açısından sadece 

miktar belirleme ile sınırlı olduğu görülmektedir.  

 Bu durumda yetki paylaĢımının sağlık hizmet faaliyetlerin kontrolü açısından 

varlığı mevcut olsa da gelir ve gider açısından sorumluluk muhasebesine uygun bir 

mevcudiyetin  oluĢmadığını  sonuçlar ortaya koymaktadır.  

Özel hastanelerde ve kamu hastanelerinde mali ve idari yapılanmanın ayrı 

olarak örgütlenmiĢ olması (satın alma birimleri v.b.) sorumluluk merkez 

yöneticilerinin sadece gelir ve gider açısından miktar kontrolü ile sınırlı kalmasına 

sebebiyet vermektedir. Özel hastanelerde, mali ve idari açıdan kontrolün sorumluluk 

merkez yöneticilerine verilmesi durumunda, sorumluluk raporları aracılığı ile üst 

yönetim  denetim ve kontrol gücünü sağlayabilecektir.  

Kamu hastanelerinde ise karĢılıklı görüĢmelerde yerleĢmiĢ teammüler 

doğrultsunda üst yöneticiler harcama yetkilisi olarak kabul edilmekte ve mali ve idari 

açıdan sorumluluk merkez yöneticilerine bu yetkinin aktarılamayacağı ifade 
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edilmektedir. Üst yöneticilerin bu fikri Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’  

nda harcama biriminin en üst yetkilisinin harcama yetkilisi olacağı ifade edilmesine 

rağmen devam eden kanun maddesi teĢkilat yapısı ve personel durumu gibi 

nedenlerle bu yetkinin alt birimlere kaydırılĢabileceğini ifade etmektedir.  

 Daha öncede ifade ettiğimiz sorumluluk muhasebesinin  yönetim açısından  

avantajlarının yanında bir diğer faydası da maliyet kontrolü üzerine olacaktır. Sağlık 

hizmetinin  kalitesini artırmak için sağlığa ayrılacak değerlerin azaltılmasının etkin 

sonuçlar vermeyeceği kesindir. Bu açıdan oluĢan maliyetlerin en asgariye indirilmesi 

yanında sağlık hizmetinde kalitenin artırılması arasında dengeyi sağlayacak  

optimum faydanın sağlanması gerekmektedir.  Bu da ancak maliyet kontrolü ile 

sağlanabilir.  

 Kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde orta dereceli bir maliyet kontrolü 

gerçekleĢtirilmektedir. Sorumluluk merkezleri içinde en az maliyet kontrolünün 

sağlanabildiği yerler acil kliniği, servis ve ameliyathanelerdir. Maliyet kontrolünün 

sağlanması ile ilgili gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

 Maliyet kontrolünün sağlanamamasına neden olan önemli etkenler 

araĢtırıldığında kamu hastanelerinde sorumluluk merkezleri bazında maliyet 

kontrolünün sağlanamaması, maliyet kontrolü açısından uzman personelin 

yetersizliği, ve iĢletme faaliyet sürecine etki eden S.U.T. , Döner sermayenin 

bulunması ve Döner sermaye ile ilgili faaliyetlerin  yönetmeliklerle belirlendiği 

Ģekilde yapılması gerekliliği, sağlık sisteminde devamlı yeni uygulamaların varlığı 

(D.R.G.) sebepler olarak gösterilmektedir. Özel hastanelerde ise maliyet verilerinin 

yetersizliği, hastane iĢletmelerinin kullandığı bilgisayar programlarının yetersizliği 

ve sorumluluk merkezleri bazında maliyet kontrolünün sağlanamaması maliyet 

kontrolünün etkin bir Ģekilde yapılamamasının baĢlıca nedenleri olarak 

gösterilmektedir.  

 Sorumluluk muhasebesi uygulanabilirliği açısından sorumluluk 

merkezlerinde oluĢacak maliyetler sorumluluk raporlarında ayrıntılı olarak 

belirtilecek ve kontrol edilebilirlik doğrultusunda bu raporlarda gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır. Maliyetlerle ilgili düzenlenecek sorumluluk raporlarında özellikle 3 
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önemli maliyet kalemi gösterilecektir. Bunlar  direkt ilk madde ve malzeme, direkt 

iĢçilik giderleri ve genel üretim giderleridir. Hastane iĢletmelerinde sorumluluk 

merkezleri bazında direkt ilk madde ve malzeme ve direkt iĢçilik maliyetleri 

açısından girdilerin belirlenmesi mümkünken en önemli sorun genel üretim 

giderlerinde ortaya çıkmaktadır. Maliyet muhasebesi açısından genel üretim giderleri 

dağıtım anahtarları kullanılarak hesaplanabilecektir. Kamu hastanelerinde genel 

olarak ortak giderlerin dağıtımının merkezlere dağıtımının yapılmadığı görülmekte, 

özel hastanelerde ise kamu hastanelerine göre daha yüksek bir oranda yapılabildiği 

görülmektedir. Yine genel üretim giderlerinin yardımcı merkezlerde ortaya çıkan 

maliyetlerin esas hizmet merkezlerine dağıtımı araĢtırıldığında kamu hastanelerinde 

bu dağıtımın % 82,6 oranında yapılmadığı buna karĢın  özel hastanelerde % 33,3 

oranında yapılırken % 41,7 oranında ise kısmi olarak yapıldığı görülmektedir. Bu 

açıdan sorumluluk merkezleri bazında genel üretim giderleri açısından sorumluluk 

raporlarında oluĢturulacak maliyet değerlerinin etkin bir maliyet kontrolü için yeterli 

olmayacağı ortadadır. Özel hastanelerde ise iĢlem kolaylığı açısından dağıtımda basit 

dağıtım yöntemi kullanılmaktadır.   

Maliyet kontrolü açısından maliyet kalemlerinden bir olan genel üretim 

giderlerinin özellikle kamu hastanelerinde maliyetlerin belirlenmesi açısından 

önemsiz görülmesi etkin bir maliyet kontrolünün önündeki en önemli engellerden 

biridir. Sorumluluk merkezleri bazında maliyetlerin belirlenmesi ve özellikle her 

merkezin kendi maliyet değerlerini ortaya koyması ile birlikte üretilen değerlerin 

birim maliyetlerinin ortaya konulması genel üretim giderlerinin dağıtımında hastane 

iĢletmelerine kolaylık sağlayabilecektir. Bunun için maliyet merkezi olarak kabul 

edilen yardımcı merkezlerin yapay kar merkezleri haline dönüĢtürülmesi 

gerekmektedir. Yine ortak giderlerin daha etkin bir Ģekilde dağıtımı için bu giderlerle 

ilgili ölçüm aletlerinin merkezlere bağlanması ile net sonuçlara ulaĢmakta 

mümkündür. Örneğin ameliyathane merkezine takılacak bir su saati ile bu merkezin 

harcadığı su net olarak maliyetlendirilebilecek ve bu Ģekilde hem sorumluluk 

merkezinin ortak giderlerden aldığı pay net olarak hesaplanacak hem de kontrol 

edilemez bir maliyet olan ortak giderler kontrol edilebilir bir maliyet haline 
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dönüĢtürülebilecektir. bu çalıĢmalar sonucunda hastane iĢletmelerinde daha etkin bir 

maliyet kontrolü de sağlanmıĢ olacaktır.  

Kamu hastanelerinde genel yardımcı hizmet merkezlerindeki oluĢan giderlerin 

esas hizmet üretim merkezlerine dağıtımının yapılmadığı görülmektedir. Sağlık 

bakanlığına bağlı  hastaneler özellikle tıbbi hizmetler dıĢındaki yemek, kat 

hizmetleri, güvenlik konularında hizmeti dıĢarıdan almasından dolayı  genel üretim 

giderlerinin dağıtımı birim fiyatlarının belirlenme imkanı doğrultusunda daha kolay 

olarak hesaplanabileceği açıktır.  

 Sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği açısından muhasebe sisteminin 

de sorumluluk merkezleri temel alınarak uygulanması gerekmektedir. bugün özel 

hastaneler haricinde kamu hastanelerinde de Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’ na göre kamu hastaneleri tek düzen hesap planlarına göre muhasebe 

sistemini düzenlemektedir. Sorumluluk muhasebesi sisteminin uygulanabilirliği 

açısından tek düzen hesap planı içindeki hesaplar alt hesaplar yolu ile sorumluluk 

merkezi bazlı düzenlenmelidir. Genel olarak Konya bölge hastanelerinde kullanıla 

hesap planları sorumluluk merkezi bazlı bir Ģekilde düzenlenmediği görülmektedir. 

Hastane iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesi sisteminin kullanımı ile bu yapının 

oluĢturulması mümkündür. Genel olarak bakıldığında muhasebe sistemi için 

kullanılan muhasebe programlarının hastane iĢletmelerinde bu yapıya dönüĢümü için 

uygun olduğu görülmektedir.  

 Sorumluluk muhasebesinin son aĢaması sorumluluk raporlarıdır. Sorumluluk 

raporlarının düzenlenmesi sorumluluk muhasebesinin iĢletmeye sağlayacağı 

yönetimin hedef ve amaçlar için denetim ve kontrol sürecine etkisi ve maliyet 

kontrolü aĢamalarında kullanılacak değerleri gösterir sonuçlar olacaktır. Sorumluluk 

raporlarında, sorumluluk merkezleri bazında bütçelenen değerler, cari dönem 

değerleri ve farkların gösterildiği sapmaların mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Her 

sorumluluk merkezinde merkezin niteliğine göre farklı değerlerin gösterileceği 

sorumluluk raporları hazırlanacaktır. Örneğin maliyet merkezlerinde sadece maliyet 

değerleri, kar merkezlerinde ise maliyet değerlerinin yanında gelir değerleri de ayrıca 

gösterilecektir.  
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 Yönetim muhasebesi açısından önemli olan ve üst yönetimin denetim ve 

kontrol sürecine yardımcı olacak plan ve hedeflerin belirlenmesi ve bu amaçla 

hazırlanan sorumluluk raporlarının oluĢturulması amacı ile öncelikli olarak hastane 

iĢletmelerinde bütçelemenin varlığı araĢtırılmıĢtır. ĠĢletmenin hedef ve amaçlarının 

ortaya konulduğu bütçeler kamu hastanelerinin tamamında, özel hastanelerin ise % 

66,7’ sinde yapılmaktadır. Sorumluluk raporlarının hazırlanması ile ilgili olarak 

gerekli baz değerlerin ortaya konabilmesi için her sorumluluk merkezinde oluĢan 

gelir ve gider değerlerinin bütçelenmesi gerekmektedir. Tahmini gelir ve gider 

bütçesi uygulaması açısından bakıldığında kamu hastaneleri ve özel hastanelerin  

tamamı bu tip bir bütçe hazırlamaktadır. Yalnız hazırlanan bütçelerin hem kamu hem 

de özel hastanelerde ağırlıkta hastanenin geneli için hazırlandığı görülmektedir. Yani 

sorumluluk merkezi bazlı bir bütçe hazırlama oranı oldukça düĢüktür. Hazırlanan 

bütçelerin sorumluluk merkezi bazlı hazırlanması gerekliliği doğrultusunda bir diğer 

durum da bu bütçelerin etkin sonuçlara ulaĢımı açısından esnek hazırlanması 

gereğidir. Hastane iĢletmelerinin yine önemli bir kısmının bu bütçeleri esnek değil 

kullanılan yöntemler ve hazırlanma sürelerinin uzunluğu açısından sabit bütçe olarak 

hazırladıkları görülmektedir.  

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ na göre devlet hastaneleri  Ġzleyen 

yıl ve sonraki iki yıl olmak üzere 3 yıllık bütçeler çıkarılmaktadır. Ġzleyen yıl 

haricinde orta vadeli planlar açısından sonraki iki yıl içinde bütçe yapılması 

istenmektedir. Yalnız çıkarılan bütçelere sabit bütçe tipi ile yapılmaktadır. Bu 

planların daha gerçekçi hazırlanabilmesi için esnek bütçe tipi bir çalıĢma daha uygun 

sonuçlar verebilecektir.  

 Bütçelemenin gerekliliği etkin sonuçların önceden sistemli bir Ģekilde 

belirlenmesi amacı ile gerekli olmasıdır. Fakat sorumluluk raporlarının hazırlanması 

aĢamasında bütçeleme çalıĢmalarının olmaması durumunda geçmiĢ dönem değerleri 

kullanılarak da karĢılaĢtırmalar için bu değerlerden faydalanılabilir. Hastane 

iĢletmelerinde sorumluluk muhasebesinin uygulanabilirliği için gerekli Ģart 

sorumluluk raporlarının oluĢumu için gerekli ortamın mevcudiyetidir. Ġç rapor 

kullanımı açısından bakıldığında Kamu hastanelerinin % 52’ si ve özel hastanelerin 

% 67’ si iç raporlama sistemini kullanmaktadırlar. Kullanılan bu yapı sorumluluk 
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raporlarına uygun olup olmadığı açısından yapılan araĢtırmada bu yapının 

sorumluluk raporlarına uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirilmediği görülmektedir. Yalnız 

iç raporlama sisteminin olması ve hedeflerin belirlenmesi açısından rapor sistemi 

üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı toplantıların oluĢumu sorumluluk raporlarının 

hastane iĢletmelerinde kullanılabilirliği için uygun bir yapıyı oluĢturmaktadır.  

Mevcut durumda kamu hastanelerinde üst yöneici faaliyet raporlarını Sağlık 

Bakanlığı, SayıĢtay ve Maliye Bakanlığığna göndermektedir. Bu raporlarda, ilgili 

idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve 

gerçekleĢmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri 

ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluĢların faaliyetlerine iliĢkin bilgileri de 

kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen 

faaliyetleri ve performans bilgileri bulunmaktadır.  

Sorumluluk merkez yöneticilerinin üst yönetime ulaĢtıracakları,  ifade edilen 

bilgilerden oluĢan sorumluluk raporları ile daha etkin raporlar hazırlanırken aynı 

zamanda üst yöneticileri hastane geneli ile ilgili daha uzun sürelerde rapor hazırlama 

yükümlülüğünden de kurtamıĢ olacaktır.  

Sorumluluk raporlarının iĢletmelere sağlayacağı bir diğer yararda etkin olan 

merkezlerle etkin olmayan merkezlerin belirlenmesini sağlamasıdır. Fakat 

hastanelerde sorumluluk raporları ile zarar eden kuruluĢların belirlenmesi durumunda 

bu merkezlerin kapatılması her zaman mümkün olamayacaktır. Örneğin bir 

hastanede kar merkezi olarak belirlenen bir acil merkezin ilerleyen yıllarda devamlı 

zarar etmesi durumunda bu merkezin kapatılması gibi bir durum söz konusu 

olamayacaktır. Bu durum da hastaneler dıĢarıdan hizmet alma yoluna gidebilirler. 

Özellikle zarar eden merkezlerin kapatılarak bu merkezlerin verdikleri hizmetler 

dıĢarıdan karĢılanabilir.  

Sorumluluk raporları ile, elde edilen sonuçlar doğrultusunda performans 

ölçümü gerçekleĢtirilecektir. Bu sayede etkin bir kontrol yanında hedeflere 

ulaĢmakta her bir sorumluluk merkez yöneticisinin hastane geneline  yaptığı etkinin 

de daha net olarak görülmesi ve yöneticilere sağlayacağı teĢvik açısından, 
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performans değerlemesi, hastane iĢletmelerinin verimliliğinin artıĢında da etkin bir 

sistem olacaktır.  

Hem kamu hem de özel hastanelerinde daha çok gelire göre performans 

değerlemesi yapıldığı görülmektedir. Sorumluluk raporları ile performans ölçümü 

sağlandığında  hastane iĢletmelerinde gelir yanında maliyetler de performans 

değerlemelerinde etkin olacak ve bu Ģekilde mzliyet kontrolü özendirilmiĢ olacaktır.

 Genel olarak bakıldığında Konya bölge hastanelerinde sorumluluk 

muhasebesi sistemi uygulayan bir hastane iĢletmesi bulunmamaktadır. Sorumluluk 

muhasebesinin uygulanabilirliği açısından hastane iĢletmelerinin merkezi yönetim 

sisteminden merkezkaç bir yönetim sisteminin gerektirdiği daha demokratik bir 

yapının uygulamaya sokulması ve özellikle gelir ve gider kontrolü açısından bu 

demokratik yapının sağlanması ile mümkün olabilecektir.  

2005 yılında yayınlanan SayıĢtay performans raporunda da belirtildiği gibi 

kamu ve özel hastane iĢletmeleri, karmaĢık ve komplike organizasyon yapılarından 

dolayı modern anlamda hastane yönetimi konusunda eğitim ve deneyime sahip olan 

personeller tarafından yönetilmelidir. Yönetim sürecinde karmaĢık yapı sorumluluk 

merkezlerine ayrılarak çözümlenebilir. Bu sayede hastanelerde hesap verme 

sorumluğu yaygınlaĢtırılacaktır.  

Bugün hastanelerin daha etkin yönetimi için sorumluluk merkezlerine atanacak 

konularında uzman sorumluluk merkezi yöneticileri ile bu iĢlevin giderilmesi aynı 

zamanda maliyetlerin etkin kontrolünü sağlayacak bir düzenlemeyi de ortaya 

çıkaracak, kaynakların verimsiz kullanımı engellenebilecektir.  

2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’ nda devlet 

hastanelerinin idari ve mali açıdan özerkliğe kavuĢturulması gerektiği konusu önceki 

kalkınma planlarında olduğu gibi tekrar gündeme gelmiĢtir. Bu açıdan da 

bakıldığında kamu hastanelerinin birer yatırım merkezi olarak ayrı bir idari ve mali 

yapıda revizyona uğratılması için sorumluluk muhasebesinden faydalanılması 

gerekmektedir.  

 Kamu hastanelerinde “Kamu Birliği Yasası” ile de getirilmeye çalıĢılan mali 

özerkliğin hastane genelinde, hastanedeki sorumluluk merkezlerine doğru 
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indirgenmesi ile sorumluluk muhasebesine uygun bir yapı kamu hastanelerine 

kazandırılacak bir geliĢme olacaktır. Özel hastanelerde ise profesyonel bir yönetim 

anlayıĢının etkin hale getirilmesi, özel hastanelerin kar amacının üstünde çağdaĢ 

iĢletmecilik felsefesinin giriĢimcilere kazandırılması ile sorumluluk muhasebesine 

uygun bir yapının önü açılacaktır.  

Bugün artık tam otomasyonu yakalayan hastanelerimiz, tıbbi kayıtlarını 

bilgisayar ortamında tutmaya baĢlamıĢtır. Tam otomasyona ek olarak, güvenlik 

sistemleri, monitör, internetten randevu, internetten görüntü, sıramatik, Kiosk
17

  

uygulamaları, finansal raporların, faaliyet raporlarının ve diğer istatistiksel bilgilerin 

programlardan alınabilirliği mümkündür. Sorumluluk raporları hastanelerin  

sorumluluk merkezleri haline getirilmesi ile verilerin bu düzenleme doğrultusunda 

girilmesi ile birlikte bilgisayar üzerinden istenildiğinde alınabilecek hale gelmiĢtir.  

Hastanelerde sorumluluk muhasebesine uygun bilgi akıĢ sistemi oluĢturularak 

bir tıbbi istatistik birimi kurulmalı, bu sayede sorumluluk raporları için gerekli 

bilgilerin sorumluluk merkez temelli olarak ulaĢılması sağlanmalıdır. Bu birimde 

elde edilecek istatistiki bilgilerin doğruluğu ise çalıĢan personelin veri gerçekliğinin 

ölçümünü yapabilecek uzman kiĢilerden oluĢturulması gerekmektedir.   

Hastane iĢletmeleri sektörel açıdan faaliyet yoğunluğu, karmaĢık bir yapıda bir 

sistem oluĢturması, verdiği hizmetin önemi açısından çağdaĢ bir iĢletmecilik anlayıĢı 

ile yönetilmesi gereken baĢlıca kurumlardır. Devletin bu sektör üzerindeki belirleyici 

yapısının azaltılması , Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun hastane iĢletmeleri için en 

büyük müĢteri potansiyele sahip bir yapıdan kurtarılması, bunun için özel sağlık 

sigortası sisteminin özendirilmesi, kamu hastanelerinin döner sermayeli bir iĢletme 

olarak global bütçeye bağlı olarak aldığı gelir payının  daha adilane bir Ģekilde 

dağıtımı veya bu hastanelerin özerkleĢtirilerek kendi gelir ve gider yönetimini 

sağlaması, yine kamu üniversite hastanelerinin eğitim ve sağlık sistemi olarak ayrı 

olarak yönetilmesi, hastanelerde profesyonel bir yönetim için mali ve idari anlamda 

genel direktörlük yapacak iĢletmecilik eğitimi almıĢ bireylerce üst kademe 

yönetilmesi hastane iĢletmelerinin sorumluluk muhasebesinin uygulanabilir bir 

                                                 

17
 Dokunmatik ekranlı kısıtlı bilgi giriĢi olan bir bilgisayar. Bkz. http://www.                             

tr.wikipedia.org/wiki/Kiosk 
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yapıyı oluĢturabilmesi için gereken  düzenlemeler olacaktır. Devlet hizmet 

üretiminden kademeli olarak çekilerek özel sektör ve üçüncü sektörün önünü 

açmalıdır.  

Hastanelerin mali ve idari anlamda düzenlenmesi ve çağdaĢ bir yönetim sistemi 

için,  üst yönetimi oluĢturacak bireylerin  yetiĢtirilmesi amacı ile üniversitelere sağlık 

iĢletmeciliği  bölümlerinin daha fazla açılması yoluna gidilebilir ve bu yöneticilerin 

sorumluluk merkezlerinin baĢında yönetici olarak görev almaları sağlanabilir.  

Sorumluluk muhasebesi sistemi ile karmaĢık yapının sorumluluk merkezleri 

bazında organizasyon yapısının oluĢturulması ile bir düzene  kavuĢturulabilecektir.  

Yine sağlık hizmetlerindeki harcamaların azaltılması için sağlıkta dönüĢüm 

programlarının  makro açıdan gerekli düzenlemelerden oluĢtuğu görülmektedir. 

Sağlık harcamalarının azaltılması için sağlığa ayrılan payın kısılması geçerli bir 

sonuç ortaya koymayacaktır. Makro açıdan devlet tarafından yapılan uygulamalar bu 

sektörde kısa ve orta vadede  sonuç vereceği kesindir. Son yıllarda bu tip eylemlerin 

baĢarıya ulaĢtığı günümüzdeki sağlık sisteminin durumu da bu düzelmeyi gösterir 

niteliktedir. Yalnız uzun vadeli sonuçlar için sağlık sisteminin en önemli alt sistemi 

olan hastanelerde mikro açıdan önlemlerin alınması gereklidir. Bunun için de 

hastanelerde  çağdaĢ bir yönetim sisteminin uygulanması, kontrol ve denetimin etkin 

uygulanması ve maliyet kontrolünün maksimum seviyeye çıkarılmasını 

gerektirmektedir. Hastaneler sağlık sektöründe oluĢturduğu yer açısından büyük 

iĢletmeler arasında değerlendirilmekte ve bundan dolayı da genel iĢletmeler gibi 

profesyonel anlamda yönetilmeleri gerekmektedir. Bu açıdan sorumluluk muhasebesi 

sistemi hastanelerin profesyonel yönetimine yardımcı olacak bir sistemdir.  

Hem kamu hem de özel hastane yönetiminde sorumluluk muhasebesi 

sisteminin uygulanabilirliği ve elde edilecek etkin sonuçlar öncelikli olarak sistemin 

getireceği etkin faydaların yönetim tarafında kabul edilmesine bağlıdır. Sistemin 

uygulanması uygulamanın son bölümde elde edilen sonuçlar ile  her iki grup 

yöneticileri için de sorumluluk muhasebesi sisteminin hastane iĢletmelerinde etkin ve 

verimliği artırırcı bir sistem olduğu kabul edilmektedir.  
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