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ÖZET 

Yaşadığımız yüzyılda inanılmaz bir biçimde büyüyerek önemli bir sektör haline gelen 

sağlık hizmet sektörü, toplumların sosyo ekonomik kalkınmışlık düzeyini belirleyen en önemli 

göstergedir. Bu sektör; hastalıkların teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve bireylerin sağlık 

düzeylerinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin tümünü kapsayan bir süreci ifade etmektedir. 

Sağlık hizmet sektörü içerisinde hizmet üretim kapasitesi ve sağlık harcamaları bakımından 

önemli bir yer tutan hastane işletmeleri bu sektörün lokomotifi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Bu çalışmada sağlık sektörü içerisinde önemli bir yeri olan hastane işletmelerinde 

maliyetlerin belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Hastane işletmelerinde rekabet ve maliyet 

üstünlüğü sağlamada ileri maliyetleme yöntemleri, geleneksel maliyetleme yaklaşımlarına göre 

daha doğru sonuçlar elde edebilme kabiliyetine sahiptir. Hastanelerde sunulan hizmetin 

değerlendirilmesi, planlanması ve denetimi bu doğru sonuçlar ile en üst düzeye ulaşmakta ve 

rekabet avantajı sağlamaktadır. Hastanelerde maliyet hesaplama yöntemlerinin iyileştirilmesi 

olarak ifade edebileceğimiz ileri maliyetleme yöntemleri, stratejik kararları almaya elverişli 

bilgileri üretmesi bakımından da önem arz etmektedir. 

Bu çalışma, hastane işletmeleri için daha doğru maliyet bilgisi veren Faaliyet Esasına 

Dayalı Maliyetleme Yönteminin anlaşılması ve yöneticiler tarafından benimsenerek, bu 

yöntemin hastane işletmelerinde uygulanmasına yol gösterilmesinin sağlanması açısından önem 

taşımaktadır. 
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ABSTRACT 

The incredible growing health care sector which has become an important sector 

in the current century, is the most important indicator that determines the level of socio-

economic development of societies. The sector implies a process covering all activities 

related to the development of individuals' health status and diagnosis, treatment and 

rehabilitation of diseases. The hospital enterprises which hold an important place in 

terms of service production capacity and medical spending in the health care sector 

emerges as the locomotive of this industry. 

In this study, the determination of costs in the hospital enterprises that have an 

important place in the health sector is focused on. In providing competitive and cost 

advantages in the hospital enterprises, the advanced costing methods, has the ability to 

achieve more accurate results than traditional costing approach. Evaluating, planning 

and auditing of the services offered in hospitals achieve the highest level with these 

accurate results and provide a competitive advantage. Advanced costing methods can be 

defined as the improvement of cost accounting methods in hospitals, and also is 

important for generating adequate information to make strategic decisions. 

This study carries importance in terms of the understanding of activity-based 

costing method providing more accurate cost information for hospital-enterprises and 

ensuring this method to be a guide for implementation in the hospital enterprises 

through the adaptation by the administrators. 
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GİRİŞ 

 

Yaşadığımız yüzyılda inanılmaz bir biçimde büyüyerek önemli bir sektör haline gelen 

sağlık hizmet sektörü, toplumların sosyo ekonomik kalkınmışlık düzeyini belirleyen en 

önemli göstergedir. Bu sektör; hastalıkların teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve bireylerin sağlık 

düzeylerinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin tümünü kapsayan bir süreci ifade etmektedir. 

Sağlık hizmet sektörü içerisinde hizmet üretim kapasitesi ve sağlık harcamaları bakımından 

önemli bir yer tutan hastane işletmeleri bu sektörün lokomotifi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Günümüzde giderek gelişen bir hizmet üretim sektörü olan hastane işletmeleri, yoğun 

rekabet koşulları altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ekonomik, sosyal ve teknolojik 

alanlarda oluşan dinamik rekabet yapısı, hastane işletmelerinde rekabet koşullarını çeşitli 

yönlerden etkileyerek önemli farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Hastane işletmelerinde 

rekabet; ilgililere, doğru maliyet bilgisiyle rakiplerinden daha düşük maliyetle hizmet 

üretmeyi ve daha kaliteli hizmet vermeyi öngörmektedir. 

 

 Sürekli değişen ve giderek belirsizleşen rekabet koşulları altında  uzun süre 

varlıklarını korumak ve sürdürmek isteyen hastane işletmelerinin geleceklerini garanti altına 

alma başarısı, rekabet üstünlüğü elde etmelerine ve müşterilerin (hastaların) artan ve giderek 

sınırsızlaşan ihtiyaç ve isteklerini ekonomik bir şekilde karşılayabilmelerine bağlıdır.  

 

Günümüz dinamik rekabet ortamı hastane işletmelerinde, kaliteli hizmetlerin daha 

doğru ve düşük maliyetlerle üretilmelerini zorunlu hale getirmiştir. Hastane işletmeleri, yoğun 

rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürebilmek için, değişen müşteri taleplerine anında cevap 

veren yüksek kaliteli, doğru ve düşük maliyet bilgisi, geniş hizmet yelpazesi sunma 

kabiliyetine sahip maliyetleme yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç günümüzde doğru 

maliyet bilgisi sağlayacak yeni maliyet hesaplama yöntemi gereksinimini ortaya çıkarmıştır. 

 

Maliyet hesaplama yöntemi konusunda yaşanan dönüşümler, maliyet bilgi sisteminde 

maliyetlerin önemini artırarak etkin olarak kullanılması sonucunu doğurmuştur. Bu bağlamda, 

işletmelerin amaç ve varlığını tehdit eden rekabetin olumsuz etkilerinin giderilerek fırsatlara 

dönüştürülmesi açısından maliyet hesaplama faaliyetlerinin önemi giderek artmaktadır.  
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Özellikle son yirmi yıldır gelişen bilgisayar destekli esnek üretim sistemleri, 

işletmelerin üretim organizasyon yapılarını değiştirmiş ve bunun sonucunda eski üretim 

felsefeleri geçerliliğini yitirmiştir. Bu değişime paralel olarak, işletmenin bütünü hakkında 

bilgi sağlamayan geleneksel muhasebe sistemi de maliyetlerin stratejik yönetim kararlarında 

kullanılmasında yetersiz kalmıştır. Ürün ile ürünün tükettiği kaynak maliyeti arasındaki 

ilişkiyi daha doğru bir biçimde kurabilen ve yapılacak her faaliyetin işletmeye getireceği 

maliyeti izleyebilen yeni yöntem arayışları sonucunda “Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet 

Yönetimi” (FEDMY) geliştirilmiştir1. 

 

Günümüz hastane işletmelerinde ileri maliyetleme yöntemleri kapsamında olan 

Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yöntemi uygulamalarının önem kazandığı 

görülmektedir. Bu bağlamda, Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yöntemi’nin; daha doğru 

maliyet bilgisi vermesi, verimliliği ve hizmet kalitesini göz ardı etmeksizin maliyet 

etkililiğinin geliştirilmesi, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, faaliyetlerin 

gelişimine olanak tanıması ve işletme yönetimi için stratejik kararlar alınmasına yardımcı 

olması; tüm dünyada hastane işletmelerinin Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yöntemine 

yönelmelerinin temel nedenleri arasındadır. 

 

Hastane işletmeleri, bir canlı varlık ve sistem olarak kendilerine hayat veren bir çevre 

içinde yaşarlar. İşletme ile çevre arasındaki karşılıklı etkileşim ve bağımlılık sebebiyle 

çevrede meydana gelen değişiklikler, işletmeleri de etkilemektedir. Hastane işletmeleri 

yöneticileri, işletmelerinin bugün olduğu gibi gelecekte de yaşayabilmeleri (varolabilmeleri) 

için, işletmeleri etkileyen tüm çevre faktörlerini gözönünde bulundurmalı, çevre ile sıkı bir 

işbirliği ve uyum içerisinde yönetim faaliyetlerini açık sistem anlayışıyla sürdürebilmelidir. 

 

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, hastane işletmelerinde değişimi öğrenmek, 

planlamak ve uygulamak, bir işletmenin uzun vadede yaşamını sürdürmesi ve başarısı için en 

önemli öncelik olarak düşünülmelidir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda 

meydana gelen değişim, işletmelerin birçok açıdan yeniden yapılanmalarını öngörmektedir. 

                                                 
1  Figen Öker, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Üretim ve Hizmet İşletmelerinde Uygulamalar, İstanbul: 

Literatür Yayınları, 2003, s. IX. 
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Bu bağlamda, rekabet ortamında faaliyet gösteren hastane işletmeleri, konumlarını koruyarak 

yaşamlarını devam ettirmeyi ve büyüyerek daha güçlü ve başarılı olmayı hedeflemelidir.  

 

Bu çalışma bir hizmet üretim işletmesi olan hastanelerde faaliyet esasına dayalı 

maliyetlemenin uygulanabilirliği için yapılan bir çalışmadır. Amaç, hastane işletmelerinde, 

stratejik ve ileri maliyet yöntemlerinden biri olan Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme 

Yöntemi’nin bir rekabet silahı olarak rolü, işletme performansına etkisi ve bu yöntemin 

hastane yöneticilerine verecekleri kararlarda yol gösterici olmasını sağlamaktır. 

 

Çalışma, teorik bölüm ve saha araştırması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

Teorik bölüm, ilgili konudaki bilimsel kitap, makale, araştırma, istatistikler, vb. derlenerek 

oluşturulmuştur. Çalışmada mümkün olduğu kadar güncel kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Teorik bölümde işlenen konular muhasebe yönetim disiplini çerçevesinde ele alınmıştır. 

Teorik bölümde ve saha araştırması bölümünde internet ortamındaki  kaynaklardan da önemli 

ölçüde yararlanılmıştır.  

 

Saha araştırması, Hastane İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Faaliyet 

Esasına Dayalı Maliyetleme Yönteminin Rolü Üzerine bir uygulama ve bir ampirik çalışma 

ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Kuramsal analiz ve saha araştırmasına dayalı bu çalışma, dört ana bölümden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde, yapılan çalışmanın önemi, amacı, yöntemi ve çalışmanın 

planı hakkında bilgiler sunulmaktadır.  

 

Birinci bölümde; hastane kavramı, hastane işletmeleri, hastane işletmelerinin 

özellikleri, hastane işletmelerinin fonksiyonları ve hastane işletmelerinin organizasyon yapısı  

ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde; hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi ve maliyet 

muhasebesinin temel kavramları, hastane işletmelerinde maliyetleri etkileyen etmenler, 

hastane işletmelerinde giderlerin sınıflandırılması, hastane işletmelerinde gider yerleri ve 

gider dağıtımı konuları ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. 
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Çalışmanın üçüncü bölümünde; maliyetleme yöntemlerinin genel olarak tanımları 

yapılmıştır. Maliyetleme yöntemleri, geleneksel maliyetleme yöntemleri ve ileri maliyetleme 

yöntemleri olarak incelenmiş ve bu yöntemler kısaca açıklanmıştır. Bu yöntemlerden sadece 

faaliyet esasına dayalı maliyetleme yöntemi ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. 

 

Çalışmanın dördüncü bölümü uygulama kısmı olup, “Hastane İşletmelerinde 

Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yönteminin Rolü 

Üzerine Bir Çalışma” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, Konya’da faaliyette bulunan 

hastane işletmelerinde bir rekabet silahı olarak rolünü, işletme performansına etkilerini ve 

uygulanabilirliğini belirleyebilmek amacıyla Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yöntemi, 

bir uygulama ve anket çalışmasıyla incelenmektedir. 

 

Çalışmanın sonuç ve değerlendirme bölümünde de, kuramsal inceleme ve uygulama 

bulguları doğrultusunda değerlendirmeler yapılmakta ve önerilerde bulunulmaktadır.  

 

Tezin kapsamı şekil 1’de gösterilmiştir. 
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                            Şekil 1: Tezin Kapsamı 

 

 

 

 

 

 
GİRİŞ 

 
“Araştırmanın  

Kapsamı ve Amacı” 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

“Hastane Kavramı ve Hastane 
Kavramına İlişkin Genel 

Bilgiler” 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 
“Hastane İşletmelerinde 

Maliyetler” 

“Hastane İşletmelerinde 
Maliyetleme Yöntemleri  ve 

Rekabet Üstünlüğü Sağlamada 
Faaliyet Esasına Dayalı 

Maliyetleme Yönteminin Rolü” 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 “Hastane İşletmelerinde Rekabet 
Üstünlüğü Sağlamada Faaliyet  

Esasına Dayalı Maliyetleme  
Yönteminin Rolü Üzerine Bir Çalışma” 

SONUÇ 
“Değerlendirme ve 

Öneriler” 



 8 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

HASTANE KAVRAMI ve  

HASTANE İŞLETMELERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

 

 

Bu bölümde; hastane kavramı, hastane işletmeleri, hastane işletmelerinin özellikleri, 

hastane işletmelerinin fonksiyonları ve hastane işletmelerinin organizasyon yapısı  hakkında 

bilgiler verilmiştir.  

 

1.1. HASTANE KAVRAMI ve HASTANE İŞLETMELERİ 

 

İnsan hayatının vazgeçilmez bir unsuru olan, sağlık ihtiyacını karşılamak ve insanlara 

sağlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş sosyal bir organizasyon olan hastane işletmeleri,  

kavramsal bir yapıyla karşımıza çıkmaktadır. 

 

1.1.1. Hastane Kavramı 

 

Günümüzde sağlık sisteminin en önemli bir alt sistemi haline gelen hastaneler, birçok 

karmaşık işlemlerin ortaya konulduğu kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.   Sağlık 

sistemi içerisinde yer alan hastaneler, kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak amacıyla 

çeşitli sağlık üretimi sunan ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacını güden 

işletmelerdir.  

 

Sağlık hizmeti, sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmaları 

kapsamaktadır. Bu bağlamda hastaneler, sağlık sisteminin işlevsel kalmasını sağlayan en 

önemli sağlık kurumlarıdır. Bu sağlık kurumları çeşitli şekillerde tanımlanmaktadırlar: 

 

Hastaneler, "hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını 

kontrol ettirmek isteyenlerin ayakta veya yatarak gözlem, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite 
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edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlardır"2. 

 

Dar anlamda hastane kavramı, “hastaların, doktorlar ve hemşireler tarafından tedavi 

edildiği kurumlardır” 3 . Geniş anlamda hastane kavramı ise, “teşhis, tedavi, gözlem ve 

rehabilitasyon olarak sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi 

gördükleri yataklı kuruluşlar” 4 olarak tanımlanmaktadır. 

 

Sağlık sistemi içerisinde hastaneler, “hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik çok 

çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü, çok sayıda, birbiriyle yakın ilişkide bulunan birimlerden 

oluşan karmaşık sosyo-ekonomik sistemlerdir”5.  

 

Hastaneler; teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini gerçekleştirdikleri için tıbbi bir 

kuruluş, idari ve mali yapılarında ekonomi kurallarının geçerli olması sebebiyle ekonomik 

faaliyetleri yerine getiren bir işletme, barındırdığı sağlık personelinin eğitimi nedeniyle büyük 

bir araştırma kurumu, topluma faydası dolayısıyla topluma hizmet sunan sosyal bir kurum 

niteliğini taşımaktadır6. 

 

İnsanların sağlık ihtiyaçlarını gideren, özel veya resmi sağlık hizmeti üreten yataklı 

sağlık işletmelerine hastane denir.  Sağlık işletmeleri genel ticari işletmeler gibi genel 

kurallarla işletilirler.  Kâr amaçlı değil, hizmet amaçlı toplumsal sorumlulukları vardır7. 

 

Sağlık sistemi içerisinde önemi gittikçe artan bir sektör durumunda bulunan hastaneler, 

devletlerin sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü tüketen hizmet üretim işletmeleri 

olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

                                                 
2 Münevver Menderes ve Korkut Ersoy, “Genel Sistem Kuramı ve Sağlık Sistemi, Hastane Sistemi ve Hasta 

Bakım Alt Sistemi”, (Editör: Hikmet Seçim), Hastane İşletmeciliği (Seçme Yazılar), Derleme, Eskişehir : 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 845, 1995, s. 57. 
3 Rafet Gök, Hastane Maliyet Muhasebesi Kuramları ve Maliyet Analizi, Ankara, 1975, s. 2. 
4  Halim Sözbilir, Hastanelerde Etkenliği Artırmada Yönetime Yardımcı Bir Araç Olarak Maliyet 

Bilgilerinin Kullanılması ve Afyon’da Bir Örnek Olay Çalışması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

1986, s. 8. 
5 A. Ekrem Özkul, Sağlık Sistemleri Planlama ve Kontrolü, Eskişehir: A.Ü. Yayın No: 819, 1994, s.21. 
6 Münevver Menderes, “Hastanelerde Maliyet Muhasebesi Modeli Geliştirme ve Hemodiyaliz Seans Maliyeti 

Örnek Uygulaması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

1990, s. 4. 
7 Cemil Sözen ve Mahmut Özdevecioğlu, Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerinde Yönetim, Ankara: Nobel 

Yayın Dağıtım, 2.Baskı, 2002, s. 40. 
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1.1.2. Hastane İşletmeleri ve Hastane İşletmelerinin Önemi 

 

Hastane organizasyonunun tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, bu işletmelerin 

günümüzde ne kadar çok geliştikleri ortaya çıkmaktadır. Antik Yunan kültürünün 

gelişiminden önce diğer antik uygarlıklarda hastalıklara doğaüstü güçlerin yol açtığına 

inanılmaktaydı. İnsanlar, çaresiz kaldıkları olayları önlemek için hastalıkların tedavisinde 

dinsel törenler, muska, büyü, kurban adama gibi önlemlerden medet ummuşlardır. İnsanlığın 

bilgi üretimi ve bilgi birikimiyle dinsel sistemlerin sınırlılıklarını aşmasıyla, günümüz 

hastanelerinin yani bilimsel tıp kuram ve ilkelerinin uygulandığı kurumların temeli atılmıştır8. 

Batı dünyasında başlangıçta kâr amacı gütmeyen, din, ırk, sosyal sınıf farkı gözetmeyen ve 

gönüllülük temelinde gelişen hastane uygulaması özellikle ABD'de önce dini ayırımlara sahne 

olmuş, daha sonra da paralı hale gelmiştir. 1893'te hastane yataklarını işgal eden hastaların 

çoğunluğu para öder iken, 19. yüzyıl sonunda, hastane giderlerinin üçte bir hastalar tarafından 

ödenir hale gelmiştir9. 

 

Hastane işletmeleri bir hizmet üretim işletmesidir. Burada işletme kavramıyla, “emek, 

sermaye ve diğer üretim faktörlerini planlı, bilinçli ve sistemli bir biçimde bir araya getirip 

mal ve hizmet üretimine yönelen ve amaçlarına ulaşmak için üretim kaynaklarının 

kullanımında ekonomik ve akılcı kararlar alan toplumsal, ekonomik ve teknik bir birim”10 

ifade edilmektedir. 

 

İşletmeleri, ekonomideki işlevlerine ve yöneldikleri belli başlı amaçlarına göre değişik 

biçimlerde sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırmalardan biri de hizmet işletmeleridir.  

Hizmet işletmeleri, hizmet üreten ve pazarlayan her boyuttaki işletmelerdir11. 

 

Hizmet kavramı ile ilgili birçok tanım yapılabilir.  Hizmet, çok basit bir ifade ile bir 

kişi veya kuruluşun bir başka kişi veya kuruluşa sunduğu soyut bir faaliyet veya fayda 

                                                 
8 Şahin Kavuncubaşı,  Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2000, s. 80. 
9 Osman Hayran, “Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve Gelişimi, http://www.merih.net/m1/whaysur12.htm, 

06/07/2007. s. 2. 
10 M. Şerif Şimşek, İşletme Bilimlerine Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1998, s. 31. 

11 K. Albrecht ve R. Zemke, Service America: Doing Business in the New Economy, Dow Jones-Irwin Inc., IL: 

1995, s. 4. 
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şeklinde tanımlanmaktadır12. Hizmet, tüketici ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla meydana 

getirilen ve maddi niteliği olmayan bir üründür13. Hizmet, tüketicilerin mülkiyetle ilişkisi 

olmaksızın satın aldıkları faydadır 14 .  Bir başka tanımda hizmet, zaman, yer, biçim ve 

psikolojik yararlar sağlayan iktisadi faaliyetlerdir15. Hizmet’in en önemli özelliği soyut olması, 

taşınmasının ve depolanmasının mümkün olmamasıdır16.   

 

Hizmet üretim işletmeleri, başkalarının ihtiyacını karşılamak amacıyla öncelikle 

hizmet üretmek ve pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren ekonomik birimlerdir 

17. Hizmet üretimi özellikli bir üretimdir ve bu özellikler hizmet üretimini mamul üreten diğer 

işletmelerden ayırır.  Bunları şöyle sıralamak mümkündür18: 

 Hizmet üretiminde elde edilen çıktılar gayri maddidir. 

 Hizmet üretiminde elde edilen çıktı değişkendir ve standart değildir. 

 Hizmet stoklanamaz. 

 Servis üretimi boyunca müşteri ile sıkı bir ilişkide bulunmuş olunması gerekir. 

 Müşteriye hizmet sağlarken hizmet üretiminin içinde bulunulur. 

 Yetenekler doğrudan tüketiciye satılır. 

 Hizmetler yığın halinde üretilmez. 

 Kişisel başarıya dayalı yüksek personel kararı gerektirir. 

 Servis işletmeleri emek yoğun çalışır. 

 Hizmet üretiminde merkezi yaklaşım söz konusu olmaz. 

 Ölçülerin etkinliği sübjektiftir. 

 Kalite kontrol ilk olarak proses kontrol ile sınırlıdır. 

 Fiyatlandırma çok değişkendir. 

 

                                                 
12 Ertuğrul Tarcan, Hizmet Yönetiminde Kalite ve Müşteri Tatmini Ölçümü, İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Yayınları, 2001, s. 4. 
13  Arthur Kuriloff, John M. Hemphill ve Douglas Cloud, Starting and Managing The Small Business, 

Simgapore: Mc Graw-Hill Edition, 1993, s. 247. 
14 İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Der Yayınları, 6. baskı, 1994, s. 319. 
15 Sıtlı Gözlü, “Hizmet Kalitesinin Kontrolünde İstatiksel Yöntemler”, Verimlilik Dergisi, Sayı: 2, 1995, s. 86.  
16 Richard Norman, Service Management; Strategy and Leadership in Service Business, New York, 1991, s. 

17. 
17 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Yayınları, 5.Baskı, 1998 s. 437. 
18 Süleyman Yükçü, “Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetimi”, İstanbul: XVI. Türkiye Muhasebe 

Kongresi, 11-13 Eylül, 1997, ss.295-296. 
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Hizmet üretim sektörü, “ekonominin fiziksel varlığı olmayan ve tüketiciler veya 

sanayi tarafından üretildiği anda tüketilen iktisadi malların üretildiği sektör” olarak 

tanımlanmaktadır. Hizmet üretim sektörü çıktıları soyut olan endüstriler biçiminde 

tanımlanmakta ve çeşitlilik arz eden, sürekli gelişen, çok boyutlu bir sektör olarak 

değerlendirilmektedir19.  

 

Sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleridir.  Bu işletmelerinin temel özelliği insan unsuru 

ile iç içe olmasıdır.  Bir diğer özelliği ise üretime yönelik diğer işletmelerden farklılık arz 

ederek, soyut ürünlerini somutlaştırarak hizmet sunumunu en üst düzeyde tatmin ederek 

rekabet avantajı sağlamaktır. Sağlık hizmet işletmeleri; sağlık hizmeti vermek ve toplumu 

sağlıklı kılmak amacını gerçekleştirmek üzere, geniş bir alanı kapsayan sağlıkla ilgili mamul 

ve hizmet türündeki her türlü ürünün üretimi, sunumu, istemi ve tüketimi üzerine kurulan 

sistem ve alt sistemler ile bunların içinde yer alan kişi, kurum, kuruluş, statü, ürün ve bunların 

tümünü belirtmek için kullanılan genel ve kapsayıcı bir kavramdır20. 

 Sağlık hizmet işletmeleri, sosyal sistemler içinde karmaşık bir sistem olma özelliğine 

sahip sağlık sisteminin en önemli yapıtaşıdır. Çok sayıda kurum ve kişinin belirli bir 

düzenlilik içinde etkileşimde bulunduğu sağlık sistemi dört alt sistemden meydana 

gelmektedir21: 

 

Üretim Alt Sistemi: Sağlık hizmetlerinin üretimini gerçekleştiren kişi ve kurumları kapsar. 

 

Varlığı Koruma Alt Sistemi: Sağlık sisteminin gereksinim duyduğu finansal ve insan 

kaynaklarını sağlamak ve geliştirmek amacını güden kurumların, sağlık hizmetlerinin 

sunumunun düzenliliğini ve sürekliliğini sağladığı sistemdir. 

 

Destek Alt Sistemi: Değişimlere paralel olarak gerekli faaliyetleri üstlenen, yeni tedavi 

yöntemleri ve araçları geliştiren üniversiteler, tıbbi araştırma merkezleri, biyomedikal 

araştırma merkezleri bu sistemi oluşturmaktadır. 

 

                                                 
19 Mahmut Tekin, Hasan Kürşat Güleş ve Adem Öğüt, Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi, Ankara: Nobel 

Yayın Dağıtım, 2006, s. 212. 
20 A. Erdal Sargutan, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Ankara: 2004, s. 107. 
21 Kavuncubaşı, s. 27. 
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Yönetim Alt Sistemi: Sağlık sisteminin faaliyetlerini yönlendiren ve yöneten Sağlık 

bakanlıkları ve Sağlık Müdürlükleri yönetim alt sistemini oluşturmaktadırlar. 

  

Sağlık hizmet işletmeleri genel bir incelemeye alındığında, üç sektörün sağlık hizmeti 

verdiği görülmektedir22: 

-Folk sektör 

-Popüler sektör 

-Profesyonel sektör 

 

 Folk sektörde hizmet verenler, çeşitli güçlere sahip olduğu sanılan kişiler, ya da 

geleneksel bazı sağlık uygulamaları konusunda bilgili ve becerili olduğu kabul gören 

kişilerdir.  Dünya Sağlık Örgütü, bu sektörü reddetmek yerine incelemek ve sağlık için yararlı 

olabilecek bazı uygulamaların kazanılması gerektiğini önermektedir.  Kırıkçı-çıkıkçılar, 

üfürükçüler, dişçiler, ara ebeleri, bel çekenler, bu sektörde hizmet verenlere örnektir.  Popüler 

sektörde hizmet verenler, sağlık ve hastalık konusunda herhangi bir eğitim-öğretim görmemiş, 

dolayısıyla uzmanlığı olmayan, ancak yaşları ya da hayata ilişkin bilgileri nedeniyle 

kendilerine danışılan kişiler popüler sektörü oluşturmaktadır.  Popüler sektör çok yaygın olup 

hemen hemen herkesin hizmet aldığı bir sektördür. Dünya Sağlık Örgütüne göre, bir 

toplumdaki sağlık hizmetlerinin %70-90'ı bu sektör tarafından verilmektedir.  Profesyonel 

sektör ise, özel bir eğitim-öğretim görerek uzman olan ve uzmanlığı resmi makamlarca kabul 

edilip belgelenen sağlık personelinin oluşturduğu sektördür.  Hekim, hemşire, eczacı, diş 

hekimi, fizyoterapist, ve daha pek çok meslek grubu bu sektörde yer almakta ve mevzuatla 

belirlenmiş sınırlar dahilinde sağlık hizmeti vermektedirler23. 

 

Bir hizmet üretim işletmesi olan hastane işletmesi, “bireyde fizyolojik gereksinimlere 

bağlı olarak ortaya çıkan sağlıkla ilgili sorunların uyumlu biçimde çözümlenerek, onun 

bedensel, ruhsal, sosyal ve çevresel yönden tam uyum içerisinde yaşantısını sürdürmesine 

katkıda bulunan ekonomik hizmet ya da hizmet üreten sosyo ekonomik bir birim” olarak 

                                                 
22 Osman Hayran, “Sağlık Hizmetleri”, http://www.merih.net/m1/wosmhay12.htm, 06/07/2007.  
23 Hayran, s. 1. 

http://www.merih.net/m1/wosmhay12.htm
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tanımlanır24 . Günümüzde teknoloji alanındaki önemli gelişmeler; toplumsal ve ekonomik 

yapıyı değiştirdiği gibi hizmet işletmesi olan hastaneleri de önemli ölçüde etkilemiştir. 

 

Bilimsel bilgilerden teknik araçlara, beşeri unsurlardan teknik unsurlara kadar her 

yönüyle bir sosyal sistem olan hastaneler, insan hastalıklarını tedavi etmek suretiyle sağlık 

hizmeti üretir. Bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele etmek suretiyle halk sağlığının 

korunmasını sağlar. Toplumun sağlık bilgisi ile kültürünün gelişmesine çalışır.  Ayrıca 

hastaneler, bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarını da üstlenmektedir25. 

 

Hastanelerin en önemli amacı, hastayı tekrar eski sağlığına kavuşturmaktır. Bunun 

içinde hastaneler, hastanın fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarına sebep olan hastalıkları tespit 

ederek, etkili tedavi yöntemlerini uygulamak ve bu etkili tedavi yöntemlerini uygulayabilmek 

için yenilikleri takip etmek ve gelişmek zorundadırlar.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1: Hastane Sistemi 

 

                                                 
24  K.Şevket Sayın ve E. Yasemin Yeğinboy, “Hizmet Sağlık İşletmelerinin Verimliliğinin Artırılmasında 

Maliyetlerin Önemi”, (Editör: Hikmet Seçim), Hastane İşletmeciliği (Seçme Yazılar), Derleme, Eskişehir: 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 845, 1995, s. 257. 
25 Asım Mutlu, Sağlık Binaları ve Hastaneler, İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları, No:36, 

1973, s.1. 

 

GİRDİLER 

 
-Hastalar 

-İnsan Gücü 

-Malzeme 

-Fiziksel ve 

parasal kaynaklar 

 

 

SÜREÇLER 

-Doktorlar 

(muayene, tanı, 

tedavi) 
-Hemşireler 

-Hasta Bakıcılar  

-Planlama Hiz. 

-Örgütleme Hiz. 

-Denetleme Hiz. 

 

 

 

ÇIKTILAR 
 

-Hastalar (sağlıklı 

kişi, yarı sağlıklı 

kişi, ölü kişi) 

-Eğitilmiş personel 

-Klinik eğitimler 

-Ar-ge faaliyetleri 

-Sağlık düzeyi 
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Hastaneler, şekil 1.1’de görüldüğü gibi, girdisi insan (hasta) olan, dönüşüm sürecinde 

insanı işleyen (doktor, hemşire v.d.), çıktısı yine insan olan (sağlıklı kişi, yarı sağlıklı kişi, ölü 

kişi) bir alt sistemlerdir.  Hastanenin girdilerini hastalar, insan gücü, malzeme, fiziksel ve 

parasal kaynaklar oluşturmaktadır. Hastanedeki çeşitli hizmet birimlerinin kendi alanlarıyla 

ilgili olarak gerçekleştirdikleri planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme faaliyetlerinin 

dönüştürme sürecinden geçer.  Çıktılar ise, hasta ve yaralıların tedavisi, personelin hizmet içi 

eğitimi, öğrencilerin klinik eğitimleri, ar-ge faaliyetleri ile toplumun sağlık seviyesinin 

yükseltilmesine katkıda bulunulması denilebilir26.   

 

Şekil 1.2: Girdi, Çıktı ve Sonuç Kavramlarının Hastane Hizmetlerine Etkisi 

Kaynak: Sevgi Kurtulmuş, Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, İstanbul: 

Değişim Dinamikleri Yayınları, 1998, s. 238. 

 

 

                                                 
26 Berna Eren, “Hastane Hizmetlerinde Malzeme Yönetimi”, (Editörler: Osman Hayran, Haydar Sur), Hastane 

Yöneticiliği, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri Ltd, 1997, s. 176. 

ÇIKTI 

GİRDİ 

ARZULANAN 

-Tedavi edilen hasta 

sayısı 

-24 saat hizmeti 

-Ortalama kalış 
süresinin 

azaltılması 

ARZULANAN 

-Doktorlar 

-Özel cihazlar 

-Personelin niteliği 

ARZULANMAYAN 

-Enfeksiyon oranı  

-Ölüm Oranı 

-Personel devir hızı 

 

ÖNCEDEN 

BİLİNMEYEN 

-Hastalıklar  

-Acil vakalar 

-Yeni ilaçlar 

-Yeni tedavi yöntemleri 

HASTANE 

Araçlar 

Kaynaklar 
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Hastanelerde şekil 1.2’de görüldüğü gibi, personel, tıbbi teçhizat ve malzeme önceden 

bilinen ve planlanabilen girdilerken, acil vakalar başta olmak üzere hastalıklar ve geliştirilen 

yeni tedavi yöntemleri ile yeni ilaçlar önceden bilinmeleri ve üretim sürecinin planlanmasında 

tahmin edilmeleri mümkün olmayan girdileri oluştururlar. Çıktılar ise arzulanan sonuçlara 

ulaşılmasına katkıda bulunurlar. Kuşkusuz hastane hizmetlerinin arzulanan çıktıları yanında, 

arzu edilmeyen çıktıları da istenmeyen sonuçlar olarak bazen elde edilmektedir27. 

 

Hastanelerin önemi, dört temel sağlık işlevini yerine getirmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Bunlar; tedavi hizmetleri, koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri, 

rehabilite edici sağlık hizmetleri, eğitim ve araştırma hizmetleridir.  Tedavi hizmetleri, 

hastanelerin en temel işlevidir.  Hastaneler, hasta ve yaralılara ayaktan veya yatarak tedavi 

hizmeti sağlarlar.  Bunun yanında koruyucu sağlık hizmeti de sunan hastaneler, toplumun 

sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Hastaneler aynı zamanda eğitim ve araştırma 

kurumlarıdır28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.3: Sağlık Hizmetleri 

 

 

Sağlık hizmetleri sunumu, sağlık sektöründe yer alan tüm kurum ve kuruluşların ortak 

katılımını gerektirmekte ve bu durum sağlık sektörü olarak adlandırılan yapının ortaya 

                                                 
27 Sevgi Kurtulmuş, Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, İstanbul: Değişim Dinamikleri Yayınları, 1998, 

s.239. 
28 Kavuncubaşı, s. 76. 

 

Sağlık Hizmetleri 

Tedavi Hizmetleri Koruyucu ve Geliştirici 

Sağlık Hizmetleri 
Rehabilite Edici 

Sağlık Hizmetleri 

Eğitim ve Araştırma 

Hizmetleri 
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çıkmasını sağlamaktadır29. Sağlık hizmeti görevini yerine getiren sağlık kurumları, üretilen 

temel sağlık hizmetlerine göre şekil 1.3’de özetlendiği gibi sınıflandırılabilir. Bu hizmetler30: 

 

1) Tedavi Hizmetleri 

a) Ayaktan Günübirlik 

i) Özel Muayene 

ii) Hastane Polikliniği 

iii) Hastane Acil Servisi 

iv) Ayaktan Cerrahi Hizmetleri 

v) Evde Bakım 

vi) Diyaliz Merkezi 

b) Yataklı Tedavi Hizmetleri 

 i)  Hastane 

 ii)  Hemşirelik Bakım Merkezi 

 iii) Terminal Dönem Bakım Merkezi 

 

2) Koruyucu ve Geliştirici Sağlık Hizmetleri 

a) Kişiye Yönelik 

i) Sağlık Evi 

ii) Sağlık Ocağı 

iii) Ana Çocuk Sağlık Merkezi 

iv) Revir 

v) Hastane 

b) Çevreye Yönelik 

i) Çevre Sağlık Birimi 

ii) Halk Sağlığı Laboratuarı 

iii) Sağlık Ocağı 

iv) Okul Sağlığı 

v) Gezici Sağlık Birimi 

vi) Hastane 

 

                                                 
29 Hasan Kürşat Güleş ve Musa Özata, Sağlık Bilişim Sistemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005, s.2. 
30 Kavuncubaşı, s. 34. 
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3)  Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri 

a) Rehabilitasyon Merkezi 

b) Hemşirelik Bakım Merkezi 

c) Evde Bakım Merkezi 

 

4) Eğitim ve Araştırma Hizmetleri 

a) Sağlık Eğitim Merkezi 

b) Bilimsel Araştırma Merkezi 

 

Tedavi edici sağlık hizmetleri, hastaların teşhis ve tedavi işlemlerini gerçekleştirmek 

amacıyla yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Tedavi edici sağlık hizmetleri, eczacı, hekim, 

hemşire başta olmak üzere çok sayıda sağlık ve destek personeli tarafından yerine 

getirilmektedir. Tedavi edici sağlık hizmetleri; birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü 

basamak tedavi edici sağlık hizmetleri olarak üçe ayrılır31. Sağlık ocakları, sağlık merkezleri, 

poliklinikler ve dispanserler birinci basamak tedavi merkezleridir.  Devlet hastaneleri, askeri 

hastaneler, kurum hastaneleri ve özel hastaneler tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında 

ikinci basamak tedavi merkezleridir.  Ayrıca özel dal hastaneleri, eğitim hastaneleri ve 

üniversite hastaneleri ise üçüncü basamak tedavi merkezleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

 

Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri, çevreye - topluma yönelik ve kişiye yönelik 

koruyucu ve geliştirici hizmetler olarak incelenebilir.  Bir başka ifadeyle halk sağlığı 

hizmetleri adı altında sunulan hizmetlerdir. Koruyucu sağlık hizmetleri kişilerde hastalığın 

tedavisi ile doğrudan ilgili değildir. Çevre ve hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları, 

radyasyondan korunma, atıkların insan sağlığını etkilemeden yok edilmesi, temiz su temini, 

gıda maddelerinin sağlığa uygun bir biçimde üretiminin sağlanması, hijyen şartlarının 

sağlanması ve salgın hastalıkların önlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır32.  

 

Rehabilite edici sağlık hizmetleri, hastalıktan önce ve sonra hastanın kimseye muhtaç 

olmadan yaşantısını sürdürebilmesini sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Bunun için de 

                                                 
31 Sözen ve Özdevecioğlu, s. 4. 
32  Musa Özata, “Sağlık Bilişim Sistemlerinin Hastane Etkinliğinin Artırılmasında Yeri ve Önemi” (Veri 

Zarflama Analizine Dayalı Bir Uygulama), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2004, s. 7. 
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hastanelerde tıbbi rehabilitasyon hizmetlerini, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerini 

kapsamaktadır.  

 

Eğitim ve araştırma hizmeti, hastaların ve yakınlarının, öğrencilerin ve hastane 

personelinin sağlık konusunda eğitim hizmetini üstlenmektedir.  Ayrıca, hastaneler tıp 

bilimleri alanında araştırmaların yapıldığı merkezlerdir. 

 

Hastane işletmeleri, girdilerini belirli ve zamanlı bir dönüşüm sürecinden sonra 

topluma çıktı olarak sunan sağlık hizmetlerinin açık bir alt sistemidir.  Sağlık hizmeti ve bir 

alt sistemi olan hastane üretim hizmeti özellikli hizmettir. Bu özellikler ve farklılıklar 

şunlardır33: 

 Sağlık hizmetine ne zaman ihtiyaç duyulacağı önceden bilinemez. İhtiyaç 

olduğunda (hastalık) hemen giderilmesi gerekir.  

 Hizmet üretildiği an, tüketilir. Kontrol edilemez, denetlenemez.  

 Hizmeti alan (müşteri-hasta) hizmetin niceliği ve niteliği hakkında bilgi sahibi 

değildir.  Kolaycada bilgilenemez.  Telkine açıktır. 

 Hizmetin alınıp-alınmaması konusunda seçme şansı yoktur. Hemen ihtiyacının 

giderilmesini ister. 

 Hata ve yanlışta çoğunlukla geri dönüş yoktur.  Zaman çok önemlidir.  Bu 

nedenle hiç hatasız hizmet sunulması gerekir. 

 Hizmeti alanların psikolojik yapısı hizmeti doğrudan etkiler. Sağlık kavramı ve 

memnuniyet görecelidir, kişiden kişiye değişir.  

 Sağlık hizmeti, hizmet üretimi sektöründe en pahalı hizmeti oluşturur. 

 Bilim ve teknoloji sürekli olduğu için, hizmetin eşit sunumu zorlaşmaktadır.  

Bu eşitsizlikte hizmeti sunanların farklılığı da bir etkendir. 

 Sağlık hizmetleri çok kişi tarafından, komplike olarak sunulur. 

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

Çünkü bunlar tedaviyi etkiler. 

 Fiziksel şartları, binanın yapısı, mimari özellikleri, kullanımı farklıdır. 

Temizlik ve hijyen kuralları daha önemlidir. 

                                                 
33 Sözen ve Özdevecioğlu, s. 43. 
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 Çalışanların bir kısmı bayandır.  Annelikten kaynaklanan izin ihtiyaçları 

fazladır.  Kreş, servis gibi yan hizmetlere ihtiyaç olur. 

 

1.1.3. Hastane İşletmelerinin Sınıflandırılması 

  

Hastane işletmeleri, karmaşık ve değişken bir yapıya sahip olması yüzünden farklı 

kriter yapısına göre sınıflandırılmaktadırlar.  Hastanelerin sınıflandırılmasında türlerini 

belirlemede bazı temel ölçütler kullanılmıştır.  Hastaların hastanede kalış süresi, tıbbi hizmet 

türü, yatak kapasitesi, coğrafi bölge, hastaların özelliği, hastane hizmetlerinin türü, hastanenin 

mülkiyet ve kontrolü şeklinde bu ölçütler sayılabilir34. Hastaneler genellikle verilen hizmet 

üretiminin türüne göre, yönetim ve kontrol yetkisinin sahipliğine göre ve ortalama kalış 

sürelerine-büyüklülüklerine  göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir35: 

 

 Hastanelerin sınıflandırılması şekil 1.4’de gösterilmiştir. 

 

 

 

                                                 
34Arthur B.Moss ve Diğerleri, Hospital Policy Decision: Practice and Action, New York : G.D.Putnam’s Sous, 

1996, s. 24. 
35 Menderes ve Ersoy, s. 61. 
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Şekil 1.4: Hastanelerin Sınıflandırılması 

 

1.1.3.1. Hizmet Üretim Türüne Göre Hastaneler 

 

Bu türde hizmet veren hastaneler; genel hastaneler, özel dal hastaneleri ve eğitim ve 

araştırma hastaneleridir. Genel hastaneler; genel sağlık hizmeti üreten en az dahiliye, hariciye, 

çocuk, doğum servisleri bulunan hastanelerdir, devlet hastaneleri  bu türden hastanelerdir.  

Özel dal hastaneleri ise, belirli cinsiyet (kadın hastalıkları, doğum ve çocuk), belirli hastalık 

türüyle (kalp damar hastalıkları, kemik hastanesi), sınırlı hizmet veren hastanelerdir. Örneğin, 

kanser hastaneleri, kalp damar hastaneleri, kemik hastaneleri v.b. 

 

 

          

  Yönetim ve Kontrol Yetkisinin  

Sahipliğine Göre 

  Hizmet Üretim  

Türüne Göre 

  Ortalama Kalış Sürelerine- 

Büyüklüklerine Göre 

Genel Hastaneler 

Özel Dal 

Hastaneleri 

Eğitim ve Araştırma 

Hastaneleri 

Kısa Kalış Süreli 

Hastaneler 

Uzun Kalış Süreli 

Hastaneler 

Kamu Hastaneleri 

Özel Hastaneler 

Hayır Kurumları 

Hastaneleri 

Dernek Hastaneleri 
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                   Tablo 1.1: Türkiye'de Hastanelerin Dallara Göre Çalışmaları, 2006 

DALLAR HASTANE SAYISI 

Genel Hastaneler 1.033 

Göğüs Hastalıkları Hastaneleri 23 

Doğum ve Çocuk Hastanesi 73 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri 11 

Kemik Hastalıkları Hastaneleri 3 

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezleri 6 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri 14 

TOPLAM 1.163 

                

                         Kaynak: http://www.saglik.gov.tr/ 04.07.2007. 

 

Eğitim ve araştırma hastaneleri; doktorlara uzmanlık eğitimi ile öğrenci doktorlara uy-

gulama eğitimi veren hastanelerdir.  Bu hastanelerin çoğunluğu üniversitelere bağlı araştırma 

hastaneleridir.  Esas görevleri tıp eğitimi vermek ve ileri düzeydeki sağlık hizmetlerini 

araştırma boyutuyla beraber sunmak olan üniversite hastaneleri, hasta sevk sisteminin en üst 

noktasında yer almakta ve daha alt aşamalarda çözülemeyen sağlık problemlerinin tedavisi 

için halka hizmet vermektedir36. 

 

1.1.3.2. Yönetim ve Kontrol Yetkisinin Sahipliğine Göre Hastaneler 

 

Bu türde hizmet veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olanlar, Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı olanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olanlar, 

Üniversitelere bağlı olanlar, Belediyelere bağlı olanlar, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 

olanlar ve Vakıf ve derneklere bağlı olanlar olarak gruplandırılırlar.  Ayrıca devlete doğrudan 

bağlı olanlar, devlete dolaylı bağlı olanlar ve özel hastaneler olarak da gruplandırılabilir37.  

 

 Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi kurumları istatistik yıllığı 2006 verilerine göre, 

Türkiye’deki hastanelerin 769 tanesi Sağlık Bakanlığı’na, 56 tanesi üniversitelere, 332 tanesi 

özel (dernek, vakıf, azınlık, yabancı ve şahıslara ait), 6 tanesi diğer kamu kuruluşlarına 

(belediye hastaneleri) aittir38. 

 

                                                 
36 Kurtulmuş, s. 248. 
37 Sözen ve Özdevecioğlu, s. 43. 
38http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAC8287D72AD903BEFFB31DDACD1C

E3B0, 04.07.2007. 

http://www.saglik.gov.tr/
http://www.saglik.gov.tr/istatistikler/ytkiy2005/GR1.XLS
http://www.saglik.gov.tr/istatistikler/ytkiy2005/GR1.XLS
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             Tablo 1.2: Türkiye'de Hastanelerin Kurumlara Göre Hizmet Değerlendirmesi, 2006 

KURULUŞLAR HASTANE SAYISI 

Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri 52 

Sağlık Bakanlığı Genel Hastaneleri 717 

Tıp Fakülteleri Hastaneleri 56 

Özel Hastaneler 305 

Belediye Hastaneleri 6 

Dernek ve Vakıf Hastaneleri 19 

Yabancı ve Azınlık Hastaneleri 8 

TOPLAM 1.163 

               

                Kaynak: http://www.saglik.gov.tr/ 04.07.2007. 

 

1.1.3.3. Ortalama Kalış Sürelerine-Büyüklülüklerine  Göre Hastaneler 

 

Bu türde hizmet veren hastaneler, hastaların ortalama olarak otuz günden az kaldıkları 

hastaneler; kısa süreli hastaneler ve otuz günden fazla kaldıkları hastaneler; uzun süreli 

hastaneler olarak sınıflandırılmaktadırlar39. Hastanelerin büyük bir kısmı kısa süreli hastane 

sınıflandırmasına dahilken, akıl ve ruh sağlığı hastaneleri, kemik hastalıkları hastanesi uzun 

süreli hastanelerin başında gelmektedir40.  Büyüklüklülerine göre hastaneler, 25, 50, 100, 200, 

400, 600, 800 ve üstü yatak kapasiteli hastaneler olarak sınıflandırılabilir41. Genel olarak 50-

100 yataklı hastaneler küçük ölçekli hastane, 200-400 yataklı hastaneler orta ölçekli hastane 

ve 600 ve daha üstü yatağa sahip hastaneler büyük ölçekli hastane olarak kabul 

edilmektedirler42. 

 

1.2. HASTANE İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ 

 

 Hastaneler çok geniş bir dış çevre ve diğer sistemlerle etkileşim halinde olan, sağlık 

hizmetleri üreten kurumlardır. Bir hizmet üretim işletmesi olan hastaneleri diğer 

organizasyonlardan ayıran bir takım önemli özellikleri bulunmaktadır. 

 

 

                                                 
39 Kavuncubaşı, s. 79. 
40A. Taylan Altıntaş, “Hastane İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulaması: İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü’nde 

Bir Örnek Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2003, s. 18. 
41 Hikmet Seçim, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 4. 
42 Şahin Kavuncubaşı ve Adnan Kısa, Sağlık Kurumları Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

Yayın No:1778, 2007, s. 69. 

http://www.saglik.gov.tr/
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1.2.1. Hastaneler Hizmet Üretim Organizasyonlarıdır 

 

Organizasyon kavramı, “bireylerin tek başlarına gerçekleştiremeyeceği amaçlarını, 

başka bireylerle bir araya gelerek grup halinde çaba, bilgi ve yeteneklerini birleştirmeleri 

yoluyla gerçekleştirmelerini mümkün kılan bir iç bölümü ve koordinasyon sistemi, yapı” 43 

şeklinde ifade edilebilir. 

 

Blau ve Scott organizasyonları “organizasyonun varoluşundan öncelikle kimin 

yararlandığı” kriterine göre sınıflandırmışlardır44: 

 

1- Yalnızca elemanlarının çıkarını koruyan organizasyonlar (sendikalar, siyasi 

partiler vb.) 

2- Mülkiyet bakımından öncelikle mal sahiplerine yarar sağlayan organizasyonlar 

(bankalar, mağazalar vb.) 

3- Öncelikle müşterilerine yarar sağlayan organizasyonlar (hastaneler,vakıflar vb.) 

4- Kamu yararına faaliyet gösteren organizasyonlar (polis ve itfaiye teşkilatı vb.) 

olarak gruplandırılabilirler45. 

 

Hastaneler, insan hayatının vazgeçilmez bir unsuru olan sağlık ihtiyacını karşılamak 

ve insanlara sağlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş önemli sosyal organizasyonlardır.  Bu 

kuruluşlar, insanın önemli ölçüde duyarlı olduğu sağlık hizmetlerini üretip arz ettiği için diğer 

organizasyonlara göre, toplumda ayrı bir yere sahiptir.  

 

Hastanelerde hizmet sunumunun ve tüketiminin aynı anda gerçekleşmesi, müşteriye 

göre hizmet verilmesini ve müşterinin sunum sürecine katılması sonucunu doğurmaktadır. 

Hastanelerde hizmetler, müşterinin tıbbi gereksinimine göre verilmektedir. Hastaların sağlık 

gereksinimleri farklılık gösterdiğinden verilen hizmetler müşteriye göre farklılaşmaktadır46.  

 

                                                 
43 M. Şerif Şimşek, Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Yenilenmiş 5. Baskı, 1999, s. 28. 
44 Peter M. Blau ve W. Richard Scott, Formal Organizations: A Comparative Approach, San Francisco: 

Chandler Publishing Company, 1962, s. 42. 
45 Seçim, s. 19. 
46 Kavuncubaşı ve Kısa, s. 75. 
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                         Şekil 1.5: Bir Hastane Kuruluşu Sistemi 

                         Kaynak: Chip Caldwell, Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim 

                         (Çev: Osman Akınbay),  İstanbul: Sistem Yayıncılık, 1. Basım, , 1998, s. 53. 

 

Hastane işletmeleri, öncelikle müşterilerine yarar sağlayan hizmet organizasyonları 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  Üretim sürecinde hastalar, hizmet üretim sürecinin girdisi 

olarak hizmet akışına etki etmektedirler.  Hastalar, hastaneye başvururlar ve gerekli tedavileri 

yapılır, uygun teşhis koyulur ve teşhise uygun tedavi uygulanır. Görüldüğü gibi hizmet 

işletmelerinin bir özelliği olan hizmetin üretim ve müşteriye sunumu aynı anda olmaktadır.  

Hastaneler verilen hizmetin her aşamasında ileri teknoloji ürünlerinden faydalandıkları için 

emek yoğun olmaktan öte sabit sermaye yoğun işletmelerdir47.  Bir hizmet kuruluşu olan 

hastanelerin en önemli özelliklerinden biri hastalara verilen tedavi hizmetinin türünü, 

niceliğini ve kalitesini belirleme durumunda olamamalarıdır. Bu durum hastaneleri diğer pek 

çok organizasyondan ayıran önemli bir özelliktir48. 

 

1.2.2.Hastaneler Karmaşık Yapıya Sahip Açık-Dinamik Sistem Organizasyonlarıdır 

  

 Hastaneler karmaşık yapıya sahip, açık-dinamik bir sistem olarak  girdilerini sosyal 

çevreden alan, çıktılarını da sosyal çevreye veren  bir sistem organizasyonudur. 

                                                 
47 Serdar Özkan, “Özel İhtisas hastanelerinde Maliyet Hesaplama Sistemi Önerisi ve Bir Örnek Uygulama”, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, s.8. 
48 Seçim, s. 19. 
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 Hastaneler, karmaşık yapıda faaliyette bulunan organizasyonlardır. Hastane çevresinin 

çok karmaşık oluşu, aşırı iş bölümü ve uzmanlaşma, hizmet yelpazesinin karışıklığı ve 

teknolojik yenilikler hastanelerin karmaşık yapıda olmasının nedenleri olarak sıralanabilirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİL SÜREÇLER                 İKİNCİL SÜREÇLER                   ORTAK SÜREÇLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.6: Hastanelerin Hizmet Karması 

Kaynak: Ümit Şahin, Hastane İşletmeciliği, www.kaliteofisi.com, (15/07/2007), s.140. 

  

Hastanelerde her bir hasta için hizmet üretim süreci Şekil 1.6’da yer verilen hizmet 

öğelerinden bir karma oluşturularak talebe yanıt verilmektedir. Bu durum ise birbiri ile aşırı 
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http://www.kaliteofisi.com/
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işlevsel bağımlı hizmet süreçlerinin sıfır hata hedefine ulaşmaya yönelik olarak bir araya 

getirilmesini gerekli kılmaktadır49.  

 

Sistem kavramı, “ortak bir amaca hizmet etmek için, birden çok şey veya parçaların 

kombinasyonu veya bir araya getirilmesi sonucunda oluşan karmaşık veya bölünmez 

bütündür”50. 

 

Bu tanımda dört önemli öğe vardır: 

1- Ortak amaç 

2- Birden çok bileşen 

3- Bileşenler arası ilişkiler 

4- Bütünlük 

 

Ortak amaç, sistemi oluşturan parçalardır.  Birden çok bileşeni oluşturan bu parçalar, 

birbirini bağlayan bileşenler arası ilişkilerdir.  Bunun sonucunda da ortaya çıkan en önemli 

özellik bütünlüktür. Bu bütünlük içerisinde karmaşık bir yapıya sahip olan sistemlerde, ortaya 

çıkan sorunların çözülmesi amacıyla sistemler alt sistemlere bölünürler. Burada sistem, belirli 

parçalardan oluşan ve parçalar arasında belirli ilişkileri olan, aynı zamanda dış çevre ile 

etkileşim halinde olan bir bütünü ifade etmektedir. 

 

Bir sistem olarak organizasyon, belli bir sonucu üretmek üzere bir araya gelmiş çok 

sayıdaki departman süreçleri ile alt süreçlerin sorunsuz bir biçimde iç içe geçmesi şeklinde 

tanımlanabilir 51 . Her sistemin ortak yönlerinin olmasının yanında farklı yönleri de 

bulunmaktadır. Sistemlerin taşıdıkları özellikler genel veya özel nitelikte bulunabilir.  Her 

sistem başka sistemden oluşan bir çevre içinde bulunmakta ve bir çok alt sistemlerden 

meydana gelmektedir.  

 

Bütün sistemlerin ortak özellikleri vardır.  Ortak özellikler sistemin açık ya da kapalı 

                                                 
49 Ümit Şahin, Hastane İşletmeciliği, www.kaliteofisi.com, (15/07/2007), s. 140. 
50 H. Öner Esen, İşletme Yönetiminde Sistem Yaklaşımı, İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım, 3.Baskı, 1998, s. 

9. 
51  Chip Caldwell, Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim, (Çev: Osman Akınhay), İstanbul: Sistem 

Yayıncılık, 1. Basım, 1998, s. 25. 

http://www.kaliteofisi.com/
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oluşuna göre farklıdır52:  

 

Kapalı Sistem: Dış çevreden gelen uyarılardan etkilenmeyen sistemlere kapalı sistem 

denir. Eğer açık bir sisteme gelen girdiler ve çevreye verilen çıktılar kesilirse, açık sistem 

kapalı sisteme dönüşür. Kapalı sistemlerin en belirgin özellikleri durgun denge ve entropiye 

yönelmeleridir. Entropi, bütün fiziksel sistemlere uygulanabilen bir kavramdır53. 

 

Entropi kavramı, bir düzensizlik ve karmaşa eğilimi veya eyleme dönüştürülemeyen 

enerji olarak tanımlanmaktadır. Sistemde entropinin artması ile düzensizliğe doğru bir gidiş 

başlar ve entropinin doruk noktasında sistem tam düzensizliğe ulaşır54. 

 

Açık Sistem: Dış çevresi ile etkileşimde bulunan sistemlere açık sistem denir. Bir 

başka deyişle çevresinden girdileri kabul eden, bunları çeşitli süreçlerden geçirdikten sonra 

meydana gelen çıktıları çevresine verebilen sistemler açık sistemlerdir55. 

 

Günümüzün ekonomik ve sosyal yapısı, işletmeleri oldukça değişken ve çok yönlü 

çevresel şartlar altında faaliyet göstermek zorunda bırakarak son derece kapsamlı ve 

karmaşık sorunların çözümü ile baş başa bırakmıştır56. Bu durum değişkenler arasında çok 

yönlü düşünmeyi gerektirmiş ve parça yerine bütün, özel yerine genel, dar açılı bakış tarzı 

yerine geniş açılı bakış tarzının ortaya çıkmasına neden olmuştur 57 .  Özellikle hizmet 

işletmelerinin karmaşık yapısı problemlerin sistem yaklaşımı ile çözümünü ve sentezini 

gerekli kılmıştır. 

 

 Dinamik çevre koşulları içinde karmaşık bir yapıda yer alan hastane işletmeleri, 

dinamik  niteliğe sahip bir sistemdir. Bu sistem: sosyal sistemler, çevreye uyum gösterebilen 

sistemler ve açık-dinamik sistemler olarak nitelendirilebilmektedir. Bu sistemde amaç; 

                                                 
52 Ali Ceylan, “Sağlık Kurumlarında İmaj Yönetimi Açısından Web Sayfası Tasarımlarının Kategorik Analizi ve 

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Uygulaması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, s. 67. 
53 Menderes ve Ersoy, s. 47. 
54 Menderes ve Ersoy, s. 48. 
55 Menderes ve Ersoy, s. 48. 
56 Mevlüt Karakaya, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Bilgi Teknolojisi, Ankara: 1994, s. 5. 
57 Özcan Yeniçeri, İşletmelerde Yönetim Organizasyon ve Davranış, Ankara: Tutibay Basım, 1993, s. 57. 
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çözümlerin planlanmasında problemleri daha geniş bir çerçeve içinde ele alarak daha uzun 

süreli ve en iyi çözümü bulmaya yönelik olmasıdır.  

 

 Sistem yaklaşımı açısından hastaneler genellikle sağlık sisteminin alt sistemi olarak 

görülürler. Daha öncede belirtildiği gibi hastane sisteminin girdileri genel olarak ikiye ayrılır. 

Birinci girdi, teşhis ve tedavi amacıyla başvuru yapan bireylerdir. Hasta talebi kontrol 

edilemeyen bir değişken olup, sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel faktörlerle ilişkilidir ve 

genellikle nüfus artışına bağlı olarak artar. Hastane sisteminin diğer girdileri de talebin 

karşılanması amacıyla bulundurulan kaynaklardır. Bu kaynaklar, insangücü, fiziksel 

kaynaklar, malzeme ve parasal kaynaklardır58. 

 

 Hastane sistemleri, kendilerine gelen hizmet taleplerini karşılayabilmek için belirli 

fonksiyonel bölümlere ayrılmışlardır59: 

1- Servisler 

2- Poliklinikler 

3- Destek Birimleri 

4- İdari Birimler 

 

 Sağlık sistemin bir alt sistemi olan hastaneler, temel olarak “hastane yönetimi” ve 

“hastane bakım sistemi” olmak üzere iki alt sistemden oluşmaktadır60.  Hastane yönetim 

sistemi, hastane işlevlerinin ileri düzeyde uzmanlaşmasından kaynaklanan bir organizasyon 

yapısına sahip olması nedeniyle diğer organizasyon yapılarının yönetim anlayış ve 

işlevlerinden bazı farklılıklar taşımaktadırlar 61 .  Hastane bakım sistemi ise, girdi olarak 

hizmet alan hastaların; tetkik, teşhis ve tedavi sürecinden geçmesini ifade etmektedir. Bkz, 

şekil 1.7. 

 

 

 

 

                                                 
58 Kavuncubaşı ve Kısa, s. 13-14. 
59 Kavuncubaşı ve Kısa, s.14. 
60 Menderes ve Ersoy, s. 63. 
61 Özkan, s. 10. 
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          Şekil 1.7: Hastane Sistemi Organizasyonu 

     Kaynak: Bilal Ak, Modern Sağlık ve Hastane Yönetimi Eğitin Notları, Lefkoşa: KKTC Sağlık      

Bakanlığı ve Çözüm Bilgisayar Eğitim Programı, 2006, s. 64. 
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1.2.3.  Hastaneler  Matriks Yapıya Sahip Organizasyonlardır 

  

Matriks organizasyonlar, faaliyet konularının fonksiyon esasına göre bir araya 

getirilerek sınıflandırıldığı bir organizasyonun üstüne proje organizasyonunun monte edilmesi 

suretiyle  ortaya çıkan bir yapıdır62. 

 

 Bu yapı işletmelerde, organizasyon yapısının belirlenmesinde “bölümlere ayırma”, 

işletme ile ilgili çalışmaların gruplara ayrılması suretiyle ödev ve görevlerin oluşturulması ve 

bu ödev ve görevlerin ayrı ayrı kesimlerde toplanarak bu kesimler arasındaki yetki 

ilişkilerinin belirlenişi ve gösterilişi işlemidir 63 . Matriks organizasyonun sorunsuz 

işleyebilmesi için, yöneticilere ait yetki ve sorumlulukların tam olarak belirlenmesi ve bu 

organizasyona ait tutum ve davranışların sürekli geliştirilmesi gerekmektedir.  Bu yapının en 

önemli özelliği, organizasyon elemanlarının iki ayrı üste karşı sorumlu olmalarıdır. 

 

Matriks organizasyonda iki tür yönetici bulunmaktadır; fonksiyonel yönetici ile proje 

yöneticisi.  Fonksiyonel yönetici, işin kimler tarafından, nerede (hangi projede) ve mesleki 

açıdan nasıl yapılacağı konularıyla ilgilenmektedir.  Proje yöneticisi ise, neyin ne zaman ve 

neden yapılacağını belirler. Projede çalışan personel her iki yöneticiye de bağlı 

bulunmaktadır64.  

 

                                                 
62 Hikmet Seçim, “Organizasyon Açısından Hastanelerin Özellikleri”, www.sabem.gov.tr, 07/10/2005. 
63 Oktay Alpugan ve diğerleri, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi”, İstanbul: Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 1987, s. 

159.  
64 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği Yönetici Geliştirme, Organizasyon ve Davranış, İstanbul:  Beta Basım 

Yayın Dağıtım A.Ş., 4. Baskı, 1993, s. 180. 

http://www.sabem.gov.tr/
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            Şekil  1.8: Hastanelerde Matriks  Organizasyon Yapısı 

 

Hastanelerde matriks yapıda faaliyet gösteren organizasyonlarda, tıbbi hizmet, 

hemşirelik v.b. fonksiyonel örgütlenmeyi ifade ederken; tıbbi hizmet sorumlusu başhekim, 

hemşirelik sorumlusu başhemşire, baş diyetisyen, baş eczacı v.b. birer fonksiyonel yöneticidir. 

Herhangi bir hastanın tedavi edilmesi ise bir proje örgütlemesidir ve her hasta, hekim için bir 

projedir 65 . Hekimler, hemşireler, hasta bakıcıları, diyetisyenler, eczacılar v.b. birer proje 

yöneticisidir.  

 

Hastanelerde matriks organizasyon yapısının kullanılması, aşırı işbölümü ve 

uzmanlaşmaya gitmiş olan bu karmaşık organizasyonlarda bölümler arası haberleşme ve 

koordinasyonu sağlaması açısından son derece önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Hüseyin Mert, “Hastane İşletmelerinde Maliyetleme ve Örnek Uygulama”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, s. 15. 
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1.2.4.  Hastaneler Kesintisiz Hizmet Veren Organizasyonlardır 

 

 Hastaneler, 24 saat hizmet veren organizasyonlardır. Hastaneler acil hasta gelmesi 

durumunda hazır bulunmak ve kısa-uzun süreli kalışlarda bir kısım hastayı gece-gündüz 

sürekli gözetim altında tutmak zorundadırlar. 

 

 Bu durum özellikle ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve klinik hizmetlerin, 

hastanelerin kaliteye yönelik olarak sıfır hata amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için günün her 

saatinde aynı kalitede hizmet sunumunu gerekli kılmaktadır66. 

 

1.2.5. Hastaneler Kamusal Otorite ve Toplumsal Baskı Grupları ile Karşılıklı 

Etkileşimde Bulunan Organizasyonlardır  

  

 Hastanelerde sunulan hizmetler, tüm uluslarca anayasal bir hak olarak güvence altına 

alınan ve kamusal otorite ve toplumsal baskı grupları ile karşılıklı etkileşim halinde bulunan 

bir özelliğe sahiptir.  

 

1.2.6. Hastaneler Şehir Yaşantısına Sahip Organizasyonlardır 

 

Hastanelerde diğer işletmelerde görülmeyen bir personel yapısı ve farklı birimler söz 

konusudur. Bazı hastanelerin nüfusu 3000 nüfuslu kasaba çapındadır ve buralarda bir şehir 

yaşantısı söz konusudur. Çünkü hastanelerde PTT, banka, çiçekçi, kafeterya, büfe ve kantinler, 

polis, mescit, cami, berber, ayakkabı boya salonu,kreş, dershane, dernek, gönüllüler birliği, 

TV-video odaları, konferans, film ve konser salonları bulunmaktadır67. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Şahin, s. 13. 
67 Bilal Ak, Modern Sağlık ve Hastane Yönetimi Eğitin Notları, Lefkoşa: KKTC Sağlık Bakanlığı ve Çözüm 

Bilgisayar Eğitim Programı, 2006, s. 78. 
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1.3. HASTANE İŞLETMELERİNİN FONKSİYONLARI (Üretim Süreci) 

 

Hastaneler birer hizmet üretim işletme çeşididirler. Hastane işletmeleri genel işletme 

kural ve ilkelerini sağlık hizmetlerinin farklılaşan ve uzmanlaşan  bilgilerini de dikkate alarak 

uygulayan bir işletmecilik disiplinidir68. 

 

Hastane işletmelerinin yerine getirdiği fonksiyonlar genel olarak; üretim, pazarlama, 

finansman ve yönetim olarak ele alınmaktadır. Hastane işletmelerinin özel fonksiyonları bir 

başka deyişle hastane işletmelerinin amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken hizmetler 

bir süreç olarak aşağıda yer alan başlıklar altında incelenebilir: 

 

1- Tıbbi Hizmet Üretim Fonksiyonu  

2- İdari Hizmet Fonksiyonu  

3- Mali Hizmet Fonksiyonu  

4- Teknik Hizmet Fonksiyonu  

5- Eğitim ve Araştırma Hizmet Fonksiyonu  

6- Sosyal Hizmet Fonksiyonu 

 

 

 

                          

 

 

                                   

                                  

                                   Şekil 1.9: Hastane İşletmelerinin Fonksiyonları 

 

                                                 
68 Ak, s. 69. 
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1.3.1. Tıbbi Hizmet Üretim Fonksiyonu 

 

Genel olarak hastanelerin var oluş nedeni olan bu temel fonksiyon, hasta ve yaralıların 

tedavi ve bakımı ile ilgili her türlü tıbbi hizmet ve faaliyeti kapsamaktadır. Tıbbi hizmet 

üretimini tıp doktoru ünvanına sahip kişiler ve teşhis ve tedavi faaliyetlerine yardımcı olan 

kişiler gerçekleştirmektedirler. Tıbbi hizmet üretim süreci,  hasta ve yaralıların, hastalıktan 

şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin ayakta veya yatarak 

gözlem, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmeleri sürecini ifade etmektedir.  

 

1.3.2. İdari Hizmet Fonksiyonu 

 

  Hastanelerde tıbbi tedavi hizmetlerinin etkin yürütülmesi için gerekli olan bütün idari, 

mali, teknik, eğitim ve diğer hizmet personelinin, hastane amaçlarını gerçekleştirmek üzere 

tüm yönetim organizasyon faaliyetlerini ifade etmektedir.  

 

1.3.3. Mali Hizmet Fonksiyonu 

 

Hastanelerin üretim sürecinde mali hizmet  fonksiyonu hastanelere ayrılan kaynakların 

daha etken kullanımını sağlar.  Resmi veya özel tüm hastane faaliyetlerinin belirli bir maliyeti 

vardır.  Bu nedenle hastaneler, bu maliyeti karşılamak için gelir sağlamak durumunda olmakla 

birlikte, malzeme alımından, çalışanların ücret ve maaşlarına kadar çeşitli harcamalarda 

bulunur.  İşte hastanenin tüm gelir ve giderlerle ilgili iş ve işlemleri “mali hizmet fonksiyonu” 

kapsamında değerlendirilmektedir69. 

 

 1.3.4. Teknik Hizmet Fonksiyonu 

 

Teknik hizmet fonksiyonu, bina, malzeme, araç ve gereçlerin temini ve bakımı ile 

ilgili tüm görevleri kapsamaktadır.  Hastane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi 

bakımından teknik hizmet fonksiyonu önemli bir yere sahiptir. Özellikle günümüzde 

                                                 
69 Mahmut Özdemir, “Türkiye’de Hastaneler İçin Yeni Bir Organizasyon Modeli”, 

http://mahmutozdemir.com/mahmutozdemir/2007/03/01/turkiyede-hastaneler-icin-yeni-organizasyon-modeli-

ihtiyaci, 01/03/2007. 
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teknolojik gelişmeler sonucunda  ortaya çıkan pek çok yeni teknolojik araçlar ve elektronik 

cihazlar, hastanelerde teknik hizmetlerin önemini artırmıştır.  

 

 

1.3.5. Eğitim ve Araştırma Hizmet Fonksiyonu 

 

Hastanelerde eğitim fonksiyonu; tüm personele görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri 

ve mesleki uzmanlığı kazandırmaya yönelik eğitimlerdir.  

 

Üniversitelere bağlı araştırma hastanelerinde temel bir görev olan eğitim ve araştırma 

faaliyetleri (tıbbi ve idari), tüm personelin mesleki yönden eğitilip yetiştirilmesini sağlar. 

Hastaneler, sağlık sektörü için ar-ge fonksiyonunu yerine getirirken ayrıca akademik eğitim, 

öğretim ve araştırmanın yanında tıp öğrencilerinin ve hemşirelerin de bilgilerini 

uygulayabildikleri ve tecrübe kazandıkları kurumlardı 70 . 

  

1.3.6. Sosyal Hizmet Fonksiyonu 

 

 Bir toplumdaki sağlık belirtileri, özellikle insan mutluluğunun ana kaynağını teşkil 

eden sağlıklı olma halini yansıtan temel belirtilerdir. Kişinin ve toplumun sağlığının korunup-

geliştirilmesi için kişiye ve çevreye yönelik olarak alınacak tedbirlerin tümünü ifade eder. Bu 

hizmetlerin maliyeti düşük, etkisi yüksek olup tipik birer kamu ekonomisi üretimi olarak kabul 

edilirler71 .  

 

Hastane işletmeleri, toplumun sağlık seviyesini ve bilincini yükseltmek amacıyla da 

hizmet sunmaktadırlar. Sosyal hizmet fonksiyonuna göre, sosyal bir varlık olan hastaya 

sadece tıbbi hizmet fonksiyonu vererek değil, ailesi, çevresi, psikolojik, sosyal ve ekonomik 

durumları da dikkate alınarak hizmet verilmektedir. Ayrıca hastanelerin özellikle de yataklı 

tedavi kurumlarının bir turizm işletmesi gibi hastalarına otelcilik hizmeti sunmaları da bir 

sosyal hizmet fonksiyonu olarak nitelendirilebilir. 

 

                                                 
70 Mahmut Özdemir, Sistemler Yaklaşımı Açısından Hastane Organizasyonu ve Yönetimi, Erzurum: Atatürk 

Üniversitesi Yayınları No:649, 1988, s. 26. 
71 Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş, İstanbul: Filiz Kitabevi, Üçüncü Baskı, 1981, s. 297. 
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1.4. HASTANE İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPISI 

Günümüzde hastaneler; tedavi ve tıbbi bakım fonksiyonlarının yanısıra, hekimlerin ve 

yardımcı sağlık personelinin eğitimi, tıbbi araştırma ve toplum sağlığı gibi bir kuruluş, 

ekonomik bir işletme, doktor ve diğer personeline eğitim veren bir eğitim kurumu, bir 

araştırma birimi, birçok meslek gruplarından kişilerin çalıştığı bir örgüt, sosyal bir kurum ve 

çoğunluğu kamu kuruluşu niteliğinde olan hizmet işletmeleridir72.  

Hastane organizasyon yapısı; hastanede görev, yetki ve sorumlulukların hiyerarşik 

dağılımı anlamına gelmektedir. Organizasyon yapısı, hastanenin temel yönetim organlarını ve 

bu yönetim organlarının otorite ilişkilerini yansıtmaktadır73.  

Hastaneler iç ve dış kaynaklardan sağlanan imkanlarla etkinliklerini ve gelişimlerini 

sürdürürler. Amaç ve görevlerine göre bölünmüş bir hastanede, hastanelerin verimli bir 

şekilde faaliyet gösterebilmesi için; hastane hizmetlerinin iyi bir yönetim yapısına sahip 

olması,  nitelikli ve yardımcı tıp, mali, idari ve destek personel kadrosuna, yeterli araç gereç 

ve tıbbi cihazlar ile diğer fiziksel ve insan gücü kaynaklarına ihtiyaç vardır. 

Bugün uluslararası düzeyde en gelişmiş sağlık sistemlerine sahip bulunan ABD, 

İngiltere, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde, çağdaş hastane yönetim anlayışının bir 

gereği olarak hastaneler; "Başhekim", "Hastane Başmüdürü", ve "Başhemşire" den oluşan bir 

yönetim ekibi tarafından; 

o Tıp Hizmetleri,  

o Yardımcı Tıp Hizmetleri,  

o Hemşirelik Hizmetleri ve İdari-Mali Destek Hizmetler  

şeklindeki yoğun bir işbölümü sonucunda uzmanlaşmaya gidilmek suretiyle çağdaş işletme 

yönetimi esas ve ilkelerine göre yönetilmektedirler74.  

                                                 
72 Hüseyin Özgen, “Çağdaş Hastane Yönetim Anlayışı ve Türkiye’deki Uygulamalar”, (Editör: Hikmet Seçim), 

Hastane İşletmeciliği (Seçme Yazılar), Derleme, Eskişehir : Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 845, 1995, s. 

73. 
73 Rowland, Howard S., Rowland Beatrice L., Hospital Management: A Guide to Departments, Maryland: 

Apsen Publication,1994, s. 32. 
74 Özgen, ss.73-76.  
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 Sağlık hizmetleri, çeşitlilik göstermesi ve insan hayatının kalitesi ile doğrudan ilişkili 

olması nedeniyle yönetim açısından özellikleri olan bir alandır. Sağlık hizmetlerinin yönetimi, 

insan sağlığı konusunda olduğu kadar, sosyoloji, psikoloji, iletişim, insan kaynakları, işletme, 

muhasebe, hukuk, ekonomi gibi alanlarda da bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektirmektedir75. 

 Hastaneler, Mintzberg’in sınıfladığı beş farklı yapıdan “profesyonel bürokrasi” olarak 

adlandırılan organizasyon yapısına uygunluk gösterirler. Çekirdek kısmın görevi çok 

karmaşıktır ve sadece uzun yıllar eğitim almış profesyoneller, yani doktorlar tarafından 

çalıştırılabilir. Aynı zamanda hastaneler müşteri işleyen organizasyonlardır. Sistem 

yaklaşımından bilindiği üzere, hastanenin girdisi insan (hasta), dönüşüm sürecinde insanı 

işleyen insan (doktor), çıktısı yine insan (sağlıklı kişi)’dır76. 

Günümüzde teknolojik,  ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeler hastane 

işletmelerinin organizasyon yapılarını da önemli derecede etkilemiştir. Hastanelerde 

organizasyon yapıları, işletmenin büyüklüğüne, faaliyetlerine ve amaçlarına göre 

değişebilmektedir. Geleneksel olarak hastane işletmelerinde organizasyon yapısı 

merkezileşmiş bir yapıdır.  Ancak son yıllarda, hastane işletmelerinin gelişmesinden dolayı 

yönetim, merkezileşmiş yapıdan çok sorumluluğun dağıtıldığı adem-i merkeziyet yapısını 

benimsemiştir.  

 

Günümüzde, bilgi çağının gereklerine ve koşullarına uygun olarak, yeni organizasyon 

yapıları oluşmuştur. Karmaşık yapıya sahip olan hastanelerde, bu yapının yeni koşullara göre 

oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Klasik anlamda hastane organizasyon yapıları 

sağlık hizmetlerinin niteliklerinin değişmesine paralel olarak büyük ölçüde değişmek zorunda 

kalmıştır. Sağlık hizmetlerinin üretimi ve sunulması hastane yönetiminde kalmak üzere, 

yardımcı ve destek hizmetler, tedarikçi dış firmalara verilmektedir. Bu da hastane 

organizasyon yapısının yeniden oluşumunu gerekli kılmaktadır77. 

 

 Çağdaş yönetim yapısına sahip işletmelerin ve özellikle de hastane işletmelerinin 

günümüz şartlarında rekabet edebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için mutlaka 

                                                 
75 Osman Hayran, “Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi”, http://www.merih.net/m1/wosmhay15.htm, 06/07/2007. 
76 Berna Eren, “Bir Hekim Organizasyonu Olarak Hastane”, http://www.merih.net/m1/wberner21.htm, 

06/07/2007. 
77 Özdemir, http://mahmutozdemir.com 

http://www.merih.net/m1/wosmhay15.htm
http://www.merih.net/m1/wberner21.htm
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değişmeleri gerekmektedir. Bu değişimi de teknik bilgi ve becerilerle donatılmış, dinamik, 

değişimlere direnmek yerine onlara uyum sağlayabilen, insanlar arası ilişkileri iyi bilen ve 

bilgi ve karizması ile stratejik kararlar alabilecek düzeyde fikri yeteneğe sahip yöneticiler ve 

organizasyonlar yerine getirebilirler.  

Örnek bir hastane organizasyon yapısı şekil 1.10’da gösterilmiştir. 

 

                                   

          Şekil 1.10: Hastane Organizasyon Yapısı 

Kaynak: Şahin Kavuncubaşı ve Adnan Kısa, Sağlık Kurumları Yönetimi, Eskişehir:  

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1778, 2007, s. 101. 

 

Bir hastane organizasyonunda, üç temel yönetim organı bulunmaktadır; yönetim 

kurulu, tıp hizmetleri organizasyonu ve hastane idari organizasyonu. Hastane 

organizasyonunda, pay sahiplerinin temsil edilmesini, eşgüdüm ve dengelemeyi sağlayan, 

hastanenin tüm faaliyetlerinden ve hastanenin mal varlığı yönetiminden sorumlu en üst organ 

hastane yönetim kuruludur. Tıp hizmetleri organizasyonu, doktorluk faaliyetleri ile ilgili 

başhekimlik gibi yönetsel organları ve yürütme komitesi gibi resmi komiteler bütününü 

Tıp Hizmetleri  
Direktörü 

Hemşirelik  
Hizmetleri  
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Kan ve Kan Ürünleri Komitesi 
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Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
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oluşturmaktadır. Hastane idari organizasyonu ise, tıp, yardımcı tıp ve hemşirelik hizmetleri 

dışındaki hizmetlerin tümünü barındıran ve hastane müdürünün sorumluluğunda organize 

edilen yönetim organıdır78. 

 

Son yıllarda, özellikle hastane işletmelerinde verilen sağlık hizmetlerinde ve 

organizasyon yapılarında hızlı bir değişim gözlemlenmektedir. Sayıları hızla artan hastane 

işletmeleri, sunulan hizmetin kalitesi ve maliyetiyle birbirleriyle rekabet etmektedir. Bu 

nedenle, hastane yöneticileri ve organizasyonda görev alan tüm bireyler, değişime karşı 

koyabilmek amacıyla ve hastane işletmelerinin geleceğini şekillendirmek için, yönetim-

organizasyon biliminin ilkelerine dönük olarak kendilerini yenilemektedirler79. 

 

 

 

                                                 
78 Kavuncubaşı ve Kısa, s. 102. 
79 H.Erdin Gündüz ve Diğerleri, (Editör: Kerim Banar) ,Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi, Eskişehir: 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1414, 2007, s. 6. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYETLER  

 

  Bu bölümde; hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi ve maliyet 

muhasebesinin temel kavramları, hastane işletmelerinde maliyetleri etkileyen 

etmenler, hastane işletmelerinde giderlerin sınıflandırılması, hastane işletmelerinde 

gider yerleri ve gider dağıtımı konuları hakkında bilgiler verilmiştir. 

 

2.1. HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ ve MALİYET 

MUHASEBESİNİN  TEMEL KAVRAMLARI 

 

 Hastane işletmeleri için maliyet muhasebesi komplekstir ve faaliyet gösterilen  

çevre sürekli değişim içindedir80. Hastane sektöründe başarılı olmak için anahtar 

faktör entegre bilgi sistemlerinin gelişimi ve bu sistemlerin en önemli parçası olan 

çok iyi kurulmuş bir maliyet muhasebesi sistemidir 81 . Hastane işletmelerinde 

kompleks ve dinamik bir yapıya sahip olan maliyet muhasebesi bu kısımda 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

2.1.1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları 

  

 Maliyet muhasebesi, “Bir işletmede üretilen mal ve hizmet birimlerinin elde 

edilmesi ve bunların alıcılara ulaştırılıp paraya çevrilmesi için, işletmenin yaptığı 

fedakarlığın parasal ölçüsünü gösteren maliyetlerin hangi giderlerden oluştuğunu  

belirleyen, söz konusu giderleri, türleri, fonksiyonları ve gider yerleri bakımından 

hesap planındaki sınıflandırma doğrultusunda kaydedip izleyen, bu bilgilerin 

inceleme ve yorumunun yapılmasına imkan verecek raporların hazırlanmasını ve 

                                                 
80 Kathleen Carey ve James F. Burgess, “Hospital Costing: Experience From The VHA”, Financial 

Accountability&Management, 16 (4), Nowember, 2000, s.294. 
81 Koji Tanaka, Junzo Sato ve Jinqiu Guo “Cost Accounting by Diagnosis in a Japanese University 

Hospital”, Journal of Medical Systems, Vol. 28, No: 5 , October, 2004, s.438. 

http://www.springerlink.com/content/104921/?p=34802346fbc74804a6b236a0092ad871&pi=0
http://www.springerlink.com/content/pb18et3am90a/?p=34802346fbc74804a6b236a0092ad871&pi=0
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maliyetlerin kontrolünü amaç bilen işlemler bütünüdür”82 biçiminde tanımlanmıştır.  

Bir başka tanımda maliyet muhasebesi, “maliyet türlerinin, oluş yerleri ve ilgili 

oldukları mamul ve hizmet cinsleri bakımından saptanmasına ve izlenmesine yarayan 

bir hesap ve kayıt düzenidir”83 şeklinde tanımlanmıştır. 

 

 Maliyet muhasebesi tarafından üretimi gerçekleştirilen bilgiler aşağıdaki 

amaçların yerine getirilmesini sağlamaktadır84: 

 

- Birim maliyetlerin belirlenmesi 

- Gider kontrolünün sağlanması 

- Planlamanın yapılması 

- Özel amaçlı kararlara yardımcı olunması 

 

Maliyet muhasebesinin en temel amacı, işletmenin üretim konusunu oluşturan 

mamul veya hizmetlerin maliyetlerini mümkün olduğunca sağlıklı bir biçimde 

saptayabilmektir 85 .  Mamul ya da hizmet maliyetlerinin sağlıklı bir biçimde 

belirlenmesi, gerek satış fiyatının belirlenmesinde gerekse de finansal tablolarda yer 

alacak olan maliyet ile ilgili bilgilerin oluşturulması açısından önemlidir.  Maliyet 

muhasebesi, gider konusunda işletmeyi bilgilendirir ve giderlerin incelenmesi ve 

analizi için gerekli verileri sağlar.  Gider kontrolünün sağlanması ise, giderlerin 

planlanması ve izlenmesi ile yerine getirilmektedir.  Bir planlama aracı olarak 

maliyet muhasebesi, ileriye dönük tahminlerde bulunmak anlamına gelmektedir. 

İleriye dönük tahminlerin yapılabilmesi için bazı veri ve bilgilere ihtiyaç vardır86.  

Bu ihtiyacı karşılayan  planlama aracı maliyet muhasebesidir. Ayrıca maliyet 

muhasebesi, karar vermede kullanılacak bilgilerin üretimini gerçekleştirerek, çıktıları 

                                                 
82 Nalan Akdoğan, Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ankara: 

Cem Web Ofset, 4. Baskı, 1998, ss. 5-6.  
83 Nasuhi Bursal ve Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulama,İstanbul: Der Yayınları,  

4. Basım, 1992, s. 14 
84 Mevlüt Karakaya, Maliyet Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2004, s. 9. 
85 Charles Hongren, M.Srikant Datar ve George Foster, Cost Accounting-A Managerial Emphasis, 

New Jersey: Eleventh Edition, Prentice Hall Co., 2003. 
86 Selçuk Uslu, Planlama ve Kontrol Açısından Maliyet Muhasebesi, Ankara, 1991, s. 6. 
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işletmede alınacak kararlara yardımcı olmaktadır87.  

 

2.1.2. Hastane İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi ve Önemi  

 

Hastane işletmeleri, hizmet üretimini yapan ve sunan hizmet üretim 

işletmeleridir.  Hastane işletmelerinin ana faaliyet konusu, diğer türdeki işletmelerin 

aksine mal veya mamul satışı veya üretimi değil, hizmetin üretimi ve hizmet 

üretiminin çıktılarının müşteriye sunulmasıdır.  Hastanelerde hizmet üretim 

maliyetine ilişkin bilgilerin üretim süreci, maliyet muhasebesinin konusunu 

oluşturmaktadır.   

  

Sağlık sistemi içerisinde önemi gittikçe artan bir sektör durumunda bulunan 

hastaneler, sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü tüketen hizmet işletmeleri 

olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Hastaneler sağlık sistemi içerisinde hastane 

hizmetini en sağlıklı biçimde hesaplayabilmek için maliyet muhasebesi 

organizasyonuna ihtiyaç duyarlar88.  

 

                 

Şekil 2.1: Hastane İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi 

 

Hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi; maliyet bilgilerini uygun, 

zamanlı, doğru ve güvenilir bir biçimde hesaplayan, gider kontrolünü sağlayarak 

hizmetin daha düşük maliyetle üretilmesini sağlayan, geleceğe dönük olarak işletme 

                                                 
87 Rüstem Hacırüstemoğlu, Maliyet Muhasebesi, İstanbul, 1995, s. 8.  
88 Carey ve Burgess, ss. 294-295. 
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ile ilgili amaçların ve bu amaçlara ulaşılmasında izlenecek yolu belirleyen, hizmet 

üretiminde hastane ile ilgili özel kararların alınmasını sağlayan bir işlemler 

bütünüdür. 

 

Hastanelerde maliyet muhasebesinin üreteceği maliyet bilgileri, hastane 

yönetimine birçok faydalar sağlayacaktır.  Bu faydalar aşağıdaki gibi sayılabilir89: 

 

Maliyetlerin Departman Bazında Yönetimi: Hastane işletmelerinde, 

maliyetlerin departmanlar bazında belirlenmesi, bir yandan hastanelerin maliyet 

hesaplama sisteminin önemli bir parçası olurken diğer yandan da departmanlar 

bazında standartların belirlenmesine, departmanlar bazında bütçelemenin 

yapılmasına, departman elemanlarının performanslarının ve verimliliklerinin 

ölçülmesine kadar uzanan çalışmalara olanak verir. 

Fiyatlandırma Kararları:Hastane işletmelerinde hizmet üretiminin 

fiyatlandırılmasın da tespit edilen fiyatın kabul edilmesi ya da edilmemesi kararı ile 

karşı karşıya kalan işletmenin bu kararda kullanacağı en önemli silah maliyet 

bilgisidir. 

 

Stratejik Planlama: Özellikle hastane işletmelerinde maliyetlere yönelik artan 

önemin ardından, her bir müşteri veya hizmetin karlılığını tayin etmek için kalite, 

maliyet ve zaman üçgeninde tıbbi ve diğer hizmetlerin, teknolojinin , personelin 

seçiminde maliyet muhasebesinin gerekliliği tartışılmazdır. 

 

Hekimlerin Yönetimi: Hastane işletmelerinde hizmet çeşitliliğini, kalitesini, 

rekabet gücünü ve finansal olarak güçlü olmasını belirleyen ana etmen; teknoloji ve 

bu teknolojiyi kullanarak hizmet üretimini gerçekleştirecek olan hekimlerdir. 

Hastane sistemi içerisinde süreç bölümünde hizmet sunan hekimler, süreci başlatan 

maliyet aktörleri olarak maliyet muhasebesi içerisinde önemli bir yere sahiptirler. 

Maliyetler açısından belirli standartları ortaya koyabilen maliyet muhasebesi, süreç 

                                                 
89  Serdar Özkan, “Özel İhtisas Hastanelerinde Maliyet Hesaplama Sistemi Önerisi ve Bir Örnek 

Uygulama”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2000, ss. 19-26. 
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içerisinde hekimlerin yönetimi konusunda yöneticilere oldukça yararlı bilgiler 

sağlayabilmektedir. 

 

Kârlılık Analizleri: Hastane işletmelerinde maliyet bilgisi ile sağlanan kârlılık 

durumu, bir bütün olarak hastanenin toplam kârlılığını, departmanlar bazında 

kârlılığını, hizmet türü bazında kârlılığını, hekim bazında kârlılığını ve hasta bazında 

kârlılığını tespit etmektedir. 

 

Hastane işletmelerinde yukarıda sayılan faydaların gerçekleşmesi şüphesiz 

işletmenin üretim süreçlerine uygun ve maliyetler hakkında güvenilir bilgiler 

sağlayacak bir maliyet muhasebesi sisteminin kurulmasına bağlıdır. Özellikle hizmet 

üretim işletmelerinden biri olan hastane işletmelerinin karmaşıklığı ve farklılığı 

maliyet muhasebesi uygulama gereğini sadece planlama, kontrol ve başarının 

ölçümlenmesinde  değil, ülke çapındaki makro kararlar için de önemle ortaya 

çıkarmıştır90.  

 

2.1.3. Hastane İşletmelerinde Maliyet Muhasebesinin Amaçları 

  

 Hastane işletmelerinde, hizmet üretiminin maliyetinin bilinmesi maliyet 

muhasebesinin temel amaçlarından birisidir. Hastane işlemeleri, sağlık hizmet 

üretimini en düşük maliyetle üreterek maliyetleri azaltmakta ve de faaliyetlerin ve 

yatırımların devamı için yeterli kâr elde etmektedirler.  

 

Hastane işletmelerinde maliyet muhasebesinin diğer amaçları şöyle 

sıralanmıştır91: 

 

- Hastane ücretlerinin saptanması ve mevcut ücretlerin değerlendirilmesi 

                                                 
90 Christian Ernst ve Andrea Szczesny, “Cost Accounting Implications of Surgical Learning in the Drg 

Era-Data Evidence From a German Hospital”, 

http://www.fachverlag.de/sbr/pdfarchive/einzelne_pdf/sbr_2005_april-127-166.pdf, 16/01/2007. 
91  Oktay Alpugan ve Vasfi Haftacı, “M.S.U.G.T.’ne Göre Hastane İşletmelerinde Maliyet 

Hesaplarının İşleyişi”, I. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Aydın: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1994, s. 278. 

http://www.fachverlag.de/sbr/pdfarchive/einzelne_pdf/sbr_2005_april-127-166.pdf
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- Devletin ve sağlık kuruluşlarının hastane işletmelerine yapacakları ücret 

ödemelerinin belirlenmesi 

- Mali raporların hazırlanması 

- Hastane giderlerinin denetlenmesi 

- Yönetsel kararların alınması 

 

2.1.4. Hastane İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Kavramları 

2.1.4.1. Maliyet Kavramı 

 

 Maliyet, “bir mal veya hizmetin edinilmesi için, o dönem içinde yapılan 

harcamalarla, daha önceki dönemde yapılan harcamalardan o mal ve hizmetin 

edinilmesinde katlanılan fedakarlıkların parasal tutarıdır”92.  Maliyet kavramı, her 

türlü işletme için söz konusu olup maliyet muhasebesinde maliyet, genellikle üretim 

faaliyeti sonucunda elde edilecek olan mamul ya da hizmetler için katlanılacak olan 

fedakarlıkların parasal tutarını ifade etmektedir. Burada mamul ya da hizmet için 

katlanılan fedakarlıklar, yönetim kararlarında değişik amaçlar için değişik bilgileri 

ifade edebilirler. Bu durumda farklı amaçlar için farklı maliyetler söz konusu olabilir 

ve bunlar literatürde ”maliyet nesneleri” 93  olarak ifade edilmektedirler. Maliyet 

nesnesi, maliyeti ayrı hesaplanmak istenen bir mal veya hizmet olabilir94.  

 

 

 Şekil 5: Hastane İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi  

 

Şekil 5: Hastane İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi  

 

 

Şekil 2.2: Maliyet Nesneleri 

Şekil 2.2: Maliyet Nesneleri 

     

                                                 
92 Akdoğan, s. 11. 
93 Charles Horngren ve George Foster, Cost Accounting, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1991, ss. 

25-26. 
94 Nihat Küçüksavaş, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, İstanbul: Kare Yayınları, 2006, s. 18. 

Maliyet Nesneleri 

Mal veya Hizmet Faaliyet veya İş Projeler Departmanlar Programlar 
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  Kaynak: Nihat Küçüksavaş, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, 

 İstanbul: Kare Yayınları, 2006, s. 18. 
  

  Hastane hizmetlerinin maliyeti, hastanenin sağlık hizmeti üretebilmesi için 

harcadığı üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerlerinin tümü olarak 

tanımlanabilir95.  

 

  Sosyo-ekonomik kalkınmanın temel göstergelerinden olan sağlık 

hizmetlerinden hastanelerin kullanımı giderek artan bir önem kazanmaktadır. 

Hastane işletmelerinde hizmet üretimi için katlanılan fedakarlıkların tümü hizmet 

üretim maliyetini oluşturacaktır. Bir doğum işleminin maliyeti, doğum hizmet 

üretiminin gerçekleşebilmesi için katlanılan tüm fedakarlıkları kapsayacaktır.  

 

2.1.4.2. Gider Kavramı 

 

 Gider, “işletme faaliyetlerini yürütebilmek için yapılan ve belli bir döneme ait 

olan varlık ve hizmet tüketimlerinin parasal ifadesidir”96. Diğer bir ifadeyle gider, 

faydası tüketilmiş maliyettir.  

 

 Yukarıdaki tanımlar hastane işletmeleri için yeniden ele alındığında gider 

kavramı, “hastane işletmelerinde hizmetin üretilebilmesi için faydası tüketilmiş mal 

ve hizmetlerin tümünün parasal ifadesidir” şeklinde ortaya koyulabilir.  Bir doğum 

işleminde ameliyat ekibinin ücretleri, temizlik malzemelerinin kullanımı, doğumhane 

departmanına düşen bina amortisman payı, kısacası doğum hizmet üretimi ile ilgili 

tüm tüketimler (zarar kalemleri hariç) gider olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

2.1.4.3. Harcama Kavramı 

 Harcama, “nakit veya benzeri araçlarla ödemede bulunma veya ödeme 

                                                 
95 Çetin Akar, Hastane İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992, s. 27. 
96 Karakaya, s. 13. 
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vaadinde bulunmadır”97 şeklinde tanımlanmaktadır. Harcama, “bir varlık elde etmek 

veya bir hizmeti sağlamak için veya bir zararı önlemek için borç altına girme, para 

ödeme veya bir varlık nakletme, faydaları içinde bulunulan hesap dönemini aşacak 

bir gideri kapsamaktadır98. Harcamanın gidere dönüşmesi için, harcama karşılığında 

elde edilen yararın, aynı dönemde tüketilmesi gerekir99. 

 

 Harcama, nakit veya nakde bağlı varlık çıkışını gerektiren bir olaydır. 

Hastane işletmelerinde, işletmeye ait faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla yapılan 

varlık çıkışları (doğum işleminin yerine getirilmesinde hekimlere ve diğer personele 

ödenen maaşlar) ve işletmenin varlıklarında çıkma olasılığı bulunan azalmaları 

önlemek için yapılan (sigorta primleri) ödeme işlemleri, harcama kavramı olarak 

nitelendirilebilir. 

                   

Şekil 2.3: Hastane İşletmelerinde Maliyet-Harcama-Gider İlişkisi 

 

  Hastane işletmelerinde maliyet-harcama-gider ilişkisi; yapılan harcamalar 

önce maliyete dönüşmekte, kullanıldıktan sonra da gidere dönüşmektedir. Yani bu 

ilişki, önce borçla veya ödeme yoluyla satın almanın gerçekleşmesi daha sonra 

hizmetin edinilebilmesi için katlanılan fedakarlıklar  ve de ihtiyaca göre hizmet 

tüketiminin yapılarak giderin ortaya çıkması ile mümkün olmaktadır. Özetle; bir 

                                                 
97 Süleyman Yükçü, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, İzmir: Birleşik Matbaacılık, 2005, s. 

34. 
98 Rüstemoğlu, s. 12. 
99 Akdoğan, s. 9. 

Hizmetin Edinilebilmesi İçin 

Katlanılan Fedakarlıklar 

Bir  Fayda Karşılığında 

Tüketilen Hizmet Maliyetleri 

Maliyet 

Borçla veya 

ödeme yoluyla 

Harcama

a 

Gider 
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amaca ulaşabilmek için yapılan tüm fedakarlıkların parasal tutarı o amacın maliyetini 

oluştururken, bu maliyetler için yapılan ödeme ve borçlanmalar harcama, 

maliyetlerin faydasının tükenmesi ise giderdir. 

 

  Maliyet muhasebesi kavramlarının sağlık sistemi içerisinde yer alan hastane 

işletmelerinde önemli bir rol oynaması, hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi 

uygulama gereğini önemle ortaya çıkarmıştır.  Günümüz hastane işletmelerinde 

performans, verimlilik, etkinlik ve kârlılıkla ilgili tüm maliyet muhasebesi 

sisteminden sağlanan verilerin önemi, maliyet muhasebesini hastane işletmeleri için 

vazgeçilmez bir yönetim aracı haline getirmiştir. 

 

2.1.5. Hastane İşletmelerinde Maliyet Hesapları ve Hesapların İşleyişi 

 

  Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi 

için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği 

hesaplardır100.   

   

  Tekdüzen Hesap Planı’nda 7 nolu hesap grubu maliyet hesaplarına ayrılmıştır. 

Bu grupta yer alan hesaplar iki seçenek halinde; 7/A ve 7/B olarak düzenlenmiştir. 

Uygulamada esneklik sağlamak üzere işletmeler kendi organizasyon yapılarına, 

büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre bu iki seçenekten birini kullanacaklardır101.  

 

2.1.5.1. 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları, Hesapların İşleyişi ve Hesap Planı 

 

  7/A seçeneğinde maliyet hesapları fonksiyon esasına göre sıralanmıştır. 

Tekdüzen hesap planında “71” - “78” numaralı hesap grupları arasında kalan ilk dört 

grup üretim fonksiyonu ile ilgili maliyetlerin izlenmesine ayrılmıştır. Bunlardan “71”, 

“72” ve “73” numaralı hesap grupları mamul üretimiyle ilgili maliyet hesaplarına, 

“74” numaralı hesap grubu ise hizmet üretim fonksiyonu ile ilgili maliyet hesaplarına 

                                                 
100 N.Ata Atabey, Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, Genel Muhasebe, Konya: Atlas Kitabevi, 2005, s. 

487. 
101 Akdoğan, s. 51. 
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ayrılmıştır. “75”, “76” ve “77” numaralı hesap grupları ise gelir tablosunda faaliyet 

giderleri başlığı altında toplanan giderlerden sırasıyla araştırma-geliştirme 

fonksiyonu, pazarlama ve genel yönetim fonksiyonu ile ilgili giderlerin izlenmesine 

ayrılmıştır. “78” numaralı hesap grubu ise finansman fonksiyonu ile ilgili ortaya 

çıkan giderlerin izlendiği hesapları kapsamaktadır 102. 

 

  7/A seçeneğinde “740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı” ile hizmet işletmeleri 

için muhasebe kayıtlarını düzenlemiştir. Hastane işletmelerinin bir hizmet üretim 

işletmesi olması sebebiyle, 7/A seçeneğinde sıralama aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

 

740  Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı 

750  Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

760  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

770  Genel Yönetim Giderleri 

780   Finansman Giderleri 

 

  740 nolu hesap hizmet üretim maliyeti hesabı olup sadece hizmet üreten 

işletmelerde kullanılmaktadır. Giderler tahakkuk ettikçe bu hesaba alınarak 

kaydedilirler. 750, 760 ve 770 nolu hesaplar ise faaliyet giderleri hesaplarıdır. Bu 

hesaplarda da giderler tahakkuk ettikçe kayıt altına alınırlar.  Hizmet üreten 

işletmelerin de ayrıntılı maliyet hesaplarına ihtiyacı olması nedeniyle tek bir maliyet 

hesabının yeterli görülmesi uygulamada maliyetlerin planlanmasını, takibini ve 

kontrolünü zora sokmaktadır. 

 

Hizmet  üretim işletmelerinde 7/A seçeneğinin işleyişi genel hatlarıyla üç  

aşamalı olarak şekil 2.4’de  anlatılmaktadır103:. 

 

 

 

                                                 
102 Münir Şakrak, “7 Maliyet Hesapları 7/A Seçeneğinde Hesap Sistematiği ve Uygulama Önerisi”, 

Öneri Dergisi, Ocak 1997, s. 94. 
103 Karakaya, s. 221. 
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Şekil 2.4:  7/A Seçeneğine Göre Hizmet Üretim İşletmelerinde Maliyet Hesaplarının İşleyişi 

 

  Hastane işletmelerinde dönem boyunca ortaya çıkan bütün hizmet üretim 

giderleri 740 nolu Hizmet Üretim Maliyeti Hesabında toplanır. Toplanan bu giderler 

741 nolu Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabıyla doğrudan bir gelir tablosu 

hesabı olan 622 nolu Satılan Hizmet Maliyetleri Hesabına yansıtılır. Aynı şekilde 

diğer maliyet hesaplarında toplanan giderler sırasıyla; 750 nolu Araştırma ve 

Geliştirme Giderleri Hesabı, 751 nolu Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma 

Hesabı ile doğrudan bir gelir tablosu hesabı olan 630 nolu Araştırma ve Geliştirme 

Giderleri Hesabına,  760 nolu Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı, 761 

nolu Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı ile doğrudan bir gelir 

tablosu hesabı olan 631 nolu Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına, 770 

nolu Genel Yönetim Giderleri Hesabı, 771 nolu Genel Yönetim Giderleri Yansıtma 

Hesabı ile doğrudan bir gelir tablosu hesabı olan 632 nolu Genel Yönetim Giderleri 

                                                 
 Yukarıdaki şekilde verilen aşamalar, defteri-i kebir hesaplarını da kapsayan ayrıntılı bir şemada, 

şekil 2.6’da  sunulmuştur. 

I.AŞAMA II.AŞAMA 

 

 

Dönem sonunda, 

fonksiyonel gider 

hesaplarında toplanan 

giderler, ilgili bilanço 

ve gelir tablosu 

hesaplarına aktarılır 

ve bu aktarma 

yansıtma hesapları ile 

yapılır. 

 

 

 

 

Dönem sonunda, 

maliyet hesapları ile 

yansıtma hesapları 

kapatılır. 

III.AŞAMA 

 

 

 

 

Dönem boyunca 

ortaya çıkan giderler, 

hizmet üretim maliyeti 

hesabına ve  ilgili 

diğer maliyet 

hesaplarına kaydedilir 
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Hesabına, 780 nolu Finansman Giderleri Hesabı, 781 nolu Finansman Giderleri 

Yansıtma Hesabıyla doğrudan bir gelir tablosu hesabı olan 660 Kısa Vadeli 

Finansman Giderleri ya da 661 Uzun Vadeli Finansman Giderleri Hesabına 

yansıtılırlar. Dönem sonunda 630, 631, 632, 660-661 nolu hesaplara yansıtılan 

giderler, 690 Dönem Kâr veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılırlar. Aynı 

şekilde dönem sonunda 7 nolu grupta yer alan maliyet hesapları ile yansıtma 

hesapları karşılıklı olarak kapatılırlar. 

   

2.1.5.2. 7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları ve Hesapların İşleyişi 

 

  7/B seçeneğinde maliyet hesapları gider çeşidi esasına göre sıralanmıştır. 7/B 

seçeneğinde işletmeler  79  nolu gruptaki maliyet hesaplarını kullanırlar.  Bu grupta 

yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir: 

 

790  İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

791  İşçi Ücret ve Giderleri 

792  Memur Ücret ve Giderleri 

793  Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

794  Çeşitli Giderler 

795  Vergi, Resim ve Harçlar 

796  Amortismanlar ve Tükenme Payları 

797  Finansman Giderleri 

798  Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı 

799  Üretim Maliyeti Hesabı 

 

  Hizmet  üretim işletmelerinde 7/B seçeneğinin işleyişi genel hatlarıyla üç 

aşamalı olarak aşağıda yer alan şekilde anlatılmaktadır104: 

 

 

 

                                                 
104 Karakaya, s. 240. 
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Şekil 2.5:  7/B Seçeneğine Göre Hizmet Üretim İşletmelerinde Maliyet Hesaplarının İşleyişi 

 

  Hastane işletmelerinde hizmet üretim maliyeti hesaplanırken 790-797 

hesaplarının toplamı kadar 798 nolu Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabına kayıt yapılır. 

Hizmet üretimi ile ilgili kısım 799 Üretim Maliyeti Hesabına ve faaliyet ile ilgili 

kısım 630, 631, 632, 660-661 nolu hesaplara kaydedilir. Dönem sonunda 622 nolu 

Satılan Hizmet Maliyetleri Hesabına ve 799 Üretim Maliyeti Hesabına kayıt yapılır, 

798 nolu hesap, 790-797 nolu hesaplar ile karşılıklı kapatılır, 630, 631, 632, 660-661 

nolu hesaplara yansıtılan giderler, 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına 

devredilerek kapatılırlar. 

 

 

 

 

 

                                                 
 Yukarıdaki şekilde verilen aşamalar, defteri-i kebir hesaplarını da kapsayan ayrıntılı bir şemada, 

şekil 2.7’de  sunulmuştur. 

I.AŞAMA II.AŞAMA III.AŞAMA 

 

 

 

 

Dönem boyunca 

ortaya çıkan giderler, 

gider çeşitleri 

hesaplarına kaydedilir 

 

 

 

Giderler, Gider 

Çeşitleri Yansıtma 

Hesabı aracılığıyla 

üretim maliyeti ve 

ilgili gelir tablosu 

hesaplarına yansıtılır. 

 

 

 

 

Dönem sonunda 

maliyet hesapları ile 

gider çeşitleri 

yansıtma hesabı 

kapatılır 
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Tablo 2.1: Hastane İşletmelerinde 7 nolu Gruba Ait Tek Düzen Hesap Planı  

 

 7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) 

70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 

700  MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI 

701  MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI 

71 DİREKT İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ 

710  DİREKT İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ 

711  DİREKT İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

712  DİREKT İLK MADDE ve MALZEME FİYAT FARKI 

713  DİREKT İLK MADDE ve MALZEME MİKTAR FARKI 

72 DİREKT İÇİLİK GİDERLERİ 

720  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 

721  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

722  DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI 

723  DİREKT İŞÇİLİK SÜRE(ZAMAN) FARKLARI 

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

730  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

731  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

732  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI 

733  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI 

734  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI 

74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 

740  HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 

740 01 KBB Polikliniği 

740 01.10 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

740 01.20 Tıbbi Malzeme Giderleri 

740 01.30 İlaç Malzeme Giderleri 

740 01.40 Temizlik Giderleri 

740 01.50 Kırtasiye Giderleri 

740 01.60 Diş Malzeme Giderleri 

740 01.70 Laboratuar Giderleri 

740 01.80 Röntgen Malzeme Giderleri 
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740 01.90 İşçi Ücret ve  Giderleri 

740 01.100 Elektrik Giderleri 

740 01.110 Su Giderleri 

740 01.120 Vergi,Resim ve Harçlar 

740 02 Göz Polikliniği 

740 02.10 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

740 02.20 Tıbbi Malzeme Giderleri 

740 02.30 İlaç Malzeme Giderleri 

740 02.10 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

740 02.40 Temizlik Giderleri 

740 02.50 Kırtasiye Giderleri 

740 02.60 Diş Malzeme Giderleri 

740 02.70 Laboratuar Giderleri 

740 02.80 Röntgen Malzeme Giderleri 

740 02.90 İşçi Ücret ve  Giderleri 

740 02.100 Elektrik Giderleri 

740 01.110 Su Giderleri 

740 01.120 Vergi,Resim ve Harçlar 

740 03 Diş Polikliniği 

741  HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI 

741 01 KBB Polikliniği 

741 01.10 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

741 01.20 Tıbbi Malzeme Giderleri 

741 01.30 İlaç Malzeme Giderleri 

741 01.40 Temizlik Giderleri 

741 01.50 Kırtasiye Giderleri 

741 01.60 Diş Malzeme Giderleri 

741 01.70 Laboratuar Giderleri 

741 01.80 Röntgen Malzeme Giderleri 

741 01.90 İşçi Ücret ve  Giderleri 

741 01.100 Elektrik Giderleri 

741 01.110 Su Giderleri 

741 01.120 Vergi,Resim ve Harçlar 

741 02 Göz Polikliniği 

741 02.10 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

741 02.20 Tıbbi Malzeme Giderleri 

741 02.30 İlaç Malzeme Giderleri 

741 02.10 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

741 02.40 Temizlik Giderleri 

741 02.50 Kırtasiye Giderleri 
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741 02.60 Diş Malzeme Giderleri 

741 02.70 Laboratuar Giderleri 

741 02.80 Röntgen Malzeme Giderleri 

741 02.90 İşçi Ücret ve  Giderleri 

741 02.100 Elektrik Giderleri 

741 01.110 Su Giderleri 

741 01.120 Vergi,Resim ve Harçlar 

741 03 Diş Polikliniği 

742  HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI 

75 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ 

750  ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ 

751  ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

753  ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDER FARKLARI 

76 PAZARLAMA SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ 

760  PAZARLAMA SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ 

760 01 Reklam Giderleri 

760 02 Satış Giderleri 

761  PAZARLAMA SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

761 01 Reklam Giderleri 

761 02 Satış Giderleri 

762  PAZARLAMA SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI 

77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  

770 02 Telefon Gideri 

770 03 Su Gideri 

770 04 Noter Gideri 

770 05 Mahkeme Gideri 

770 06 Telekom Gideri 

770 07 Seyahat Gideri 

771  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

771 01 Elektrik Gideri 

771 02 Telefon Gideri 

771 03 Su Gideri 

771 04 Noter Gideri 

771 05 Mahkeme Gideri 

771 06 Telekom Gideri 

771 07 Seyahat Gideri 

772  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FARK HESABI 

78 FİNANSMAN GİDERLERİ 

780  FİNANSMAN GİDERLERİ 

780 01 Banka Faizi Giderleri 
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780 02 Finansal Kiralama (Leasing) Giderleri  

781  FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

781 01 Banka Faizi Giderleri 

781 02 Finansal Kiralama (Leasing) Giderleri  

782  FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI 

79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ) 

790  İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ 

791  İŞÇİ ÜCRET ve GİDERLERİ 

792  MEMUR ÜCRET ve GİDERLERİ 

793  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA ve HİZMETLER 

794  ÇEŞİTLİ GİDERLER 

795  VERGİ, RESİM ve HARÇLAR 

796  AMORTİSMAN ve TÜKENME PAYLARI 

797  FİNANSMAN GİDERLERİ 

798  GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 

799  ÜRETİM MALİYETİ HESABI 

 

Kaynak: Fehmi Karasioğlu, Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları”, Konya: Çizgi 

Kitabevi, ss. 79-82, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

 

            740 HİZ. ÜRE. MAL. 

       750 ARAŞ.ve GEL. GİD. 

    760 PAZ. SAT. ve DAĞ.GİD. 

 

      770 GENEL YÖN. Gİ
D. 

     780 FİNANSMAN Gİ
D. 

       741 HİZ. ÜRE. MAL. YANS. 

  751 ARAŞ.ve GEL. GİD. YANS. 

761 PAZ. SAT. ve DAĞ.GİD. YANS. 

 

  771 GENEL YÖN. GİD. YANS. 

  781 FİNANSMAN GİD. 

YANS. 

             622 SAT. HİZ.  MAL.  

       630 ARAŞ.ve GEL. GİD.  

   631 PAZ. SAT. ve DAĞ.GİD. 

 

     632 GENEL YÖN. GİD. 

  660/661 FİNANSMAN GİD. 

YANS. 

MALİYET MUHASEBESİ HESAPLARI 
GELİR TABLOSU HESAPLARI 
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               690 DÖN. KAR veya ZARARI 

Şekil 2.6:  7/ A Seçeneğine Göre Hizmet Üretim İşletmelerinde Maliyet Hesaplarının Akışı 
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    790 İLK MAD. ve MALZ. GİD.  

         791 İŞÇİ ÜCR. ve GİD. 

      792 MEMUR ÜCR. ve GİD. 

 793 DIŞ. SAĞ. FAY. ve HİZM. 

         794 ÇEŞİTLİ GİD. 

                 798 GİR. ÇEŞ. YANS   

 

795 VERGİ RES. ve HARÇ 

796 AMORT. ve TÜK. PAYL. 

     797 FİNANSMAN GİD. 

                 799 ÜRETİM MALİYETİ  

          630 ARAŞ. ve GEL. GİD.  

     631 PAZ. SAT. ve DAĞ. GİD.  

             632 GENEL YÖN. GİD.  

              660/661 FİNANS. GİD.  

      622 SATILAN HİZMET  MAL.  

690 DÖN. KAR veya  ZARARI 

    MALİYET MUHASEBESİ HESAPLARI GELİR TABLOSU HESAPLARI 
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Şekil 2.7:  7/ B Seçeneğine Göre Hizmet Üretim İşletmelerinde Maliyet Hesaplarının Akışı 
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2.2.HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYETLERİ ETKİLEYEN 

ETMENLER 

 

  Literatürün gözden geçirilmesi sonucu, hastane işletmelerinde maliyetleri 

etkileyen etmenleri dört ana başlık altında toplamak mümkündür 105 : Kapasite 

kullanımı, hastane büyüklüğü, teknolojik düzey ve hizmet kalitesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8: Hastane İşletmelerinde Maliyetleri Etkileyen Etmenler 

 

2.2.1. Kapasite Kullanımı 

 

  Kapasite, “bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içindeki üretim gücü olarak 

tanımlanabileceği gibi, işletmenin belirli bir mal veya hizmeti üretebilme yeteneğinin 

yine belirli bir ölçü ile ifadesidir” 106 . Hastane işletmelerinde kapasite, hastane 

işletmelerinin hizmet sunma potansiyelini ifade eder ve birçok ölçü birimi ile 

tanımlanabilir107. 

  Hastane işletmelerinde kapasite ile ilgili olarak geliştirilmiş iki önemli 

gösterge vardır; kapasite kullanım oranı ve yatak devir sayısı. Kapasite kullanım 

oranı, fiilen kullanılan yatak-gün sayısının teorik yatak-gün yani toplam yatak 

sayısına bölünmesi suretiyle bulunur. Hastane işletmelerinin yönetiminde kapasite 

                                                 
105  Halim Sözbilir, Hastanelerde Etkenliği Artırmada Yönetime Yardımcı Bir Araç Olarak 

Maliyet Bilgilerinin Kullanılması ve Afyon’da Bir Örnek Olay Çalışması, Eskişehir: Anadolu 

Üniversitesi Yayınları, 1986, ss. 55-70. 
106 M. Şerif Şimşek, İşletme Bilimlerine Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1998, s. 97. 
107 Sözbilir, s. 55. 

Kapasite 

Kullanımı 

Hastane 

Büyüklüğü 

Teknolojik 

Düzey 

Hizmet 

Kalitesi 
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kullanım oranı maliyetleri etkileyen bir unsur olarak çok anlamlı bir hizmet etkenliği 

göstergesidir108.  

  

  Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranı ile hasta birim maliyeti 

arasında ters orantılı bir ilişki söz konusudur. Hastanede tedavi edilen hasta sayısı 

arttıkça, kapasite kullanım oranı artacak ve bu da tedavi edilen hasta birim maliyetini 

düşürecektir.  Hastane kapasitesi arttıkça, kullanılan imkanlar genişlemekte, özellikle 

kullanılan makine - teçhizat ile istihdam edilen personelin sayı ve niteliği artmaktadır. 

Ancak, belirli bir noktadan sonra bu avantaj dezavantaja dönüşmekte, kapasite 

artımından dolayı ortaya çıkacak maliyetin etkisi, kapasite artırımından dolayı ortaya 

çıkacak gelirin etkisinden büyük olduğundan kapasitenin artırılması maliyetlerin de 

artmasına sebep olacaktır109. 

 

  Hastanelerde kapasite kullanım oranını yükselten ve düşüren etmenler 

şunlardır110:  

  Yükselten etmenler; hastane yatak kapasitesi, hastalanma sayısı, hasta kabul 

yüzdesi, yaşlı ve çocuk oranı ve uzun ortalama kalış süresi. Düşüren etmenler ise; 

gereksinimden çok yatağın olması, kesintili çalışmak, yatak kapasitesinin bölünmesi, 

tedavi giderini ödeme güçlüğü, hastane dışı tedavi olanakları ve hasta kabulde yetki 

dağılması olarak sayılabilir. 

 

  Hastane işletmelerinde kapasite ile ilgili olarak geliştirilmiş diğer önemli bir 

gösterge olan yatak devir sayısı, bir hastanın yatarak tedavi gördüğü ortalama gün 

sayısının bir yıla bölünmesi ile bulunan ve kapasite kullanım oranı ile kapsanamayan 

hastane işletmelerinin diğer bazı özelliklerini temsil eden önemli bir göstergedir. Bir 

hastanın yatarak tedavi gördüğü gün sayısına “ortalama kalış süresi” denir 111 .  

                                                 
108  Joan Collins, “Case-Mix Accounting Can Help Hospitals Control Costs”, Management 

Accounting, 67, no. 5, 1985, ss. 56. 
109 Savaş Yıldırım, Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi, 

http://ekutup.dpt.gov.tr/saglik/yildiris/hizmet.pdf  , 20/01/2007. 
110  Ekrem Okyay, Hastane Randıman Yükseltilmesi Sorunu ve Modern İdareciliğin Olumlu 

Etkisi, İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980, s. 22. 
111 Sözbilir, s. 61. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/saglik/yildiris/hizmet.pdf
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Ortalama kalış süresinin bir yıla bölünmesi ile bulunan yatak devir sayısının düşük 

olması hastanede kalış süresinin fazla olması anlamına gelmektedir. Ortalama kalış 

süresi fazla olan hastalıkların tedavisinde maliyetlerde yüksek olacaktır. Ortalama 

kalış süresi az olan hastalıkların tedavisinde ise hastanın tedavi edilme hızı yüksek 

olsa bile daha az hasta yatırıldığı için burada da  yatak devir sayısı düşük olacaktır112. 

Yatak devir sayısını yükseltmek hastane işletmelerinde maliyetleri azaltacaktır.  

Hastane işletmelerinde yatak devri sayısını yükseltebilmek için; yatak başına düşen 

doktor, hemşire ve diğer personel sayısını artırmak gereklidir. Bu sayede ortalama 

kalış süresi azaltılarak, maliyetler düşürülebilir.  

 

2.2.2. Hastane Büyüklüğü 

 

  Yatak kapasitesi, hastanelerin büyüklülüklerine göre sıralandırılmasında 

kullanılan temel bir göstergedir. Yatak kapasitesi az olan hastane işletmeleri küçük 

hastaneler olarak nitelendirilirken, yatak kapasitesi fazla olan hastaneler büyük 

hastaneler olarak nitelendirilirler.  

 

  Hastane büyüklüğü ile maliyetler arasında ters orantılı bir ilişki söz 

konusudur. Hastaneler büyüdükçe hizmet kalitesi ve uzmanlaşmaya daha çok yer 

verileceğinden verimlilik ve etkinlik artacak bu durum da tedavi süresini azaltarak 

birim maliyetleri düşürecektir 113 .Ancak, uygulamada bazı durumlarda birim 

maliyetler yükselebilmektedir.  Bu durum daha çok uzun süreli tedaviyi gerektiren ve 

tedavisi için daha fazla insan gücü, zaman ve malzeme harcanan vakaların 

tedavisinde karşımıza çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Sözbilir, s. 62. 
113 Sözbilir,  s. 64. 
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2.2.3. Teknolojik Düzey 

 

  Teknoloji, “insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün ve süreçlere bilginin 

uyarlanmasıdır” 114  şeklinde tanımlanabilmektedir. Yine teknoloji “üretim 

faaliyetlerinde bulunurken insanların kullandığı yol ve yöntemler” ve insanın 

çevresini değiştirmek için sahip olduğu ve kullandığı tekniklerin tümü” olarak da 

tanımlanabilmektedir115. Günümüzde teknolojide meydana gelen değişimler, üretim 

biçimlerini ve buna bağlı olarak da mamul ve hizmet üretimlerini sürekli 

değiştirmektedir. Çarpıcı boyutlara varan teknolojik gelişmeler, özellikle hastane 

işletmelerinde teknolojik yenilikleri izlemek zorunda bırakmıştır. Hastane 

işletmelerinde teknoloji, hastanelerin fonksiyonlarını yerine getirmesinde kullanılan 

ve hizmet üretim biçimini belirleyen yöntem, araç ve gereçlerdir.  

  Hastane işletmelerinin hizmet üretiminin hemen hemen her aşamasında 

karşımıza çıkan teknoloji, hastalıkların tedavisi sürecinde teknolojik yeteneklerin 

planlanmasını, geliştirilmesini ve uygulamasını sağlayarak kaliteli ve etkin hizmetin 

düşük maliyetle üretilmesine sebep olacaktır.  Bunun yanında ileri teknoloji düzeyi 

özellikle üretim sürecine doğrudan dahil edilemeyen bazı giderleri artırarak 

maliyetlerin yükselmesine sebep olacaktır. Özetle kullanılan teknoloji, hizmetin 

kalitesinde, etkinliğinde ve miktarında olumlu gelişmelere sebep olurken diğer 

taraftan bazı gider kalemlerini artırması sebebiyle hastane maliyetlerini olumsuz 

yönde etkileyecektir.  

    

2.2.4. Hizmet Kalitesi 

 

  Hizmet kalitesi, “müşterinin bir ürün ya da hizmetin üstünlüğü veya 

mükemmelliği ile ilgili genel bir yargısıdır” 116 . Hizmet kalitesi, müşterilerin 

hizmetten beklentileri ile hizmet sunumu sırasında oluşan olumlu durumun bir 

                                                 
114 Mahmut Tekin, Hasan Kürşat Güleş ve Adem Öğüt, Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi, 

Ankara: Nobel Yayın Dağıtım , 2006, s. 2. 
115  M.Şerif Şimşek, Teknolojik Değişim ve Yönetim Sorunları, Erzurum: Atatürk Üniversitesi 

İşletme   Fakültesi, 1975, s.4. 
116  M. Antonio Robledo, Measuring and Managing Service Quality: Integrating Customer 

Expectations, Managing Service Quality, Volume 11,  2001, s. 23. 
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sonucudur.  

  

 Hizmet üretim işletmelerinde beş temel hizmet kalitesi boyutundan söz 

edilmektedir.  Bu boyutlar aşağıda belirtilmiştir117: 

 

- Fiziksel özellikler 

- Güvenilirlik 

- Heveslilik 

- Güven 

- Empati 

 

  Hastane işletmelerinin temel işlevi, insanlar için en uygun hizmet düzeyini 

yukarıda verilen boyutlar etrafında gerçekleştirmektir. Hizmet düzeyini belirleyen 

birçok hizmet kalitesi ölçüsü vardır118: Bunlardan en etkin kullanılanları tıbbi ve 

cerrahi ölüm oranı ile, başarılı bir ameliyat sonrası ortaya çıkan kötüleşme oranıdır. 

Bu oranlar hastane işletmelerinin sunduğu hizmet kalitesini en iyi yansıtan oranlardır.  

   

  Yüksek hizmet kalitesi ile hizmet üretimini gerçekleştiren hastane 

işletmelerinde maliyetler ile hizmet kalitesi arasında kalite maliyetlerine bağlı olarak 

olumsuz bir ilişki ortaya çıkabilmektedir. 

 

2.3. HASTANE İŞLETMELERİNDE GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI 

 

  Hastane hizmetlerinin maliyetinin en önemli özelliği maliyetlerin stoklarda 

kalarak takip eden döneme sarkmaması, üretim süreci başladığı anda giderleşmesidir.  

Hastane işletmelerinde giderlerin farklı açılardan sınıflandırılması, hastane 

işletmelerinde maliyet muhasebesinin işlevlerini yerine getirebilmesi için gereklidir.  

 

                                                 
117Nevzat Devebakan ve Mehmet Aksaraylı, “Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin 

Ölçümünde Servequal Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması”, 

www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2003sayi1PDF/devebakan.pdf, 20/01/2007. 
118 Sözbilir, s. 67.  

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2003sayi1PDF/devebakan.pdf
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  Giderler çok değişik açılardan sınıflandırılmaya tabi tutulabilir. Hastane 

işletmelerinde ön plana çıkan giderlerin sınıflandırılması aşağıdaki açılardan 

yapılabilir119: 

- Çeşitlerine göre 

- İşletme fonksiyonlarına göre 

- Ürünlere veya gider yerlerine yüklenmelerine göre 

- Faaliyet hacmiyle ilişkilerine göre 

 

2.3.1. Giderlerin Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması 

   

  Gider çeşitleri, mamul ve hizmet üretiminde katlanılması gereken giderlerin 

yapısındaki harcama çeşitlerini ifade etmektedir120. Bu tip sınıflandırmada işletmenin 

örgütlenme yapısı son derece önemlidir. Tekdüzen muhasebe  sisteminde gider 

çeşitlerinin ana bölümlenmesi aşağıdaki gibidir: 

 

- İlk madde ve malzeme giderleri 

- İşçi ücret ve giderleri 

- Memur ücret ve giderleri 

- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 

- Çeşitli giderler 

- Vergi-resim ve harçlar 

- Amortisman ve tükenme payları 

- Finansman giderleri 

 

  Yukarıda sıralanan gider çeşitlerine , ilk madde ve malzeme giderleri, işçi-

memur ücret giderleri ve diğer giderler olarak değinilecektir. 

 

 

                                                 
119 Karakaya, s. 18. 
120 Hacırüstemoğlu, s. 31. 
 Tekdüzen muhasebe, tekdüzen bir hesap planına dayanılarak tekdüzen muhasebe kayıt ve raporlama 

sistemidir. 
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2.3.1.1.İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

 

  İlk madde ve malzeme giderleri; mal ve hizmetlerin üretilmesini, işletme 

faaliyetlerinin devamını sağlamak amacıyla tüketilen her türlü direkt ilk madde ve 

malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili dışarıya yaptırılan işleri kapsar.  !!! 

 

  Hastane işletmelerinde ilk madde ve malzeme grubuna, tıbbi tüketim 

malzemeleri (kan, serum v.b), ilaçlar, pamuk, sargı bezi, galoş, kimyasal maddeler, 

temizleyiciler, yakıt, sarf malzemeleri v.b girebilir. Hastane işletmelerinin 

kullandıkları ilk madde ve malzeme çeşitleri çok fazladır ve bu durum stok 

kalemlerinin büyük rakamlara ulaşmasına sebep olmaktadır. Hastane işletmelerinde 

ilk madde ve malzemeler çok önemli bir maliyet kalemi olarak toplam hastane 

giderlerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 

 

  Sağlık bakanlığı yataklı tedavi kurumlarında tüketilen ilk madde ve 

malzemeleri 8 başlık altında toplamıştır121: 

 

- Gıda maddeleri 

- Temizlik maddeleri 

- Yakıt ve su 

- Anestezik gazlar 

- Tekstil malzemesi 

- Tıbbi malzeme 

- Haberleşme malzemesi 

- İlaç 

  

 

 

 
                                                 
121 Münevver Menderes, “Hastanelerde Maliyet Muhasebesi Modeli Geliştirme ve Hemodiyaliz Seans 

Maliyeti Örnek Uygulaması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, 1990, ss. 27-28. 
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2.3.1.2. İşçi-Memur Ücret ve Giderleri 

 

  İşçi ücret ve giderleri; işletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmet 

faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen işçi 

ücret ve giderlerini kapsar. Memur ücret ve giderleri ise; işletme faaliyetlerinin 

yürütülmesi amacıyla çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli, v.b için 

tahakkuk ettirilen memur ücret ve giderlerini kapsar. 

  

  Hastane işletmelerinde, tıbbi üretim hizmetini veren sağlık personeli ve bu 

hizmet üretimine destek sağlayan idari personel ücretleri bu grupta incelenmektedir. 

Hizmet işletmeleri birim çıktı başına daha az sermaye gerektirdiği için emek yoğun 

işletmelerdir. Hastane işletmeleri de bir hizmet işletmesi olması sebebiyle çok çeşitli 

sayıda meslek grubunu bir arada bulundurmaktadır. Hastanede çalışan personel genel  

olarak aşağıdaki tablodaki yer alan gruplara ayrılabilmektedir122: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Menderes, s. 29. 
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 Tablo 2.2: Hastane İşletmelerinde Çalışan Personelin Gruplandırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Münevver Menderes, “Hastanelerde Maliyet Muhasebesi Modeli Geliştirme ve Hemodiyaliz Seans 

Maliyeti Örnek Uygulaması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, 1990, s. 29. 

 

2.3.1.3. Diğer Giderler 

 

  Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, işletme faaliyetlerini yürütmek, 

üretim, pazarlama ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla dışarıdan sağlanan 

fayda ve hizmetler için yapılan giderleri kapsar. Hastane işletmelerinde, dışarıdan 

sağlanan elektrik, su, havagazı, bakım-onarım, haberleşme, nakliye, danışmanlık için 

yapılan giderler dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler grubunda incelenir.  

 

  Çeşitli giderler, buraya kadar incelenmiş giderler dışında kalan ve işletme 

faaliyetlerini sürdürmek için yapılması gerekli olan giderleri  kapsar. Sigorta 

giderleri, kira giderleri, reklam satışları ve teşvik giderleri, yolluk giderleri, sosyal 

giderler ve diğer çeşitli giderler bu grupta yer alır.  

 

 

SAĞLIK PERSONELİ 

 

 

DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 

 

İDARİ VE TEKNİK 

PERSONEL 

-Uzman Hekim 

-Pratisyen Hekim 

-Dişhekimi 

-Eczacı 

-Biyolog 

-Diyetisyen 

-Psikolog 

-Fizyoterapist 

-Tıbbi Teknolog 

-Sosyal Çalışma Uzmanı 

-Diğer 

-Hemşire 

-Ebe-Hemşire 

-Ebe 

-Hemşire Yardımcısı 

-Anestezi Teknisyeni 

-Laboratuar Teknisyeni 

-Röntgen Teknisyeni 

-Eczacı Teknisyeni 

-Diğer 

-Hastane Müdürü 

-Sekreter 

-Memur 

-Mühendis 

-Teknisyen 

-Hizmetli 

-Diğer 
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  Vergi, resim ve harçlar, mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider 

niteliğindeki vergi, resim ve harçları kapsar.  

 

  Amortisman ve Tükenme Payları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile, 

özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan amortisman gideri ile tükenme paylarını 

kapsar.  

 

  Finansman giderleri, işletmenin gerek yatırım, gerekse işletme sermayesi 

ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa ve uzun vadeli borçlanmaların faiz, 

komisyon ve kur farklarını kapsar. 

 

2.3.2. Giderlerin İşletme Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması 

  

  Burada giderler temel işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırılır. Üretim 

işletmelerinde ortaya çıkan bütün giderler, işletme fonksiyonlarına göre; üretim 

giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama giderleri, genel yönetim 

giderleri ve finansman giderleri şeklinde sınıflandırılabilir123: 

 

2.3.2.1. Üretim Giderleri 

  

  Üretim giderleri bir mamul, mal veya hizmetin üretimi için kullanılan direkt 

ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşur. İşletmenin 

üretim fonksiyonunu yerine getirebilmesi için ortaya çıkan tüm giderleri, bu grup 

altında yer alır.  Hastane işletmelerinde üretim giderleri, hizmet üretim giderleri 

olarak adlandırılır.  

 

2.3.2.2. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

 

  İşletmelerde faaliyetlerini etkinleştirmek, verimliliği artırmak, maliyetleri 

düşürmek, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, yeni yöntemler bulmak gibi 

                                                 
123 Küçüksavaş, s. 49. 
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maksatlarla yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ait giderler bu grupta yer 

alırlar. Özellikle hastane işletmelerinde rekabet üstünlüğü sağlamada hizmet 

üretiminin maliyetini düşürebilmek, tedavi yöntem ve işlemlerini geliştirmek 

amacıyla yapılan tüm giderler bu kapsamda değerlendirilirler. 

 

2.3.2.3. Pazarlama Giderleri 

 

  Üretim tamamlandıktan sonra, alıcılara teslimine kadar yapılan pazarlama, 

satış ve dağıtım giderlerini kapsar. Pazarlama giderleri, her türlü reklam, tanıtım, 

pazar araştırması ve pazarlama personel ücretlerinden oluşur. Hastane işletmelerinde 

hizmet satışlarını artırmak için yapılan tüm reklam ve tanıtım giderleri bu grupta 

izlenmektedir. 

 

2.3.2.4. Genel Yönetim Giderleri 

 

  Genel işletme faaliyetlerinin yönetimi ve kontrolü nedeniyle ortaya çıkan tüm 

yönetim giderlerini kapsar. Hastane işletmelerinde yönetim giderleri, genel kurul ve  

yönetim kuruluna ait giderler, hastane müdürünün maaşı, genel hizmetlerde 

kullanılan idari personelin maaşı, idari bina kirası ve amortismanı, muhasebe, hukuk 

ve güvenlik giderleri bu grupta yer almaktadır.  

 

2.3.2.5. Finansman Giderleri 

 

  İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla alınan krediler nedeniyle 

katlanılan faiz, komisyon, kur farkı gibi giderlerden oluşur.   

 

   Direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve genel 

üretim giderleri üretim giderleri kapsamında değerlendirilirken araştırma ve 

geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve 

finansman giderleri dönem giderleri kapsamında değerlendirilmektedir.  Üretim 

giderleri bir ürünle ya da hizmetle doğrudan veya dolaylı yollardan 
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ilişkilendirilebilirken, dönem giderleri  bir ürünle ya da hizmetle doğrudan veya 

dolaylı yollardan ilişkilendirilememektedir. Üretim giderleri üretimin gerçekleşme 

anında ortaya çıkarken, dönem giderleri, üretim faaliyetleri dışında ortaya çıkarlar. 

Üretim giderleri dışında kalan tüm giderler dönem gideridir.  

  Hastane işletmelerinde giderlerin işletme fonksiyonlarına göre 

sınıflandırılması şekil 2.9’da gibi özetlenebilir: 

 

 

 

 

   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

Şekil 2.9: Hastane İşletmelerinde Giderlerin İşletme Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması 

 
Hizmet  

Üretim Giderleri 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

 

Kalp Ameliyatında Kullanılan  

Tıbbi Malzeme Giderleri 

 
Direkt İşçilik Giderleri 

Kalp Ameliyatını Yapan Ekip Giderleri 

 

Endirekt Üretim Giderleri 

Endirekt İlk Madde ve Malzeme 

Endirekt İşçilik ve  

Diğer Endirekt Üretim Giderleri 

 

 

 
 

Dönem Giderleri 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
 

Kardiyoloji Servisinde Kullanılan Teknik 

Cihazların Gelişim Giderleri 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

 

Kardiyoloji Servisinin 

 Tanım ve Reklam Giderleri 

 

Genel Yönetim Giderleri  

 

Kardiyoloji Servisinin Yönetim Giderleri 

 

Finansman Giderleri 

 

Kardiyoloji Servisinde Teknoloji 

Yenileme Kur Farkı Giderleri  
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2.3.3. Ürünlere veya Gider Yerlerine Yüklenmelerine Göre 

 

  Belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenip, 

yüklenememesine göre giderler ikiye ayrılırlar: Direkt giderler ve endirekt giderler. 

 

2.3.3.1. Direkt Giderler 

   

  Belirli bir mal veya hizmetle doğrudan ilişkisi kurulabilen, yani bir mal veya 

hizmet için ne kadar olduğu belirlenip izlenebilen giderler, direkt giderlerdir 124 . 

Direkt giderlerin en önemli özelliği, bunların belirli bir üretim biçimi için ne kadar 

harcandığının doğrudan doğruya hesaplanabilmesidir125. Belirli bir mal veya hizmet 

üretimi için direkt giderler ; direkt ilk madde ve malzeme giderleri ve direkt işçilik 

giderleridir.  

 

  Hastane işletmelerinde hastane, hizmet üretiminin vazgeçilmez bir parçası 

olan ve doğrudan üretimi yapılan hizmet için belirlenip izlenebilen tıbbi sarf 

malzemeleri ve personel giderleri direkt giderler olarak değerlendirilmektedir. 

Hastane işletmelerinde hizmet maliyeti hesaplanan şey, her bir hasta olmaktadır ve 

belli bir hastanın tedavisi amacıyla kullanılan ve hangi hastaya ne kadar kullanıldığı 

teknik olarak belirlenip izlenebilen ilk madde ve malzeme giderleri, direkt ilk madde 

ve malzemedir 126 .  Hastane işletmelerinde tüketilen, tedavide kullanılan  tıbbi 

tüketim malzemeleri ve ilaçlar, direkt ilk madde ve malzeme grubuna girmektedir. 

Hastane işletmelerinde üretimi yapılan sağlık hizmeti ile doğrudan ilişkili olan yani, 

hangi hastaya ne kadar çalışıldığı belirlenip izlenebilen işçilik giderleri direkt işçilik 

giderleridir. Üretim hizmetinin sunulmasında doğrudan görev alan doktor, hemşire 

ve diğer personelin maliyetleri bu gruba girmektedir. 

 

 

                                                 
124 Karakaya, s. 34. 
125 Akdoğan, s. 24. 
126  Hüseyin Mert, “Hastane İşletmelerinde Maliyetleme ve Örnek Uygulama”, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, s. 82. 



 73 

2.3.3.2. Endirekt Giderler 

 

  Belirli bir mal veya hizmetle doğrudan ilişkisi kurulamayan, yani, bir mal 

veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemeyen giderler, endirekt  

giderlerdir. Endirekt giderlerin en önemli özelliği, ancak dağıtım anahtarları 

vasıtasıyla belirli bir mal veya hizmete yüklenebilmesidir. Belirli bir mal veya 

hizmet üretimi için endirekt giderler; endirekt ilk madde ve malzeme gideri, endirekt 

işçilik gideri ve diğer endirekt giderlerdir. 

 

  Hastane işletmelerinde endirekt ilk madde ve malzemeler hangi hasta için ne 

kadar kullanıldığı doğrudan tespit edilemediği için dağıtım anahtarları vasıtasıyla 

hastalara yüklenir. Örneğin, sargı bezi, pamuk, galoş v.b. Ayrıca hastane hizmet 

üretiminin kesintisiz bir şekilde devamı için gerekli olan yiyecek, yakacak, akaryakıt 

ve bazı sarf malzemeleri de endirekt giderlerdendir. Hastane işletmelerinde hangi 

hasta için ne kadar çalışıldığı doğrudan tespit edilemeyen hemşire, ebe, hastabakıcı 

v.b gibi işçi ücret ve giderleri de endirekt giderler içerisinde yer almaktadırlar. 

 

2.3.4. Faaliyet Hacmiyle İlişkilerine Göre Sınıflandırılması 

 

  Giderler faaliyet hacmindeki değişmeler bağlı olarak da 

sınıflandırılmaktadırlar.  Faaliyet hacmi, bir çalışma ölçüsü birimi olarak işletmeler 

için farklılık gösterebilir. Hastane işletmelerinde faaliyet hacmi hasta sayısı olabilir. 

 

  Giderleri faaliyet hacmi ile ilişkisi bakımından aşağıdaki şekildeki gibi 

gruplandırabiliriz: 



 74 

 

Şekil 2.10: Giderlerin Faaliyet Hacmiyle İlişkilerine Göre Sınıflandırılması 

 

2.3.4.1. Sabit Giderler 

   

  Belirli bir zaman diliminde ve belirli bir kapasiteye kadar, faaliyet 

hacmindeki meydana gelen değişmelerden (artma-azalma) etkilenmeyen aynı kalan 

giderlerdir127.  Belirli bir zaman dilimi ve belirli bir kapasite ifadeleri sabit giderler 

için önem arz eder; kısa dönemde sabit olan giderler uzun dönemde değişkenlik 

gösterebilirler, aynı şekilde belirli bir kapasiteye kadar sabit olan giderler bu kapasite 

dışına çıkıldığı zaman değişkenlik gösterebilirler.  

 

  Hastane işletmelerinde faaliyet hacmi ölçüsü olarak karşımıza çıkan hasta 

sayısı artsa da azalsa da aynı kalan giderler sabit giderlerdir.  Özellikle teknoloji 

yoğun olarak çalışan hastane işletmelerinde uzun dönemde teknolojik gelişmelere 

bağlı olarak yeni kaynakların bulunması üretim kapasitesinde artış meydana 

getirebilir. Örneğin hastane işletmelerinde verilen bir hizmete olan talebin artması  

yeni yatırımların yapılmasına sebep olabilir. 

 

                                                 
127 Karakaya, s. 43. 

GİDERLER 

 

Sabit 
Giderler 

Değişken 
Giderler 

Karma 
Giderler 

Yarı  

Sabit 

Giderler 

Yarı 

Değişken 

Giderler 
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2.3.4.2. Değişken Giderler 

 

  Faaliyet hacmine bağlı olarak artış ya da azalış gösteren giderlerdir. Değişken 

giderler, faaliyet hacmindeki değişimlerle doğru orantılı olarak değişen giderlerdir128.  

  

  Hastane işletmelerinde hasta sayısına bağlı olarak aynı oranda artan ya da 

aynı oranda azalan giderler değişken giderlerdir. Örneğin, tıbbi malzeme ve ilaç 

kullanımları. 

 

2.3.4.3. Karma Giderler 

 

  Karma giderler yarı sabit giderler ve yarı değişken giderler olarak iki grupta 

toplanabilirler. Yarı sabit giderler, belirli faaliyet hacmi aralığında sabit kalan, ancak 

bu faaliyet hacmi aralığı aşıldığında sıçrama yapan giderlerdir. Yarı değişken 

giderler ise, faaliyet hacmine bağlı olarak arttıkça artan azaldıkça azalan bir kısmı 

sabit bir kısmı değişkenlik özellikler gösteren giderlerdir.  

 

  Bir hastanede kullanılan röntgen cihazına her 10 kullanımdan sonra bakım-

onarım yapıldığını ve her 10 kullanımlık bakım-onarım için 2.000 YTL’lik gider 

yapıldığını farz edelim.  Bu durumda hastanenin farklı faaliyet hacimlerinde 

katlanacağı bakım-onarım gideri, belli bir faaliyet hacminde sabitken, faaliyet 

hacmine bağlı olarak kullanım sayısı arttıkça yapılan gider artacaktır. Bu bakım-

onarım gideri yarı sabit giderdir. Bir başka örnekte, bir hastanenin aydınlatılması 

veya belirli cihazların belirli bir ısıda tutulması gibi nedenlerle belirli bir tutarda 

elektrik sarfiyatı söz konusu iken, hasta sayısına bağlı olarak artan elektrik sarfiyatı, 

elektrik giderlerinin artmasına sebep olacaktır. Elektrik giderlerinin hastanede hasta 

olmasa dahi ortaya çıkan kısmı sabit, hasta sayısına bağlı olarak artan kısmı ise 

değişkendir. Bu durum yarı-değişken bir gideri ifade etmektedir. 

 

                                                 
128 Ray H. Garrison ve Eric W. Noreen, Manegerial Accounting, The McGraw-Hill Companies, Inc., 

2000, s.57. 
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2.4. HASTANE İŞLETMELERİNDE GİDER YERLERİ ve GİDER 

DAĞITIMI  

 

  İşletmede üretilen mamul ve hizmet maliyetlerinin ölçülebilmesi için, 

giderlerin ayrıntılı olarak izlenmesi ve söz konusu giderlerin mamul ve hizmet 

maliyetleri ile ilişkilendirilmesi gerekir129. Mamul ve hizmet üretiminin yapıldığı, 

maliyetlerin oluştuğu ve maliyetlerin kontrolünün sağlandığı birimler gider yerleri 

olarak ifade edilmektedir. Gider yerleri, giderleri ayrı olarak izlenen örgüt veya 

hesap birimleridir130. Gider yerleri, birbirinden kolayca ayırt edilebilen, ancak aynı 

zamanda kendi içerisinde benzer faaliyetleri kapsayan ve bu faaliyetler için 

katlanılan giderlerden sorumlu bir kişinin bulunduğu örgüt birimleridir 131 . Bir 

işletmedeki gider yerleri, o işletmenin maliyet muhasebesi organizasyonu tarafından 

giderlerin yüklendiği en küçük birimlerdir132. 

 

2.4.1. Hastane İşletmelerinde Gider Yerleri 

 

  Tüm işletmelerde olduğu gibi hastane işletmelerinde de gider yerlerinin 

organizasyonun özelliklerine uygun bir şekilde belirlenmesi büyük önem 

taşımaktadır 133 . Gider yerlerinin belirlenmesinde yerel bölümleme, fonksiyonel 

bölümleme ve sorumluluklara göre bölümleme yöntemlerinden biri kullanılır. Gider 

yerleri, yerel bölümlemede; yer bakımından aynı özellikleri taşıyan veya 

diğerlerinden belirli fiziksel unsurlarla ayrılabilen yerlerden her biri tek tek veya 

gruplandırılan gider yeri olarak kabul edilir. Fonksiyonel bölümlenmede; aynı veya 

benzeri işi yapan araç, gereç ve personelden oluşan her bir organizasyon bir gider 

yeri olarak kabul edilir. Sorumluluklarına göre bölümlemede ise; başında 

                                                 
129 Akdoğan, s. 353. 
130 Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi, 9.Baskı, 2003, s. 

195. 
131 Menderes, s. 36. 
132 L Gayle Rayburn, Cost Accounting: Using a Cost Managemenet Approach, Times Mirror 

Higher Education Group, Inc, 1996, 579. 
133A. Taylan Altıntaş, “Hastane İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulaması: İ.Ü. Kardiyoloji 

Enstitüsü’nde Bir Örnek Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, s. 59. 
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faaliyetlerden sorumlu bir yönetici bulunan her organizasyon birimi ayrı bir gider 

yeri olarak kabul edilir 134 . Gider yerlerinin bölümlenmesinin yararlarını 

Büyükmirza’ya göre  kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

 

 Gider yerlerinin giderlerinin bilinmesi, bütçenin hazırlanmasına yani 

 planlamaya yardımcı olur. 

 Gider yerlerinin giderleri bilindiği takdirde, herhangi bir gider artışının nerede 

ortaya çıktığı ve bundan kimlerin sorumlu tutulabileceği daha kolay anlaşılır. 

 Gider yerlerinin giderleri, doğrudan ya da analize tabi tutularak çeşitli 

 durumlarda yönetim kararları için dayanak oluşturur. 

 Gider yerlerinde biriken giderler, gider dağıtımlarında esas alınacak tutarları 

 oluşturur. 

  Hastane işletmelerinde gider yerlerinin bölümlemesi, fonksiyonel bölümleme 

veya sorumluluklarına göre bölümlenme yöntemlerinin uygulanması için uygundur.  

Günümüz hastane işletmelerinde uygulanan yöntem sorumluluklarına göre 

bölümlemedir.  Bu durumda başında sorumlu bir yönetici bulunan hastane birimleri 

ayrı bir gider yeri olarak kabul edilmekte ve giderler sorumluluk yerleri boyutunda 

belirlenmektedir. 

 

Tekdüzen hesap planımız gider yerlerini aşağıdaki gibi bölümlemiştir135: 

 Esas Üretim Gider Yerleri 

 Yardımcı Üretim Gider Yerleri 

 Yardımcı Hizmet Gider Yerleri 

 Yatırım Gider Yerleri 

 Üretim Yerleri Yönetimi Gider Yerleri 

 Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri 

 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider Yerleri 

 Genel Yönetim Gider Yerleri 

                                                 
134 Büyükmirza, 54. 
135 Muzaffer Civelek, Maliyet Muhasebesi Sorunlar Sorular Cevaplar, İstanbul: A Ajans, 2000, s. 

120. 
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  Gider yerlerinin ayırımından sonra, gider yerlerinin tanıtımına ilişkin şu 

açıklamalar yapılabilir136: 

 

  Esas üretim gider yerleri, üretim işletmesinin asıl faaliyet konusu olan mamul 

veya hizmetlerin fiilen üretildikleri yerlerdir.  

 

  Yardımcı üretim gider yerleri, esas üretim gider yerleri için yapılan yardımcı 

nitelikteki üretimlerin yapıldığı gider yerleridir.  

 

  Yardımcı hizmet gider yerleri, işletmenin esas amacını oluşturan mamul 

üretiminin fiilen yapılmadığı mamul üretimiyle direkt ilişkisi olmayan, fakat 

üretimin kesiksiz ve düzenli sürdürülmesine katkıda bulunan, yardımcı hizmetlerin 

üretildiği gider yerleridir.  

 

  Yatırım gider yerleri, yapılmakta olan yatırımların izlendiği gider yeridir.  

 

  Üretim yerleri yönetimi gider yerleri, genellikle üretimden sorumlu teknik 

elemanların, teknik müdürlerin kullandıkları ofis vb. yerlerde oluşan giderlerdir.  

 

  Araştırma ve geliştirme gider yerleri, pazarlama, satış ve dağıtım gider 

yerleri ve genel yönetim gider yerleri ise, bu gider yerlerine ait hesaplardaki 

giderlerin izlendiği gider yerleridir.  

 

  Hastane işletmelerinde gider yeri ayrımı, hastaların klinik veya poliklinik 

durumlarına göre organize olarak oluşturulmaktadır137. 

 

Hastane işletmeleri için yapılacak gider yerleri ayırımı şu şekilde yapılabilir: 

 

                                                 
136 Yükçü, ss. 239-244. 
137 Carey ve Burgess, s. 297. 
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 Esas Hizmet Üretim Gider Yerleri 

 Yardımcı Hizmet Üretim Gider Yerleri 

 Yatırım Gider Yerleri 

 Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri 

 Pazarlama ve Satış Gider Yerleri 

 Genel Yönetim Gider Yerleri 

 Finansman Gider Yeri 

 

2.4.1.1. Esas Hizmet Üretim Gider Yerleri 

 

  Hastane işletmeleri, asıl faaliyet konusu olan sağlık hizmetlerinin fiilen 

üretildiği yerlerdir. Yani, sağlık hizmet üretiminin doğrudan doğruya yapıldığı 

bölümleri ifade eden gider yerleridir. Örneğin, klinikler, poliklinikler. Hastane 

işletmelerinde esas hizmet üretim gider yerlerini iki ana bölümde incelemek 

mümkündür138: 

 Yataklı (klinik)Tedavi Hizmetleri Gider Yeri 

 Ayakta Bakım (poliklinik) Hizmetleri Gider Yeri 

 

2.4.1.2. Yardımcı Hizmet Üretim Gider Yerleri 

   

  Hastane işletmelerinde esas hizmet üretim gider yerleri için yapılan yardımcı 

nitelikteki hizmet üretimlerinin yapıldığı gider yerleridir. Örneğin, laboratuar, kan 

bankası, radyoloji v.b. 

 

2.4.1.3. Yardımcı Hizmet  Gider Yerleri 

 

  Hastane işletmelerinin esas amacını oluşturan hizmet üretiminin fiilen 

yapılmadığı hizmet üretimiyle direkt ilişkisi olmayan, fakat üretimin kesiksiz ve 

düzenli sürdürülmesine katkıda bulunan, yardımcı hizmetlerin sunulduğu gider 

                                                 
138 Mert, s. 136. 
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yerleridir. Bu gider yerlerinin faaliyetleri hizmetlerle doğrudan doğruya ilgili 

olmadığı için giderlerin hizmetlere yüklenmesi dolaylı olarak yapılmaktadır. Örneğin, 

eczane, yemekhane, çamaşırhane v.b. 

 

2.4.1.4. Yatırım Gider Yerleri 

 

  Hastane işletmeleri, hizmet üretim kalitesini artırmak ve kaynaklarını daha 

etkin kullanabilmek için kullandıkları ileri teknoloji, cihaz, makine ve diğer 

demirbaşlarla ilgili yeni yatırımlar yapabilirler139. İşte bu tip yatırımların izlendiği 

gider yerleri yatırım gider yerleridir. 

 

2.4.1.5. Dönem Gider Yerleri 

   

  Dönem gider yerleri; araştırma ve geliştirme gider yerleri, pazarlama ve satış 

gider yerleri ve genel yönetim gider yerleri olarak bölümlenmektedir. 

   

2.4.1.5.1. Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri 

 

  Hastane işletmelerinde yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutların 

geliştirilmesi,  amacıyla kurulan araştırma ve geliştirme gider yerleridir.  

 

2.4.1.5.2. Pazarlama ve Satış Gider Yerleri 

 

  Hastane işletmelerinin halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri için çalışan 

birimleri ile pazarlama faaliyetleri için çalışan birimleri ayrı olarak örgütlenmişlerse, 

bu birimler hastane işletmelerinde pazarlama ve satış gider yerleri olarak 

gruplandırılabilir140. 

 

 

                                                 
139 Altıntaş, s. 62. 
140 Altıntaş, s. 62. 
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2.4.1.5.3. Genel Yönetim Gider Yerleri 

 

  Hastane işletmelerinde doğrudan veya dolaylı yollardan hizmet üretimine 

katılmayan, hastanenin bütün bölümlerine sunulan yönetim faaliyetlerine ilişkin  

hizmet sunan gider yerleridir. 

 

  Hastane işletmelerinde hizmet üretim işlemi, başlangıcından bitişine kadar 

uzun bir süreç oluşturur. Buna ilişkin olarak gerçekleşen giderler de hastanelerin 

yapısı gereği çok çeşitli ve karmaşıktır. Hizmet üretiminin düzenli akışını sağlamak 

ve  maliyet çalışmalarına kolaylık ve güvenilirlik sağlamak amacıyla giderler gider 

yeri tasnifine tutulmuştur.  

 

  Hastane işletmeleri için gider yeri tasnifini örneklemek gerekirse Koçyiğit’in 

ve Mert’in yaptığı çalışmadan yararlanarak aşağıdaki gibi bir gider yeri bölünüşü 

yapılabilir141: 

 

 

Esas Hizmet Üretim Gider Yerleri 

 Anestezi ve Reanimasyon 

 Çocuk Cerrahisi 

 Genel Cerrahi 

 Göğüs Cerrahisi 

 Göz Hastalıkları 

 İlk ve Acil Yardım 

 Kadın Hastalıkları ve Doğum 

 Kalp Damar Cerrahisi 

 Kulak Burun Boğaz 

 Nöroşiruji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) 

 Ortopedi ve Travmatoloji 

                                                 
141 Seyhan Çil Koçyiğit, Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Hastane Uygulaması, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, ss. 113-118 ve  Mert, 

s.137. 
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 Plastik Cerrahi 

 Üroloji (Bevliye) 

 Dermatoloji (Cildiye) 

 İç Hastalıkları 

 Kardiyoloji 

 Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları 

 Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) 

 Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) 

 

Yardımcı Hizmet Üretim Gider Yerleri 

 Anestezi 

 Laboratuarlar 

 Radyoloji 

 Ameliyathaneler 

 Doğumhaneler 

 Nükleer Tıp 

 Diğer Yardımcı Hizmet Üretim Üniteleri 

 

Yardımcı Hizmet  Gider Yerleri 

 Sterilizasyon 

 Teknik Servis 

 Arşiv, danışma, hasta kabul 

 Genel Yönetim 

 İnşaat Bakım Merkezi 

 Çamaşırhane 

 Yemekhane 

 Isı Merkezi 

 Mutfak 

 Su Merkezi 

 Enerji Merkezi 

 Buhar Merkezi 
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 Terzihane 

 Ambulans 

 Eczane 

 Diğer Yardımcı Hizmet Gider Yerleri 

 

Yatırım Gider Yerleri 

 Teknoloji Yatırımları 

 Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları 

 

Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri 

 Araştırma ve Geliştirme Laboratuarları 

 Ürün ve Teknoloji Geliştirme 

 

Pazarlama ve Satış Gider Yerleri 

 Pazarlama 

 Satış 

 

Genel Yönetim Gider Yerleri 

 Başhekimlik 

 Başhemşirelik 

 Hastane Müdürlüğü 

 Personel Müdürlüğü 

 Muhasebe 

 Kütüphane 

 Diğer Genel Yönetim Gider Yerleri 
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2.4.2 Hastane İşletmelerinde Gider Dağıtımı 

 

  Gider türlerinin oluştukları anda, hangi gider yerlerine ve hangi maliyet 

hesabı kanalı ile maliyetlere yansıtılacağının belirlenmesi konusu, gider dağıtım 

esaslarının düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkartmıştır142. Gider dağıtım esasları ile 

ilgili olarak üç çeşit dağıtım ortaya çıkmaktadır.  Bu dağıtımlara ait süreç şekil 

2.11’de gösterilmiştir. 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

      

Şekil 2.11: Gider Dağıtım Süreci 

 

 

  Hizmet üretim işletmesi olan hastane işletmelerinde gider dağıtım süreci 

mamul üretim işletmelerinde olduğu gibidir. Mamul üretim işletmelerinde giderlerin 

geleneksel dağıtım sürecinde, yardımcı üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin 

ürünlere  direkt yüklenmesi mümkün olmamaktadır. Hizmet üretim işletmelerinden 

hastane işletmelerinde ise yardımcı hizmet üretim gider yeri olarak nitelendirdiğimiz 

kan bankası ve laboratuar gibi gider yerlerinin ikinci dağıtıma tabi tutulmadan 

giderlerin bir ürün olan hastalara direkt yüklenmesinin doğru olabileceğidir143.  

 

 

 

                                                 
142 Akdoğan, s. 353. 
143 Koçyiğit, s. 119. 
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2.4.2.1. Birinci Dağıtım 

  

  Dönem boyunca ortaya çıkan gider çeşitlerinin gider yerlerine dağıtılması 

işlemine giderlerin birinci dağıtımı adı verilir.  Gider çeşitlerinden gider yerleri ile 

doğrudan ilişkisi kurulabilen giderler, gider yerlerine doğrudan dağıtılırken; gider 

çeşitlerinden gider yerleri ile doğrudan ilişkisi kurulamayan giderler, dağıtım 

anahtarları aracılığıyla gider yerlerine dağıtılmaktadır. Dağıtım anahtarı, “her bir 

gider yerinin, dağıtılacak giderin ne kadarına yol açmış olabileceğini dolaylı yoldan 

belirlemek amacıyla kullanılan bir ölçüttür”144. 

 

  Hastane işletmelerinde hastayla doğrudan ilişkisi kurulabilen tıbbi tüketim 

malzeme giderleri, personel giderleri ve diğer giderler, gider yerlerine doğrudan 

dağıtılabilirken, hastayla doğrudan ilişkisi kurulamayan tıbbi tüketim malzeme 

giderleri, personel giderleri ve diğer giderler, kolayca gider yerlerine 

dağıtılamayabilir. Bu giderler dağıtım anahtarları vasıtasıyla gider yerlerine 

dağıtılmaktadır.  

 

2.4.2.2. İkinci Dağıtım 

 

  Birinci dağıtım sonucunda yardımcı üretim gider yerlerinde ve diğer üretim 

gider yerlerinde toplanan giderlerin esas üretim gider yerlerine , ölçülebilir, mantıklı 

ve pratik dağıtım anahtarları vasıtasıyla dağıtılması işlemine giderlerin ikinci 

dağıtımı adı verilir.  

 

 

  Hastanelerde ikinci dağıtımın amacı, esas üretim gider yerleri dışında kalan 

hizmet gider yerlerine ait giderlerin hastane işletmelerinin kendi bünyelerine  uygun 

belirlemiş olduğu dağıtım anahtarları vasıtasıyla esas üretim gider yerlerine 

                                                 
144 Büyükmirza, s. 155. 
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dağıtılmasıdır145.  

 

  Giderlerin ikinci dağıtımında, esas üretim gider yerleri dışında kalan üretim 

gider yerlerinin kendi aralarındaki hizmet ilişkilerinin dikkate alınması durumuna 

göre farklı yöntemler söz konusu olmaktadır146. Bu yöntemlerden uygulamada en çok 

karşımıza çıkanlar şekil 2.12’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.12: Giderlerin İkinci  Dağıtımında Kullanılan Yöntemler 

 

2.4.2.2.1 Basit Dağıtım Yöntemi 

 

  Bu yöntemde, yardımcı üretim gider yerlerinin birbirleriyle olan yarar ve 

hizmet ilişkisi dikkate alınmadan dağıtımı yapılacak gider yeri giderleri, belirlenen 

dağıtım anahtarı aracılığıyla esas üretim gider yerlerine dağıtılır. Basit ve 

uygulanmasının kolay olması nedeniyle en çok kullanılan yöntemdir. Yöntemin 

genel özelliği hastane işletmelerinde çok basit olarak: Şekil 2.13, 2.14 ve 2.15’de 

Küçüksavaş’tan ve Büyükmirza’dan derlenerek düzenlenmiştir. Dikkat edilirse 

hastane işletmelerinde giderlerin ikinci dağıtımı yapılacak olan gider yerleri sadece 

yardımcı hizmet gider yerleridir. 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Jeffrey A. Gottlieb, Healthcare Cost Accounting, Practice and Applications, Westchester: 

Healthcare Financial Management Association, 1989, s. 72. 
146 Karakaya, s. 319. 
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Şekil 2.13: Hastane İşletmelerinde Basit Dağıtım Yöntemi 

 

  Şekil 2.13’de de görüldüğü gibi, hastane işletmelerinde faaliyet gösteren 

yardımcı hizmet gider yerlerinde oluşan giderler, esas üretim hizmet üretim gider 

yerlerine dağıtılmakta fakat yardımcı hizmet gider yerlerinin birbirlerine olan yarar 

ve hizmetleri göz ardı edilmektedir. 

 

2.4.2.2.2. Kademeli Dağıtım Yöntemi 

 

  Bu yöntemde, yardımcı üretim gider yerlerinin birbirleriyle olan yarar ve 

hizmet ilişkisi kısmen ele alınmakta, dağıtımı yapılacak gider yeri giderleri, 

belirlenen dağıtım anahtarı aracılığıyla esas üretim gider yerlerine ve yardımcı 

üretim gider yerlerine  dağıtılmaktadır.  Yöntemin en temel özelliği yardımcı üretim 

gider yerlerinin dağıtım sırasının belirlenmesidir. Hangi yardımcı üretim gider 

yerinin ilk olarak dağıtıma tabi tutulacağı  genellikle iki temele göre belirlenir147: 

 

-    Hizmet temelli dağıtım; dağıtımı yapılacak yardımcı üretim gider yerlerinin en fazla 

                                                 
147 Ümit Ataman ve Rüstem Hacırüstemoğlu, Muhasebe ve Finans Bilgileri, İstanbul: Türkmen 

Kitabevi, 1999, s. 217. 
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hizmet sunandan en az hizmet sunana doğru sıralanması ve dağıtımın en fazla 

hizmet sunana doğru yapılmasıdır. 

-    Gider temelli dağıtım; dağıtımı yapılacak yardımcı üretim gider yerlerinin en fazla 

giderden en az gidere doğru sıralanması ve dağıtımın en fazla gidere sahip yardımcı 

üretim gider yerinden en az gidere sahip yardımcı üretim gider yerine doğru 

yapılmasıdır. 

 

  Yukarıda belirtilen dağıtım temellerine göre sıralamada en fazla hizmeti 

sunan ya da en fazla gidere sahip olan yardımcı üretim gider yerleri sadece 

kendilerinden sonra gelen gider yerlerine dağıtım yaptıkları için dağıtımı yapılan 

gider yeri kendisinden önce dağıtımı yapılmış gider yerine ve kendisine dağıtım 

yapmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

             

 

 

 

Şekil 2.14: Hastane İşletmelerinde Kademeli Dağıtım Yöntemi 
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Şekil 2.14’de görüldüğü gibi, hastane işletmelerinde faaliyet gösteren yardımcı 

hizmet gider yerlerinde oluşan giderler, sıralama durumuna göre kendilerinden sonra 

gelen yardımcı hizmet gider yerlerine ve esas üretim hizmet üretim gider yerlerine 

dağıtılmakta fakat dağıtımı yapılan yardımcı hizmet gider yerleri kendisinden önce 

dağıtımı yapılmış gider yerlerine dağıtım yapmamaktadır.  

 

  Uygulanmasındaki basitlik ve doğru bilgiler vermesi nedeniyle genellikle 

hastane işletmelerinde kullanılan ikinci dağıtım yöntemi kademeli dağıtım 

yöntemidir. 

 

2.4.2.2.3. Matematiksel Dağıtım Yöntemi 

 

  Bu yöntemde, yardımcı üretim gider yerlerinin birbirleriyle olan yarar ve 

hizmet ilişkisi tamamen ele alınmakta, dağıtımı yapılacak gider yeri giderleri, 

belirlenen dağıtım anahtarı aracılığıyla esas üretim gider yerlerine ve yardımcı 

üretim gider yerlerine  dağıtılmaktadır.  Burada yardımcı üretim gider yerleri 

herhangi bir kıstasa bağlı kalmadan birbirlerine karşılıklı olarak pay verirler. 

Yardımcı üretim gider yerlerinin birbirlerinden alacakları payların belirlenmesi için 

aradaki yarar ve hizmet ilişkisi dikkate alınarak hizmetlerin yüzdesi hesaplanır ve bu 

yüzdelere göre matematiksel denklemler oluşturulur. Denklerimin çözümü 

sonucunda yardımcı üretim gider yerlerinin birbirlerinden aldıkları gider payları da 

hesaplanmış olur.  Bu yöntemin en önemli özelliği, yardımcı üretim gider yerlerinin 

sayısının ikiden fazla olması halinde kurulacak matematiksel denklemlerin karmaşık 

bir hal alması ve bu durumunda hesaplamayı güçleştirmesidir. 
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Şekil 2.15: Hastane İşletmelerinde Matematiksel Dağıtım Yöntemi 

 

  Şekil 2.15’de görüldüğü gibi hastane işletmelerinde faaliyet gösteren 

yardımcı hizmet gider yerlerinde oluşan giderler, karşılıklı olarak birbirlerine ve esas 

üretim hizmet gider yerlerine dağıtılmaktadırlar.  

 

2.4.2.2.4. Planlı Dağıtım Yöntemi 

   

 Bu yöntemde, yardımcı üretim gider yerlerinin birbirleriyle olan yarar ve 

hizmet ilişkisi tamamen ele alınmakta, dağıtımı yapılacak gider yeri giderlerinde 

toplanan giderler, bütçeler ya da çeşitli yöntemlerle tahmin edilmekte ve belirlenen 

dağıtım anahtarı aracılığıyla esas üretim gider yerlerine ve yardımcı üretim gider 

yerlerine  dağıtılmaktadır.   

 

 Planlı dağıtım yönteminde aynen matematiksel dağıtım yönteminde olduğu gibi 

yardımcı hizmet gider yerinin hizmet verdiği tüm gider yerleri dikkate alınmaktadır. 
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Bu yöntemde dağıtımı yapılan giderlerin tahmini gider olmasına bağlı olarak fiili 

giderler ile tahmini giderler arasındaki farkların analizi maliyet kontrolüne imkan 

tanımaktadır. 

 

2.4.2.3. Üçüncü Dağıtım 

 

  Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin o gider yerinde üretilen 

mamul veya hizmet maliyetine yüklenmesine giderlerin üçüncü dağıtımı adı verilir148. 

Gider dağıtımının söz konusu olduğu her durumda olduğu gibi üçüncü dağıtımda da 

esas üretim gider yerlerinde toplanan giderler mamul veya hizmet maliyetine dağıtım 

anahtarları aracılığıyla dağıtılırlar. 

   

  Üçüncü dağıtım işlemi, hastane işletmelerinde kurulmuş olan maliyet 

muhasebesi sisteminin ve hastane bilgi sisteminin detaylı verilerin işlenmesine 

olanak vermesi ölçüsünde, esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin hasta 

maliyetlerine yüklenmesinde aşağıdaki yöntemler uygulanmaktadır149: 

  

  Makro yaklaşım; hastanenin tüm genel üretim giderlerinin tek bir dağıtım 

oranıyla dağıtılmasıdır. Mikro yaklaşım; her esas hizmet gider yeri için ayrı ayrı 

dağıtım oranlarının kullanılmasıdır. Bir hastane işletmesi için makro ve mikro 

faaliyet ölçüleri tablo 2.3’de gösterilmiştir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Akdoğan, s. 401.  
149 B.R. Neumann ve K.E. Boles, Management Accounting for Healthcare Organizations, Chiago: 

Dvision of Bonus Books. Inc., Fifth Edition, 1998. (Aktaran:Serdar Özkan, ss. 62-64). 
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Tablo 2.3: Makro ve Mikro Faaliyet Ölçüleri 

 

GİDER YERİ MAKRO ÖLÇÜTLER MİKRO ÖLÇÜTLER 

Ameliyathane Yapılan Ameliyat Sayısı Ameliyat Süreleri 

Anestezi Anestezi Sayısı Anestezi Süresi 

Ameliyat Sonrası Yoğun Bakım Hasta Sayısı Hasta Kalma Süreleri 

Radyoloji İşlem Sayısı Eşdeğer Birimler 

Laboratuar Test Sayısı Eşdeğer Birimler 

Acil Servis Gelen Hasta Sayısı Acil Hizmet Süreleri 

 

Kaynak: Serdar Özkan, “Özel İhtisas Hastanelerinde Maliyet Hesaplama Sistemi Önerisi ve Bir 

Örnek Uygulama”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2000, s. 64. 

   

  Hastane işletmelerinde giderlerin üçüncü dağıtımı şekil 2.16’daki gibi 

özetlenebilir. 

 

  

 

 

 

 

Şekil 2.16: Hastane İşletmelerinde Üçüncü Dağıtım 
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  Hastane işletmelerinde, yardımcı hizmet üretim gider yerlerinin maliyetleri 

ikinci dağıtıma tabi tutulmadan doğrudan hasta maliyetlerine yüklendiği için, ikinci 

dağıtıma tabi tutulan sadece yardımcı hizmet gider yerlerinin maliyetleridir. Şekil 

2,16’da görüldüğü gibi ikinci dağıtımın sonucunda esas üretim gider yerlerinde 

toplanan maliyetler ve daha önce doğrudan hastalara dağıtılan yardımcı hizmet gider 

yerlerine ait maliyetler hasta maliyetine yüklenmektedirler. 

    

 Yukarıda anlatılan üç aşamalı gider dağıtım süreci şekil 2.17’de özetlenmiştir. 
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Gider Merkezlerine Direkt Yüklenen Giderler 

   Gider Merkezlerine Dağıtım Anahtarları Vasıtasıyla Yüklenen Giderler 

 

 

 

Şekil 2.17: Hastane İşletmelerinde Gider Dağıtım Süreci 

 

 

 

 

Hizmet 

Maliyeti 

(Hastalar) 
 

Yardımcı 

Hizmet  Gider 

Yerleri 

(Hasta Kabul, 

Kan İstasyonu, 

Isı Merkezi v.b) 

Esas Hizmet 

Üretim Gider 

Yerleri 

(Klinik-

Poliklinik) 

 

Esas Hizmet 

Üretim Gider 

Yerleri 

(Klinik-

Poliklinik) 

 

Yardımcı 

Hizmet Üretim 
Gider Yerleri 

(Anestezi, 

Laboratuar, 

Radyoloji v.b) 

Gider Çeşitleri 

Esas Hizmet 

Üretim Gider 

Yerleri 

(Klinik-

Poliklinik) 

 

Yardımcı 

Hizmet Üretim 
Gider Yerleri 

(Anestezi, 

Laboratuar, 

Radyoloji v.b) 

Yardımcı 

Hizmet  Gider 

Yerleri 

(Hasta Kabul, 

Kan İstasyonu, 

Isı Merkezi v.b) 

 

Dönem Gider 

Yerleri 

 

Yatırım  Gider 

Yerleri 
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2.4.3 Hastane İşletmelerinde Dağıtım Anahtarları (Ölçüsü) 

 

  Dağıtım anahtarları, giderlerin birinci, ikinci ve üçüncü dağıtımında 

kullanılan, direkt olarak ilgili gider yerlerine dağıtılamayan giderlerin dağıtılmasını 

sağlayan fiziki miktarlarla veya para cinsinden tutarların oransal değeri ile ifade 

edilen teknik bir ölçüdür. Giderlerin birinci dağıtımında; gider çeşitlerinin gider 

yerleri ile direkt ilişkisinin kurulamadığı durumda, giderlerin ikinci dağıtımında; 

yardımcı üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin esas üretim gider yerlerine 

dağıtılmasında ve giderlerin üçüncü dağıtımında; esas üretim gider yerlerinde 

toplanan giderlerin mamul veya hizmet maliyetine yüklenmesinde dağıtım 

anahtarları kullanılmaktadır. Dağıtım anahtarlarının kullanılmasının nedeni, ilgili 

maliyet unsurlarının doğrudan ilişkilendirilememesidir.  

 

  Hastane işletmelerinde kullanılabilecek dağıtım anahtarları (birinci, ikinci ve 

üçüncü dağıtım için), Koçyiğit 150 , Akdoğan’ın, Menderes’in, ve Mert’in yaptığı 

çalışmalardan derlenerek aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Koçyiğit,  ss. 121-132. 
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Tablo 2.4: Giderlerin Birinci Dağıtımında (Gider Çeşitlerinin Gider Yerlerine Dağıtımı)    

Kullanılabilecek Dağıtım Anahtarları (Ölçüleri) 

GİDER ÇEŞİTLERİ DAĞITIM ANAHTARLARI 

(ÖLÇÜSÜ) 

¤İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

 Endirekt Malzeme 

 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Tutarı 

¤İşçi-Memur Ücret ve Giderleri 

Endirekt İşçilik 

 

Personel Sayısı, Direkt İşçilik Saati 

¤Diğer Giderler  

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  

Elektrik Giderleri Tüketilen kws, Ampül Sayısı, Yüzölçümü (m²) 

Isıtma Giderleri Yüzölçümü (m²), Radyatör Sayısı 

Enerji Giderleri Malzeme Gücü 

Haberleşme Giderleri Telefon Sayısı, Personel Sayısı 

Danışmanlık Gideri Danışmanlık Saati 

Taşıma Giderleri Taşınan Malzeme Miktarı, Değeri, Ağırlığı 

Sosyal Giderler Personel Sayısı, Yevmiye Adedi, Yüzölçümü (m²) 

Bakım-Onarım Giderleri Bakım-Onarım Saatleri, Yatırım Değerleri 

Doğalgaz Giderleri Yüzölçümü (m²), Hacim (m³) 

Su Giderleri Yüzölçümü (m²), Hacim (m³), Personel Sayısı 

Çeşitli Giderler  

Kira Giderleri Yüzölçümü (m²) 

Sigorta Giderleri Yüzölçümü (m²), Hacim (m³) 

Yolluk Giderleri Mesafe (km) 

Vergi, Resim ve Harçlar Yüzölçümü (m²), Hacim (m³) 

Amortisman ve Tükenme Payları Yüzölçümü (m²), Hacim (m³) 

Finansman Giderleri Üretim Miktarı, Madde Maliyeti,Teknoloji Maliyeti  

Kaynak: Seyhan Çil Koçyiğit, Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Hastane Uygulaması, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s.121. 
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Tablo 2.5: Giderlerin İkinci Dağıtımında  

(Yardımcı Hizmet Gider Yerlerinden Esas Hizmet Üretim Gider Yerlerine Dağıtımı)    

Kullanılabilecek Dağıtım Anahtarları (Ölçüleri) 

 

GİDERLER DAĞITIM ANAHTARLARI 

(ÖLÇÜSÜ) 

Kan Bankası Verilen Kan Miktarı (cc) 

Eczane Verilen ilacın parasal değeri 

Sterilizasyon Sterilizasyon Süresi 

Danışma, Arşiv, Hasta Kabul Hasta Kayıt Sayısı 

Teknik Servis Bakım Onarım İstek Fişi, Bakım Onarım Saati 

Sosyal Hizmetler Personel Sayısı, Yevmiye Adedi, Yüzölçümü (m²) 

Enerji Santrali Malzeme gücü (kws) 

Isı Merkezi Yüzölçümü (m²), Radyatör Sayısı 

Buhar Merkezi Tüketim Miktarı (ton) 

Su Merkezi Yüzölçümü (m²), Tüketim Miktarı (m³), Personel 

Sayısı 

İnşaat Bakım Merkezi İş Emsallerine Göre Dağıtım 

Terzihane Dikilen Parça Adedi, Dikilen Kumaş Miktarı (m²) 

Diğer Yardımcı Hizmet Gider Yerleri İlgili Dağıtım Anahtarları 

 

Kaynak: Seyhan Çil Koçyiğit, Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Hastane Uygulaması, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s.123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

 

 

Tablo 2.6: Giderlerin Üçüncü Dağıtımında  

(Esas Hizmet Üretim Gider Yerlerinden ve Yardımcı Hizmet Üretim Gider Yerlerinden Hasta 

Maliyetlerine Dağıtım) Kullanılabilecek Dağıtım Anahtarları (Ölçüleri) 

HİZMET ÇEŞİTLERİ DAĞITIM ANAHTARLARI 

(ÖLÇÜSÜ) 

Klinik Hizmeti Hasta Sayısı, Yatak Sayısı 

Poliklinik Hizmeti Hasta Sayısı 

Ameliyat Hizmeti Ameliyat Adedi, Ameliyathanenin Kullanılma  Saati 

Radyoloji Hizmeti Film Adedi, Film Çekim Süresi 

Doğum Hizmeti Doğum Adedi 

Laboratuar Hizmeti Test Sayısı, Test Süresi 

Anestezi Hizmeti Hasta Sayısı, Anestezi İçin Kullanılan Saat 

Diğer Yardımcı Hizmet Üretim Üniteleri İlgili Dağıtım Anahtarları 

Kaynak: Seyhan Çil Koçyiğit, Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Hastane Uygulaması, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s.123. 

 

2.4.4. Hastane İşletmelerinde Gider Dağıtım Tablosu 

 

  Gider dağıtım tablosu, gider çeşitlerinin gider yerleri itibariyle dağıtımını 

topluca gösteren bir tablodur 151 . Giderlerin gider yeri bazında toplanması gider 

dağıtım tablosu aracılığıyla yapılmaktadır. Gider dağıtım tablosunda dönem maliyet 

giderleri, fonksiyon esasına, çeşit esasına  ve gider yeri esasına göre yer 

almaktadırlar.   

 

  Hastane işletmeleri için gider dağıtım tablosu örneği Koçyiğit’in152 yapmış 

olduğu çalışmadan yararlanılarak tablo 2.6’da gösterilmiştir. 

                                                 
151 Akdoğan, s. 358. 
152 Koçyiğit, s.133. 
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Tablo 2.7: Hastane İşletmeleri İçin Gider Dağıtım Tablosu Örneği 
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İlk Madde ve 

Malzeme 

Giderleri 

                     

İşçi Ücret ve 

Giderleri 
                     

Memur Ücret 

ve Giderleri 
                     

Dışarıdan 

Sağlanan Fayda 
ve Hizmetler 

                     

Çeşitli Giderler                      
Vergi, Resim 

ve Harçlar 
                     

Amortisman ve 

Tükenme 

Payları 

                     

Finansman 

Giderleri 
                     

Gider Yerleri 

Direkt 

Giderleri 

Toplamı 

(I.Dağıtım-a) 

                     

Sonuç 
Hesaplarına 

Aktarılan 
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Yerleri Direkt 

Giderleri 

Toplamı 

(I.Dağıtım-b) 

Yardımcı 

Hizmet Gider 

Yerlerinden 

Gelen 

(İkinci 

Dağıtımdan) 

                     

Sterilizasyon                      
Eczane                      
Enerji Merkezi                      
Arşiv, danışma, 

hasta kabul 
                     

Güvenlik                      
Çamaşırhane                      
Teknik Servis                      
Gider Yerleri 

Endirekt 

Giderleri 

Toplamı 

(İkinci 

Dağıtım 

Toplamı) 

                     

Üretim Gider 

Yerleri 

Toplamı 

(I.Dağıtım-b + 

II.Dağıtım) 

                     

Hastalara 

Dağıtım 

(Üçüncü 

Dağıtım) 

                     

HASTALARA 

DAĞITIM 

TOPLAMI 

                     

 
Kaynak: Seyhan Çil Koçyiğit, Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Hastane Uygulaması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s.133. 
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Tablonun sol baştaki ana sütununa dağıtılacak gider türleri yazılmakta, diğer ana 

sütunlara ise dağıtımdan alınan tutarlar yazılmaktadır. Üç aşamalı olarak gerçekleşen gider 

dağıtımının sonucunda hastalara dağıtılacak gider toplamına ulaşılmaktadır. 

 

Hastane işletmelerinde gider dağıtım tablosunun asıl işlevi, çeşitli gider türlerinin 

gider yerlerinden geçerek hasta maliyetlerine yüklenmesini sağlamaktır. Dağıtılacak 

giderlerin türleri, kullanılacak gider yerlerinin niteliği ve maliyetlerin hasta maliyetlerine 

yükleme biçimi uygulanan maliyet yöntemine göre önemli farklar gösterebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ  ve 

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FAALİYET ESASINA 

DAYALI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN ROLÜ 

 

 Bu bölümde; maliyetleme yöntemlerinin genel olarak tanımları yapılmıştır. 

Maliyetleme yöntemleri; geleneksel maliyetleme yöntemleri ve ileri maliyetleme 

yöntemleri olarak incelenmiş ve bu yöntemler kısa kısa açıklanmıştır. Bu 

yöntemlerden sadece faaliyet esasına dayalı maliyetleme yöntemi hakkında ayrıntılı 

bilgiler verilmiştir.  

 

3.1. GENEL OLARAK MALİYETLEME YÖNTEMLERİ 

 

 İşletme yönetiminin temel görevi, işletmenin amaçları doğrultusunda yönetim 

için gerekli bilgileri sağlayarak, işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmelerini devamlı 

kılmaktır. Bu bilgilerin önemli bir kısmı, işletmelerin finansal bilgi sistemi olan 

muhasebeden elde edilir. Muhasebe, bu bilgileri kendi alt sistemleri olan finansal 

muhasebe ve maliyet muhasebesinden sağlar 153 . İşte maliyet muhasebesi 

organizasyonu içerisinde bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde akışını sağlamak için bir 

takım maliyet hesaplama yöntemleri geliştirilmiştir. Maliyet muhasebesi yöntemleri 

olarak bilinen  bu yöntemler, maliyet bilgilerinin kaydedilmesi, özetlenmesi ve 

raporlanması için kullanılır154. 

 İkinci bölümde açıklanan esaslar çerçevesinde giderlerin gider yerlerine 

dağıtımı sonucu, tüm üretim giderleri esas üretim gider yerlerinde toplanmış 

olmaktadır. Bundan sonraki aşama, esas üretim gider yerlerinde birikmiş olan bu 

                                                 
153 Fevzi Sürmeli, Sistem Yaklaşımı Açısından Finansal Bilgi Sistemi ve Maliyet Muhasebesi Alt 

Sistemi Uygulaması, Eskişehir: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, No. 198/128, 1978, 

s.65. 
154 Fatih Çoşkun Ertaş, Sanayi İşletmelerinde Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Bir Uygulama, 

Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, No:2, 1998, s.3. 
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giderlerin o gider yerlerinde üretilen mamul veya hizmet maliyetine yüklenmesi ve 

böylelikle mamul veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerinin saptanmasıdır.  

 

 Üretilen mal veya hizmetlerin maliyetlerinin ölçülmesi işletmenin kendi 

yapısına göre benimsediği maliyet sistemi doğrultusunda yapılır. Bir maliyet sistemi, 

maliyetleme yöntemlerinin bir arada kullanılmasından, birleşiminden ortaya çıkar155. 

 

 Maliyetleme yöntemleri, mamul veya hizmet maliyetine “hangi giderler, ne 

zaman ve nasıl” yüklenecektir sorularını yanıtlayan gruplar halinde karşımıza 

çıkar156. 

 

Bu kısımda genel olarak maliyetlendirme yöntemlerini “geleneksel 

maliyetlendirme yöntemleri ve ileri maliyetlendirme yöntemleri” 157  olarak 

incelenecektir. 

 

3.1.1. Geleneksel Maliyetlendirme Yöntemleri 

 

Geleneksel maliyetleme yöntemleri tablo 3.1’de topluca gösterilmiştir. Bu 

yöntemler kısa kısa açıklanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Nalan Akdoğan, Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ankara: 

Cem Web Ofset, 4. Baskı, 1998, s. 38. 
156 Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi, 9.Baskı, 2003, s. 

237. 
157 Hasan Alkan, “İşletme Başarısında Maliyet Yönetiminin Rolü ve Maliyet Yönetiminde Yeni 

Yaklaşımlar (Ormancılık Açısından Bir Değerlendirme), Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi 

Orman Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 2001, s. 182. 
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Tablo 3.1: Geleneksel Maliyetleme Yöntemleri 
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MALİYETLERİN KAPSAMINA GÖRE 

MALİYETLEME YÖNTEMLERİ 

TAM MALİYETLEME 

Değişken Maliyetleme 

Normal Maliyetleme 

Direkt Maliyetleme 

 

Maliyetlerin Saptanma Zamanına Göre  

Maliyetleme Yöntemleri 

Fiili Maliyetleme  

Tahmini Maliyetleme 

Standart Maliyetleme 

Maliyetlerin Saptanma Şekline Göre  

Maliyetleme Yöntemleri 

Sipariş Maliyetleme 

Safha Maliyetleme 

 

Kaynak: Hasan Alkan, “İşletme Başarısında Maliyet Yönetiminin Rolü ve Maliyet Yönetiminde  

Yeni Yaklaşımlar (Ormancılık Açısından Bir Değerlendirme), Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi 

Orman Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 2001, s. 182. 

 

3.1.1.1. Maliyetlerin Kapsamına Göre Maliyetleme Yöntemleri 

 

 Maliyetlerin kapsamına göre maliyetleme yöntemleri; tam maliyet yöntemi, 

değişken maliyet yöntemi, normal maliyet yöntemi ve direkt maliyet yöntemidir. 

 

3.1.1.1.1. Tam Maliyetleme 

 

 Üretimle ilgili tüm maliyet unsurlarını sabit-değişken gider ayrımı 

gözetmeksizin üretim maliyetlerine dahil eden yöntemdir. Tam maliyet yöntemi, 

mamul veya hizmet üretimi için direkt ve endirekt giderlerin toplamından oluşur158.  

 

 

 

 

                                                 
158 A.Sait Sevgener ve Rüstem Hacırüstemoğlu, Yönetim Muhasebesi, İstanbul: Alfa Yayınları, 1998, 

s. 125. 
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3.1.1.1.2. Değişken Maliyetleme 

 

 Üretimle ilgili sadece değişken niteliğe sahip giderlerin üretim maliyetlerine 

dahil edildiği yöntemdir. Bu yöntemde sabit-değişken gider ayrımı yapılmakta ve 

sabit giderler kesinlikle üretim maliyetine dahil edilmemektedir. Sabit giderler 

dönem gideri olarak kabul edilmektedir. 

  

3.1.1.1.3. Normal Maliyetleme 

 

 Üretimle ilgili değişken giderlerin tamamını, sabit giderlerin ise kullanılan 

kapasiteye göre üretim maliyetlerine dahil edildiği yöntemdir. Sabit giderlerin 

kapasite kullanım dışında kalanları dönem gideri olarak kabul edilmektedir. 

  

3.1.1.1.4. Direkt Maliyetleme 

 

 Üretimle ilgili direkt giderlerin tamamının üretim maliyetlerine dahil edildiği 

yöntemdir. Bu yöntemde endirekt giderler üretimin maliyetine dahil 

edilmemektedirler. Endirekt giderler dönem gideri olarak kabul edilmektedir. 

 

3.1.1.2. Maliyetlerin Saptanma Zamanına Göre Maliyetleme Yöntemleri 

 

 Maliyetlerin saptanma zamanına göre maliyetleme yöntemleri; fiili maliyet 

yöntemi, tahmini maliyet yöntemi ve standart maliyet yöntemidir. 

 

3.1.1.2.1. Fiili Maliyetleme 

 

 Üretimle ilgili mamul veya hizmet maliyetlerini fiilen gerçekleşen tutarlara 

göre hesap edildiği yöntemdir. Bu yöntemde mamul veya hizmet maliyeti, ancak tüm 

giderlerin ortaya çıkmasından sonra hesaplanabilir. Bu durumda maliyetlerin 

hesaplanması gerçek verilere dayanmaktadır.  
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3.1.1.2.2. Tahmini Maliyetleme 

 

 Üretimle ilgili mamul veya hizmet maliyetlerinin önceden tahmin edilmiş 

tutarlara dayanarak saptayan yöntemdir. Bu yöntemde tahminler, bilimsel olmayan 

bir şekilde geçmiş maliyet verilerinden ve beklentiler üzerinden hareketle ortaya 

çıkartılmaktadırlar.  

 

3.1.1.2.3. Standart Maliyetleme 

 

 Üretimle ilgili mamul veya hizmet maliyetlerinin bilimsel ve teknik 

yöntemlerle önceden belirlenerek hesaplanmasını sağlayan yöntemdir. Bu yöntemde, 

dönem boyunca üretimi yapılan mamul veya hizmet maliyetleri önceden belirlenmiş 

standartlara göre hesaplanmaktadır. Standart maliyetleme yöntemi, mamul veya 

hizmet maliyetlerinin olması gereken tutarlarını faaliyet yapılmadan önce bilimsel ve 

teknik yöntemlerle saptadığı için, işletme faaliyetlerinin kontrol edilmesini ve  

planlanmasını sağlayarak maliyet kontrolünün, başarı değerlemesinin, verimliliğin ve 

kârlılığın artırılmasında ve takip edilmesinde önemli bir rol oynar. 

 

3.1.1.3. Maliyetlerin Saptanma Şekline Göre Maliyetleme Yöntemleri 

 

 Maliyetlerin saptanma şekline göre maliyetleme yöntemleri; sipariş 

maliyetleme yöntemi ve safha maliyetleme yöntemidir. 

 

3.1.1.3.1. Sipariş Maliyetleme 

  

 Üretimle ilgili birbirinden oldukça farklı tür veya nitelikteki mamul veya 

hizmet üretimini yapan işletmelerde, mamullerin veya hizmetlerin maliyetlerinin ayrı 

olarak izlenmesini ve parti bazında saptanmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu 

yöntemin esası; direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderlerinin doğrudan 
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doğruya üretim partileri itibariyle saptanıp izlenmesi; genel üretim giderlerinin ise, 

uygun bazı ölçülerden yararlanılarak, üretim partileri arasında dağıtılmasıdır4.  

 

3.1.1.3.2. Safha Maliyetleme 

 Üretimle ilgili sürekli ve birbiri ardından gelen aşamalarda aynı türden tek tip 

veya benzer mamul veya hizmetin üretilmesi durumunda kullanılan yöntemdir. Bu 

yöntemin esası; üretim maliyetlerinin üretim safhaları itibariyle oluşumunu 

belirleyerek her safhaya ait üretim maliyetlerinin ayrı ayrı toplanıp, ilgili safhalarda 

üretilen birim sayısına bölünmeleri ve bu şekilde birim maliyetlerin belirlenmesidir. 

 

3.1.2. Hastane İşletmelerinde Geleneksel Maliyetleme Yöntemleri 

 

 Hastane işletmelerinde üretilen hizmet maliyetlerinin ölçülmesi işletmenin 

benimsediği maliyet sistemi doğrultusunda yapılır. Maliyet sistemi de yukarıda 

kısaca açıkladığımız maliyetleme yöntemlerinin bir arada kullanılmasından oluşur. 

Hastane işletmeleri için oluşturulabilecek maliyet sistemini aşağıdaki şekildeki gibi 

özetleyebiliriz. 

 

 

 

 

Şekil 3.1: Hastane İşletmelerinde Maliyet Sistemi 

 

                                                 
4 Büyükmirza, s. 243. 

 

 

Normal Maliyetleme 

Yöntemi  

 

 
Fiili Maliyetleme 

Yöntemi  

ve 

Standart Maliyetleme 

Yöntemi 

 

Sipariş Maliyetleme 

Yöntemi  

ve  

Safha Maliyetleme 

Yöntemi 

Normal Maliyetleme Yöntemi + Fiili Maliyetleme Yöntemi/Standart Maliyetleme Yöntemi + Sipariş 

Maliyetleme Yöntemi/Safha Maliyetleme Yöntemi 
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 Hastane işletmeleri için önemli bir gösterge olan kapasite kullanım oranının, 

hastanelerin hizmet sunma potansiyelini ve dönemsel olarak mevcut yatakların ne 

kadarının kullanıldığını gösteren bir oran olduğunu daha önceki bölümde 

açıklamıştık. Hastanelerde tedavi/teşhis gören hasta sayısı arttıkça bu oran 

artmaktadır. Bu oranın artması hasta başına sabit giderlerin azalması anlamına gelir 

ki kullanılan kapasiteye ait olan hasta sabit giderleri maliyetlere katılırken, boş 

kapasiteye düşen hasta sabit giderleri sonuç hesaplarına aktarılır. Normal maliyet 

yöntemi olarak ifade edilen bu durum; hasta sayısındaki artışa veya azalışa bağlı 

olarak ortaya çıkan maliyet dalgalanmalarını önleyerek her hastanın boş kapasiteye 

ait sabit giderler hariç bütün giderlerden sonra bırakabileceği kar unsurunu ortaya 

çıkarması ve yönetim kararlarının alınmasında etkili olması bakımından 

uygulanabilir niteliktedir.  

Faaliyetlerin yapıldıktan sonra fiilen gerçekleşen tutarlarını esas alan fiili 

maliyet yönteminde hastayla ilgili kullanılan doğrudan ilk madde ve malzeme 

giderlerinin fiili tutarlarla; maliyetlerin önceden bilimsel esas ve tekniklere göre 

tespit edildiği standart maliyet yönteminde hastayla ilgili hizmet giderlerinin belirli 

standartlarla hasta maliyetlerine katılması, fiili maliyet yönteminin ve standart 

maliyet yönteminin karıştırılarak uygulanması hastane yönetiminin ihtiyaç duyduğu 

maliyet bilgilerini sağlaması bakımından önemlidir159. 

 

Hastane işletmelerinde hasta veya tıbbi hizmetlerin maliyetlerinin tespiti, 

hastanelerde yaygın olarak kullanılan sipariş maliyetleme yöntemi ile yapılmaktadır. 

Bu yönteme göre her hasta, bir sipariş olarak kabul edilmekte ve her hastaya sunulan 

hizmete ilişkin maliyetler ayrı ayrı belirlenmektedir. Maliyetlerin tespitinde hastalar 

için  “hasta maliyet kartı” 160  kullanılabilir. Sipariş maliyetleme yönteminin 

aksamadan yürüyebilmesi için hasta maliyet kartının, hastanın hastaneye başvurusu 

anında açılması ve hasta ile ilgili sürecin devamı boyunca maliyetlerin bu karta 

                                                 
159Azzem Özkan, Hastane Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, s. 74. 
160Azzem Özkan, “Hastane İşletmelerinde Maliyetleme Yaklaşımları”, Bursa: Uludağ Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXII, Sayı 2, 2003, s. 127. 
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yazılması gerekmektedir161. Maliyetlerin ayrı maliyet kartında toplanması sayesinde 

kullanılan direkt malzemeler ve işgücü kolaylıkla izlenebilmektedir. Endirekt 

maliyetler ise bütün giderlerin gider dağıtım tablosu ile dağıtılmasıyla giderlerin 

hasta veya işlem başına düşen giderlerinin yüklenmesi ile bulunur162. Sonuç olarak 

hastane işletmelerinde bu yöntemin temel özelliği, her hastaya ait malzeme, işgücü 

ve diğer hizmet üretim giderlerinin hasta maliyet kartı ile takip edilmesidir163.  

 

Hastane işletmelerinin bazı bölümlerinde sipariş maliyetleme yönteminin 

uygulanmasının zorluğundan dolayı, hizmet üretim maliyenin hesaplanmasında safha 

maliyetleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu bölümlerden biri olan laboratuarda safha 

maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Laboratuarlarda binlerce kişisel kan testinin 

yapılması  sipariş maliyet yöntemi uygulamasını mantık dışı bırakmaktadır 164 . 

Sipariş ve safha maliyetleme yöntemleri iki farklı uygulamayı temsil etmelerine 

rağmen hastane hizmet üretim sürecinde hem sipariş hem de safha maliyetleme 

yöntemlerinin kullanılması gerekebilir. Hastane işletmelerinde sadece sipariş 

maliyetleme yöntemi ya da safha maliyetleme yöntemi uygulamasının zor olması 

dolayısıyla hastanın bazı maliyetlerinin sipariş, bazılarının ise safha maliyet yöntemi 

ile hesaplanması için her ikisinin de kullanılabileceği bir yöntem daha uygundur165. 

Her iki maliyetleme yönteminin birlikte kullanıldığı bu yöntem “melez 

maliyetleme”166 olarak adlandırılmaktadır. 

 

 

 

 

                                                 
161Serdar Özkan, “Özel İhtisas Hastanelerinde Maliyet Hesaplama Sistemi Önerisi ve Bir Örnek 

Uygulama”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2000, s. 71. 
162 M.W. Liao ve L.J. Boockhold, Cost Accounting for Manegeral Planning, Decision Making and 

Control, Dame Publications, Houston: 1985, s.82. 
163 S.A. Finkler, “Costing Out Nursing Services”, Hospital Cost Management and Accounting, 

Vol.1, 12, 1990, ss. 1-5. 
164 Özkan, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 125. 
165 Bruce R. Neumann ve E.B. Keith, Management  Accounting for Healthcare Organizations, 

Chicago: Fifth Ed., Division of Bonus Boks, Inc, 1998, s. 210. 
166 Özkan, s. 126. 
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3.1.3. İleri Maliyetleme Yöntemleri 

 

Geleneksel maliyetleme yöntemlerinin 80’li yıllardan itibaren değişen maliyet 

muhasebesi anlayışında yetersiz kalması, üretim sürecini tam olarak yansıtamaması, 

yanlış sonuçlar vermesi, geleceğe yönelik planlama ve programlama için gerekli 

bilgileri sağlayamaması geleneksel maliyetleme yöntemlerinin uygulayıcılar ve 

akademisyenler tarafından yoğun bir şekilde tartışılmasına sebep olmuştur. Bu 

tartışmaların sonucunda ileri üretim ve yoğun küresel rekabet ortamında, ihtiyaç 

duyulan maliyet bilgilerini en kısa zamanda en kısa şekilde elde edebilme ve maliyet 

yönetimi stratejik bir konu haline gelmiştir. İleri maliyetlendirme yöntemleri ya da 

çağdaş maliyetleme yöntemleri olarak karşımıza çıkan bu stratejik maliyetleme 

yöntemleri, tablo 3.2’de Bursal ve Ercan’dan, Küçüksavaş’tan ve Karcıoğlu’ndan 

derlenerek topluca gösterilmiştir. Bu yöntemler kısaca açıklanacaktır. 

 

Tablo 3.2: İleri Maliyetleme Yöntemleri 

 

Global Rekabet Ortamında Daha Sağlıklı Karar Almayı Sağlayan Yöntemler 

Kaynak Kullanımında Kayıpları Azaltıp Etkinliği Artırmaya Yönelik Yöntemler 

Mamul ve Hizmet Maliyetlerinin Daha Sağlıklı Hesaplanmasına Yönelik Yöntemler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMULÜN VEYA HİZMETİN PİYASA ÖMRÜ SÜRESİNE 

YÖNELİK MALİYETLENDİRME 

 

Sürekli İyileştirmeye  Yönelik Maliyetleme 

 

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri 

 

Tam Zamanında  Maliyetleme 

 

Sonradan  Maliyetleme 

Hedef Maliyetleme 

Faaliyet Esasına Dayalı  Maliyetleme 
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3.1.3.1. Mamulün veya Hizmetin Piyasa Ömrü Süresine Yönelik Maliyetleme 

 

 Bu yöntemde, bir mamulün veya hizmetin piyasa ömrünün esas alınarak, 

piyasa ömrü süresince elde edilen gelirlerle, yine aynı dönemde katlandığı 

maliyetlerin karşılaştırılmasına göre kârlılığının analiz edilmesi esastır. Her mamulün 

veya hizmetin piyasa ömrü şu dört aşamayı kapsar; piyasaya giriş, büyüme, 

olgunlaşma ve azalış. Bu yöntemde amaç, bu değişik aşamalarda işletmenin alacağı 

kararlarla azami karı sağlayabilmektir167. 

 

 Mamulün veya hizmetin piyasa ömrü süresine yönelik maliyetleme yöntemi, 

sadece fiziki üretimle ilgili maliyetlere çok önem veren geleneksel maliyetlenme 

yöntemlerine karşılık, bir mamulün veya hizmetin piyasa ömrü süresince geliştirme 

ve lojistik maliyetlerine de önem vererek, maliyetleme daha geniş bir açıdan 

bakmaktadır168. 

  

3.1.3.2. Sürekli İyileştirmeye  Yönelik (Kaizen) Maliyetleme 

 

 Bu yöntem, bir mamulün veya hizmetin yaşam döneminde özellikle de üretim 

aşamasında maliyet azaltımına yardımcı olan maliyetleme yöntemidir 169 . Kaizen, 

üretim süreciyle ilgili tüm faktörleri sürekli geliştirmeyi amaçlayan bir felsefe olarak, 

dönemsel kârlılık hedeflerini dikkate alan bir maliyetleme tekniğidir170.  Kaizen bir 

hedeftir ve bu hedef ulaşmada sorumluluk, tepe yöneticiden en alt kademedeki işçiye 

kadar, sürekli olarak tüm çalışanlardır 171 . Kaizen maliyetlemede amaç, sürekli 

iyileştirme sonucunda yüksek kaliteyi düşük maliyetlerle sağlamaktır172. 

 

                                                 
167 Nasuhi Bursal ve Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi, İstanbul: Der Yayınları, 5. Basım, 1994, s. 

487. 
168 S.Aziz Erdem, Stratejik Maliyet Yönetimi, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2004, s. 209. 
169  Yasuhiro Monden ve Kazuki Hamada, “Target Costing and Kaizen Costing in Japanese 

Automobile Companies”, Journal of Management Accounting Resarch, Fall, 1991, s. 17. 
170 Süleyman Yükçü, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, İzmir: Birleşik Matbaacılık, 2005, s. 

356. 
171 Erdem, s. 161. 
172 İsmail Aydemir, “Maliyet Yönetimi Konusundaki Yeni Yaklaşımlar ve Muhasebe Eğitimi ve 

Uygulamalarına Yansıması”, www.mu.edu.tr/iibf/tmes24/kitap/3-2.pdf, 10.10.2006, s. 176. 

http://www.mu.edu.tr/iibf/tmes24/kitap/3-2.pdf
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3.1.3.3.Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri 

 

Toplam kalite yönetimi, daha iyi mal ve hizmet sunmak suretiyle müşterileri 

memnun etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Kalite maliyeti, meydana gelebilecek 

hataları önlemek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin, planlı kalite muayenelerinin 

ve ürünün üretim sırasında veya müşteriye tesliminden sonra ortaya çıkan hataların 

maliyetidir173. Kalite maliyetleri, kusurları önlemek, faaliyetleri değerlendirmek için 

yapılan harcamalar ile mal ve hizmetlerin belirlenen özellikleri karşılayamaması 

sonucu uğranılan iç ve dış kayıplardır 174. Kalite maliyetleri, önleme, değerlendirme, 

iç başarısızlık ve dış başarısızlık maliyetleri olarak sınıflandırılabilir175. 

 

 Toplam kalite yönetimi ve kalite maliyetleri amacı, maliyetlerin yükselmesine 

neden olan ana sebepleri belirleyerek maliyetleri kontrol altına almak ve yönetime 

karar almada yardımcı olmaktır. 

 

3.1.3.4. Tam Zamanında Maliyetleme 

  

 Tam zamanında maliyetleme, ürünlerin sadece gerekli oldukları zamanlarda 

üretim sistemine ait çıktıları toplayan ve daha sonra üretim maliyetlerini satılan veya 

sunulan birimlere yükleyen bir maliyetleme yöntemidir 176 . Bu yöntemin amacı, 

mamul ve hizmet kalitesini yükseltmek, mamul ve hizmet maliyetini azaltmak ve 

mamul ve hizmetin dağıtım imkanlarını artırmaktır.  

 

3.1.3.5. Sonradan Maliyetleme 

 

 Bu yöntem tam zamanında maliyetleme yönteminin muhasebedeki uzantısıdır. 

Bu yöntemde üretimi harekete geçiren müşteridir, müşteri bir alıcı olabileceği gibi, 

                                                 
173 Rıfat Üstün, Yönetim Muhasebesi, Eskişehir: Bilim ve Teknik Yayınevi, 3. Baskı, 1997, s. 354. 
174  V. Naci Tanış, Maliyet Yönetim Muhasebesi Açısından Teknolojik Değişimin Üretim 

İşletmeleri Üzerine Etkileri, Adana, 2000, s. 62. 
175 Nihat Küçüksavaş, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, İstanbul: Kare Yayınları, 2006, s. 

758. 
176 Reşat Karcıoğlu, Stratejik Maliyet Yönetimi, Erzurum: Aktif Yayınevi, 2000, s. 97. 
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firmadaki başka bir üretim bölümü de olabilir. Bu uygulamanın sonucu olarak 

ayrıntılı maliyet hesaplarının yapılmasına gerek kalmayacaktır177. 

 

 

3.1.3.6. Hedef Maliyetleme 

 

 Hedef maliyetleme, stratejik bir kâr ve maliyet yönetim süreci 178  olarak, 

mamul yaşam seyrinin ilk bölümünde üretim planlama aşamasından başlayarak 

mamulün tasarlanması ve üretilmesi sürecindeki tüm üretim maliyetlerini sistemli bir 

şekilde düşürmek için kullanılan bir yöntemdir 179 . Bu yöntemde geleneksel 

yaklaşımdan farklı olarak dikkate alınması gereken 6 temel ilke vardır180; fiyata göre 

maliyetlendirme, müşteri odaklı olma, ürün süreç ve tasarımı üzerine odaklanma, 

geniş kapsamlı katılım, yaşam dönemi boyunca maliyet azatlımı ve değer zinciri. 

 

3.1.3.7. Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme 

 

 Faaliyet esasına dayalı maliyetleme yaklaşımı, işletme kaynaklarının, işletme 

faaliyetleri tarafından kullanılması ve tüketilmesi ile endirekt maliyetlerinin oluştuğu 

ve söz konusu işletme faaliyetlerinin de maliyet taşıyıcıları tarafından tüketildiği 

esasına dayanan ve elde ettiği verileri işleyerek bilgi haline dönüştüren bir 

yöntemdir181. Bu yöntemin amacı, endirekt giderlerin yapısının daha iyi anlaşılmasını 

sağlayarak, mamul ve hizmet üretiminde değer yaratmayan faaliyetlere ait 

maliyetleri ortadan kaldırmak ya da en düşük düzeye indirmektir182. 

 

 

                                                 
177 Küçüksavaş, s. 758. 
178  Münir Şakrak, Maliyet Yönetimi Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar, 

İstanbul: Yasa Yayınları, 1997, s. 90. 
179 Yükçü, s. 356. 
180 Shaid L. Ansari, Jan E. Bell ve James H. Cypher, Target Costing The Next Frontier in Stratejik 

Cost Management, Irwin Professional Publishing, 1997, s. 10. 
181  Les Heitger, Pekin Ogan ve Serge Matulich, Cost Accounting, Cincinnati Ohio: Western 

Publishing Co., 1992, s. 288. 
182 Yee Chan ve Ching Lilian, “İmproving Hospital Cost Accounting With Activity-Based Costing”, 

Health Care Management Review, Winter 1993, s.72. 
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3.1.4. Hastane İşletmelerinde İleri Maliyetleme Yöntemleri 

 

 Günümüzde hizmet sektöründe rekabetin ciddi bir şekilde artması, satış 

fiyatlarının düşmesine ve maliyetlerin artmasına neden olmuştur. Rekabetin ve 

maliyetlerin artması, bir hizmet üretim işletmesi olan hastane işletmelerinin de 

rekabet ve maliyetler üzerinde yoğunlaşmasını gerekli kılmıştır. Bu amaçla hizmet 

üretim sistemleri gözden geçirilmiş ve teknolojik olanaklardan da yararlanılarak daha 

önce sadece el emeği ile yapılan birçok işlemin, bilgisayar kontrollü bir biçimde 

yapılmasını sağlanmıştır.  Bu durum maliyet hesaplama yöntemlerinin gelişimine 

sebep olmuştur.  

 Hastane işletmelerinde rekabet ve maliyet üstünlüğü sağlamada ileri 

maliyetleme yöntemleri, geleneksel maliyetleme yaklaşımlarına göre daha doğru 

sonuçlar elde edebilme kabiliyetine sahiptir. Hastanelerde sunulan hizmetin 

değerlendirilmesi, planlanması ve denetimi bu doğru sonuçlar ile en üst düzeye 

ulaşmakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır. Hastanelerde maliyet hesaplama 

yöntemlerinin iyileştirilmesi olarak ifade edebileceğimiz ileri maliyetleme 

yöntemleri, stratejik kararları almaya elverişli bilgileri üretmesi bakımından da önem 

arz etmektedir. Çalışmada ileri maliyetleme yöntemlerinden sadece faaliyet esasına 

dayalı maliyet yönetimi bu bağlamda aşağıda ayrıntılı bir şekilde incelenecek ve bir 

sonraki bölümde hastane işletmelerindeki bir uygulamayla incelenecektir. 

 

3.2. FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYET YÖNTEMİ 

 

 1990’lardan bu yana muhasebe yazımında işlenmeye başlayan ve uygulama 

yönüyle mal ve hizmet üreten işletmelerde üretilen değerlerin maliyetlerinin 

hesaplanması için kullanılan faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi, bu kısımda 

ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır. Faaliyet esasına dayalı maliyet 

yöntemi, bundan sonraki kısımlarda, ana başlıklar haricinde, “FEDMY” olarak 

kısaltılacaktır. 
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3.2.1. Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Temel Kavramları 

 

FEDMY, mamul ve hizmet  üretim işletmelerinde faaliyetleri esas alan ve 

mamul ve hizmet maliyetlerinin tespitinde bu faaliyetleri kullanan dinamik bir 

maliyet yöntemidir183. Bu yöntemin en önemli özelliklerinden birisi kavramsal bir 

yapıya sahip olmasıdır. FEDMY’ne ilişkin kavramlar aşağıda açıklanmıştır. 

 

3.2.1.1. Kaynak Kavramı 

 

Kaynak, bir şeyin ilk çıkış yeri olarak; faaliyetlerin gerçekleşmesinde 

kullanılan ekonomik unsurlardır184. FEDMY, işletmelerde mamul ve hizmet üretmek 

için kullanılan kaynakları ve bu kaynakların ilişkilendirildiği sürücüleri belirleyerek 

kaynak maliyetlerini oluşturan bir yöntemdir185.  

 

FEDMY’inde kaynak maliyetleri, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 

kullanılan girdilerin ya da ekonomik unsurların maliyetleri 186  olarak ifade 

edilmektedir. 

 

 Bir üretim işletmesinde kaynaklar şunlardan oluşmaktadır 187 : Direkt ilk 

madde ve malzeme, direkt işçilik, üretimle ilgili endirekt maliyetler ve üretim dışı 

maliyetler. Ayrıca faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan insan, tesis, ekipman 

ve malzemeler kaynakları oluştururlar. Hastane işletmelerinde bulunabilecek 

kaynaklara örnek olarak, tıbbi tüketim malzemeleri, tıbbi hizmet üretimini sunan 

sağlık personeli vb. verilebilir. 

 

                                                 
183  Hugh Waters ve diğ., “Application of Activity-based Costing (ABC) in a Peruvian NGO 

Healthcare System,  www.qaproject.org/pubs/PDFs/PeruABCrev.pdf, 23/12/2007, s.1. 
184 Edward J. Blocher, Kung H. Chen ve Thomas W. Lin, Cost Management: Strategic Emphasis, 

http://www.activitybasedmgmt.com/CAM-I.htm, 15/02/2006, s. 85. 
185 S. Burak Arzova, Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2002, s. 16. 
186 J.G. Siegel ve J.K. Shim, Dictionary of Accounting Terms, USA: Barron’s Educational Series, 

2000, s. 376.  
187 Nurten Erdoğan, Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1995, 

s. 40. 

http://www.qaproject.org/pubs/PDFs/PeruABCrev.pdf
http://www.activitybasedmgmt.com/CAM-I.htm
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3.2.1.2. Faaliyet Kavramı 

 

 Faaliyet, “bir çalışmayı ortaya çıkaran süreç ya da işlemler bütünü” 188 

şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka tanımda faaliyet, bir işletmede değişik 

hammaddelerden her birinin mamul haline gelinceye kadar tabi tutulduğu işlemlerin 

her biridir şeklinde tanımlanmıştır189. Bir işletmede yapılan tüm süreç ve işlemler, 

yani kaynak tüketimleri faaliyetleri oluşturmaktadır. 

 

 FEDMY, faaliyetleri temel alarak mamul veya hizmet üreten işletmelerde 

faaliyetlerin faaliyet gruplarına ayrılmasını sağlayarak yönetimini kolaylaştırır190 . 

İşletmenin fonksiyonlarını yerine getirilebilmesi işletme faaliyetlerin gruplara 

ayrılmasına bağlıdır. Örneğin, bir işletmede üretim fonksiyonunun yerine getirilmesi, 

makine ve teçhizatın bakım ve onarımı, üretim hattı kontrolü ve üretim programlama 

gibi faaliyetlerin gruplandırılması ile sağlanmaktadır.  

 

Hastane işletmelerinde faaliyet, hastalara ait zaman ve kaynakların kullanım 

şeklini gösteren ve işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için yapılan işler olarak 

tanımlanabilir. Hastalığının teşhisi, uygulanacak tedavi yöntemleri, uygulanacak 

testler ve hastayla ilgili tüm süreçler hastane işletmelerinde faaliyet olarak 

gösterilebilir. 

 

Bir işletmedeki faaliyetler, FEDMY’nin temel felsefesi olarak değer yaratan 

faaliyetler ve değer yaratmayan faaliyetler olarak ikiye ayrılabilir191: 

 

Değer Yaratan Faaliyetler: Mal veya hizmet üretimi için gerekli olan ve mamul veya 

hizmete değer katarak pazar değerini artıran faaliyetlerdir. Örneğin, bir otel 

işletmesindeki oda, yiyecek-içecek ve eğlence hizmetleri değer yaratan faaliyetlerdir. 

                                                 
188 Şakrak, s. 182. 
189 Cudi Tuncer Gürsoy, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, İstanbul: Beta Yayıncılık,  2.basım, 1999, 

s. 238. 
190  P. Armstrong, “The Costs of Activity-Based Management Accounting”, Organizations and 

Society, Vol. 27, No. 1-2, 2002, s. 99. 
191 Arzova, s. 21. 
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Değer Yaratmayan Faaliyetler: Bir mamul veya hizmete maliyet yükü getiren ancak, 

bu mamul ve hizmetin pazar değerini artırmayarak işletme kaynaklarını tüketen 

faaliyetlerdir192. Örneğin; bir otel işletmesindeki yiyecek ve içeceklerin depolanması, 

makinelerin tamir ve bakımı değer yaratmayan faaliyetlerdir. 

 

Hastane işletmelerinde hastayla ilgili doktor ve hemşire bakımı, yapılan 

testler ve ameliyatlar vb. değer yaratan faaliyetleri oluştururken, tıbbi hizmet üretim 

malzemelerinin hareket ettirilmesi, hastanedeki makinelerin bakım ve onarımı vb. 

faaliyetler değer yaratmayan faaliyetleri oluşturmaktadırlar. 

 

3.2.1.3. Faaliyet Hiyerarşisi Kavramı 

 

 Faaliyet hiyerarşisi, mamul ya da hizmet maliyetlerinin FEDMY’ne göre 

hesaplamak için yararlanılan ve maliyetlerin ortaya çıktığı düzeye göre faaliyetleri 

sınıflandıran bir çerçevedir193. Bu hiyerarşi, faaliyetlerle, bu faaliyetlerin tükettiği 

kaynaklar arasındaki ilişki hakkında işletme yönetimine yapısal bir yol 

çizmektedir194. FEDMY’ne göre bu çerçeve aşağıdaki şekildeki ve tablodaki gibi bir 

hiyerarşik sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur195: 

 

 

 

                                                 
192 Arzova, ss. 21-22. 
193 Arzova, s. 24. 
194 Ahmet Doğan, Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Türkiye Uygulaması, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Ankara:Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, s. 89. 
195 Robin Cooper, “Cost Calssification in Unit-Based and Activity-Based Manufacturing Cost 

Systems”, Journal of Cost Management, 1990, ss. 4-6, Arzova, s. 24-25. 
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Şekil 3.2: FEDMY’nde Faaliyet Hiyerarşisi 

 

 

 

Tablo 3.3: Faaliyet Gruplarının Hiyerarşisi 

SEVİYELER FAALİYET ÇEŞİTLERİ MALİYET ÖRNEKLERİ 

Birim Seviyesi 

Faaliyetler 

 

Kesme, Öğütme, Montajlama, Boyalama 

Makineların Aşınma Payı, 

Enerji Giderleri, 

İşçilik Giderleri 

Parti Seviyesi 

Faaliyetler 

 

Ekipman Kurulumları, Satın alma Siparişleri, 

Denetleme 

Kurulum İşgücü Maliyeti, Satın 

Alma Maliyeti, 

Kalite Kontrol Maliyeti 

Mamul-Hizmet Seviyesi 

Faaliyetler 

 

Mamul Tasarımı, Mühendislik Değişimleri, 

Envanter Yönetimi 

Tasarım Maliyeti, 

Mühendislik Maliyeti, 

Stok TaşımaMaliyeti, 

Tesis Seviyesi 

Faaliyetler 

 

Tesis Yönetimi, Personel Yönetimi, Güvenlik,  

Bina Amortismanı, 

Isıtma ve Havalandırma, 

Sigorta 

 

 

Kaynak: Faruk Özcan, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Tıbbi Laboratuar Uygulaması, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 13. 

 

Birim seviyesi faaliyetler; üretimi yapılan bir mamulün veya hizmetin her bir birimi 

için yerine getirilen faaliyetleridir 196 . Bu faaliyetlerin oluşumunda tüketilen 

kaynaklar üretim miktarına bağlı olarak artarlar ya da azalırlar. Üretim sürecinden 

geçmekte olan birimlerin bu faaliyetlerden kaçınma olanağı yoktur. Birim seviyesi 

faaliyetleri için yapılan tüm maliyetler, FEDMY’nin giderlere bakışı açısından birim 

seviyesi giderleri olarak adlandırılırlar. Hastane işletmelerinde her bir hasta için 

                                                 
196 Cooper, s. 6. 

I 
Birim Seviyesi 

Faaliyetler 

II 
Parti Seviyesi 

Faaliyetler 

III 

Mamul-Hizmet 
Seviyesi 

Faaliyetler 

IV 
Tesis Seviyesi 

Faaliyetler 
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yapılan giderler; doktor-hemşire giderleri, hasta kabul giderleri, laboratuar giderleri 

vb. birim seviyesi faaliyetlerine ait giderlerdir. 

 

Parti seviyesi faaliyetler; üretim parti şeklinde yapılıyorsa bir mamul veya hizmet 

partisinin üretiminde yapılan tüm faaliyetler parti seviyesi faaliyetlerdir. Parti 

sayısına bağlı olarak değişen parti seviyesi faaliyetleri, FEDMY’nin giderlere bakışı 

açısından parti seviyesi giderleri olarak adlandırılırlar. Hastane işletmelerinde her bir 

poliklinik ya da klinikte tedavi gören hastaların bir parti olduğu varsayımından 

hareketle, ihtiyaç duyulan tıbbi hizmet üretim malzemelerinin tedariki, 

laboratuarların hazırlanması vb. faaliyetler parti seviyesi faaliyetler, bu faaliyetler 

için yapılan giderler parti seviyesinde ortaya çıkan giderlerdir. 

 

Mamul-hizmet seviyesi faaliyetler; bir mamulün veya hizmetin üretiminde sadece 

birim veya parti düzeyinde değil, farklı mamul veya hizmet çeşitlerinin üretimini 

desteklemek için yerine getirilen faaliyetlerdir197. Bir işletmede farklı türde mamul 

veya hizmet  üretebilmek için yerine getirilen faaliyetler, üretim miktarına bölünerek 

her bir mamule veya hizmete aktarılırlar. Mamul seviyesi faaliyetleri için yapılan 

tüm giderler, FEDMY’nin giderlere bakışı açısından mamul seviyesi giderleri olarak 

adlandırılırlar198. Hastane işletmelerinde hizmet çeşitlerinin üretimini desteklemek 

için yapılan teknik ve mühendislik faaliyetler hizmet seviyesi faaliyetleridir. 

 

Tesis seviyesi faaliyetler; bir mamulün veya hizmetin üretiminde üretim işlemlerini 

destekleyen ve daha çok yönetsel süreklilik sağlayan faaliyetlerdir 199 . İşletmenin 

yönetilmesi, park bahçe, teknik servis, bina amortismanı, üretim yerinin 

temizlenmesi, üretim yerinin güvenliğinin sağlanması, personel eğitimi vb. 

faaliyetler tesis seviyesi faaliyetleridir. Bu tür faaliyetler, üretimi yapılan tüm 

mamuller veya hizmetler için ortak bir niteliğe sahip olmasında ötürü, doğrudan 

                                                 
197 Aykut İşleyen, Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Bir Hizmet İşletmesinde Uygulanması, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, s. 37. 
198 John B. Macarthur, “Activity-Based Costing. How Many Cost Drivers Do You Want?”, Journal 

Of Cost Management, Fall 1992, s. 37. 
199 Robin Cooper ve Robert S. Kaplan, The Design of Cost Management Systems, Englewood 

Cliffs,  New Jersey: Prentice Hall Inc, 1991, s. 271. 
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mamullerle veya hizmetlerle ilişkisi kurulamayabilir. Örneğin bir hastane 

işletmesinde, personele sunulan eğitim giderlerinin her bir hastaya dağıtımının 

hemen hemen imkansız olması, tesis seviyesi faaliyet giderlerinin dönem gideri 

olarak kabul edilmesini gerektirmektedir. 

 

 Birim düzeydeki faaliyetler, ihtiyaç duyuldukları zaman tedarik edilen 

kaynakları kullanmaktadırlar. Parti, mamul ve tesis düzeyindeki faaliyetler ise ihtiyaç 

duyulmadan önce tedarik edilen kaynakları kullanmaktadırlar. Bu durumda birim 

düzeydeki faaliyetlerin özellikleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir200:  

 

 

 İhtiyaç duyuldukları zaman tedarik edilirler 

 Çıktı miktarlarına göre değişim göstermektedirler 

 Esnek kaynakları kullanmaktadırlar 

 

Parti, mamul ve tesis düzeyindeki faaliyetlerin özellikleri ise,  

 İhtiyaç duyulmadan önce tedarik edilirler 

 Çıktı miktarlarına göre değişim göstermemektedirler 

 Bağımlı kaynakları kullanmaktadırlar201 

 

3.2.1.4. Faaliyet Merkezleri Kavramı 

 

 Faaliyet merkezleri, faaliyetlerin anlamlı bir şekilde organize edilmesine, 

faaliyetlere ilişkin raporların hazırlanmasına ve belli faaliyetlere ilişkin bilgilerin 

sağlanmasına yardımcı olan üretim sürecinin bir bölümüdür. Bu bölümde her faaliyet 

diğer bir faaliyetin yapılmasıyla ortaya çıkar ve başka bir faaliyetin doğmasına neden 

olur.  

 

                                                 
200  Sait Y. Kaygusuz, “Faaliyet Tabanlı Maliyet-Hacim-Kar Analizi”, Muhasebe ve Finansman 

Dergisi, Sayı:33, Ocak- 2007, s. 143. 
201 Kaygusuz, s. 143. 
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3.2.1.5. İşlem Kavramı 

 

 İşlem, bir faaliyet kapsamında yer alan detaylı çalışma202 ve yöntemleri ifade 

etmektedir. Bir işletmede fonksiyonların yerine getirilebilmesi faaliyetlerin gruplara 

ayrılmasına bağlı ise, faaliyetlerin de yerine getirilebilmesi işlemlere bağlıdır. 

Örneğin, üretim fonksiyonun yerine getirilebilmesi için makine ve teçhizatın bakım 

ve onarımı bir faaliyetken, bu bakım ve onarımın gerçekleşebilmesi ile ilgili yapılan 

tüm işler; bakım ve onarımla ilgili malzemeler, bakım ve onarımı yapacak olan 

makine ve personelin planlanması vb. bir işlemdir.  

 

Hastane işletmelerinde bir hastaya ait testlerin yapılması bir faaliyeti 

gösterirken, faaliyetle ilgili işlemler, testleri yapacak makine ve personelin 

planlanması, bir işlemi göstermektedir.  

 

 

                 

     Şekil 3.3:  Hastanelerde Kaynak-Faaliyet-İşlem Süreci 

 

 

 

                                                 
202 Şakrak, s. 182. 
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FAALİYET 
İŞLEM 

Tedavi İçin Ön 

Hazırlıkların 

Yapılması  
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3.2.1.6. Maliyet Havuzu Kavramı 

 

 Faaliyetlerin sonucunda tüketilen kaynakların toplam tutarlarının faaliyetler 

itibariyle belirlenmesi işlemine maliyet havuzu oluşturma adı verilir203. Faaliyetlerin 

birim seviyesinde, parti seviyesinde, mamul-hizmet seviyesinde ve tesis seviyesinde 

oluştuktan sonra çıktılara dağıtılmadan önce maliyetlenmesi işlemi maliyet havuzu 

ile icra edilmektedir. Geleneksel maliyetlemede kullanılan maliyet merkezi 

kavramının yerini FEDMY’nde maliyet havuzu kavramı almıştır.  

 

 

3.2.1.7. Maliyet Sürücüsü Kavramı 

 

 Maliyet sürücüsü, mamul veya hizmetin maliyetini etkileyen, faaliyetlerin 

meydana gelmesine sebep olan faaliyet ya da işlemlerdir204.  Maliyet etkeni 

olarak da ifade edilen maliyet sürücüsü kavramı FEDMY’nin anlaşılması ve geleneksel 

maliyetlendirme yöntemlerinden temel farklılığın ortaya konması açısından ayrı bir 

öneme sahiptir 205 . Bir işletmede faaliyetlerin yapılması işletme kaynaklarının 

tüketilmesine sebep olmakta ve bu faaliyetlerin sonucunda maliyetler ortaya 

çıkmaktadır. Maliyetlerin ortaya çıkmasının asıl sebebi olarak görülen faaliyetlerin, 

bir takım ölçülerle ifade edilmesinde kullanılan maliyet sürücüleri206, FEDMY’nde 

geleneksel maliyetleme yönteminde kullanılan dağıtım anahtarları yerine 

kullanılmaktadır207. 

 

                                                 
203 Arzova, s. 25. 
204 Cemal Çakıcı, Ansiklopedik Muhasebe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Beta Basım ve Yayım A.Ş., 

2002, s. 270. 
205 İşleyen, s. 40. 
206 Doğan, s. 90 
207 Ronald W. Hilton, Manegerial Accounting, The Mc Graw-Hill Companies Inc., 3rd Ed., 1997, s. 

208. 
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 FEDMY’nde doğru maliyet bilgilerine ulaşılması maliyet sürücülerinin doğru 

seçilmesine ve dağıtım anahtarlarında olduğu gibi bir takım özelliklere sahip 

olmasına bağlıdır. Bu özellikler208: 

 

 

 Ekonomik ve pratik olarak elde edilebilme 

 Ölçülmesi ve mevcut birimlerde değerlendirilmesi kolay olma 

 Üretim faktörleri ile direkt ilişkilendirilebilme 

 Direkt üretim ölçülerini genişletme 

 Mantıklı olmadır 

 

Üretim işletmelerinde maliyet sürücülerine örnek olarak, direkt işçilik saati, 

makine saati, mamul sipariş sayısı, hazırlık süresi, üretilen parça sayısı, satın alma 

emri sayısı, bakım sayısı, kontrol sayısı209 vb. gösterilebilir. 

 

3.2.2. Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Gelişimi ve Tanımı  

 

 1980’li yıllara gelinceye kadar geleneksel maliyetleme yöntemlerinin yeni 

üretim ortamlarına uygun tasarlanmamış olması, geleneksel maliyetleme 

yöntemlerinin özellikle mamul ve hizmet fiyatlandırmasında ve bazı yönetsel 

kararlarda yetersiz kalması sonucunu doğurmuştur. 1980’li yıllarda Harvard’daki bir 

grup profesörün küreselleşmenin etkilerini araştırmaya başlamasıyla mamul ve 

hizmet maliyetlendirilmesinde yeni arayışlar içine girilmiştir210.  

 

Üretim ve değer yaratma faaliyetlerindeki önemli değişiklikler, artan 

teknolojik gelişmeler ve yüksek otomasyon, beraberinde yoğun bir rekabeti 

                                                 
208  A. James Brimson, Activity Accounting an Activity-Based Costing Approach, John 

Willey&Sons Inc., 1991, s. 120. 
209 İşleyen, s. 42. 
210 Figen Öker, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Üretim ve Hizmet İşletmelerinde Uygulamalar, 

İstanbul: Literatür Yayınları, 2003, s. 27. 
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getirmiştir 211 . Meydana gelen bu gelişmeler, işletmelerin maliyet yapılarında 

değişikliklere neden olarak yüksek teknolojiye dayalı modern yönetim sistemlerinde 

direkt maliyetlerin azalarak, endirekt maliyetlerin artmasına sebep olmuştur212.  

 

1980’li yıllarda daha etkin bir mamul ve hizmet maliyetleme yöntemi olarak 

dikkat çeken FEDMY, mamul ve hizmet maliyetlerinin hesaplanmasında 

kullanılmaya başlanan faaliyet tabanlı verilerin, daha iyi bilgi oluşumunu ve gerek 

mamul, gerek hizmet gerekse de üretim süreçlerinin tasarımına yönelik maliyetlerin 

daha iyi yönetimi  için yararlı sonuçlar sağladığı görülmüştür213. 

 

 FEDMY, yönetim muhasebesinde gelişen faaliyet tabanlı bilgi sistemi ve 

faaliyet tabanlı yönetim kavramına dayanmaktadır 214 . Faaliyet tabanlı bilgi 

kavramsal olarak Oliver Williamson’un “Piyasalar ve Hiyerarşi” kuramı ve Michael 

Porter’in maliyetleri oluşturan davranışları anlamak ve rekabet üstünlüğü sağlayacak 

“Değerler Zinciri” yaklaşımına dayanır. Faaliyet tabanlı bilgi sistemi, 

organizasyonlar hakkında sayısal bilgiler sağlayan sistemidir. Bu sistem işletmede 

gerekli kaynakları kullanan ve değerleri yaratan iş ya da faaliyetlerle ilgili olarak 

faaliyet tabanlı bilgileri sunar.  

 

Faaliyet tabanlı yönetim ise, mamul-hizmet, müşteri ve kar üçgeninde sürekli 

gelişmeyi amaçlayan faaliyet yönetimi yaklaşımıdır 215 . Başlangıçta ürün 

maliyetlerinin daha doğru hesaplanması için kullanılan FEDMY, müşteri karlılığı, 

işgücünden faydalanma, dağıtım kanalları, finansal olmayan maliyetler ve diğer 

yönetim sorunları gibi faktörleri de içine alarak faaliyet tabanlı yönetim sistemini 

                                                 
211 Gürbüz Gökçen, “Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin İşletme Kararlarında Kullanılması”, Muhasebe 

ve Finansman Dergisi, Sayı:23, Temmuz-2004, s.58. 
212  Metin Sağmanlı, Modern Maliyet Muhasebesi ve Yönetimi, Teori ve Uygulama, İstanbul: 

Yaylım Matbaası, 2002, s. 145. 
213 Rüstem Hacırüstemoğlu ve Münir Şakrak, Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, İstanbul: 

Türkmen Kitabevi, 2002, s. 27. 
214 Hacırüstemoğlu ve Şakrak, s. 25. 
215 Çakıcı, ss. 130-131. 
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kapsamıştır216. Faaliyet tabanlı yönetim, süreç zamanı, kalite, çeviklik ve müşteri 

hizmetleri gibi finansal olmayan ölçümlerle amaçlara ulaşmada faaliyetleri yöneterek 

FEDMY’ni bütünlemektedir217 .  FEDMY, faaliyet tabanlı yönetim sisteminin bir 

öğesidir218.   

 

FEDMY ile başlayan faaliyet temelli yaklaşım, faaliyet tabanlı yönetim ile 

farklı bir boyut kazanmıştır. FEDMY’nde maliyet hesaplamalarına odaklanma söz 

konusu iken, faaliyet tabanlı yönetimde, süreç geliştirme fırsatlarını tanımlamak için 

faaliyetlere ilişkin maliyet verilerinin kullanımına odaklanma söz konusudur 219 . 

Faaliyet temelli yaklaşım, kaynak tüketimi ile faaliyetler arasında olduğu kadar, 

maliyetler ile mamul, hizmet veya müşteriler arasında bağlantı kurmak ve bu 

bağlantılar arasındaki ilişkileri değerlendirmek amacıyla FEDMY’nden 

yararlanmaktadır220. 

 

FEDMY, mamul veya hizmet üretiminde gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu yöntemin, mamul veya hizmet üretim maliyetlerinin tespit 

edilmesinde, faaliyetler üzerinde yoğunlaşması sebebiyle “Faaliyet Esasına Dayalı 

Maliyetleme”, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme”, olarak adlandırılmıştır. Bu yöntem 

gelişim süreci içerisinde amaçlarına göre literatürde değişik şekillerde tanımlanmıştır. 

FEDMY’nin çeşitli tanımlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Bu yöntemi ilk olarak tanıtan ve gelişimine öncülük eden Cooper ve Kaplan, 

FEDMY’ni formal bir muhasebe yönteminden çok, işletme yönetimine geleneksel 

                                                 
216 Ayşegül Ciğer, Yeni Maliyet Yaklaşımlarının Konaklama İşletmeleri Açısından İncelenmesi ve Bir 

Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2006, s. 81. 
217 Şakrak, s. 180. 
218 Arzova, s. 15. 
219  Adnan Sevim, “Küresel Rekabetin Yönetim Muhasebesine Etkileri ve Çağdaş Yönetim 

Muhasebesi Uygulamaları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, Eylül-2002, s. 126. 
220 Ergün Küçük, “Teknolojik Gelişmeler ve Rekabet Koşullarının Doğurduğu Maliyetleme Sorunları”, 

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, Eylül-2004, s. 73. 
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maliyet bilgilerine ek olarak işletme faaliyetleri ile ilgili bilgileri de sunan stratejik 

amaçlı bir araç olarak tanımlamaktadırlar221.  

 

 CAM-I (Consortium for Advanced Manufacturing-International)’a göre 

FEDMY, maliyet nesneleri, kaynaklar ve faaliyetlerin performansını ve maliyetini 

ölçen, kaynakları faaliyetlere ve faaliyetleri maliyet nesnelerine yükleyen, maliyet 

sürücülerinin ilişkilerini faaliyet bazında tanımlayan bir yöntemdir 222  şeklinde 

tanımlanmıştır. 

 

 Kidwell, Kathy ve Blake tarafından yapılan bir başka tanımda FEDMY, 

mamul, hizmet ve  müşteri gibi maliyet nesnelerini ölçen bir yöntemdir. Bu 

yöntemde faaliyetler işletme kaynaklarını tüketir ve faaliyetlere yüklenen kaynak 

tüketimleri mamullere, hizmetlere ve müşterilere yüklenerek faaliyetleri tüketirler223. 

 

 Şakrak, FEDMY’ni, bazı maliyet türlerinin üretim hacmine bağlı olmaksızın 

çok daha kolay saptanabileceğinden hareketle, üretilen mamul ve hizmet 

maliyetlerinin sağlıklı saptanabilme düzeyinin yükseltilmesi amacına dayanan bir 

yöntem olarak tanımlamıştır224. 

 

 Raffish ve Turney çalışmalarında FEDMY’ni, faaliyetlerin kaynaklarını ve 

maliyet nesnelerinin performansını ve maliyetini ölçen bir matematiksel işlem 

metodolojisi  olarak ifade etmişlerdir225. 

 

 Öker’e göre FEDMY, ürünlerin işletmenin kaynaklarını faaliyetler bazında 

tükettiği, dolayısıyla endirekt giderlerin faaliyetler bazında sınıflandırılması gerektiği 

anlayışı ile hareket eden ve ürün ile endirekt giderler arasında sadece üretim hacmine 

                                                 
221 Robin Cooper ve Robert S. Kaplan, “Measure Costs Right: Make The Right Decisions”, Harvard 

Business Reivew, 1998 , s. 97. 
222 Blocher, Chen ve Lin, s. 96. 
223 Linda A. Kidwell, Shih-Jen Kathy ve John Blake, “New Management Techniques. An 

International Comparasion”, The CPA Journal, Vol: 72, Iss: 2, 2002, s. 63. 
224 Şakrak, s. 173. 
225 Norm Raffish ve Peter B.B. Turney, “Glossary of Activity-Based Management”, Journal of Cost 

Management, Issue:3, Fall, 1991, s. 53. 
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bağlı olmaksızın çeşitli seviyelerde doğrusal ilişki kuran bir maliyet ve yönetim 

anlayışı olarak tanımlanmıştır226. 

 

 Doğan’a göre bu yöntem, daha doğru mamul maliyet bilgisi vermek üzere 

tasarlanmış ve işletme yönetimi için stratejik bilgiler sağlayan bir maliyet/yönetim 

muhasebesi sistemidir227. 

 

 FEDMY, maliyet sürücüleri, faaliyetler, kaynaklar ve performans ölçümleri 

hakkında ayrıntılı bilgi sunan bir veri tabanıdır 228. 

 

 FEDMY, mamul veya hizmet maliyetlerinin daha doğru hesaplanmasını 

amacıyla faaliyetler üzerinde yoğunlaşan ve faaliyetlerin, kaynakların ve maliyet 

sürücülerinin maliyet ve performans verilerini ölçen ve bunları işleyerek bilgi haline 

dönüştüren ileri bir maliyetlendirme yöntemi olarak tanımlanabilir.  

 

 Yukarıdaki tanımlardan hareketle şekil 3.4’te FEDMY, bir model olarak 

gösterilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226 Öker,  s.32. 
227 Zeki Doğan, “Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Sisteminin İşletmeler Açısından Önemi”, 

Yaklaşım Dergisi, Sayı:59, Kasım 1997, s. 210. 
228 Melek Ç. Eker, “Genel Üretim Giderlerinin Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemine Göre Dağıtımı ve 

Muhasebeleştirilmesinde 8 Nolu Ana Hesap Gruplarının Kullanımı”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F 

Dergisi, Cilt: 21, Sayı:1, 2002, s. 238. 
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Şekil 3.4: Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yöntemi Modeli 

Kaynak: http://www.tefma.com/infoservices/papers/2002_AAPPA_Brisbane/C_Mozjerin.pdf, 

15/03/2006, Aktaran: Ciğer, s. 82. 

 

FEDMY modeli iki tür bilgiyi içermektedir; süreç boyutu ve maliyet boyutu. 

Maliyet boyutunda yer alan bilgi, faaliyetler kaynakları tüketir, ürünler ve müşteriler 

ise faaliyetleri tüketir. Bu durumda dikey eksen maliyet tüketim zinciri olarak 

adlandırılabilir. Süreç boyutunda yer alan bilgi ise, performansla ilgili bilgi akışını 

gösterir. Yatay eksen de performans ölçüm zinciridir229.  

 

 FEDMY, mamullerin veya hizmetlerin üretimi için faaliyetler yapılır ve bu 

faaliyetler işletme kaynaklarını tüketir. Faaliyetlerle maliyetler arasında sebep sonuç 

                                                 
229 Ciğer, s. 82. 

Maliyet Sürücüleri 

Kaynaklar 

Faaliyetler Çıktılar ve 

Performans Ölçüleri 

Kaynak Sürücüleri 

Ürünler, hizmetler 

ve müşteriler 

Faaliyet 

Maliyetlerinin 

Yüklenmesi 

Faaliyet Sürücüleri 

Kaynak 

Maliyetlerinin 

Yüklenmesi 

Maliyet Boyutu-FEDMY 

      Süreç Boyutu-FEDMY 

http://www.tefma.com/infoservices/papers/2002_AAPPA_Brisbane/C_Mozjerin.pdf
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ilişkisi vardır. Buna göre faaliyetler sebep, maliyetler sonuçtur. FEDMY maliyetleri 

mamullere yüklemede bu sebep-sonuç ilişkisini kullanır230. 

 

3.2.3. Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Amaçları ve Varsayımları 

 

 Tam maliyetlemenin yeni bir şekli olarak bilinen FEDMY, maliyetleri önce 

faaliyetlere, sonra mamullere veya hizmetlere göre izleyen bir yöntemdir 231 . 

FEDMY’nin temel amacı geleneksel maliyetlendirmede ortaya çıkan yanlışlıkların 

giderebilmesidir.  Bu yöntemin genel anlamda iki amacı vardır: 

 Tüm üretim işletmesinin faaliyet tüketimini, maliyet ve ilgi alanlarını 

tanımlayarak detaylı bilgi vermek, 

 İşletme yöneticilerine alacakları kararlarda doğru maliyet bilgileri 

sağlamaktadır232. 

FEDMY, mamul veya hizmet üretiminde faaliyetlere ve maliyetlere ilişkin 

bilgileri tanımlayarak doğru, detaylı, zamanlı, güvenilir ve etkili maliyet bilgisine 

ulaşmaktadır. Bir üretim işletmesinde fiyatlama, pazarlama, mamul-hizmet tasarımı 

ve mamul-hizmet çeşitleri ile ilgili alınan kararlar, işletme yöneticilerinin aldığı en 

önemli kararlar arasındadır ve bu kararların alınması doğru ve etkili maliyet bilgisi 

sayesinde olmaktadır.  

 

Bu yöntemde, maliyetleri mamullere faaliyetlere dayalı olarak yüklemek, her 

mamul ya da mamul partisine tükettiği kaynak kadar maliyet yüklenmesini 

sağladığından, FEDMY daha doğru maliyet bilgisi sağlar. Aynı zamanda 

maliyetlerin kaynağını bilmek, değer eklemeyen faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan 

                                                 
230  I. W. KIM, “Activity-Based Management and Corporate Downsizing”, Journal of Cost 

Management, Vol:12, No:3, 1998, s. 14. 
231 Karcıoğlu, s. 153. 
232 V. Naci Tanış ve A. Kadir Tuan, “Yönetim Muhasebesinde Yeni Bir Yaklaşım: Faaliyet Esasına 

Dayalı Maliyetleme”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, 

Sayı:1, 1993, s. 53.  
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kaldırılması, süreç iyileştirmeleri gibi maliyet yönetimi çalışmaları için gerekli 

bilgileri sağlar233. 

  

 Uygulamada, FEDMY’nin çok değişik amaçlarla kullanıldığını görmekteyiz. 

Örneğin, İngiltere’de CIMA (Chartered Institute of Management) üyeleri arasında 

yapılan bir araştırmaya göre, son yıllarda FEDMY’nin kullanım amacı, mamul ve 

hizmet maliyetlemenin yanı sıra, maliyet düşürme üzerinde çalışılmaktadır 234 .  

FEDMY’nin kullanım amaçları şöyle sıralanmaktadır235: 

 

 Üretimde değer yaratmayan faaliyetlere ait maliyetleri ortadan kaldırmak ya 

da en düşük düzeye indirmek 

 Kârlılığı artırmak üzere gerçekleştirilen katma değeri yüksek faaliyetlerin 

kolaylaştırılmasında, etkin ve verimli bir bilgi tabanı sağlamak 

 Problemlerin temel nedenlerinin saptanmasını ve bu etkenlerin düzeltilmesini 

sağlamak 

 Zayıf varsayımlar ve yetersiz maliyet dağıtımından kaynaklanan yanlışlıkları 

ortadan kaldırmak 

 Maliyetlerin oluşumuna neden olan olayları ve faaliyetleri belirleyerek 

maliyet kontrolüne ve yönetimine yardımcı olmak 

 Karar alma sürecinde yöneticileri maliyet bilgilerinden etkin olarak 

yararlandırmak  

 

FEDMY’i şu varsayımlara dayanmaktadır236: 

                                                 
233  Raif Parlakkaya, “Maliyet ve Performans Yönetim Aracı Olarak Tümleşik Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme ve Ekonomik Katma Değer Sistemi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, 

C..V, S.2, 2003, s. 74. 
234  Haluk Bengü, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminde Faaliyet Seviyelerinde Maliyet 

Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 25, Ocak-2005, s. 188. 
235 Hacırüstemoğlu ve Şakrak, s. 31.  

    Yükçü, s. 354. 
236  Ülkü Ergun ve B. Esra Karamaraş, “İki Çağdaş Yönetim Muhasebesi Yaklaşımının 

Karşılaştırılması: Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme ve Kısıtlar Teorisi, Muhasebe Bilim Dünyası 

Dergisi, Cilt:4, Sayı: 1, Mart-2002, s. 96. 
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 Faaliyetler kaynakları tüketir ve bu faaliyetlere yönlendirilen kaynaklar 

faaliyetin maliyetini oluşturur 

 Üretilen mamuller ve hizmetler faaliyetleri tüketir 

 FEDMY, harcamayı değil tüketimi ölçen bir yöntem olduğundan, 

harcamalardan çok tüketimi esas almaktadır 

 Öncelikle ana faaliyetler belirlenmelidir. Daha sonra, çok ölçütlü maliyet 

sürücüleri kullanılarak faaliyetlerin tüketmiş olduğu kaynakların 

maliyetlerinin önce maliyet havuzlarında, sonra da ürünlerde izlenmesi 

sağlanmalıdır 

 FEDMY’nde çok fazla maliyet havuzu vardır. Her maliyet havuzu için tek bir 

faaliyet söz konusu olduğundan maliyet havuzları homojen bir yapı 

göstermektedir 

 

3.2.4. Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Yapısı 

 

 FEDMY, maliyetleri ilk olarak faaliyetlere daha sonra da mamullere 

yükleyen bir süreci anlatır. FEDMY’nde temel olarak iki aşamalı bir süreçten söz 

edilebilir. İlk defa Cooper tarafından tanımlanan bu süreç, yöntemin temel 

felsefesine paralel olarak oluşturulmuştur. Faaliyetler maliyetleri tükettiği için, ilk 

olarak tüm üretim faaliyetleri amaca uygun bir şekilde belirlenir ve bu faaliyetler 

ortak faaliyet havuzlarında toplandıktan sonra maliyetler faaliyetlere yüklenir. Daha 

sonra, mamullerin veya hizmetlerin faaliyetleri tükettiği varsayımından hareketle, 

faaliyetlerin maliyetleri mamullere veya hizmetlere yüklenir 237 . Şekil 3.5’de bu 

durum kısaca özetlenmiştir. 

 

 

                                                 
237 Öker, s. 36. 

    İşleyen, s. 59.  
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Şekil 3.5: İki Aşamalı FEDMY 

Kaynak: Figen Öker, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Üretim ve Hizmet İşletmelerinde 

Uygulamalar, İstanbul: Literatür Yayınları, 2003, s. 36. 

 

 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, birinci aşamada önce kaynaklar 

belirlenmektedir. Daha sonra kaynak maliyetlerini faaliyetlere aktarabilmek için 

uygun kaynak sürücüleri tespit edilmekte ve kaynak maliyetleri faaliyetlere bu 

sürücülerle yüklenmektedir. Bu kısımda maliyetler maliyet havuzlarıyla 

izlenmektedir. İkinci aşamada ise maliyet havuzlarında toplanan faaliyet 

maliyetlerinin mamullere veya hizmetlere dağıtılması için maliyet sürücüleri 

seçilmekte ve son olarak faaliyet maliyetlerinin mamullere veya hizmetlere 

dağıtılması sağlanmaktadır. 
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3.2.5. Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Uygulama Aşamaları 

 

 FEDMY uygulanması sırasında izlenecek aşamalar, işletmelerin özelliklerine 

ve beklentilerine göre yöntemin temel mantığını yansıtacak şekilde belirlenir.Bu 

aşamalar işletmeden işletmeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bu yöntemin 

uygulamasına başlamadan önce bazı hazırlık çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Örneğin, planlama çalışması; yönetimin finansal ya da finansal olmayan  bilgiye 

sahip olması, bölümler arasında koordinasyonun sağlanarak yeniliklerin tespit 

edilmesi ve yöntemin uygulama aşamaları için çalışma gruplarının oluşturulması, 

eğitim çalışması; çalışma gruplarına yöntemin uygulanma aşamaları hakkında bilgi 

verilmesi,  gereksinimlerin tespit edilmesi; amaçların tespit edilerek işletme 

bölümleri ile işletme yöneticilerinin bilgi gereksinimlerinin tanımlanması, ve 

faaliyetlerin belirlenerek analiz için tanımlanması; faaliyetlere ait maliyetlerin tespit 

edilmesidir. 

 

 FEDMY’nin temel özelliği, her bir faaliyetle ilgili maliyet havuzları 

oluşturularak, endirekt maliyetlerin bu havuzlarda toplanması ve her bir maliyet 

havuzu ile ilgili maliyet dağıtım anahtarlarının seçilmesi ve maliyet dağıtımın çok 

aşamalı olarak gerçekleştirilmesidir238. 

 

 FEDMY’nin uygulanmasında izlenecek adımları şekil 3.6’da görüldüğü gibi, 

hazırlık aşaması ve tasarım aşaması olarak sınıflandırabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
238  Ayten Ersoy, Tekdüzen Maliyet Sisteminin Çağdaş Gelişmeler ve Amaçlar Açısından 

Değerlendirilmesi, Ankara:1996, ss.104-105. 
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Şekil 3.6: Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Uygulama Aşamaları 

 

HAZIRLIK AŞAMASI 

Uygulaması İçin Kapsamın, 

Sınırların ve Zamanlamanın 

Belirlenmesi 

 

Uygulama İçin  

İşletmeyi Hazırlama Uygulamayı Yapacak  

Ekibin Oluşturulması 

 

Uygulama Ekibinin  

Eğitim Çalışmaları 

Uygulama Fikrinin İşletme 

Yönetimine Kabul Ettirilmesi 

 

 

TASARIM AŞAMASI 

Kaynak Faaliyetlerinin 

Maliyetlere Yüklenmesi 

Faaliyetlerin Belirlenerek  

Tanımlanması ve 

Sınıflandırılması 

Maliyet Havuzlarının 

Oluşturulması 

Maliyet Sürücülerinin 

Belirlenmesi 

Faaliyet Maliyetlerinin 

Mamullere veya Hizmetlere 

Yüklenmesi 
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3.2.5.1. Hazırlık Aşaması 

 

FEDMY’nde hazırlık aşaması 5 başlıkta incelenebilir239: 

 

3.2.5.1.1. Uygulama Fikrinin İşletme Yönetimine Kabul Ettirilmesi 

 

Başarılı bir FEDMY uygulaması, uygulama fikrinin işletme yönetimine kabul 

ettirilmesiyle başlar. Bunun içinde uygulama ile ilgili yönetime bilgi verilmesi, 

yöntemin özellikle daha sağlıklı maliyet bilgisi vereceği konusunda yönetimin 

aydınlatılması gerekirse sunum yapılması,  konuya yabancı olan bir yönetimin 

desteğinin alınabilmesi açısından son derece önemlidir.  

 

3.2.5.1.2. Uygulama İçin İşletmeyi Hazırlama 

 

Uygulama fikrinin iletme yönetimine kabul ettirilmesi aşamasından sonra 

uygulamanın uygulanabilirliğini test etmek için pilot düzeyde bir çalışmayla işletme 

hazır hale getirilmektedir. 

 

3.2.5.1.3. Uygulaması İçin Kapsamın, Sınırların ve Zamanlamanın Belirlenmesi 

 

 İşletmenin hazırlanmasından sonra uygulamanın kapsamı ve sınırları 

belirlenmeye çalışılmaktadır. Özellikle hizmet üretim işletmelerinde uygulama 

alanının sınırlandırılması ve zamanlanması daha doğru maliyet bilgileri alınması 

açısından önem arz etmektedir. Örneğin hastane işletmelerinde radyoloji servisinin 

uygulama için seçilmesi.  

 

 

 

 

                                                 
239 İşleyen, ss. 110-112. 

    Arzova, ss. 171-176. 
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3.2.5.1.4. Uygulamayı Yapacak Ekibin Oluşturulması 

 

FEDMY uygulamasının ihtiyaç duyduğu bilgileri tam, zamanında ve 

güvenilir bir şekilde elde edebilmesi bu konuda çalışacak uzman bir ekibin 

kurulmasını gerektirir. Bu ekipte sadece muhasebe ve maliyet-yönetim muhasebesi 

servislerinin çalışması yeterli olmamakta ayrıca uygulamanın yapılacağı birimde 

çalışan uzmanların desteğinin alınması gerekmektedir. 

 

3.2.5.1.5. Uygulama Ekibinin Eğitim Çalışmaları 

 

Uygulama için oluşturulan ekip FEDMY konusunda seminer verilmesi ve 

uygulama hakkında her bir ekip elemanının uzmanlık alanına bağlı bilgilerin özel bir 

şekilde sunulması uygulamanın başarılı ve zamanlı yapılmasını sağlayacaktır. 

 

3.2.5.2. Tasarım Aşaması 

 

FEDMY’nde tasarım aşaması 5 başlıkta incelenebilir240: 

 

3.2.5.2.1.Kaynakların ve Faaliyetlerin Belirlenerek Tanımlanması ve 

Sınıflandırılması 

 

Faaliyetin yapılması için başvurulan veya yönetilen bir unsur olan kaynaklar, 

FEDMY’nde  endirekt giderlerden oluşmaktadır. Endirekt giderlere ilişkin maliyet 

bilgileri yani kaynak maliyetleri, büyük defter hesaplarından elde edilir. Bir 

işletmede büyük defter hesapları, en iyi ve en güvenilir veri kaynağı niteliğindedir.  

Faaliyetlerin belirlenmesi ise FEDMY’nde yöntemin olmazsa olmazı, odak 

noktasıdır. İşletme kaynaklarını tüketen faaliyetlerin maliyeti, onu yerine getirmek 

için tüketilen tüm üretim faktörlerinin maliyeti toplamından oluşur.  

 

 

                                                 
240 Ciğer, s. 85. 
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Faaliyetlerin belirlenmesinde dört temel kural vardır241: 

 Faaliyetlerin amaçlara göre uyumlaştırılması 

 Mikro faaliyetlerin yerine makro faaliyetlerin kullanılması 

 Maliyetlerinin tek tek belirlenmesi gerekmeyen faaliyetlerin tek bir faaliyet 

altında toplanması 

 Faaliyetlerin açık ve tutarlı bir şekilde tanımlanmasıdır 

  

 FEDMY’nin temel felsefesi olarak faaliyetler, faaliyet kavramı anlatılırken 

belirtildiği gibi  değer yaratan faaliyetler ve değer yaratmayan faaliyetler olarak ikiye 

ayrılmaktaydı. Bir faaliyet bu iki ayrımdan başka çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilir. 

Bu sınıflandırmalar ve faaliyetlere ilişkin özellikler aşağıda kısaca açıklanmıştır242: 

 

Bölümsel (Mikro) Faaliyetler: Bölümsel faaliyetler, detaylı maliyet ve maliyet dışı 

bilgilerinin elde edilebileceği ayrıntılı faaliyetlerdir. Mikro faaliyetlerinin maliyetleri, 

maliyet yönteminin yükünü artırmasından dolayı makro maliyetlere aktarılır. 

 

Fonksiyonel (Makro) Faaliyetler: Mikro faaliyetlerin bir araya getirilmesiyle 

oluşturulmuş daha genel ve özlü faaliyetlerdir. Bu faaliyetler özellikle stratejik 

kararlarda doğru ve etkili maliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamaktadır.  

 

Temel Faaliyetler: İşletmenin bir bölümüne veya organizasyona ilişkin bir birimin 

amacına doğrudan katkıda bulunan üst düzey bir faaliyet türüdür. Bu faaliyetler, 

birincil faaliyetler olarak da ifade edilebilir. 

 

Destek Faaliyetler: Destek faaliyetler, bir organizasyon biriminin temel 

faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını destekleyen, temel faaliyetlerin düzenli bir 

                                                 
241 Erdin Gündüz, Dünya Klasındaki İşletmelerde Bir Maliyet Yönetim Aracı Olarak Faaliyetlere 

Dayalı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama, Ankara: SPK Yayınları, s. 137.  

 İşleyen, ss. 75-76. 
242 Peter B.B. Turney ve Alan J. Straton, Using ABC to Support Continuous Improvement” USA: 

Management Accounting, September, 1992, s. 47. (Aktaran: İşleyen, ss. 71-73.) 
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şekilde yerine getirilmesini sağlayan genel nitelikli faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 

ikincil faaliyetler olarak da ifade edilebilir. 

 

3.2.5.2.2. Kaynak Maliyetlerinin Faaliyetlere Yüklenmesi 

 

 İşletmede belirlenen kaynak maliyetleri sınıflandırılır ve ilgili oldukları 

düzeylere uygun maliyet sürücüleri kullanılarak faaliyetlere yüklenir. Büyük defter 

hesaplarında yer alan bilgilerden hareketle oluşan maliyetlerin faaliyetlere 

yüklenmesi ya doğrudan yapılmakta ya da kaynak sürücüleri vasıtasıyla 

yapılmaktadır. Bazı kaynaklar faaliyetlere doğrudan aktarılabilecek yapıda iken 

bazıları ise faaliyetler tarafından ortak kullanılan bir yapıya sahip olabilir. Örneğin, 

endirekt işçilikler, ısıtma ve aydınlatma giderleri faaliyetler açısından ortak olarak 

kullanılan giderler olabilir 243 . Doğrudan yüklemenin yapılamadığı durumlarda 

faaliyetlerin kullandığı kaynak sürücüleri kullanılarak maliyetlere yüklenmesi gerekir.  

Dolaylı yoldan yüklenebilecek kaynak maliyetlerinin faaliyetlere yüklenmesinde 

kullanılabilecek kaynak sürücüleri tablo 3.4’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.4: Kaynak ve Kaynak Sürücüleri 

KAYNAK KAYNAK SÜRÜCÜLERİ 

Ücret Giderleri Personel Sayısı 

Haberleşme Giderleri Personel Sayısı 

Kira Giderleri Faaliyetlerin Gerçekleşmesi İçin Faydalanılan Tesisin Alanı 

Elektrik Giderleri Faaliyetler tarafından tüketilen kws 

Temizlik Gideri Faaliyetlerin Gerçekleşmesi İçin Faydalanılan Tesisin Alanı 

Tesis, Makine ve Cihaz Amortisman Giderleri Faaliyetlerin Gerçekleşmesi İçin Kullanılan mks 

Bina Sigorta Giderleri Faaliyetler İçin İşgal Edilen Alan 

Bakım-Onarım Giderleri Faaliyetlerin Gerçekleşmesi İçin Harcanan Bakım Onarım 

Saati 

 

Kaynak: Seyhan Çil Koçyiğit, Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Hastane Uygulaması, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 15. 

 

 

 

                                                 
243 Öker, s. 45. 
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3.2.5.2.3. Maliyet Havuzlarının Oluşturulması 

 

 Maliyet havuzu, FEDMY’nde tek bir faaliyete bağlı olan maliyetlerin 

toplandığı yerdir244.  Her faaliyetin maliyeti belirlendikten sonra maliyet birimlerine 

dağıtılan farklı maliyetlerin oluşturduğu grubu ifade eden maliyet havuzları 

oluşturulur. Maliyet havuzları homojen bir yapıya sahiptirler. Homojen bir maliyet 

havuzu, endirekt giderlerin bir araya getirilmesi ile oluşan bir yapıdır. Endirekt 

giderlerin bir maliyet havuzunda yer alabilmesi için, bu faaliyetlerin mantıksal olarak 

birbiri ile ilişkisi olması ve bu faaliyetlerin tüm mamuller veya hizmetler için aynı 

tüketim oranına sahip olması gerekir245. 

 Maliyet havuzunun sağlıklı oluşturulabilmesi için temel şart, işletmenin 

faaliyetlerinin, alt faaliyetlerinin ve bunların tükettiği kaynakların neler olduğunun 

iyi belirlenmesidir 246 . Maliyet havuzu oluşturulurken maliyet havuzlarının sayısı 

uygulamada büyük ölçüde farklılıklar göstermektedir. Bir maliyet havuzu için 

maliyet değişimleri tek bir maliyet sürücüsü ile açıklanabilmelidir. Ancak, çok 

detaylı bir sistem, belirlenen alt faaliyetler için ayrı bir havuz kullanabilir. Herhangi 

bir havuz için çok sayıda maliyet sürücüsü  varsa, bu havuzun kendi içinde yeniden 

bölümlenmesini gerektirir247. Bu durumlar şekil 3.7’de ve şekil 3.8’de gösterilmiştir. 

 

 Maliyet havuzlarının sayısı belirlenirken aşağıdaki faktörlerin dikkate 

alınması gerekir248: 

 Bir havuzda toplanan faaliyet maliyetleri o havuzun ayrı bir havuz olarak ele 

alınmasını gerektirecek ölçüde büyük ve hacimli olmalıdır. 

 Faaliyet maliyetleri homojen olmalı ve bu maliyetler tek bir maliyet sürücüsü 

kullanılarak doğru bir şekilde eşleştirilmelidir. Farklı maliyet havuzları, 

                                                 
244Sezai Dumanoğlu, “Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi: Bir Dijital Baskı İşletmesinde Uygulama”, 

Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:27, Temmuz-2005, s. 109. 
245 Zeki Doğan, s. 220. 
246 Arzova, s. 26. 
247 İşleyen, s. 81. 
248 Ahmet Doğan, s. 160. 

     İşleyen, s. 81. 
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benzer maliyet sürücüsü kullanıyorsa bunların bir araya getirilmesi için tek 

bir havuz oluşturulabilir. 

 Faaliyetlerin tüm mamuller veya hizmetler için aynı tüketim oranına sahip 

olması gerekir, faaliyet tüketimleri arasında farklılık varsa maliyet 

havuzlarının birleştirilmesi yanlış sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Şekil 3.7: Faaliyetlerin Tek Sürücüyle Maliyet Havuzunda Birleştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet 1 

Faaliyet 1 

Faaliyet 1 

Faaliyet 1 

Maliyet 

Sürücüsü A 

Mantıksal Olarak Birbirleriyle İlişkili ve Mamuller veya 

Hizmetler İçin Aynı Tüketim Oranına Sahip Faaliyetler 

Maliyet 

Havuzu X 
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Şekil 3.8: Faaliyetlerin Ayrı Sürücülerle Ayrı Maliyet Havuzlarında Birleştirilmesi 

 

3.2.5.2.4.Maliyetlerin Ürünlere Aktarımı İçin Maliyet Sürücülerinin 

Belirlenmesi 

 

 Maliyet sürücüsü, faaliyetlerin maliyetlerinin değişmesine neden olan ve 

kaynak maliyetlerini faaliyet merkezlerine, oradan da mamul ve hizmetlere yükleyen 

ölçülebilir bir faktördür 249 . Maliyet sürücüleri, kaynakların ve faaliyetlerin 

maliyetlerinin sırasıyla faaliyetlere ve çıktılara (mamul veya hizmet) aktarılması için 

kullanılan faktörler olarak FEDMY’nin tasarım aşamasındaki en önemli aşamalardan 

biridir.  

 

 FEDMY’nde iki tür maliyet sürücüsü vardır250: Kaynak sürücüleri ve faaliyet 

sürücüleri. Kaynak sürücüleri daha önce de bahsedildiği gibi, defteri kebir 

hesaplarından alınan kaynak maliyetlerini faaliyetlere yüklemektedir. Faaliyet 

                                                 
249 Edward Blocher J., Kung Chen H., Thomas Lin W., Cost Management: A Stratejik Emphasis, 

New York: Mc Graw-Hill/Irwin Co.Inc, 2. Edition, 2002, s. 106. 
250 Ciğer, s. 89. 
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sürücüleri ise faaliyet maliyetlerini mamullere veya hizmetlere yüklemektedir. 

Uygulamada ve birçok araştırmada faaliyet sürücüsü ve maliyet sürücüsü kavramları 

eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. 

 

 Maliyet sürücülerinin seçiminde hangi maliyet sürücülerinin ve kaç tane 

maliyet sürücüsünün kullanılacağının 251  doğru bir şekilde belirlenmesi hem 

uygulamanın hem de işletmenin başarısını artıracaktır. Bir maliyet sürücüsü 

seçilirken genel olarak üç unsur göz önünde bulundurulmalıdır252: 

 

 Ölçme Maliyeti 

 İlişki Derecesi 

 Davranışsal Etkiler 

 

FEDMY’nde maliyet sürücülerinin seçiminde verileri kolaylıkla elde 

edilebilen anahtarların kullanılması yararlı olur. Bu yöntemde işlem süreleri yerine 

faaliyet kapsamında gerçekleşen işlem sayılarını esas alan anahtarların kullanımı 

ölçme maliyetlerinin düşürülmesinde kullanılan bir tekniktir.253. Maliyet sürücüsü 

olarak işlem sayılarının kullanıldığı örnekler; verilen iş emirlerinin sayısı, sevkıyat 

sayısı, kontrol sayısı, malzeme hareketleri sayısı olabilir254.  

 

 Maliyet sürücüleri ile faaliyetlerin ürünler veya hizmetler tarafından 

kullanımı arasındaki ilişki derecesi korelasyon olarak tanımlanır 255 . Maliyet 

sürücülerinin faaliyetlerin maliyetleri ile bunları tüketen ürünler veya hizmetler 

arasındaki neden-sonuç ilişkisini en iyi şekilde yansıtması gerekir256. 

 

                                                 
251  Joon J. No ve Brian H. Kleiner, “How to Implement Activity Based Costing”, Logistic 

Information Management, Vol:10, Iss:2, 1997, s. 71. 
252 Hacırüstemoğlu ve Şakrak, ss. 48-49. 
253 Hacırüstemoğlu ve Şakrak, s. 48. 
254 Öker, s. 49. 
255 Öker, s. 50. 
256 Hacırüstemoğlu ve Şakrak, ss. 48-49. 
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 Maliyet sürücüleri seçilirken göz önünde bulundurulması gereken son unsur 

olan davranışsal etkiler, maliyet sürücülerinin çalışan personel üzerindeki etkisidir. 

Bir işlem ya da faaliyet merkezinde yer alan personel tarafından tercih edilen maliyet 

sürücülerinin kullanılmasından personel olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilenebilmektedir. 

 

 Sonuçta kaynak ve faaliyet sürücülerinin seçiminde sürücülerin, yukarıda 

bahsedilen üç unsuruna ek olarak; faaliyet türüne en uygun maliyet sürücüsünün 

seçilmesi, faaliyetin fiili tüketimine en uygun maliyet sürücüsünün seçilmesi, nadir 

rastlanan sürücülerin sayısının en aza indirgenmesi, maliyet sürücülerinin ölçümünün 

yapılabilir olması, başarının geliştirilmesini teşvik eden maliyet sürücülerinin 

seçilmesi ve de yeni ölçümler gerektiren maliyet sürücülerinin seçilmemesine özen 

gösterilmesi 257 mamullerin veya hizmetlerin maliyetlerinin doğru bir şekilde 

belirlenmesinde son derece önemlidir. Tablo 3.5’de maliyet sürücüleri faaliyet 

seviyelerine göre gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.5: Faaliyetler, Faaliyet Seviyeleri ve Maliyet Sürücüleri 

FAALİYETLER FAALİYET SEVİYESİ MALİYET SÜRÜCÜLERİ 

Test Programı Geliştirilmesi Mamul-Hizmet Mamul-Hizmet Çeşidi  Sayısı 

Test Kartı Yapımı Mamul-Hizmet Mamul-Hizmet Çeşidi  Sayısı 

Mamullerin Test Edilmesi Birim Üretilen Mamul veya Hizmet Miktarı 

Partilerin Üretim Hazırlığı Parti Parti Sayısı 

Tasarım Mamul-Hizmet Mamul çeşidi 

Parça Montajı Birim Üretilen Mamul veya Hizmet Miktarı 

Parça Yönetimi Mamul-Hizmet Üretilen Mamul veya Hizmet Miktarı 

Malzeme Alımı Parti Sipariş Sayısı 

Malzeme Muayene ve Kontrol Parti Sipariş Sayısı 

Fabrika Yönetimi Tesis Makine Saatleri 

Personel Yönetimi Tesis İşçi sayısı, işçilik süresi 

 

Kaynak: Rüstem Hacırüstemoğlu ve Münir Şakrak, Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, 

İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2002, s. 41. 

 

                                                 
257 İşleyen, ss. 79-80-81. 
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3.2.5.2.5. Faaliyet Maliyetlerinin Mamullere veya Hizmetlere Yüklenmesi 

 

 FEDMY’nin tasarımının son aşamasında maliyet havuzlarında toplanan 

maliyetler, öneki aşamada belirlenmiş olan maliyet sürücüleri temel alınarak 

mamullere veya hizmetlere yüklenir.  

 

 Faaliyet maliyetlerini mamullere yüklenmesinde her maliyet havuzu için ayrı 

yükleme oranı hesaplanacaktır. Yükleme oranı, bir maliyet havuzunun toplam 

maliyetinin, ortalama maliyet sürücüsü miktarına bölünmesiyle bulunur258. 

 

Maliyet Havuzu Yükleme Oranı = Havuz Maliyeti / Maliyet Sürücüsü 

Miktarı formülünden bulunan yükleme oranı ile her mamul veya hizmet sürücüsünün 

kullandığı maliyet sürücüsü miktarı çarpılarak mamullere veya hizmetlere maliyet 

yüklenir. Son olarak her mamul veya hizmetle ilgili direkt ilk madde ve malzeme ve 

direkt işçilik giderlerinin toplama ilave edilmesiyle mamulün veya hizmetin üretim 

maliyeti belirlenmiş olur. Bkz: Şekil 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258 Greeson C. Beier, Memhmet C. Kocakülah, “Implementing an ABC Pilot at Whirpoll”, Journal as 

Cost Management, No:2, March/April, 1994, ss. 16-23. 
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                                                                   =                              x 

  

    

                                                             =                              x 

   

 

                                                        =                              x 

 

                                                              

                                                                  =                               x 

 

 

Şekil 3.9: Maliyet Havuzlarında Toplanan Faaliyet Maliyetlerinin 

 Mamullere veya Hizmetlere Yüklenmesi 

 

 

3.2.6. Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Genel Değerlendirilmesi 

  

 FEDMY, faaliyetler üzerinde yoğunlaşan ve bu faaliyetlerin maliyetini diğer 

maliyet hedefleri için temel alan bir yöntemdir259. Bu yöntem, her mamulün veya 

hizmetin üretimiyle ilgili faaliyetleri ve her faaliyet tarafından kullanılan kaynakları 

ve faaliyetlerin maliyet yaratan nedenlerini analiz ederek her ürünün kullandığı 

kaynakları saptar260. Bu kapsamda FEDMY; gerekliliği, başarı unsurları, faydaları ve 

kendisine yapılan eleştirilerle uygulamaların yaygınlaşmasına paralel olarak 

gelişmiştir. 

                                                 
259  Alireza Bakhshayesh, “Hastanelerde Faaliyete Dayalı Maliyetleme”, Yayınlanmamış Bilim 

Uzmanlığı Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999, s. 39. 
260 Nergiz Tek, 21. Yüzyıla Yaklaşırken Muhasebede Ortaya Çıkan Eğilimler, Muhasebenin 

Tarihsel ve Çağdaş Konularından Geleceğine Bakış, Ankara: Türmob Yayını, 1995, s. 304. 
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3.2.6.1. Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yöntemi Uygulamasının Gerekliliği ve 

Başarı Unsurları 

 

 Günümüz dünyasında ekonomik ve teknolojik çevrelerde yaşanan hızlı 

değişim, üretim teknolojilerini önemli ölçüde etkilemiş ve özellikle ileri üretim 

teknolojileri, uygun maliyet, yöntem ve sistemin geliştirilmesini bir gereklilik haline 

getirmiştir.  

 

 FEDMY uygulamasının temelini oluşturan unsurlardan birisi üretimin 

gerçekleşmesini sağlayan işletme faaliyetleridir. Bu faaliyetler, alanında 

uzmanlaşmış kişilerin oluşturduğu gruplar tarafından yapılan işler ve görevlerdir261. 

 

 İşletmelerin FEDMY’nden yüksek faydalar sağlayabilmesi için işletmelerde 

aşağıdaki faaliyetlerin ve göstergelerin bulunması gerekmektedir262: 

 

 Endirekt giderlerin ağırlığının toplam maliyet içerisinde oldukça yüksek 

olması 

 Faaliyetlerin çok sayıda ve birbirinden farklı olması 

 Çok çeşitli ve farklı mamul veya hizmetlerin olması 

 Zaman içinde faaliyetlerin değişiklik göstermesine karşılık, muhasebe 

sisteminde bu duruma uyum sağlayacak herhangi bir değişikliğe gidilmemesi 

Başarılı bir FEDMY’nde dikkat gerektiren dört alan vardır. Bunlar263; 

 

Model Tasarımı: FEDMY modeline uygun maliyet tasarımı için, uygulamada yapısal 

analiz, detay düzeyi, maliyet sürücüleri, hassasiyet, doğruluk derecesi, faaliyet 

tanımlamaları ve süreç bağlantıları konuları üzerinde ayrı ayrı durulmalıdır. 

 

                                                 
261 Azzem Özkan ve Semra Aksoylu, “Kaizen ve Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin Birlikte 

Uygulanabilirliği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:4, Sayı: 3, Eylül-2002, s. 55. 
262 Ciğer, s. 91. 
263 Hacırüstemoğlu ve Şakrak, ss. 53-55. 
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Uygulama-Bütünleştirme:Uygulama sürecinin başında, uygulama kapsamının 

belirlenmesi ve kademeli olarak uygulamanın genişletilmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda, uygulama alanının kapsamı, deneme alanının seçimi ve aşamalarının 

belirlenmesi, bilgisayar yazılımı, veri tabanı bağlantıları, veri toplama yaklaşımları 

ve kayıt sistemiyle ilgili çalışmalar FEDMY’nin başarısında sınırları belirlemektedir. 

 

Yönetimin Rolü: İşletmelerde yapılacak tüm çalışmaların başarısı, yönetimin rolünü 

ön plana çıkarmaktadır. Bu çerçevede üst düzey yönetim desteği, proje sorumlusu, 

çıktıların güvenirliği, sahiplenme konuları üzerinde yönetimin rolü ön plana 

çıkmaktadır. 

 

Verilerin Kullanım Alanı: FEDMY’nin uygulamasında başarı unsurlardan biri de veri 

tabanı analizi ve temel hedef olan faaliyetlere ilişkin tanımlamalardır. Bu 

tanımlamalar, kârlılık analizi, süreç değer analizi, hedef maliyetleme, kıyaslama, 

planlama, fiyatlandırma, bütçelemedir.  

  

 Ayrıca uygulamadaki başarı kısmen de olsa, FEDMY’nin yapısının, 

farklılıklarının ve  ihtiyaç duyulan tüm maliyet bilgilerini sağlayan ancak  bazı 

sınırları olan mükemmel bir yöntem olmadığının bilinmesine de bağlıdır. 

 

3.2.6.2. Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Yararları 

  

 Mamul ve hizmet maliyetlerini hesaplamada geleneksel hacim tabanlı 

maliyetlendirme yönteminin kullanılması, hatalı maliyet bilgilerinin üretilmesine 

neden olmaktadır. Özellikle kaliteli ve hızlı üretimin ön şart olduğu teknoloji yoğun 

çalışan işletmelerde endirekt üretim giderlerinin maliyetlerinin yanlış hesaplanması 

işletmelerin rekabet ve kârlılık imkanlarını azaltmaktadır264. Bu bağlamda temelde 

doğru birim maliyetlerin hesaplanmasına ve daha sağlıklı işletme kararlarının 

                                                 
264Sami Karacan, “Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımında Yeni Bir Yaklaşım: Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, 2000, s. 92. 
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alınmasına yardımcı olan ve günümüzde önemli bir rekabet silahı haline gelen 

FEDMY’nin yararları aşağıdaki ana başlıklar ve alt başlıklar altında sıralanabilir265: 

 

Üretime Yönelik Yararları 

 

 Endirekt giderlerin toplam üretim giderleri içerisinde yüksek olduğu üretim 

ortamlarında daha doğru mamul veya hizmet maliyeti sağlar 

 Tanımlanamayan ve maliyet doğuran endirekt giderlerin tanımlanmasını 

sağlar 

 Endirekt gider unsurlarının ayrı ayrı görünürlüğünü açığa çıkarır ve mamul 

maliyetine doğru izlenebilirliğini sağlar 

 Üretimi yapılacak mamul veya hizmet maliyetlerinin ölçümünde detaylı 

bilgiler sağlar 

 İleri üretim teknolojisi için gerekli olan yeni ve farklı faaliyetlerin etkisinin 

anlaşılmasını sağlar 

 Değişen ve yeniden yapılanan üretim ortamları ile uyumlu hale gelecek 

şekilde sistemde esneklik sağlar 

 Üretim faaliyetlerinde sürekli iyileştirmenin sağlanmasına yönelik bilgi üretir,  

 Maliyet yönetimi ve performans değerleme için hem finansal hem de finansal 

olmayan anlamlı ölçüler üretir 

 Düşük maliyetle yüksek kalitede üretimin gerçekleşmesini sağlar 

 Mamul veya hizmet maliyetlendirmesinde mantıklı, kabul edilebilir ve 

kapsamlı bir temel sağlar 

 

                                                 
265 Robin Cooper ve Regine Slagmulder, “Integrating Activity-Based Costing and the Theory of 

Constraints”, Management Accounting, February, 1999, s. 20. 

Nurten Erdoğan, Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 

867, 1995, s. 35. 

İşleyen, ss. 83-84. 

Ahmet Doğan, s. 165. 

Arzova, ss. 75-79. 

Büyükşalvarcı, ss. 49-50. 

Ciğer, s. 92-93. 
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İşletmeye Yönelik Yararları 

 Rekabet üstünlüğü sağlayarak, etkinliği ve verimliliği artırır 

 İşletme faaliyetlerinin ayrıntılı olarak tanımlanmasını sağlar 

 Mamul ve hizmet hatlarının doğru maliyetlemesini sağlar 

 İşletmenin doğru maliyet bilgilerini izleyerek kârlılığını artırmasına yardımcı 

olur 

 İşletmenin stratejik amaçları destekleyen faaliyet ve kaynaklarla ilgili plan 

yapmasına imkan sağlar 

 İşletmedeki gereksiz faaliyetlerin ortadan kaldırılmasını ve kısıtlanmasını 

sağlar 

 İsletmelerdeki iç ve dış bir çok etmenin hesap edilmesi ve elde edilen 

bulgularla isletmenin misyonu doğrultusunda gelecekle ilgili vizyonunu 

oluşturmasına yardım eder. 

 

İşletme Yönetimine Yönelik Yararları 

 Uzun dönemli karar almada kullanılacak bilgileri üretir 

 Karar vermeye uygun bilgileri sunar ve işletme yöneticisinin süreci anlayışını 

geliştirir 

 Yöneticilere sınırlı kaynakların nasıl paylaştırılacağını, mamul veya 

hizmetlerin nasıl maliyetlendirileceğini ve nasıl yönetileceğini 

belirlemelerine yardımcı olur 

 Yöneticilerin faaliyetlere daha fazla önem ve dikkat etmelerini sağlar 

 Yöneticilerin karmaşık üretim sürecini anlamalarına ve yönetmelerine 

yardımcı olur 

 Faaliyetleri, işletmenin değişik birimlerindeki yöneticiler için doğal 

tanımlayıcılar olarak kullanılmasını sağlar 

 

FEDMY, değer yaratan faaliyetlere odaklanan, onları iyileştirmeyi ve 

geliştirmeyi amaçlayan ve stratejik kararların etkin olarak alınmasını sağlayan bir 
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yöntemdir 266 . Sonuç olarak FEDMY, günümüz ileri üretim teknolojisi kullanan 

işletmeler için yeni ve farklı faaliyetlerin maliyetlere etkisinin daha doğru 

anlaşılmasına, stratejik amaçlara ulaşılmasına, rekabeti üstünlüğü sağlamak için 

faaliyetlerin yönetilmesine ve değişen üretim ortamları ile uyumlu hale gelecek 

şekilde yöntemin esneklik kazanmasına imkan sağlar.  

 

3.2.6.3. Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Eksiklikleri ve Eleştirileri 

 

FEDMY, geleneksel maliyet hesaplama yöntemlerinin doğurduğu aksaklıkları 

göz önüne alarak işletme yöneticilerine alacakları kararlarda yol göstermekte ve 

doğru bilgiler sunmaktadır. Fakat bu yönteminde uygulamada bazı eksiklikleri ve 

kendisine yapılan eleştirileri vardır267:  

 

 FEDMY, kaynak tüketim faaliyetidir ve muhasebe değişikliklerini kapsaması, 

tasarlanması ve uygulanmasında bir takım ilave maliyetlere ihtiyaç 

duyulmasından dolayı maliyetlidir. 

 Uzun süren prosedürleri gerektirmesinden dolayı çok fazla zaman almaktadır. 

 Her işletmenin yapısına uygun değildir. Özellikle, endirekt üretim giderleri 

düşük olan işletmelerde yöntemin uygulanması fayda sağlamamaktadır. 

 Karmaşık bir yapıya sahiptir. Çok sayıda ve türde maliyet sürücüsünün 

bulunması yöntemin uygulayıcılar tarafından zor anlaşılmasına sebep 

olmaktadır. 

 Faaliyetlerin belirlenmesi ve maliyet sürücülerinin doğru seçilmesi eğitimli 

bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. 

 Yöntemde gider yerlerinin dikkate alınmaması, maliyetlerin gider yerleri 

yerine faaliyetlere dağıtılması geleneksel gider yeri ayrımının göz ardı 

edilmesine sebep olmaktadır.  

                                                 
266 Orhan Elmacı ve Niyazi Kurnaz, “Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında 

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı”, http://www.muhasebetr.com/makaleler/014/yazdir.php, 

27.08.2007. 
267  Drew Stapleton ve diğerleri, “Activity Based Costing for Logsitic and Marketing”, Business 

Process Management Journal, Vol:10, No:5, 2004, s. 596. 

http://www.muhasebetr.com/makaleler/014/yazdir.php
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 Sabit ve değişken giderleri birlikte ele almasından dolayı işletme yönetiminde  

yanlış kararları beraberinde getirmektedir. 

 Yöntemin karmaşık ve zor olması, işletmede çalışanların zorlanmasına ve 

değişikliğe ayak uyduramamasından dolayı zayıf çalışan ilişkilerine neden 

olmaktadır. 

 Talebin yanlış tahmin edilmesi ve yatırım harcamalarının düzensiz amorti 

edilmesi yanlış maliyet bilgilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir268. 

 

Yapılan tüm eleştirilere ve yöntemin eksikliklerine rağmen FEDMY, yapılan 

tüm çalışmalarda mamul veya hizmet maliyetlerinin doğru bir şekilde 

hesaplanmasını, üretimin faaliyet bazında planlanmasını sağlaması bakımından 

gittikçe uygulanabilir bir yöntem olarak yaygınlaşmaktadır.  

 

3.2.7. Geleneksel Maliyetleme Yöntemi ile Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme 

Yöntemi Arasındaki Farklar 

 

 Geleneksel üretim ortamları genellikle, standart mamullerin ve hizmetlerin  

üretildiği, otomasyonun fazla olmadığı, üretimin daha çok emeğe dayalı olarak 

yapıldığı ortamlardır269. İleri üretim ortamları ise, çok çeşitli ve sayıda mamullerin ve 

hizmetlerin  üretildiği, ileri teknoloji ile birlikte otomasyonun çok fazla olduğu ve 

üretimin teknoloji yoğun olarak yapıldığı ortamlardır. Günümüz işletmelerinin 

maliyet yapılarındaki değişiklik, geleneksel maliyetlemenin yetersiz kalması ve 

gerçekçi olmayan maliyet bilgilerinin elde edilmesi sonucunu doğurmuştur270. Bu 

durum üretim maliyetlerinin geleneksel üretim ortamından ileri üretim ortamına 

kaymasına neden olmuştur. 

 

                                                 
268  Reşat Karcıoğlu, “Yeni Bir Maliyet ve Yönetim Sistemi Olarak Faaliyet Esasına Dayalı 

Maliyetleme”, Verimlilik Dergisi, 1994-2, ss. 86-87. 
269 Yıldız Çabuk, “Geleneksel Maliyet Sistemlerine Alternatif Bir Yaklaşım: Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme”, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:5, 2003, s.110. 
270 Raif Parlakkaya ve Mikail Altan, “Kobi’lerde Maliyet Yönetimi”, 

http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/bilgibankasi/ekonomi/OAKDocs/OAK-T7.pdf, 21/12/2007, s.77. 

http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/bilgibankasi/ekonomi/OAKDocs/OAK-T7.pdf
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Üretim işletmelerinde bir mamulün veya hizmetin maliyeti üretim 

giderlerinin bir araya getirilmesinden oluşur. Geleneksel maliyet yöntemi, üretim 

yapılırken tüm bu giderlerin mamulleri tükettiğini kabul etmektedir. Bu nedenle 

maliyetler üretilen mamullerin hacmi ve sayısı ile bağlantılıdır. FEDMY ise, 

kaynakları mamullerin değil faaliyetlerin tükettiği, mamullerin ise bu faaliyetleri 

tükettiğini kabul etmektedir271.  

 

 Geleneksel maliyet yöntemi üretim sürecine bağlı olarak işçilik saati, makine 

saati gibi birim düzeyde tek bir dağıtım anahtarı kullanırken, FEDMY, maliyet 

yaratan her faaliyet için, her maliyet havuzu için farklı maliyet sürücüleri 

kullanmaktadır ki bu maliyet sürücüleri birim düzeyinde olabileceği gibi parti 

düzeyinde veya mamul düzeyinde olabilir272.  

 

 FEDMY’nin uygulanması, geleneksel maliyet sisteminin uygulanmasında 

daha mantıklı ve uygundur. Maliyet havuzlarının kurulması ile ilgili kararlar, yapılan 

inceleme ve görüşmelere bağlıdır273. 

 Geleneksel maliyet yönteminde endirekt giderlerin dağıtımında iki aşamalı 

bir süreç uygulanır. Birinci aşamada giderler gider yerlerine dağıtılır. İkinci aşamada 

gider yerlerinde toplanan giderler mamullere veya hizmetlere yüklenir. Burada her 

mamul ve hizmet kaleminin üretim hacmi ile orantılı olarak kaynakları tükettiği 

varsayılır. Bu yöntemde dağıtım üretim hacmine bağlı olarak yapıldığı için üretim 

ortamındaki karmaşıklık ve büyüklük hatalı maliyet bilgilerine ulaşılmasına neden 

olmaktadır. FEDMY’nde de endirekt giderlerin dağıtımı iki aşamadan oluşur. Birinci 

aşamada endirekt giderler faaliyetlere ve faaliyet içerisindeki maliyet havuzlarına 

yüklenirler, ikinci aşamada ise faaliyet içerisindeki maliyet havuzlarının maliyeti 

mamullere veya hizmetlere yüklenir.  Bu durum daha doğru maliyet bilgilerine 

ulaşılmasına neden olmaktadır.  

 

 

                                                 
271 Karcıoğlu, Stratejik…, s. 156. 
272 Ciğer, s. 84. 
273 Alireza, s. 48. 
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                     Geleneksel Maliyetleme        Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme 

 

Şekil 3.10: Geleneksel Maliyetleme ve Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme 

Kaynak: Ciğer, s.85. 

 

Geleneksek maliyetleme yönteminde, maliyetlerin dağıtılması için uygun bir 

anahtar bulunmadığı takdirde, maliyetlerin dağıtımı için miktar veya parasal değer 

gibi ölçüler kullanılabilirken FEDMY’nde maliyet unsurları tanımlanmadan, maliyet 

dağıtımı yapılamaz274. 

 

 FEDMY, yöneticilere mamul ve hizmet, müşteri karması, yeni teknolojilerin 

kullanılması, pazarlama stratejileri, mamul tasarım ve mühendislik faaliyetleri ile 

ilgili kararların alınması esnasında geleneksel maliyetleme yöntemine göre daha 

doğru bilgiler sunar275. 

 

Geleneksel maliyetleme ile FEDMY arasındaki bazı farklılıklar tablo 3.6’da 

özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                 
274 Alireza, s. 47. 
275 Gündüz, s. 94. 

      Kaynaklar 

Gider Yerleri 

Mamul veya 

Hizmet 

Maliyet 

Havuzu: 

Faaliyetler 

Mamul veya 

Hizmet 

      Kaynaklar 

B
ir

in
ci

 A
şa

m
a

 
İk

in
ci

 A
şa

m
a

 

B
irin

ci A
şa

m
a

 
İk

in
ci A

şa
m

a
 



 154 

Tablo 3.6: Geleneksel Maliyetleme ile FEDMY Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

MALİYET YÜKLEME 

ÖLÇÜSÜ 

GELENEKSEL MALİYETLEME 

YÖNTEMİ 

FEDMY 

Kullanılan Kaynakları Etkileyen 

Faktörler 

Yalnızca Üretim Hacmi Harekete Geçirme Sayısı veya 

Üretim Siparişleri Sayısı Gibi 

Faktörler 

Maliyet Havuzları Sayısı Bir Kaynakların Kullanımını Etkileyen 

Her Bir Faktör İçin Çok Sayıda 

Maliyet Dağıtım Anahtarları Bir Her Bir Maliyet Havuzu İçin Bir 

Adet Olmak Üzere Çok Sayıda 

Ürünlerin Nasıl Maliyetlendirildiği Maliyet Dağıtım Anahtarı Olarak Üretim 

Hacminin Kullanılması 

Maliyet Dağıtım Anahtarlarının Her 

birinin İlgili Maliyet Havuzu İçin 

Kullanılması 

 

Kaynak: Reşat Karcıoğlu, Stratejik Maliyet Yönetimi, Erzurum: Aktif Yayınevi, 2000, s. 155. 

 

Sonuç olarak, FEDMY geleneksel maliyetleme yöntemlerine göre daha 

hassas ve doğru sonuçlar vermekte ve yöntemin tasarlanmasında en düşük maliyetle 

en doğru bilginin elde edilmesi amaçlanmaktadır276. 

 

3.3. HASTANE İŞLETMELERİNDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ 

SAĞLAMADA FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYETLEME YÖNTEMİ 

 

 Günümüzde küreselleşme olgusu birçok sektörde özellikle rekabet koşullarını 

çeşitli yönlerden etkilemekte, kimi sektörde bu koşulları tamamen değiştirirken 

kimilerinde önemli farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bazı sektörler göreceli olarak 

önemsiz hale gelmekte bazı sektörler ise daha önemli hale gelmektedir277 . Tüm 

dünyada inanılmaz bir biçimde büyüyerek önemli hale gelen sektörlerden biri olan 

sağlık hizmet sektörü, toplumların sosyo ekonomik kalkınmışlık düzeyini belirleyen 

en önemli göstergedir. Bu sektör, hastalıkların teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve 

bireylerin sağlık düzeylerinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin tümünü kapsayan 

bir süreci ifade etmektedir. Sağlık hizmet sektörü içerisinde, hizmet üretim kapasitesi 

ve sağlık harcamaları bakımından önemli bir yer tutan hastane işletmeleri bu 

sektörün lokomotifi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

                                                 
276 Cemal Çakıcı, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması ve Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve 

Finansman Dergisi,  Sayı:12, Ekim 2001, s.112. 
277Bahadır Akın, Küresel Rekabet Ortamında Teknoloji Yönetimi ve Bisküvi, Çikolata ve Gofret 

Sanayinde Teknoloji Yönetimine İlişkin Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 1998, s. 21. 
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 Hastane işletmeleri, yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürebilmek 

için, değişen müşteri taleplerine anında cevap veren yüksek kaliteli, düşük maliyetli, 

geniş hizmet yelpazesi sunma kabiliyetine sahip hizmet üretim sistemlerine ihtiyaç 

duyarlar. Bu ihtiyaç günümüzde doğru maliyet bilgisi sağlayacak yeni maliyet 

hesaplama yöntemi gereksinimini ortaya çıkarmıştır278. 

 

3.3.1. Hastane İşletmelerinde  Stratejik Yönetim ve Rekabet Stratejisi  

 

 Strateji kavramı, işletmelerin rakiplerine üstünlük sağlamak amacıyla 

planlarda tanımlanan hedeflere optimum şekilde ulaşmak için seçilen bir hareket 

biçimidir279. Stratejik yönetim ise, değişimleri hızlı bir şekilde algılayarak rekabet 

avantajı yaratan bir yönetim anlayışıdır 280 . Michael Porter tarafından geliştirilen 

stratejide üç ana temaya yer verilir281: 

Maliyet Liderliği: İşletmenin maliyetlerini düşürerek, fiyatları ile piyasada liderlik 

yapmasını sağlayacak politika ve disiplinlerin izlenmesi ve böylece maliyet 

avantajından yararlanarak rekabet gücünün sağlanmasıdır. 

Farklılaşma: Özellikleri itibari ile tek olan (başka benzeri olmayan) ürün, imaj, 

teknoloji, servis veya üretim sistemi ile ilgili, müşterinin ilgisini ürün üzerinde 

toplamaya ilişkin çalışmalardır. 

Odaklanma: Bir hedef üzerinde odaklanarak tüm stratejilerin bu hedef doğrultusunda 

biçimlendirilmesi, o konuda uzmanlaşmayı beraberinde getirecek ve uzmanlaşılan 

konuda rakiplere göre daha avantajlı bir konuma gelinebilecektir. 

 

Günümüzde işletmeler hızla globalleşen dünyada ticaretinde başarılı 

olabilmek ve ulaşmak istedikleri hedeflere ve amaçlara yönelik olarak faaliyetlerini 

                                                 
278 Nuran Şenocak, “Global Rekabet Stratejisi ve Türkiye”, Verimlilik Dergisi, Sayı:4, 1992, s. 18. 
279 Sevgener ve Rüstemoğlu, s. 275.  
280 Öker, s. 19. 
281 Özlem İ. Doğan, “Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi”, DEÜ Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı:1, Mart-2000, s. 67. 
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planlamaktadırlar.Bu amaçlara ulaşabilmek ve diğer işletmeler karşısında başarılı 

olabilmek için uzun dönemli stratejiler geliştirme yoluna gitmektedirler282. Rekabet 

stratejisi, rekabetin oluştuğu esas arena olan endüstri içinde, şirketlerin kendilerine 

uygun bir rekabet pozisyonu yaratmak için oluşturulur. Rekabet stratejisi, endüstriyel 

rekabeti yaratan güçler karşısında karlı ve devam ettirilebilir bir pozisyonu kurmayı 

amaçlar283. 

 

 Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve uluslar arası rekabet ortamında 

bilginin ön plana çıktığı günümüzde hastane işletmeleri, performanslarını 

artırabilmek için çok çeşitli yöntemlerden yararlanmaktadırlar. Maliyet liderliğin, 

veya düşük maliyet stratejisini tercih eden hastane işletmelerinin rekabetçi 

üstünlüklerini koruyabilmeleri, rakiplerine oranla daha düşük maliyetle, hizmet 

sunabilmelerine ve satabilmelerine bağlıdır. Maliyete ilave olarak, kalite, hız ve 

esneklik de rekabet avantajı kazanılmasında önemli unsurlardır.  

 

Hastane işletmelerinde giderek artan rekabet koşulları ve müşteri talepleri, 

hastane kaynaklarını en verimli biçimde kullanmaya zorlamaktadır. Hastane  

hizmetlerinde rekabet, hizmeti satın alanın en iyi fiyata en iyi hizmeti satın almak 

istemesidir284.  

Hastane işletmelerinin rekabet edebilirliliği, aynı sahada faaliyet gösteren 

yerli veya global diğer rakip firmalara karşı olan rekabet avantajı olarak özetlenebilir. 

Rekabet avantajı maliyetlerdeki düşüşlere ve ürünlerin farklılaşmalarına bağlı olarak 

ortaya çıkar. Farklılaşma, tüketicilere yenilikçi ve kaliteli ürünler sunma, özel 

müşteri isteklerini karşılama ve satış sonrası hizmet şeklinde gerçekleştirilir.  

                                                 
282 Okan Fettahoğlu ve Seçil Fettahoğlu, “Küçük İşletmelerde Stratejik Yönetim”, Standard Dergisi, 

Sayı: 469, Ocak-2001, s. 35. 
283 Hakan Çiftçi, “Rekabetin Gücü: Diamond Modeli”, Verimlilikte Anahtar Dergisi, M.P.M., Sayı: 

173, Mayıs-2003, s. 4.  
284 Zafer Kesebir ve Recep Çiçek, “İlişkilere Dayalı Pazarlama ve Özel Hastanelerde Uygulanmasına 

İlişkin Bir Araştırma”, http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/goto.aspx?id=3049, 

01/10/2007. 

http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/goto.aspx?id=3049
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Hastane işletmeleri, rekabet stratejileriyle hem kaynaklarını etkili bir biçimde 

kullanmakta, hem de kendilerinin çok iyi bildiği tıbbi hizmetler üzerine yoğunlaşma 

fırsatı bulmaktadır. 

 

3.3.2. Hastane İşletmelerinde  Değişen Rekabet Anlayışı ve Rekabet Üstünlüğü 

 Günümüzde hastane işletmelerinde  yaşanan hızlı değişim ve değişen rekabet 

anlayışı, bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında yoğun bir rekabet 

ortamının doğmasına neden olmuştur.  

 Edward De Bono’nun, “rekabet üstü” olmak kavramıyla açıkladığı rekabet 

anlayışı işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için bir ön şart 

haline gelmiştir. Bono, rekabeti işletmenin varlığını sürdürmesi ve ayakta kalmasını 

sağlayacak temel çizgiyi güvence altına alma açısından gerekli olduğunu ve 

içerdiğini söylerken rekabet üstü olmanın ise, bu temel çizgiden yukarılara doğru 

çıkmayı hedefleyen bir görüşe sahip olduğunu belirtmektedir285. 

 

Rekabet üstünlüğü kavramı hastane işletmeleri açısından daha iyi bir müşteri 

değeri oluşturarak rakipleri karşısında piyasada avantaj kazanması anlamına 

gelmektedir. Diğer hastane işletmeleri karşısında fiyat ve kalite avantajı elde etmek, 

değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarına hızla cevap verebilmek, karlılığı artırmak 

rekabet üstünlüğü sağlama yönetmelerindendir286.  

 

Bir çok hastane işletmesi kendilerini düşük maliyet lideri haline getirerek ve 

genel kabul görmüş bazı konularda kendine özgü farklara sahip olarak rekabet 

üstünlüğü elde etmektedirler. Özellikle maliyet liderliği hastane işletmelerinde, 

hizmet üretim özellikleri sayesinde rakipleri ile benzer olan hizmetleri, onlara göre 

daha düşük bir maliyetten üretebilme ve sunabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. 

                                                 
285  Mehmet Yıldız, “Bilişim Teknolojilerinin Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlanmasında Üretim 

Süreci Tasarımına Etkisinin Uzman sistem Yaklaşımı ile Analizi ve Türk Elektronik Sanayi 

Uygulaması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2006, s. 36. 

Edwart De Bono, Rekabetüstü, İstanbul: Remzi Yayınevi, 1992, s. 35. 

 
286 Bahadır Akın, “Rekabetçi Üstünlük ve Teknoloji: Küresel Bir Yaklaşım”, 

http://www.bilgiyönetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=266, 12.06.2005, s. 23. 

http://www.bilgiyönetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=266
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Bu açıdan maliyet liderliği, minimum harcama ya da kaynak israfı ile bir hizmetin 

müşteriye düşük fiyattan sunulmasıdır287. 

 

3.3.3. Hastane İşletmelerinde Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yöntemi 

 

Hastane işletmeleri esaslı bir biçimde FEDMY’nin uygulandığı diğer 

sektörlerden farklıdır. Hastane işletmeleri için faaliyet esasına dayalı maliyet 

yöntemine dair uygulamalar ilkin başarılı bir yürütme için teknik hususlar üzerinde 

odaklanmıştır288. Teknik incelemelerin sonucunda FEDMY, hastane işletmelerinde 

maliyetleme faaliyetlerine farklı bir bakış açısı getirmiştir289. 

 

FEDMY, hastane işletmelerinde faaliyetleri esas alan ve hasta maliyetlerinin 

tespitinde bu faaliyetleri kullanan bir maliyet yöntemidir290. Hastane işletmelerinde  

FEDMY, işletmeyi bir faaliyetler bütünü olarak yeniden tanımlar ve bu faaliyetler 

tarafından tüketilen kaynakları belirler.  

 

Faaliyetler, hastane işletmelerinde sağlık hizmeti sunmak üzere teknoloji, 

emek, materyal ve becerilerin bir araya gelmesiyle ortaya konulan bir bütündür ve ne  

iş yapıldığını, yapılan işin ne kadar zaman aldığını ve işin çıktılarına nasıl 

ulaşılacağını tanımlayarak, hastanede verilen hizmetin maliyet unsurları olarak ifade 

edilmektedirler 291 . Faaliyet kavramı bir hastane işletmesinde şu şekilde 

örneklendirilebilir. Kadın doğum bölümünde gerçekleştirilen bir normal doğum 

işlemi faaliyet olarak tanımlanabilir. Burada faaliyetlerin girdileri olarak bir çok 

unsur bir araya getirilmektedir. Faaliyetlerin girdilerini hastalar, insan gücü, 

                                                 
287 Hasan Kürşat Güleş ve Hasan Bülbül, Yenilikçilik İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı, 

Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004, s. 100. 
288 Scott D. Eriksen ve Ignacio Urrutia, “An Instituonal Sociology Perspective of the Implementation 

of Activity Based Costing by Spanish Health Care Institutions”, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=884388#PaperDownload, 15.08.2006, s.6. 
289 Janne Jarvinen, “Rational For Adopting Activity-Based Costing in Hospitals”, 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514279484/isbn9514279484.pdf, 08.04.2007, s. 35. 
290 Chan ve Ching, s. 77. 
291 Özkan, s. 76. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=884388#PaperDownload
http://herkules.oulu.fi/isbn9514279484/isbn9514279484.pdf


 159 

malzeme, fiziksel ve parasal kaynaklar oluşturmaktadır. Çıktılar ise, doğum işlemi 

gerçekleşmiş hasta ve bebeği olarak tanımlanabilir. 

 

Hastane işletmelerinde FEDMY uygulamaları insani ve fiziksel kaynaklar 

açısından maliyetlidir ve organizasyonel açıdan zorluklar içerebilir292. 

 

Hastane işletmelerinde FEDMY’nin kurulabilmesi için izlenmesi gereken 

aşamalar aşağıdaki gibi özetlenebilir293: 

 

1- Performans ölçütlerinin analizi 

2-Faaliyetlerin analizi, 

3-Maliyetlerin tespit edilmesi 

 

3.3.3.1. Performans Ölçütlerinin Analizi 

 

Günümüzde ekonomik, teknolojik ve sosyal alanlardaki hızlı ve sürekli 

gelişmeler özellikle hizmet sektöründe lokomotif görevini üstlenen hastane 

işletmelerini yakından etkilemektedir. Bu gelişmelere uyum sağlama çabası, hastane 

işletmelerinin performanslarını ölçme ve geliştirme uygulamalarını gerektirmektedir. 

Darwin, rekabet ortamında kuvvetli ya da zeki olanların değil, sadece bu 

değişikliklilere en iyi uyum sağlayanların ayakta kalabileceğini ifade etmiştir294. 

 

Hastane işletmelerinde performans ölçütleri, nesnelerin, olayların ve 

sonuçların, kalite, miktar ve zaman açısından gözle görülebilen özelliklerini bulma 

sürecinin araçlarıdır. Bu araçlar, maliyetleri tespit etme, kaynakların etkin 

kullanımını sağlama, iç ve dış kontrol, başarıyı belirleme, müşteri istek ve 

                                                 
292 M. Arnaboldi ve I. Lapsey, “Modern Costing Innovations and Legitimation: A Health Care Study”, 

The Accounting Review, Abacus 14, 2004, s. 11. 
293 Özkan, ss. 77-81. 
294  Muammer Zerenler, “Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Üretim Süreci Esnekliğinin Şirketlerin 

Performans ve Yaşam Sürelerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Konya:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, s. 193. 
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ihtiyaçlarını belirleme, kıyaslama olanağı ve teknolojik gelişmelere ve değişen 

koşullara ayak uydurmak gibi amaçlar etrafında toplanmışlardır295. 

 

Şekil 3.11’de bir hastane işletmesinde performans ölçüm analizi sürecinin 

temel adımları görülmektedir. Buna göre, hastane işletmelerinde, stratejik amaçların 

ve hedeflerin saptanmasıyla başlayan ölçüm süreci, performans ölçülerinin 

belirlenmesi, somut hedeflerin tespit edilmesi, ölçüm bilgilerinin elde edilmesi, bu 

bilgilerin raporlanması, faaliyetin süresi, faaliyet maliyetinin tespit edilmesi, 

faaliyetin başarı düzeyi, faaliyetin esnekliği ve faaliyetlere yönelik önlemler alınması 

ile tamamlanmaktadır. 

 

Şekil 3.11: Hastane İşletmelerinde Performans Ölçüm Analizi Sürecinin Adımları 

 

 Hastane işletmelerinde temel performans ölçütleri olarak anılan ve 

hastanelere rekabetçi üstünlük sağlayan ve FEDMY’nin kuruluşunda ilk atılacak 

                                                 
295 L.B. Forker, D. Mendez ve J.C. Hershauer, “Total Quality Management in the Supply Chain: What 

is the Impact on Performance?”, International Journal of Production Resarch, Vol:35, No:6, 2001, 

s. 168. 

Stratejik Amaçların ve Hedeflerin 

Saptanması 

   Faaliyetlere Yönelik Önlemler Alınması 

     Faaliyetin Esnekliği 

      Faaliyetin Başarı Düzeyi 

Faaliyet Maliyetlerinin Tespit Edilmesi 

                    Faaliyetin Süresi 

       Performans Ölçülerinin Belirlenmesi 

                                Bilgilerin Elde Edilmesi 

                     Bilgilerin Raporlanması 

     Somut Hedeflerin Tespit Edilmesi 
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adım olan ölçümler, üretilen hizmetler, hizmet üretim miktarı, satış hacmi, kârlılık 

gibi tüm hastane işletmeleri tarafından uygulanabilen göstergelerden oluşmaktadır. 

 

 Aşağıda şekil 3.12’de genel olarak işletmelerde temel performans göstergeleri 

ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri gösterilmektedir. 

 

 

 

Şekil 3.12: Temel Performans Göstergeleri 

Kaynak: Zühal Akal, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Ankara: MPM Yayınları, 2000. 

 

Şekil 3.12’de görüldüğü gibi, işletmelerin kullandıkları performans 

ölçümlerinin çoğu doğrudan faaliyet gösterdiği alanla, üretilen ürün ya da hizmetlerle 

ilgili sayısal göstergelerdir. FEDMY’nde hastane işletmelerinin faaliyetlerin 

ölçülmesinde oldukça öneme sahip olan bu göstergeler performans ölçüm analizi 

sürecinde ön plana çıkmaktadırlar. 

 

3.3.3.2. Faaliyetlerin Analizi 

 

Hastane işletmelerinde faaliyetlerin analiz edilmesi, sistemin başarısını 

doğrudan etkilemesi bakımından en önemli aşamasını teşkil etmektedir. Faaliyetlerin 

Etken 

Verim 

 
Kalite 

   Çalışma  

   Yaşamının  

   Kalitesi 

Verimlilik 
Kârlılık 

Yenilik 

Başarılı 

İşletme 

Performansı 
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analizinde; faaliyetlerin tanımlanması, faaliyetlerin ne ölçüde detaylı olarak 

belirleneceğine karar verilmesi , faaliyetlerin sınıflandırılması ve faaliyet haritasının 

oluşturulması için pek çok detaylı bilginin toplanması gerekmektedir 296 . Şekil 

3.13’de faaliyetlerin analiz edilmesi gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 3.13: Hastane İşletmelerinde Faaliyetlerin Analizi 

 
 

 

                                                 
296 Özkan, ss.79-80. 
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tüketilmesinin belirlenmesi 
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3.3.3.3. Maliyetlerin Tespit Edilmesi 

 

 Hastane işletmelerinde FEDMY’nin kurulabilmesi için izlenmesi gereken son 

aşama maliyetlerin tespit edilmesidir. FEDMY, hastane işletmelerinde de iki aşamalı 

dağıtım sürecini kullanmaktadır. Birinci aşamada maliyetler hizmetlere yüklenmeyi 

beklemek üzere biriktirildikleri faaliyet merkezlerine dağıtılmakta, ikinci aşamada 

ise faaliyet merkezlerinden hizmetlere aktarılmaktadırlar. Özetle, bu aşamada oluşan 

giderler önce bölümler bazında toplanmakta, daha sonra toplanan bu giderler 

faaliyetlere dağıtılmakta ve buradan da hasta maliyetlerine aktarılmaktadır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

HASTANE İŞLETMELERİNDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ 

SAĞLAMADA FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYETLEME 

YÖNTEMİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 

 

Bu bölümde; daha doğru maliyet bilgisi vermek üzere tasarlanmış, verimliliği 

ve hizmet kalitesini göz ardı etmeksizin maliyet etkililiğinin geliştirildiği, 

kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığı faaliyetlerin gelişimine olanak tanıyan ve 

işletme yönetimi için stratejik kararlar alınmasına yardımcı olan Faaliyet Esasına 

Dayalı Maliyet Yöntemi’nin Konya’da faaliyette bulunan hastane işletmelerinde bir 

rekabet silahı olarak rolünü, işletme performansına etkilerini ve uygulanabilirliğini 

belirleyebilmek amacıyla FEDMY, bir uygulama ve anket çalışmasıyla 

incelenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Şekil 4.1 : FEDMY’nin Bir Uygulama ve Anket Çalışmasıyla İncelenmesi 

 

 

 

 

 

Hastane Verileri 

 

Uygulama 

Sonuçlar 

 

 

     Anket 
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4.1. UYGULAMANIN ÖNEMİ ve AMACI 

 

FEDMY, diğer maliyetleme yöntemlerine oranla ülkemizde özellikle 1990 

sonrasında çok hızlı gelişmiş ve çok geniş uygulama alanları bulmuş bir yöntemdir. 

Bu yöntemde klasik maliyet muhasebesi yöntemlerinden farklı olarak faaliyet odaklı 

bir yaklaşım ile maliyet analizi gerçekleştirilmektedir. FEDMY özellikle faaliyetlerin 

yoğun olarak ön plana çıktığı, teknoloji yoğun hizmet veren hastane işletmeleri 

tarafından tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulamanın amacı; 

ileri maliyetleme yöntemlerinden FEDMY’nin hastane işletmelerinde, maliyetleme 

literatürüne katkı yapmasını sağlamaktır.   

 

Bu uygulamanın yapısının ve yönteminin oluşturulmasında Öker 297  ve 

İşleyen 298  tarafından daha önce yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Uygulama,  

Konya’da faaliyette bulunan bir hastanenin göz hastalıkları bölümünde yapılmıştır. 

Amaç; göz hastalıkları bölümünün maliyetlerinin FEDMY ile etkin ve verimli bir 

şekilde tespit edilmesini sağlamaktır.   

 

4.2. UYGULAMA HASTANESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Uygulama hastanesi, 81 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanede 5 pratisyen 

hekim, 22 uzman hekim, 90 sağlık personeli diğerleri röntgen teknisyeni, idari ve 

lojistik personel olmak üzere toplam 177 kişi çalışmaktadır.  

Hastanenin faaliyetleri ve muhasebe bilgi sistemi, onbeş bölüme göre organize 

edilmiştir. Bu bölümlerin isimleri şöyledir: 

1. Genel Cerrahi 

2. Kadın Hastalıkları ve Doğum 

                                                 
297 Figen Öker, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Üretim ve Hizmet İşletmelerinde Uygulamalar, 

İstanbul: Literatür Yayınları, 2003, ss. 141-165. 
298  Aykut İşleyen, Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Bir Hizmet İşletmesinde Uygulanması, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, ss. 

99-140. 
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3. Gastroenteroloji  

4. Nöroloji Servisi   

5. Kardiyoloji 

6. Göz Hastalıkları 

7. Dahiliye 

8. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

9. Göğüs Hastalıkları 

10.  Ortopedi ve Travmatoloji 

11. Üroloji 

12. Kulak Burun Boğaz 

13. Labaratuvar 

14. Radyoloji 

15. Psikiyatri 

 

Uygulamanın yapıldığı hastanede göz hastalıkları bölümünde, yataklı servis 

hizmetleri ve poliklinik hizmetleri verilmekte olup hastalıklara odaklı olarak şu 

birimlerde hizmet sunulmaktadır.  

- Elektrodiognostik birimi  

- Glokom birimi  

- Ön segment (Kornea-Katarakt) birimi  

- Kontakt Lens birimi  

- Şaşılık birimi  

- Oküloplastik birimi  

- Retina birimi  

- Uvea birimi  

Hastanede 2005 yılı itibariyle göz hastalıkları bölümünde tablo 4.1’de yer alan 

istatistiki bilgilere ulaşılmıştır. 
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Tablo 4.1 : Göz Hastalıkları Bölümü İstatistikleri, 2005 

GÖZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ 2005 

Yatak Sayısı 9 

Klinik+Poliklinik Hasta Sayısı 4.680 

Ameliyat 609 

Anjio 468 

ERG 90 

Topografi - 

U.S 192 

Görme Alanı 419 

Laser 27 

VER 153 

EOG 22 

Gonyoskopi 420 

OCT 300 

Retina Kontrol 674 

Pakimetri 8 

Kontak-Lens 39 

Şimer Testi 284 

Glokom 523 

Biometri 103 

Ortottik 3 

Perg 3 

Hes Perdesi 3 

 

4.3. GÖZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜNDE GELENEKSEL MALİYET 

YÖNTEMİNİN UYGULANMASI 

 

Bu uygulamadaki tüm hesaplamalar 2005 yılında gerçekleşen fiyatlar ve 

kullanılan kapasite göz önüne alınarak yapılmıştır. 

 

4.3.1. Göz Hastalıkları Bölümü Direkt Gider Türleri ve Tutarları 

  

Göz hastalıkları servisine ait gider türleri tablo 4.2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.2 : Göz Hastalıkları Bölümü Direkt Gider Türleri ve Tutarları 

DİREKT HİZMET GİDER TÜRLERİ TUTAR (YTL) 

Doktor Giderleri 115 

İlaç Giderleri 35 

Oda Giderleri 40 

Test Giderleri 20 

Ameliyathane Giderleri 45 

Toplam Direkt Maliyetler 255 

 

4.3.2. Göz Hastalıkları Bölümü Endirekt Gider Türleri ve Tutarları 

Göz hastalıkları servisine ait endirekt hizmet giderleri aşağıdaki başlıklar 

altında sınıflandırılmıştır. 

 Yönetim Giderleri 

 Personel Giderleri 

 Tıbbi Cihaz Amortisman Giderleri 

 Tıbbi Cihaz Bakım Gideri 

 Kira Gideri 

 Sigorta Gideri 

 Enerji Gideri 

 Temizlik Gideri 

 Malzeme Giderleri 

 Muhasebe Bölümü Giderleri 

 Bilgisayar Bölümü Giderleri 

 Yemekhane Gideri 

 Çamaşırhane Giderleri 

 İletişim Giderleri 

 Kırtasiye/Ofis Malzemeleri Giderleri 

Yukarıda sıralanan endirekt hizmet giderleri şu şekilde hesaplanmaktadır: 
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1. Yönetici Giderleri 

Göz Hastalıkları Servisinde 3 doktor ve 2 sekreter bulunmaktadır. 

 

Gider Türleri Birim Fiyat x Ay x Kişi Tutar (YTL) 

Doktor Giderleri 2.600 x 12 x 3 93.600 

Sekreter Giderleri    800 x 12 x 2 19.200 

Toplam                                                   112.800 

 

2. Personel Giderleri 

Göz hastalıkları servisi'nde 6 hemşire görev yapmaktadır. Hemşirelerin 

giderleri göz hastalıkları personel giderlerine dahil edilmektedir. Ayrıca, 

hastanenin tümünde çalışan 4 laborant ve 4 yemekhane görevlisinin her servise 

eşit hizmet verdiği varsayılmakta ve bu giderler 15 servis arasında eşit şekilde 

dağıtılmaktadır. 

 

Gider Türleri  Tutar (YTL) 

Hemşire Giderleri 900 x 12 x6  64.800 

Laborant Giderleri (700 x 12 x4)/15  2.240 

Yemekhane Görevlileri Giderleri (600x12x4) /15    1.920  

Toplam                                                                68.960 

 

3. Tıbbi Cihaz Amortisman Giderleri 

Göz hastalıkları servisi laboratuar hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

Laboratuarda 20 adet cihaz bulunmakta ve bu cihazların yıllık amortismanı 7.500 

YTL’ dir. Servislerin laboratuardan eşit yararlandığı varsayılmaktadır. 

Ayrıca sadece Göz Hastalıkları Servisi'nde kullanılan 3 adet cihaz 

bulunmaktadır. 

 

Gider Türleri   Tutar (YTL) 

Laboratuar Amortisman Gideri 7.500/15   500 

Tıbbi Cihaz A 1x4.500 4.500 

Tıbbi Cihaz B 1x7.500 7.500  

Tıbbi Cihaz C 1x8.000 8.000 

Toplam                                                              20.500 
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4. Tıbbi Cihaz Bakım-Onarım Giderleri 

Laboratuarda kullanılan cihazların yıllık bakım giderleri de 15 servis arasında 

eşit olarak paylaştırılmaktadır. 

 

Gider Türleri  Tutar (YTL) 

Laboratuar Cihaz Bakım Gideri 9.000/15  600 

Tıbbi Cihaz A Bakım Gideri 1x3000 3.000 

Tıbbi Cihaz B Bakım Gideri 1x4.500 4.500  

Tıbbi Cihaz C Bakım Gideri 1x6.000 6.000 

Toplam                                                              14.100 

 

 

5. Bina Kira Gideri 

Hastanenin tüm binaları için ödenen aylık kira tutarı = 11.475  YTL dır. Göz 

Hastalıkları bölümü 425 m2 alan üzerinde kurulu olup bu servis tüm hastanenin 

1/9'lik kısmına gelmektedir.  

 

Gider Türü  Tutar (YTL) 

Bina Kira Gideri 1.275 x 12 15.300 

Toplam                                                                15.300 

 

6. Bina Sigorta Gideri 

Sigorta gideri Göz Hastalıkları bölümü kirasının yıllık  %15'idir.  

Gider Türü  Tutar (YTL) 

Bina Sigorta Giderleri 191,25 x 12 2.295 

Toplam                                                                2.295 

 

7. Bina Enerji Gideri 

Tüm hastanenin elektrik ve doğalgaz gideri aylık ortalama 22.500 YTL’ 

dir. Enerji tüketiminin kullanılan alanla ilişkili olacağı varsayılmış ve bu şekilde bir 

maliyetleme yapılmıştır.  
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Gider Türü  Tutar (YTL) 

Bina Enerji Gideri 2.500 x 12 30.000 

Toplam                                                               30.000 

 

8. Bina Temizlik Gideri 

Tüm hastanenin yıllık bina temizlik gideri 45.000 YTL’ dir. Bina temizlik 

giderlerinin de işgal edilen alan ile doğru orantılı olduğu düşünülerek maliyet 

hesaplanmıştır. 

Gider Türü  Tutar (YTL) 

Bina Temizlik Gideri 416.6 x 12 5.000 

Toplam                                                                 5.000 

 

9. Malzeme Giderleri 

Malzeme giderleri eldiven, şırıngalar, sargı bezi, pamuk ve benzeri cerrahi 

malzemeleri kapsamaktadır. Tüm hastanenin yıllık 180.000 YTL malzeme gideri 

vardır ve 15 bölüm bu gideri eşit tüketmektedir.  

Gider Türü  Tutar (YTL) 

Malzeme Giderleri 1.000 x 12 12.000 

Toplam                                                                12.000 

 

10. Muhasebe Gideri 

Muhasebe servisinde çalışan görevlilere yılda brüt 54.000 YTL ödenmektedir. 

Bu görevliler 15 bölümde oluşan işlemleri izlemekle yükümlüdür ve hepsi için 

harcadıkları zaman eşit kabul edilmiştir.  

Gider Türü  Tutar (YTL) 

Muhasebe Gideri 300 x 12 3.600 

Toplam                                                                3.600 

 

11. Yemekhane Gideri 

Hastanenin yıllık yemekhane gideri 75.000 YTL'dir. Bölümlerin bu gideri 

eşit tükettikleri varsayılmıştır.  

Gider Türü  Tutar (YTL) 

Yemekhane Gideri 416.6 x 12 5.000 

Toplam                                                                 5.000 
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12. Bilgisayar Bölüm Giderleri 

Bilgisayar bölümü giderleri personel giderleri, amortisman giderleri ve 

bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır. 

Personel gideri 18.000 YTL 

Amortisman gideri 45.000 YTL 

Bakım onarım gideri                                                    18.000 YTL 

Toplam                                                                         81.000  YTL 

Bu bölümdeki hizmetlerin 15 bölüm tarafından eşit kullanıldığı 

varsayılmıştır. 

Gider Türü  Tutar (YTL) 

Bilgisayar Bölüm Giderleri 450x 12 5.400 

Toplam                                                                5.400 

 

 

13. Çamaşırhane Giderleri 

Tüm hastanenin yıllık çamaşır giderleri 5.400 YTL’ dir. Hastane yetkilileri Göz 

Hastalıkları Servisi’nin bu hizmetten yararlanma payını % 20 olarak değer-

lendirmektedir.  

Gider Türü  Tutar (YTL) 

Çamaşırhane Giderleri 90x 12 1.080 

Toplam                                                                 1.080 

 

14. İletişim Giderleri 

Hastanenin iletişim giderleri telefon, faks ve Internet erişim giderlerini 

kapsamaktadır. Giderlerin detayları aşağıda verilmiştir. 

Telefon  Gideri   49.000 YTL 

Faks Giderleri     5.000 YTL 

Internet Kullanım gideri        5.250 YTL 

Toplam    59.250 YTL 

Bu giderin tüm bölümler tarafından eşit tüketildiği varsayılmaktadır.  

Gider Türü  Tutar (YTL) 

İletişim Giderleri 329,15x 12 3.950 

Toplam                                                                 3.950 
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15. Kırtasiye/Ofis Malzemesi Giderleri 

Tüm hastanenin yıllık Kırtasiye/Ofis Malzemesi gideri 27.000 YTL’ dir. Bütün 

bölümlerin bu giderleri eşit tükettiği düşünülmüştür. 

Gider Türü  Tutar (YTL) 

Kırtasiye/Ofis Malzemesi Giderleri 150x 12 1.800 

Toplam                                                          1.800 

 

Endirekt giderler topluca  Tablo 4.3’de gösterilmiştir. 

 

                Tablo 4.3 : Göz Hastalıkları Bölümü Endirekt Gider Türleri ve Tutarları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDİREKT GİDERLER TUTAR 

Yönetici Giderleri 112.800 

Personel Giderleri 68.960 

Tıbbi Cihaz Amortisman Giderleri 20.500 

Tıbbi Cihaz Bakım Giderleri 14.100 

Bina Kira Gideri 15.300 

Bina Sigorta Gideri 2.295 

Bina Enerji Gideri 30.000 

Bina Temizlik Gideri 5.000 

Malzeme Gideri 12.000 

Muhasebe Gideri 3.600 

Yemekhane Gideri 5.000 

Bilgisayar Bölüm Giderleri 5.400 

Çamaşırhane Giderleri 1.080 

İletişim Giderleri 3.950 

Kırtasiye/Ofis Malzemesi Giderleri 1.800 

Toplam Endirekt Giderler 301.785 
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Yıllık Hasta-Gün Sayısı 

Hastane verilerinden hastanede kalma süresi yıllık 4.680 hasta/gün olarak 

hesaplanmıştır. 

Endirekt maliyetler hasta-gün sayısı bazında direkt maliyetlere ilave edilmektedir. 

Bu dağıtım varsayımına göre hasta-gün başına yüklenmesi gereken endirekt maliyetler 

şu şekilde hesaplanır: 

 

 

***Endirekt maliyet yükleme oranı = Yıllık endirekt gider toplamı / Yıllık hasta-gün sayısı 

 

***Endirekt maliyet yükleme oranı = 301.785 / 4.680 = 64,483 YTL ~ 65 YTL 

 

 

Tablo 4.4 : Geleneksel Maliyet Yöntemine Göre 

Göz Hastalıkları Bölümü  Giderleri 

 

GİDER TÜRÜ GÖZ HASTALIKLARI 

BÖLÜMÜ GİDER 

TUTARI (YTL) 

Direkt Giderler 255 

Endirekt Giderler   65 

Toplam  320 
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4.4.FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYET YÖNTEMİNİN 

UYGULANMASI 

 

4.4.1. Faaliyet Merkezlerinin Belirlenmesi 

 

Göz hastalıkları bölümündeki faaliyetler incelenmiş ve uygulama kolaylığı 

sağlaması açısından benzer faaliyetler aynı faaliyet havuzunda toplanmıştır. Tablo 4.5 

belirlenen faaliyetleri ve faaliyet havuzlarını (merkezlerini) göstermektedir. 

 

 

                        Tablo 4.5: Belirlenen Faaliyetler ve Faaliyet Havuzları 
 

Faaliyet havuzları Faaliyet havuzları 

G1 - Hastanın kabul edilmesi    
ve çıkış işlemlerinin    
yapılması  

• Rezervasyon yapılması  
• Programın yapılması  
• Hastanın hesap ve sigortasının 

doğrulanması  
• Kabul etme işleminin yapılması  
• Oda-yatak-tıbbi müdahalenin 

kaydedilmesi  
• Çıkış işleminin yapılması  

G2 - Laboratuar   
testlerinin yapılması  

• Kandan numune 
alınması  

• Testlerin yapılması  
• Rapor haline getirilmesi  

G3 - Hastanın hazırlanması  • Kıyafetlerin giydirilmesi  
• Serum takılması  

G4 - Hemşire kontrolü  • Hemşirenin kontrolü  
• Hastanın ön bilgilendirilmesi  
• Hastaya ilaç verilmesi  

G5 - Ameliyat  • Hastanın kabulü  
• Anestezi verilmesi  
• Ameliyatın yapılması  
• Tıbbi-sarf malzeme kullanımı  
 

G6 - Hastanın bakımı  • Hastanın günlük bakımının yapılması  

G7 - Yemek hizmetinin 

sunulması  
• Günlük 3 öğün yemek hizmetinin 

sunulması  
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4.4.2. Maliyet Etkenlerinin Belirlenmesi 

 

Göz hastalıkları bölümüne ait endirekt giderler, birinci aşama maliyet 

etkenlerinin yardımıyla faaliyet merkezlerine dağıtılır. Endirekt hizmet giderlerine ait 

birinci aşama maliyet etkenleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 4.6: Birinci Aşama Maliyet Etkenleri 

 

GÖZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜNE AİT 

ENDİREKT 

HİZMET GİDER TÜRLERİ 

BİRİNCİ AŞAMA MALİYET 

ETKENLERİ 

Yönetici Giderleri idari personel sayısı 

Personel Giderleri çalışanların sayısı 

Tıbbi Cihaz Amortisman Giderleri tıbbi cihaz sayısı 

Tıbbi Cihaz Bakım Giderleri tıbbi cihaz sayısı 

Bina Kira Gideri kullanılan alan 

Bina Sigorta Gideri kullanılan alan 

Bina Enerji Gideri kullanılan alan 

Bina Temizlik Gideri kullanılan alan 

Malzeme Gideri kullanılan malzeme sayısı 

Muhasebe Gideri hasta gün sayısı 

Yemekhane Gideri öğün  sayısı 

Bilgisayar Bölüm Giderleri bilgisayar sayısı 

Çamaşırhane Giderleri yıkanan çamaşır ağırlığı 

İletişim Giderleri hasta gün sayısı 

Kırtasiye/Ofis Malzemesi Giderleri hasta gün sayısı 
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Tablo 4.7: Birinci Aşama Maliyet Etkenlerinin Faaliyetlere Dağılımı 

 

Faaliyetler Çalışan sayısı Tıbbi Malzeme Sayısı 
İşgal Edilen 

Alan (m2  
Hasta-Gün 

Sayısı 

Yemek 
Sayısı 
(öğün) 

Bilgisayar 
Sayısı 
(ad) 

Yıkanan 
çamaşır ağırlığı 

(kg) 

Kullanılan 

Malzeme Sayısı 

G1 2 Sekreter - 55 m2 950 - 2 - - 

G2 4 laborant 20/15 150/15 m2 700 - 4 - 3.500 

G3 1 hemşire - 20 m2 650 - - 
4.380 kg  

(12 x 365) 
5.200 

G4 1 hemşire - 20 m2 650 - - - - 

G5 
3 hemşire 
 2 doktor 

    3 285 m2 609 - 2 
3.650 kg 

(10x365) 
58.464 

G6 1 hemşire - 25 m2 700 - - 
1.825 kg 

(5 x 365) 
22.400 

G7 
4/15 yemek 

personeli 
- 150/15 m2 421 18.600 - 

3.285 kg 

(9x365) 
- 

TOPLAM   425 m2 4.680 18.600 8 13.140 kg 89.564 
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Açıklamalar 

 

 Laboratuar hizmetinde çalışan 4 laborant hastanede bulunan 15 servise eşit 

  hizmet sunmaktadır. 

 Doğum servisindeki 2 hemşire hem "hastanın hazırlanması" faaliyetinde hem 

 de "hastanın kontrol edilmesi" faaliyetinde çalışmaktadır, bu yüzden hemşi-

renin   maliyeti iki faaliyet alanına eşit olarak dağıtılmıştır. 

 Hasta bakımı l hemşire tarafından yapılmaktadır. 

 Yemekhanede çalışan 4 hizmetli 15 ayrı servise hizmet sunmaktadır. 

 Laboratuar testleri için kullanılan 30 tıbbi cihaz 15 servise eşit hizmet   

   sunmaktadır. 

 Yemekhane ve laboratuar alanları 15 merkeze eşit olarak dağıtılmıştır. 

 Yemek sayısı 1.320 hasta günü x 3 öğün olarak hesaplanmıştır. 

 Yıkanan çamaşır ağırlığı (günlük) G3 için 12 kg, G5 için 10 kg, G6 için 5 

kg, G7 için 9kg’dır. Yıllık çamaşır ağırlığı bu sayıların 365 ile çarpılmasıyla 

elde edilmiştir. 

 Kullanılan  malzeme sayısı: 

G2:    5 malzeme x 700 hasta 

G3:    8 malzeme x 650 hasta 

G5:  96 malzeme x 609 hasta 

G6:   32 malzeme x 700 hasta 

 Ameliyat alanı 285 m2   
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4.4.3. Faaliyet Giderlerinin Hesaplanması 

 

1. Yönetici Giderleri 

Faaliyet Türü-Gider Türü Birim Fiyat x Ay x Kişi Tutar (YTL) 

G1-Sekreter Gideri    800 x 12 x 2 19.200 

G5-Doktor  Gideri 2.600 x 12 x 3 93.600 

Toplam                                                                                     112.800 

 

2. Personel Giderleri 

Faaliyet Türü-Gider Türü Birim Fiyat x Ay x Kişi Tutar (YTL) 

G2-Laborant Gideri   (700 x 12 x 4)/15  2.240 

G3-Hemşire Gideri 900 x 12 x 1 10.800 

G4-Hemşire Gideri 900 x 12 x 1 10.800 

G5-Hemşire Gideri 900 x 12 x 3 32.400 

G6- Hemşire Gideri 900 x 12 x 1 10.800 

G7-Yemekhane Gör. Gideri (600x12x4) /15    1.920  

Toplam                                                                                       68.960                                 

 

3. Tıbbi Cihaz Amortisman Giderleri 

Faaliyet Türü-Gider Türü  Tutar (YTL) 

G2- Laboratuar Amor. Gideri 7.500/15     500 

G5-Tıbbi Cihaz Amor. Gideri 4.500+7.500+8.000 20.000 

Toplam                                                    20.500                                 

 

4. Tıbbi Cihaz Bakım Giderleri 

Faaliyet Türü-Gider Türü  Tutar (YTL) 

G2- Lab. Cih. Bk. Gideri 9.000/15      600 

G5-Tıbbi Cih.Bk. Gideri 3.000+4.500+6.000 13.500 

Toplam                                                    14.100                                 

 

5. Bina Kira-Sigorta-Enerji-Temizlik Giderleri 

Gider Türleri Tutar (YTL) 

Bina Kira Gideri 15.300 

Bina Sigorta Gideri 2.295 

Bina Enerji Gideri 30.000 

Bina Temizlik Gideri 5.000 

Toplam 52.595 
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***Yükleme Oranı = 52.595 YTL / 425 m2   = 123, 7529412 YTL/ m2 

Faaliyet Türü-Gider Türü  Tutar (YTL) 

G1- Bina K-S-E-T Giderleri 123,7529412 YTL/ m2 x 55 m2   6.806,411766 

G2- Bina K-S-E-T Giderleri          123,7529412 YTL/ m2 x 150/15 m2   1.237,529412 

G3- Bina K-S-E-T Giderleri 123,7529412 YTL/ m2 x 20 m2   2.475,058824 

G4- Bina K-S-E-T Giderleri 123,7529412 YTL/ m2 x 20 m2   2.475,058824 

G5- Bina K-S-E-T Giderleri   123,7529412 YTL/ m2  x 285 m2 35.269,58824 

G6- Bina K-S-E-T Giderleri 123,7529412  YTL/ m2 x 25 m2   3.093,82353 

G7- Bina K-S-E-T Giderleri         123,7529412 YTL/ m2  x 150/15 m2    1.237,529412 

Toplam                                                            52.595                                 
 

6. Malzeme Giderleri 

***Yükleme Oranı = 12.000 YTL / 89.564 ad   = 0.133982403 YTL/ ad 

 

Faaliyet Türü-Gider Türü  Tutar (YTL) 

G2-Malzeme Giderleri 3.500 ad x 0.133982403 YTL/ ad       468,9384105 

G3- Malzeme Giderleri 5.200 ad x 0.133982403 YTL/ ad      696,7084956 

G5- Malzeme Giderleri 58.464 ad x 0.133982403 YTL/ ad 7.834,147209 

G6- Malzeme Giderleri 22.400 ad x 0.133982403 YTL/ ad 3.001,205827 

Toplam                                                             12.000                                 

 

7. Muhasebe Gideri 

***Yükleme Oranı = 3.600 YTL / 4.689 hasta  = 0.769230769 YTL/ hasta 

Faaliyet Türü-Gider Türü  Tutar (YTL) 

G1-Muhasebe Gideri 950 hasta x 0.769230769 YTL/ hasta 730,7692306 

G2- Muhasebe Gideri 700 hasta x 0.769230769 YTL/ hasta 538,4615385 

G3- Muhasebe Gideri 650 hasta x 0.769230769 YTL/ hasta 499,9999999 

G4- Muhasebe Gideri 650 hasta x 0.769230769 YTL/ hasta 499,9999999 

G5- Muhasebe Gideri 609 hasta x 0.769230769 YTL/ hasta 468,4615383 

G6- Muhasebe Gideri 700 hasta x 0.769230769 YTL/ hasta 538,4615385 

G7- Muhasebe Gideri 421 hasta x 0.769230769 YTL/ hasta 323,9461537 

Toplam                                                          3.600                                 
 

8. Yemekhane Gideri 

Bu gider sadece F7 tarafından kullanılmıştır. 

Faaliyet Türü-Gider Türü  Tutar (YTL) 

G7-Yemekhane Gideri  5.000 
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9. Bilgisayar Bölüm Giderleri 

***Yükleme Oranı = 5.400 YTL / 8 ad  = 675 YTL/ ad 

Faaliyet Türü-Gider Türü  Tutar (YTL) 

G1- Bilg. Böl. Giderleri 2 ad x 675 1.350 

G2- Bilg. Böl. Giderleri 4 ad x 675 2.700 

G5- Bilg. Böl. Giderleri 2 ad x 675 1.350 

Toplam                                                                                         5.400                                 

10. Çamaşırhane Giderleri 

***Yükleme Oranı = 1.080 YTL / 13.140 kg  = 0.08219178 YTL/ kg 

Faaliyet Türü-Gider Türü  Tutar (YTL) 

G3- Çamaşırhane Giderleri 4.380 kg  x 0.08219178 YTL/ kg 359,9999964 

G5- Çamaşırhane Giderleri 3.650 kg x 0.08219178 YTL/ kg           299,999997 

G6- Çamaşırhane Giderleri 1.825 kg x 0.08219178 YTL/ kg 149,9999985 

G7- Çamaşırhane Giderleri 3.285 kg x 0.08219178 YTL/ kg 269,9999973 

Toplam                                                           1.080                                 

11. İletişim Giderleri 

***Yükleme Oranı = 3.950 YTL / 4.689 hasta  = 0.842397099 YTL / hasta 

Faaliyet Türü-Gider Türü  Tutar (YTL) 

G1- İletişim Giderleri 950 hasta x 0.842397099 YTL / hasta 800,2772441 

G2- İletişim Giderleri 700 hasta x 0.842397099 YTL / hasta 589,6779693 

G3- İletişim Giderleri 650 hasta x 0.842397099 YTL / hasta 547,5581147 

G4- İletişim Giderleri 650 hasta x 0.842397099 YTL / hasta 547,5581147 

G5- İletişim Giderleri 609 hasta x 0.842397099 YTL / hasta 513,0198333 

G6- İletişim Giderleri 700 hasta x 0.842397099 YTL / hasta 589,6779693 

G7- İletişim Giderleri 421 hasta x 0.842397099 YTL / hasta 354,6491787 

Toplam                                                           3.950 

12.Kırtasiye/Ofis Malzemesi Giderleri 

***Yükleme Oranı = 1.800 YTL / 4.689 hasta  = 0.383877159 YTL / hasta 

Faaliyet Türü-Gider Türü  Tutar (YTL) 

G1- Kırtasiye/Ofis Mz. Gid. 950 hasta x 0.383877159 YTL / hasta 364,6833011 

G2- Kırtasiye/Ofis Mz. Gid. 700 hasta x 0.383877159 YTL / hasta 268,7140115 

G3- Kırtasiye/Ofis Mz. Gid. 650 hasta x 0.383877159 YTL / hasta 249,5201534 

G4- Kırtasiye/Ofis Mz. Gid. 650 hasta x 0.383877159 YTL / hasta 249,5201534 

G5- Kırtasiye/Ofis Mz. Gid. 609 hasta x 0.383877159 YTL / hasta 233,7811636 

G6- Kırtasiye/Ofis Mz. Gid. 700 hasta x 0.383877159 YTL / hasta 268,7140115 

G7- Kırtasiye/Ofis Mz. Gid. 421 hasta x 0.383877159 YTL / hasta 163,6728394 

Toplam                                                           1.800 
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  Tablo 4.8:  Faaliyetlere Ait Gider Toplamları (YTL) 

Endirekt Hizmet 

Gider Türleri 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Yönetici Giderleri 19.200 - - - 93.600 - - 

Personel Giderleri - 2.240 10.800 10.800 32.400 10.800 1.920 

Tıbbi Cihaz Amor. Giderleri - 500 - - 20.000 - - 

Tıbbi Cihaz Bakım Giderleri - 600 - - 13.500 - - 

Bina K-S-E-T Giderleri 6.806,411766 1.237,529412 2.475,058824 2.475,058824 35.269,58824 3.093,82353 1.237,529412 

Malzeme Gideri - 468,9384105 696,7084956 - 7.834,147209 3.001,205827 - 

Muhasebe Gideri 730,7692306 538,4615385 499,9999999 499,9999999 468,4615383 538,4615385 323,9461537 

Yemekhane Gideri - - - - - - 5.000 

Bilgisayar Bölüm Giderleri 1.350 2.700 - - 1.350 - - 

Çamaşırhane Giderleri - - 359,9999964 - 299,9999970 149,9999985 269,9999973 

İletişim Giderleri 800,2772441 589,6779693 547,5581147 547,5581147 513,0198333 589,6779693 354,6491787 

Kırtasiye/Ofis Malz. Giderleri 364,6833011 268,7140115 249,5201534 249,5201534 233,7811636 268,7140115 163,6728394 

TOPLAM 29.252,1415418 9.143,3213418 15.628,845584 14.572,137092 205.468,99798 18.441,8828748 9.269,7975811 
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4.4.4. Maliyet Etkenlerinin Seçilmesi 

 

Göz Hastalıkları bölümüne ait faaliyetlerin toplam maliyetlerinin 

bulunmasından sonra, faaliyet maliyetlerinin hizmetlere yüklenmesi ikinci aşama 

maliyet etkenleri ile yapılır. Dolayısıyla, her faaliyet merkezine uygun ikinci aşama 

maliyet etkenlerinin seçilmesi gerekir. Hastane yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve 

gözlemler sonucu seçilen ikinci aşama maliyet etkenleri tablo 4.9’da ve tablo 4.10’da 

özetlenmiştir. 

 

 

Tablo 4.9: İkinci Aşama Maliyet Etkenleri 

 

GÖZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜNE AİT ENDİREKT 

HİZMET GİDER TÜRLERİ 

İKİNCİ AŞAMA 

MALİYET 

ETKENLERİ 

G1-Hastanın kabul edilmesi    ve çıkış işlemlerinin    yapılması  hasta sayısı 

G2-Laboratuar   testlerinin yapılması test sayısı 

G3-Hastanın hazırlanması hazırlık süresi (saat) 

G4-Hemşire kontrolü kontrol süresi (saat) 

G5-Ameliyat ortalama değer* 

G6-Hastanın bakımı hastanede kalış süresi 

G7-Yemek hizmetinin sunulması yemek sayısı 

 

Tablo 4.10: İkinci Aşama Maliyet Etkenleri Hastane Verileri 

 

İKİNCİ AŞAMA MALİYET ETKENLERİ HASTANE 

VERİLERİ 

Hasta Sayısı 11.720 

Test Sayısı 30.600 

Hazırlık Süresi (Saat) 864 

Kontrol Süresi (Saat) 576 

Ortalama Değer* - 

Hastanede Kalış Süresi (Hasta Gün Sayısı) 4.689 

Yemek Sayısı (Öğün Gün Sayısı) 4.689 

 

 

                                                 
*
Ortalama değer ameliyatın yapılmasında etkin olan "işgal edilen alan" ve "idari personel giderlerinin" 

ağrılıklı ortalamasını içermektedir. 
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4.4.5. Yükleme Oranlarının Hesabı 

 

1. G1-Hastanın Kabul Edilmesi ve Çıkış İşlemlerinin Yapılması 

**Yükleme Oranı = 29.252,1415418 YTL / 11.720 hasta  = 2.495916514 YTL / hasta 

           

 2. G2-Laboratuar   Testlerinin Yapılması 

**Yükleme Oranı = 9.143,3213418 YTL / 30.600 test  = 0.298801351 YTL / test 

 

3. G3-Hastanın Hazırlanması 

**Yükleme Oranı = 15.628,845584 YTL / 864 hasta-saat  = 18.08894164 YTL / h-s 

 

4. G4-Hemşire Kontrolü 

**Yükleme Oranı = 14.572,137092 YTL / 576 hasta-saat  = 25.29884911 YTL / h-s 

 

5. G5-Ameliyat 

**Yükleme Oranı = 205.468,99798 YTL / 609 ameliyat say.= 337.3875171 YTL / a-s 

 

6. G6-Hastanın Bakımı 

**Yükleme Oranı = 18.441,8828748 YTL / 4.689 hasta-gün= 3.933009782 YTL/ h-g 

 

7. G7-Yemek Hizmetinin Sunulması 

**Yükleme Oranı = 9.269,7975811YTL / 4.689 hasta-gün= 1.976924202 YTL/ h-g 
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4.4.6. Maliyetlerin Hesaplanması 

 

Tablo 4.11: Göz Hastalıkları Bölümü Endirekt Giderleri 
 

FAALİYET 

MERKEZLERİ 

YÜKLEME ORANI MALİYET 

ETKENLERİ 

MALİYETLER 

(YAKLAŞIK 

DEĞERLER) 

G1 2.495916514 YTL / hasta 1 hasta   2.50 

G2 0.298801351 YTL / test 4 test      1.20 

G3 18.08894164 YTL / h-s 1 h-s 18.01 

G4 25.29884911 YTL / h-s 0,5 h-s 12.65 

G5 337.3875171 YTL / a-s 1 a-s           137.39 

G6 3.933009782 YTL/ h-g 2 h-g 7.87 

G7 1.976924202 YTL/ h-g 2 h-g 3.96 

Toplam Endirekt Giderler     184 

 

 

Tablo 4.12 : Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yöntemine Göre  

Göz Hastalıkları Bölümü Toplam Giderleri 

 

GİDER TÜRÜ GÖZ HASTALIKLARI 

BÖLÜMÜ GİDER TUTARI 

(YTL) 

Direkt Giderler                   255 

Endirekt Giderler                   184 

Toplam                    439 
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4.5. UYGULAMANIN SONUÇLARI 

 

Uygulamanın sonucunda geleneksel maliyet yöntemi ve faaliyet esasına dayalı 

maliyet yöntemine göre hesaplanan hizmet maliyetlerinin sonuçları karşılaştırılarak 

farklılıklar tespit edilmiştir. Bu durum tablo  4.13’de gösterilmektedir.  

 

 

Tablo 4.13 : Geleneksel Maliyet Yöntemi ve Faaliyet Esasına Dayalı  

Maliyet Yönteminin Karşılaştırılması  

 

GİDER TÜRÜ GELENEKSEL 

MALİYET 

YÖNTEMİ 

FAALİYET ESASINA 

DAYALI MALİYET 

YÖNTEMİ 

MALİYET 

FARKI 

YÜZDE 

FARKI 

Direkt Giderler 255 255 0 0 

Endirekt Giderler 65 184 -319  

Toplam 302 439 137  

 

Tablo 4.13’de görüldüğü gibi geleneksel maliyet yöntemi ve faaliyet esasına 

dayalı maliyet yöntemi arasında, endirekt giderlerin dağılımı açısından sonuçlar 

oldukça farklı çıkmıştır. Geleneksel maliyet yöntemine göre, göz hastalıkları 

bölümüne 65 YTL’lik endirekt maliyet yüklenirken; faaliyet esasına dayalı maliyet 

yöntemine göre, göz hastalıkları bölümüne 184 YTL’lik endirekt maliyet 

yüklenmiştir. Buradan çıkan sonuç geleneksel maliyet yöntemi hasta başına 119 

YTL’lik daha az maliyet yüklemiştir. Bu farklılığın en önemli nedeni, “faaliyet 

esasına dayalı maliyet yönteminin maliyetleri faaliyetler ve bu faaliyetlerin hizmetler 

tarafından kullanılma esasına göre hesaplanmasından kaynaklanmaktadır” 299 . 

Faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi uygulaması basit bir yöntem olarak 

değerlendirilebilir, ancak önemli ölçüde hesap yapılmasını gerektirdiği için bilgi ve 

hesaplama yükü fazladır.  

                                                 
299 Öker, s.164. 
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4.6. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ve AMAÇLARI 

  

Bu kısımda, yapılan bir araştırmanın amaçları, hipotezleri ve yöntemi 

irdelendikten sonra araştırmada elde edilen bulgular değerlendirilecek ve sonuçlar 

ayrıntılı bir şekilde sunulacaktır. Araştırmanın daha iyi anlaşılabilmesi açısından ilk 

olarak araştırmanın önemi anlatılacak daha sonra ise araştırmanın amaçları ortaya 

konulacaktır. 

 

4.6.1. Araştırmanın Önemi 

 

 Günümüzde toplumlara çeşitli sağlık hizmeti sunan hastaneler, insanların en 

önemli ihtiyaçlarından olan sağlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla kurulmuş  

işletmeler olarak sağlık ekonomisinin temelini teşkil etmektedirler.  

 

 Sağlık sistemi içerisinde önemi gittikçe artan bir sektör durumunda bulunan 

hastane işletmeleri, tıbbi bir kuruluş olma özelliğinin yanında farklı özellikleri 

bünyesinde barındıran, bunlardan kaynaklanan farklı amaçlarını gerçekleştirmek için 

sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü tüketen ve  birçok karmaşık işlemlerin 

ortaya konulduğu  hizmet işletmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.    

 

Hastaneler, sağlık sistemi içerisinde hastane hizmet maliyetini en sağlıklı 

biçimde hesaplayabilmek için maliyet muhasebesi organizasyonuna ihtiyaç duyarlar. 

Hastane işletmelerinin karmaşıklığı ve farklılığı maliyet muhasebesi uygulama 

gereğini sadece planlama, kontrol ve başarının ölçümlenmesinde  değil, ülke 

çapındaki makro kararlar alınması için de önemle ortaya çıkarmıştır.  

 

 Yapılan literatür incelemesinde, hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı 

maliyet yönteminin uygulanmasına yönelik teorik ve bir kısım pratik bilgiler 

verildiği görülmüştür. Ancak hastane işletmeleri açısından faaliyet esasına dayalı 

maliyet yönteminin kullanımıyla ilgili anket uygulamasına ve değerlemesine dayalı 

bir araştırmaya rastlanmamıştır.  
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 Bu bağlamda, bölgesel olarak hastane işletmelerinin faaliyet esasına dayalı 

maliyet yöntemini uygulayabilirliğini ve bu yöntemin katkılarını belirlemek, 

özellikle teknoloji yoğun çalışan hastanelerde doğru maliyet bilgilerinin tespit 

edilmesi açısından son derece önemlidir. 

 

4.6.2. Araştırmanın Amaçları 

 

 Günümüz rekabet ortamında işletmelerin sürekli başarılı olabilmeleri, maliyet 

liderliği ve farklılaşma özelliklerinin yanında, dinamik ve esnek bir yapıda 

olabilmelerine de bağlıdır. Üretimde özellikle maliyet liderliğini ve çeşitliliğini esnek 

bir yapıda tutan işletmeler, tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki değişime hızlı bir şekilde 

cevap verebilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı;  

  

Konya’da faaliyet gösteren hastane işletmelerinde stratejik ve ileri maliyet 

yöntemlerinden biri olan faaliyet esasına dayalı maliyetleme yönteminin bir rekabet 

silahı olarak rolünü ve işletme performansına etkisini incelemektir. Ayrıca bu 

yöntemin hastane yöneticilerine verecekleri kararlarda yol gösterici olmasını 

sağlamaktır. 

 

Araştırmanın yukarıda belirtilen temel amaca ulaşılmasında yardımcı olacak 

alt amaçlarını şu şekilde belirlemek mümkündür: 

 

1. Hastane işletmelerinin mevcut maliyet yöntemlerinin kullanım düzeyini ve 

son beş yılda kullanım düzeyinde meydana gelen değişmeleri belirlemek 

2. Hastane işletmelerinde mevcut maliyet yöntemlerinin kullanımında 

karşılaşılan sorunları belirlemek 

3. Hastane işletmelerinde maliyet liderliğinin etkilerini belirlemek 

4. Hastane işletmelerinde ileri maliyet yöntemlerinin uygulanıp 

uygulanmadığını belirlemek 
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5. Hastane işletmelerinde ileri maliyet yöntemlerinden faaliyet esasına dayalı 

maliyet yönteminin  kullanım amaçlarını belirlemek 

6. Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi uygulamasının 

işletmenin  performansına etkisini belirlemek 

7. Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyetlemenin kullanımıyla 

rekabet ortamında yaşanan değişimi belirlemek 

8. Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin ürünlere ve 

süreçlere olan etkisini belirlemek 

9. Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyetleme yöntemi ile 

üretilen hizmetlerin faaliyet bazında planlanmasını, koordinasyonu ve 

kontrolünü imkan sağlayan önemli bir yönetim aracı olduğunu belirlemek 

 

4.7. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

 

Hipotez kavramının çok değişik tanımlamaları yapılabilir. En basit haliyle 

hipotez için, problemin cevabına ilişkin bilgiye dayalı tahmindir300  denilebileceği 

gibi, daha genel bir ifadeyle istatiksel anlamda, bir tesadüfi değişkenin dağılımıyla 

ilgili yapılan varsayım olarak tanımlanabilmektedir301. Bir araştırmada hipotezleri 

test etmenin amacı; rastgele seçilmiş örneklerden elde edilen sonuçların evren 

değerleri hakkında, bir takım sonuçlar çıkarmaya yardımcı olmaktır302. 

 

Bu bağlamda yapılan istatistiksel çalışmayla, hastane işletmelerinde faaliyet 

esasına dayalı maliyet yönteminin uygulanabilirliği ve bu yöntemin kullanılması ile 

elde edilen sonuçların (maliyetlerin hesaplanması, hastane işletmelerinin planlama ve 

kontrol süreçlerinin belirlenmesi, hastane işletmelerinin performanslarının ölçüm ve 

değerlendirilmesi ve maliyet analizlerinin yapılması) önemi  ortaya koyulacaktır. 

  

                                                 
300 Türker Baş, Anket, Ankara: Seçkin Kitabevi, 2001, s. 26.  
301 Kemal Kurtuluş, İşletmelerde Araştırma Yöntem Bilimi, İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi, İşletme 

İktisadı Enstitüsü Yayın No:106, 1989, s. 69. 
302Mustafa Ergin, Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları, Ankara: Ocak 

Yayınları, 1995, s. 164. 
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Araştırmanın amaçları çerçevesinde geliştirilen hipotezler tablo 4.14’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 4.14: Araştırmanın Hipotezleri 

Hipotez   1 Hastane işletmelerinde son beş yılda maliyet yöntemlerinin özellikle de 

faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin kullanım düzeyi artmıştır. 

Hipotez   2 Hastane işletmelerinde artan teknoloji kullanımıyla endirekt 

maliyetlerin toplam hizmet üretimi içindeki payını artırması, mevcut 

maliyet yöntemlerinin uygulama alanlarını sınırlaması bakımından 

önemli bir etkendir. 

Hipotez   3    Hastane işletmelerinin en önemli stratejik misyonu olarak kabul edilen, en 

iyi hastane yönetim sistemini oluşturma işlevinde, maliyet yönetimi 

önemli bir etkendir. 

Hipotez   4 Hastane işletmelerinin en önemli vizyonu kabul edilen, en iyi sağlık 

sistemine sahip olma ve öyle tanınma hedefinin gerçekleştirilmesinde, 

maliyet yönetimi önemli bir etkendir. 

Hipotez   5 Hastane işletmelerinde belirlenmiş görev ve hedeflerin yerine 

getirilmesini sağlayan kurum kültürü anlayışında, maliyet yönetimi önemli 

bir etkendir. 

Hipotez   6   Hastane işletmelerinde rekabet avantajı stratejisi önemli bir etmendir. 

Hipotez   7 Hastane işletmelerinde yöneticilerin, ileri maliyet yöntemlerinden faaliyet 

esasına dayalı maliyet yöntemi hakkında bilgi sahibi olmaları hastane 

hizmetlerinin maliyetlendirilmesinde önemli bir etkendir. 

Hipotez   8 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

uygulanmasıyla maliyet liderliği sağlamak ve hizmet maliyetlerini 

azaltmak önemli bir performans göstergesidir. 

Hipotez   9 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin           

uygulanmasıyla  kârlılığının artması önemli bir performans göstergesidir. 

Hipotez  10 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

uygulanmasıyla hastanenin strateji ve politikalarından maliyetlerin 

azaltılmasının kullanım düzeyi önemli bir etkendir. 

Hipotez  11 Hastane işletmelerinin faaliyette bulunduğu hizmet sektöründe ulusal 

rekabet düzeyi yoğunluğu önemli bir etkendir. 

Hipotez  12 Hastane işletmelerinde kârlılık önemli bir rekabet unsurudur. 

Hipotez  13 Hastane işletmelerinde başarılı bir maliyet yönetimi önemli bir rekabet 

unsurudur. 

Hipotez  14 Hastane işletmelerinde müşteri memnuniyeti sağlama önemli bir rekabet 

unsurudur. 

Hipotez  15 Hastane işletmelerinde amaçlara ulaşma düzeyi önemli bir rekabet 

unsurudur 

Hipotez  16 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

kullanımı faaliyetlere ait tüm maliyetleri belirlemesi, maliyet ölçümünde 

detaylı bilgi sağlaması ve maliyeti düşürmesi bakımından önemli bir 

rekabet unsurudur. 

Hipotez  17 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

kullanımıyla hastane işletmelerinin rekabet gücünün artırılmasını 

sağlamak önemli bir rekabet unsurudur. 
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Hipotez  18 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

kullanımıyla kaynakların nerede tüketildiğinin belirlenmesi önemli bir 

rekabet unsurudur. 

Hipotez  19   Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

kullanımı uygun maliyet sürücüsü ve faaliyetlerin belirlenerek, endirekt 

maliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde kontrol edilmesini ve 

yönetilmesini sağlamak önemli bir rekabet unsurudur. 

Hipotez  20 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

kullanımı üretilen hizmetlerin faaliyet bazında planlanması, 

koordinasyonu ve kontrolüne imkan sağlayan bir yönetim aracı olması 

bakımından önemli bir rekabet unsurudur. 

 

 

4.8. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

 

 Araştırmada genel olarak; uygulamalı araştırma modeli kullanılmıştır. 

Uygulamalı araştırmalar; üretilen bilgilerin değerlendirilmesi, çevrenin kontrol 

edilmesi ve sorunların çözümünüm sağlanması amacıyla yapılan araştırmalardır303. 

Uygulamalı araştırmaların temel özelliği; anket, görüşme, gözlem ve örnekleme gibi 

araçlarla  ana kütlenin ilgilenilen özelliklerini ortaya koymaktır304. 

 

 Araştırmada konu ile ilgili literatür taramasında; bilimsel kitaplardan, yerli ve 

yabancı süreli yayınlardan, internetten, kamu ve özel araştırma raporlarından ve 

temel ansiklopedilerden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarının etkin 

ve tutarlı olması, araştırma sürecinde izlenen yöntemle çok yakından ilişkilidir. 

Araştırmada izlenen yöntemin ayrıntılarıyla açıklanması, elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırma yöntemi şekil  4.2 

yardımıyla izlenebilir. 

 

 

 

 

                                                 
303 Orhan Gökçe ve Akif Çukurçayır, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ders Notları, Konya: 2007, s. 

16. 
304 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Yayınları, 1993, s. 25. 
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4.8.1. Örnek Büyüklüğün Belirlenmesi  

  

Araştırmanın ana kütlesini oluşturan hastane işletmeleri, Konya’nın merkez 

ilçeleri olan Meram, Selçuklu ve Karatay bölgesinde faaliyet gösteren özel ve kamu 

hastaneleridir. Konya ilindeki Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik 

Yıllığı’nda kayıtlı olan hastanelerin başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, 

hastane müdür yardımcısı, ayrıca muhasebe müdürü ve muhasebe müdürü 

yardımcılarından oluşan yöneticiler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma 

örneği, araştırmanın amaçlarına ulaşılmasını sağlamak ve ilgili hipotezleri sınamak 

için yeterli olacak biçimde seçilmiştir. Bu bağlamda hastane yöneticileriyle yüz yüze 

görüşmek suretiyle faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin uygulanabilirliğine  ve 

yöntemin bir rekabet aracı olarak hastane yöneticilerine verecekleri kararlarda 

yardımcı olmasına çalışılmıştır. Üst yönetime verilen güvence nedeniyle hastaneler 

hakkında detaylı bilgiler verilememektedir.  
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1 
Literatür 

İncelemesi 

3 
Araştırmanın 

Öneminin,Amaç ve 

ipotezlerinin  

Belirlenmesi 

2 
Örnek 

Büyüklüğün  

Belirlenmesi 

4 
Anket Sorularının  

Hazırlanması 

6 
Anket Formunun  

Tekrar 

Düzenlenmesi 

5  
Pilot Çalışma  

Yapılması 

7 
Anket 

Formlarının  

Gönderilmesi 

9 
İstatiksel 

Analizlerin  

Yapılması 

8 
Verilerin 

Kodlanması 

 ve Düzenlenmesi 

10 
Sonuçların  

Değerlendirilmesi 

11 
Öneriler 

Şekil: 4.2. Araştırma Yöntemi 
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4.8.2. Anket Formunun Hazırlanması ve Uygulanması 

 

 Anket formunun hazırlanmasında anketin geçerlilik ve güvenilirliği ile cevap 

oranı konusunda yakın bir ilişki olduğu dikkate alınarak, ankette yer alan soruların 

düzenlenmesi, anketin tasarımı ve pilot çalışmanın yapılması işlemleri özenle 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  

 

 Anket formunda yer alan soruların önemli bir çoğunluğu, literatürde önceden 

kullanılmış olup, yeni geliştirilen sorular ise benzer biçimde ölçeklendirilmiştir. 

Anket formuna son şeklinin verilmesinden önce, taslak anket formu konunun uzmanı 

akademisyenlere ve hastane yöneticilerine sunularak anket formu üzerinde görüş 

bildirmeleri istenmiştir. Bu süreç sonucunda ankete son şekli verilerek uygulamaya 

konmuştur.  

 

Anket formu iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hastane 

işletmeleri ve yöneticilerle ilgili tanıtıcı bilgilerin yer aldığı genel sorular, ikinci 

bölümde ise hastane işletmelerinde maliyetlerin tespit edilmesi, maliyet yöntemleri 

performans 7ve rekabet ile ilgili sorular yer almaktadır.  

 

 Anket; araştırmaya dahil edilen 17 hastane işletmesine ve bu hastanelerin 

yöneticileri olan 43 kişiye doğrudan uygulanmıştır. 

 

4.8.3. Verilerin Kodlanması ve Analizi 

 

 Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde toplanan ham veriler, SPSS* for 

WINDOWS bilgisayar programı yardımıyla düzenlenerek analiz edilmek üzere 

programa girilmiştir. Daha sonra geliştirilen hipotezler test edilerek sonuçlar 

değerlendirilmiştir. SPSS; istatiksel olarak işlenecek verileri kendi işleyeceği bir 

şekle çeviren, verileri yeni şekillere sokan veya yeni veriler hesaplayan ve veriler 

                                                 
* SPSS, Statiscal Package for Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) 
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üzerinde istatiksel işlemler ve grafikler yapan bir veri giriş ve analiz programıdır305. 

Araştırmanın sonuçlarının tablo ve grafik halinde gösterilmesinde, Microsoft Office 

grubu programı Word ve Excel’den yararlanılmıştır. 

  

4.9. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Bu başlık altında Konya’da faaliyette bulunan hastane işletmelerinde önemli 

bir rekabet silahı olan faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi yaklaşımının, 

uygulama imkanının olup olmadığı ve varsa bu yöntemi uygulamak isteyen hastane 

yöneticilerine yardımcı olmak amacıyla toplanan veriler analiz edilecek ve sonuçları 

değerlendirilecektir. Bu bağlamda anket formunun içeriğine bağlı kalınarak genel 

bilgiler ve yoğun rekabet ortamında maliyetlendirme yöntemlerinin ve özellikle 

faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin etkileri incelenecektir. Elde edilen 

verilerin istatistiksel analizleri yapılarak, tablolar yardımıyla açıklanacaktır. Bu 

inceleme sırasında araştırmanın amaçlarına yönelik oluşturulan hipotezler test 

edilecektir.  

 

4.9.1.Araştırmaya Katılan Hastane İşletmelerinin ve Yöneticilerin 

Tanımlanması 

 Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde ilk olarak, araştırmaya katılan 

hastane işletmeleri ve yöneticiler hakkında genel bilgiler verilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305 Ergün, s. 9. 
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1. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Yaş Durumu 

Araştırmaya katılan yöneticilerin yaş durumu aşağıda Tablo 4.15’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.15 : Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Yaş Durumu 

YAŞ DURUMU YÖNETİCİ SAYISI (N) YÜZDE (%) 

20-29 6 13,9 

30-39 17 39,5 

40-49 10 23,3 

50-59 7 16,3 

60 ve üzeri 3 7 

Toplam 43 100,0 

 

Tablo 4.15 incelendiğinde araştırmaya katılan yöneticilerin 6’sının (% 13,9) 

20-29 yaş arası; 17’sinin (%39,5) 30-39 yaş arası; 10’unun (%23,3) 40-49 yaş arası; 

7’sinin (%16,3) 50-59 yaş arası ve 3’ünün (%7) 60 yaşının üzerinde olduğu 

görülmektedir.  

 

2. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Cinsiyeti 

 Araştırmaya katılan yöneticilerin cinsiyet durumu aşağıda Tablo 4.16’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.16 : Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Cinsiyet Durumu 

CİNSİYET YÖNETİCİ SAYISI (N) YÜZDE (%) 

Erkek 30 72,1 

Kadın 13 27,9 

Toplam 43 100,0 

 

Tablo 4.16 incelendiğinde araştırmaya katılan yöneticilerin 30’unun (% 72,1) 

erkek, 13’ünün (%27,9) ise kadın olduğu görülmektedir. 
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3. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Eğitim Durumu 

Araştırmaya katılan yöneticilerin eğitim durumu aşağıda Tablo 4.17’de 

gösterilmiştir. Cevaplayıcıların konumu gereği en az lisans mezunu olduğu kabul 

edildiğinden anket formunda lisans ve lisansüstü olmak üzere iki seçenek 

sunulmuştur.  

Tablo 4.17: Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Eğitim Durumu 

EĞİTİM DURUMU SAYI (N) YÜZDE (%) 

Lisans 34 79,0 

Lisansüstü 9 21 

Toplam 43 100,0 

 

Tablo 4.17 incelendiğinde araştırmaya katılan yöneticilerin büyük 

çoğunluğu %79,0’lık bir oranla lisans mezunu, geriye kalan %21’i ise lisansüstü 

eğitim mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

 

4. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yönetim ve Kontrol Yetkisi Sahipliği Türü  

Araştırmaya katılan hastanelerin yönetim ve kontrol yetkisi sahipliği türü 

Tablo 4.18’de gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 4.18: Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yönetim ve Kontrol Yetkisi Sahipliği Türü 

YÖNETİM VE KONTROL 

YETKİSİ 

SAYI (N) YÜZDE (%) 

Kamu 6 35,3 

Özel 11 64,7 

Toplam 17 100,0 

 

Tablo 4.18 incelendiğinde araştırmaya katılan hastanelerin 6’sının (%35,3) 

yönetim ve kontrol yetkisinin kamu sektörüne  ait olduğu, 11’inin (%64,7) ise 

yönetim ve kontrol yetkisinin özel sektöre ait olduğu görülmektedir. Bu durum; 

geçmişte neredeyse tamamen devlet tarafından yürütülen hastane hizmetlerine son 

yıllarda özel sektöründe önemli bir oranda girdiğini göstermesi bakımından 
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önemlidir. Bu da, hastane işletmelerinde artan rekabetin etkisiyle hizmet üretim 

maliyetlerini önemli hale getirmiştir. 

 

5. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Hastanedeki Mevcut Pozisyonu 

Araştırmaya katılan yöneticilerin hastanedeki mevcut pozisyonu aşağıda 

Tablo 4.19’de gösterilmiştir. 

Tablo 4.19: Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Hastanedeki Mevcut Pozisyonu 

YÖNETİCİNİN HASTANEDEKİ 

MEVCUT POZİSYONU 

YÖNETİCİ SAYISI (N) YÜZDE (%) 

Hastane Müdürü 10 23,2 

Hastane Müdür Yardımcısı 8 18,6 

Başhekim 3 6,9 

Başhekim Yardımcısı 2 4,7 

Muhasebe Müdürü 15 34,9 

Muhasebe Müdür Yardımcısı 4 9,3 

Diğer 1 2,4 

Toplam 43 100,0 

 

 Tablo 4.19 incelendiğinde araştırmaya katılan yöneticilerin 10’u (%23,2) 

hastane müdürü; 8’i (%18,6) hastane müdür yardımcısı; 3’ü (%6,9) başhekim; 2’si 

(%4,7) başhekim yardımcısı; 15’i (%34,9) muhasebe müdürü; 4’ü (%9.3) muhasebe 

müdür yardımcısı; 1’i (%2,4) diğer yöneticiler olarak tespit edilmiştir. Diğer 

seçeneğinde genellikle halkla ilişkiler yöneticisi, planlama yöneticisi, yönetici 

sekreter ve şef pozisyonunda olanların anketi cevapladıkları görülmektedir. Buna 

göre, anket formunu cevaplayanların; genel olarak maliyet yönetimi, rekabet 

üstünlüğü ve farklılaştırma konularında yeterli bilgiye sahip üst ve orta kademe 

yöneticilerinden oluştuğu söylenebilir. Bu durum; toplanan verilerin, hastane 

işletmelerinde konularının uzmanı kişiler tarafından sağlandığını ve bu anlamda elde 

edilen verilerin araştırmanın amacına uygun olduğunu göstermektedir. 
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6. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Kurum Tecrübesi 

Araştırmaya katılan yöneticilerin kurum tecrübesi aşağıda Tablo 4.20’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.20: Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Kurum Tecrübesi 

KURUM TECRÜBE SÜRESİ SAYI (N) YÜZDE (%) 

1 yıldan az 3 6,9 

1-4 yıl 8 18,6 

4-7 yıl 9 20,9 

7-10 yıl 17 39,6 

10 yıl ve üzeri 6 14 

Toplam 43 100,0 

 

Tablo 4.20 incelendiğinde araştırmaya katılan yöneticilerin 3’ü (%6,9) 1 

yıldan az; 8’i (%18,6) 1-4 yıl arası; 9’u (%20,9) 4-7 yıl arası; 17’si (%39,6) 7-10 yıl 

arası ve 6’sı (%14) 10 yıl ve üzeri olarak kurum tecrübesine sahip oldukları 

görülmektedir. Bu sonuçlar; araştırmanın faaliyette bulunduğu hizmet sektörü içinde 

kurum tecrübesi yüksek ve uzun süredir aynı kurumda çalışan yöneticiler üzerinde 

yapıldığını göstermektedir. 

 

4.9.2. Hastane İşletmelerinde Maliyet Yöntemlerinin Kullanımı ve Faaliyet 

Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Rolü 

 

1. Araştırmaya Katılan Hastanelerde Muhasebe Departmanı 

 Araştırmaya katılan hastanelerin kendi bünyesinde muhasebe departmanı olup 

olmadığı sorusuna verilen cevaplar  Tablo 4.21’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.21: Araştırmaya Katılan Hastanelerde Muhasebe Departmanı 

YÖNETİM VE KONTROL 

YETKİSİ 

SAYI (N) YÜZDE (%) 

Evet 17 100,0 

Hayır 0 0 

Toplam 17 100,0 
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Tablo 4.21 incelendiğinde araştırmaya katılan hastanelerin tamamının  (%100) 

kendi bünyelerinde muhasebe departmanına sahip oldukları görülmektedir. 

 

2. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Muhasebe Departmanında Ticari-Maliyet 

Muhasebesi Ayrımı 

 

Araştırmaya katılan hastanelerin muhasebe departmanında ticari-maliyet 

muhasebesi ayrımına gidilip gidilmediği sorusuna verilen cevaplar Tablo 4.22’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 4.22: Araştırmaya Katılan Hastanelerin Muhasebe Departmanında  

Ticari-Maliyet Muhasebesi Ayrımı 

TİCARİ-MALİYET MUHASEBESİ 

AYRIMI 

SAYI (N) YÜZDE (%) 

Evet 11 65 

Hayır 6 35 

Toplam 17 100,0 

 

Tablo 4.22 incelendiğinde araştırmaya katılan hastanelerin 10’nun (%65) 

ticari-maliyet muhasebesi ayrımına gitti, 6’sının ise (%35) ticari-maliyet muhasebesi 

ayrımına gitmediği görülmektedir. Bu durum; günümüzde artan rekabet ortamının 

özellikle hastane işletmelerinde maliyet bilgilerine olan gereksinimi ortaya çıkarması 

bakımından önem taşımaktadır. Özellikle teknoloji yoğun olarak çalışan hastanelerde 

teknolojiye yapılan büyük yatırımların maliyetlere yansıması hizmetlerin 

maliyetlendirilmesinde ticari-maliyet muhasebesi ayrımının gereğini ortaya 

koymaktadır. 
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3. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Maliyet Yöntemlerinin Kullanım 

Düzeyinde Yaşanan Değişim 

 Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde, maliyet yöntemlerinin beş yıl 

öncesi ve şu andaki kullanım düzeyleri 5’li likert ölçeğiyle değerlendirilmiştir. Bu 

durum Tablo 4.23’de görülmektedir. 

 

 

Tablo 4.23: Araştırmaya Katılan Hastanelerin Maliyet Yöntemlerinin  

Kullanım Düzeyinde Yaşanan Değişim 

 

MALİYET 

YÖNTEMLERİ 

BEŞ YIL ÖNCE ŞU ANDA WİLCOXON 

TESTİ 

Ortalama Standart Sapma Ortalama Standart Sapma Z P 

Tam 3,35 0,84 3,93 0,26 -4,017 <0,001 

Değişken 1,56 1,24 2,49 1,67 -4,008 <0,001 

Normal O,81 1,00 1,84 1,64 -3,659 <0,001 

Direkt 1,39 1,55 2,51 1,86 -4,252 <0,001 

Fiili 2,17 1,19 3,88 0,40 -5,217 <0,001 

Standart 1,40 1,12 2,43 1,60 -4,184 <0,001 

İş Emri (Sipariş) 3,77 0,53 3,75 0,26 -2,646 <0,001 

Safha (Evre-Aşama) 3,51 0,86 3,37 0,85 -0,832 <0,001 

Faaliyet Esasına 

Dayalı 

0,57 0,92 1,71 1,66 -3,777 <0,001 

Not: (i) n=43; (ii) ölçekte hiç kullanılmıyor, 4 çok yüksek düzeyde kullanılıyor anlamındadır. 

  

Tablo 4.23 incelendiğinde ortalama değerlerden anlaşılacağı gibi hastane 

işletmelerinde maliyet yöntemlerinin beş yıl öncesine göre daha çok kullanıldığı 

görülmektedir. Bu durum Wilcoxon testine göre istatiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Son beş yıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler özellikle teknoloji yoğun 

hizmet üretimini gerçekleştiren hastane işletmelerinde etkili olmuştur. Bu bağlamda 

artan endirekt hizmet üretim maliyetleri, faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

uygulanmasını az da olsa artırmıştır.  
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Sonuç olarak beş yıl öncesine göre hastane işletmelerinde maliyet 

yöntemlerinin kullanımında özellikle faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

kullanımında kısmi bir yükselmenin istatiksel olarak anlamlı olması “Hastane 

işletmelerinde son beş yılda maliyet yöntemlerinin özellikle de faaliyet esasına dayalı 

maliyet yönteminin kullanım düzeyi artmıştır” şeklindeki 1 numaralı hipotezimizi 

desteklemektedir. Bu hipotezin kabul edilmesiyle gelecekte hastane işletmelerinin 

faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemini, daha yoğun ve etkin olarak bir yönetim 

aracı biçiminde kullanacakları söylenebilir. Ayrıca hastane işletmelerinde oldukça 

yoğun bir şekilde kullanılan iş emri (sipariş) ve safha (evre-aşama) maliyet 

yöntemlerinin kullanımının teknoloji kullanımına bağlı olarak son beş yılda düşüş 

göstermesi “Hastane işletmelerinde artan teknoloji kullanımıyla endirekt maliyetlerin 

toplam hizmet üretimi içindeki payını artırması, mevcut maliyet yöntemlerinin 

uygulama alanlarını sınırlaması bakımından önemli bir etkendir” şeklindeki 2 

numaralı hipotezimizi de desteklemektedir. Günümüzde yeni üretim ortamlarında 

geleneksel maliyet yöntemlerinin endirekt üretim giderlerinin yapısını yansıtmaması 

ve bunun sonucunda da maliyetlemede hatalara neden olması mevcut maliyet 

yöntemlerinin uygulama alanını sınırlamıştır. Bu durum teknolojik gelişmeleri 

yakından izleyen ve bunları kullanan bir hizmet işletmesi olan hastanelerin 

teknolojik yapıya olan yatırımlarının maliyetlere yansımasına ve endirekt hizmet 

üretim giderlerinin ön plana çıkmasına sebep olmaktadır.  

 

4. Hastanedeki Stratejik Görevlerin Başarıyla Yerine Getirilmesinde Maliyet 

Yönetiminin Etkisi  

 

Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde, stratejik görevlerin yerine 

getirilmesinde  maliyet yönetiminin etkisi sorusuna verilen cevaplar  tablo 4.24’de 

görülmektedir. 
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Tablo 4.24: Araştırmaya Katılan Hastanelerde Stratejik Görevlerin  

Yerine Getirilmesinde Maliyet Yönetiminin Etkisi 

 

STRATEJİK GÖREVLER ORTALAMA STANDART 

SAPMA 

En iyi teşhis ve tedavi hizmeti vermek 3,70 1,11 

Sağlık hizmet standartlarını iyileştirmek 3,70 1,11 

Teknik donanımın yenilenmesini sağlamak 4.10 0,71 

Ar-Ge çalışmalarının başarıyla yürütmek 4,10 0,71 

En iyi hastane yönetim sistemini oluşturmak 4,10 0,71 

Rekabet avantajı sağlamak 4,20 0,61 

Kurum kültürü anlayışı 3,80 0,99 

Hasta ve yakınlarının rahat ettirilmesini sağlamak 3,90 0,84 

Personele sürekli eğitim vermek 3,60 1,03 

Not: (i) n=43; (ii) ölçekte  1-hiç önemli değil, 2-az önemli, 3-kısmen önemli, 4-yüksek düzeyde önemli, 5-çok 

yüksek düzeyde önemli anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (x²=43,95 ve p<0,05) sonuçlar 

istatiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

 

Tablo 4.24 incelendiğinde araştırmaya katılan hastane işletmelerinin stratejik 

görevlerin yerine getirilmesinde maliyet yönetiminin rolü önem derecelerine göre; 

rekabet avantajı sağlamak (4,20), teknik donanın yenilenmesini sağlamak (4,10), ar-

ge çalışmalarını başarıyla yürütmek (4,10), en iyi hastane yönetim sistemini 

oluşturmak (4,10), hasta ve yakınlarının rahat ettirilmesini sağlamak (3,90), toplam 

kaliteyi artırmak (3,80), en iyi teşhis ve tedavi hizmeti vermek (3,70), sağlık hizmet 

standartlarını iyileştirmek (3,70), personele sürekli eğitim vermek (3,60) olarak 

sıralanmaktadır. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde, tüm stratejik görevlerin 

değerlendirilmeye alındığı ve hepsine de ortalamanın çok üzerinde önem verildiği 

görülmektedir. Bu bağlamda ankete katılan hastane yöneticileri için; tabloda yer alan 

tüm stratejik görevlerde, maliyet yönetiminin etkisinin son derece önemli olduğu 

söylenebilir.  

 

Sonuç olarak maliyet yönetiminin hastane işletmelerinde stratejik görevlerin 

yerine getirilmesinde çok yüksek düzeyde etkisi, maliyet yönetimi uygulanmasına, 

hastane işletmeleri açısından yeteri kadar önem verildiğini göstermektedir. 
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Tablo 4.25: Maliyet Yönetiminin Etkisi ile İlgili Hipotezlerin Test Sonuçları 

No Hipotez N Ort. Std. 

Sapma 

t p Sonuç 

H3 Hastane işletmelerinin en önemli 

stratejik misyonu olarak kabul edilen, 

en iyi hastane yönetim sistemini 

oluşturma işlevinde, maliyet yönetimi 

önemli bir etkendir 

43 4,10 0,71 19,307 <0,001 Kabul 

H4 Hastane işletmelerinin en önemli 

vizyonu kabul edilen, en iyi sağlık 

sistemine sahip olma ve öyle tanınma 

hedefinin gerçekleştirilmesinde, 

maliyet yönetimi önemli bir etkendir 

43 3,70 1,11 27,685 <0,001 Kabul 

H5 Hastane işletmelerinde belirlenmiş 

görev ve hedeflerin yerine 

getirilmesini sağlayan kurum kültürü 

anlayışında, maliyet yönetimi önemli 

bir etkendir 

43 3,80 0,99 16,140 <0,001 Kabul 

H6 Hastane işletmelerinde rekabet avantajı 

stratejisi önemli bir etmendir 

43 4,20 0,61 16,873 <0,001 Kabul 

 

Bu sonuç; “Hastane işletmelerinin en önemli stratejik misyonu olarak kabul 

edilen, en iyi hastane yönetim sistemini oluşturma işlevinde, maliyet yönetimi 

önemli bir etkendir” şeklindeki  3 numaralı hipotezimizi, “Hastane işletmelerinin 

en önemli vizyonu kabul edilen, en iyi sağlık sistemine sahip olma ve öyle tanınma 

hedefinin gerçekleştirilmesinde, maliyet yönetimi önemli bir etkendir” şeklindeki 4 

numaralı hipotezimizi, “Hastane işletmelerinde belirlenmiş görev ve hedeflerin 

yerine getirilmesini sağlayan kurum kültürü anlayışında, maliyet yönetimi önemli bir 

etkendir” şeklindeki 5 numaralı hipotezimizi ve “Hastane işletmelerinde rekabet 

avantajı stratejisi önemli bir etmendir” şeklindeki 6 numaralı hipotezimizi 

desteklemektedir. 
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5.Hastanede Artan Teknoloji Kullanımıyla Birlikte Endirekt Giderlerin Toplam 

Hizmet Maliyeti İçindeki Payının Etkilenme Düzeyi 

 

Araştırmaya katılan hastanelerin artan teknoloji kullanımıyla birlikte endirekt 

giderlerin toplam hizmet maliyeti içindeki payının etkilenme düzeyi ile ilgili soruya 

verilen cevaplar Tablo 4.26’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.26: Araştırmaya Katılan Hastanelerin Artan Teknoloji Kullanımıyla Birlikte Endirekt 

Giderlerin Toplam Hizmet Maliyeti İçindeki Payının Etkilenme Düzeyi 

 

ETKİLENME DÜZEYİ SAYI (N) YÜZDE (%) 

Hiç Artmadı 0 0 

Az Arttı 0 0 

Orta Düzeyde Arttı 2 12 

Yüksek Düzeyde Arttı 6 35 

Çok Yüksek Düzeyde Arttı 9 53 

Toplam 17 100,0 

Tablo 4.26 incelendiğinde araştırmaya katılan hastanelerin artan teknoloji 

kullanımıyla birlikte endirekt giderlerinin toplam hizmet maliyeti içindeki payının 

etkilenme düzeyi; 9’unun (%53) çok yüksek düzeyde arttığı, 6’sının (%35) yüksek 

düzeyde arttığı ve 2’sinin (%12) ise orta düzeyde arttığı  görülmektedir. Bu durum; 

günümüzde artan teknoloji kullanımının özellikle hastane işletmelerinde endirekt 

giderlerin payının artmasını ve hizmetlerin maliyetlendirilmesinde endirekt giderlerin 

önemini göstermektedir. 

 

6.Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yöntemi Hakkında Bilgi Durumu 

 

Araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin faaliyet esasına dayalı maliyet 

yöntemi hakkında bilgilerinin olup olmadığı sorusuna verilen cevaplar tablo 4.27’da 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4.27: Araştırmaya Katılan Hastanelerde Faaliyet Esasına Dayalı  

Maliyet Yöntemi Hakkında Bilgi Durumu 

BİLGİ DURUMU SAYI (N) YÜZDE (%) 

Çok 19 44 

Biraz 11 26 

Hiç 13 30 

Toplam 43 100,0 

 

Tablo 4.27 incelendiğinde araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin 19’unun 

(%44) faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi hakkında bilgi sahibi olduğu, 11’inin  

(%26) faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi hakkında biraz bilgi sahibi olduğu, 

13’ünün (%30) ise faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi hakkında bilgi sahibi 

olmadığı görülmektedir. Bu sonuç; ileri maliyet yöntemlerinden biri olan faaliyet 

esasına dayalı maliyet yöntemi hakkında hastane yöneticilerinin büyük bir 

çoğunluğunun bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Böylece hastanelerde hizmet 

üretiminin maliyetlendirilmesinde doğru ve düşük maliyet bilgisinin  önemi ortaya 

çıkmaktadır. Bu durum; “Hastane işletmelerinde yöneticilerin, ileri maliyet 

yöntemlerinden faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi hakkında bilgi sahibi 

olmaları hastane hizmetlerinin maliyetlendirilmesinde önemli bir etkendir” 

şeklindeki 7 numaralı hipotezimizi desteklemektedir. Ayrıca bu konuda, hastane 

yöneticilerinin büyük çoğunluğun bilgi sahibi olmasının faaliyet esasına dayalı 

maliyet yöntemi hakkında sorulan diğer sorulara verilen cevapların tutarlılık 

derecesini de artırdığını söyleyebiliriz. 
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7. Hastanelerde Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yönteminin Uygulanması 

Halinde Hastanenin Rakiplerine Göre Performans Düzeyi 
 

 

Tablo 4.28: Araştırmaya Katılan Hastanelerde Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yönteminin 

Uygulanması Halinde Hastanenin Rakiplerine Göre Performans Düzeyi 

PERFORMANS ÖLÇÜLERİ ORTALAMA STANDART 

SAPMA 

Rakiplerine göre işletmenin maliyet liderliği 3,78 0,68 

Rakiplerine göre işletmenin kârlılığı 3,72 0,89 

Rakiplerine göre müşteri memnuniyeti sağlama 3,51 1,07 

Rakiplerine göre işletmenin verimliliği 3,41 0,96 

Rakiplerine göre işletmenin amaçlarına ulaşma düzeyi 3,32 1,12 

Not: (i) n=43; (ii) ölçekte  1-çok kötü, 2-kötü, 3-aynı, 4-iyi, 5-çok iyi anlamındadır;(iii) Friedman çift yönlü 

Anova testine göre (x²=70,379 ve p<0,01) sonuçlar istatiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 4.28 incelendiğinde araştırmaya katılan işletmelerin faaliyet esasına 

dayalı maliyet yöntemini uygulamaları halinde rakiplerine göre; maliyet liderliği 

(3,78), işletmenin kârlılığı (3,72), müşteri memnuniyeti sağlama (3,51), işletmenin 

verimliliği (3,41) ve işletmenin amaçlarına ulaşma düzeyi (3,32) olarak 

sıralanmaktadır. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinin maliyet liderliği ve 

işletmenin kârlılığı ölçüsüne, diğer performans ölçülerine göre daha fazla ağırlık 

vermesi; hastane işletmeleri yöneticilerinin,  günümüz rekabet ortamında maliyet 

liderliğinin, düşük maliyetlerin ve kârlılığın öneminin farkında olmalarıyla 

açıklanabilir.  

Tablo 4.29: Performans Düzeyine İlişkin Test Sonuçları 

 

No Hipotez N Ort. Std. 

Sapma 

t p Sonuç 

H8 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına 

dayalı maliyet yönteminin uygulanmasıyla 

maliyet liderliği sağlamak ve hizmet 

maliyetlerini azaltmak önemli bir 

performans göstergesidir 

43 3,78 0,68 35,861 <0,001 Kabul 

H9 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına 

dayalı maliyet yönteminin uygulanmasıyla  

kârlılığının artması önemli bir performans 

göstergesidir 

43 3,72 0,89 21,771 <0,001 Kabul 
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Bu sonuç; “Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

uygulanmasıyla maliyet liderliği sağlamak ve hizmet maliyetlerini azaltmak önemli 

bir performans göstergesidir” şeklindeki 8 numaralı hipotezimizi ve “Hastane 

işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin uygulanmasıyla  

kârlılığının artması önemli bir performans göstergesidir” şeklindeki 9 numaralı 

hipotezimizi desteklemektedir. 

 

8. Hastanelerde Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yönteminin Uygulanması 

Halinde Strateji ve Politikaların Kullanım Düzeyleri 

 

 

Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı 

maliyetleme yönteminin uygulanması halinde hastanelerin rakiplerine göre strateji ve 

politikalarının kullanım düzeyi  tablo 4.30’da  görülmektedir.  

 

Tablo 4.30: Araştırmaya Katılan Hastanelerde Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yönteminin 

Uygulanması Halinde Strateji ve Politikaların Kullanım Düzeyleri 

 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR ORTALAMA STANDART 

SAPMA 

Sürekli verimlilik analizi 3,24 1,14 

Sürekli yeni teknoloji kullanma 3,87 0,97 

Kısa hizmet üretim sürelerine ulaşılması 3,28 1,00 

Çalışanların davranışı ve performansları 3,63 0,97 

Maliyetlerin azaltılması 4,13 1,01 

Not: (i) n=43; (ii) ölçekte  1-çok kötü, 2-kötü, 3-aynı, 4-iyi, 5-çok iyi anlamındadır;(iii) Friedman çift yönlü 

Anova testine göre (x²=70,379 ve p<0,01) sonuçlar istatiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

 

Tablo 4.30 incelendiğinde araştırmaya katılan hastane işletmelerinin strateji 

ve politikalarının günümüzde kullanım düzeyleri; maliyetlerin azaltılması (4,13), 

sürekli yeni teknoloji kullanma (3,87), çalışanların davranışları ve performansları 

(3,63), kısa hizmet üretim sürelerine ulaşılması (3,28) ve sürekli verimlilik analizi 

(3,24) şeklinde sıralandığı görülmektedir. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde, 

performans ölçüm sistemlerinde önem arz eden strateji ve politikaların günümüzdeki 

kullanım düzeyleri incelendiğinde, faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 
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hastanenin stratejik politikalarını karşılayabilecek yetenekte bir esneklik düzeyinin 

önemi ile açıklanabilir.  

 

Tablo 4.30’da yer alan sonuçların istatiksel anlamlılığı göre; araştırmaya 

katılan hastane işletmeleri, sürekli verimlilik analizi stratejisine, diğer stratejilerine 

göre daha az önem vermektedirler. Bu durumun sebebi, bu stratejilerin diğerlerine 

göre daha çok teknik boyutlu olması ve diğer genel stratejilerin de bunları kapsadığı 

düşüncesinden kaynaklanabilir. 

 

 

 

Tablo 4.31: Strateji ve Politikaların Kullanım Düzeyine İlişkin Test Sonuçları 

No Hipotez N Ort. Std. 

Sapma 

t p Sonuç 

H10 Hastane işletmelerinde faaliyet 

esasına dayalı maliyet 

yönteminin uygulanmasıyla 

hastanenin strateji ve 

politikalarından maliyetlerin 

azaltılmasının kullanım düzeyi 

önemli bir etkendir 

43 4,13 1,01 25,861 <0,001 Kabul 

 

Bu sonuç; “Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

uygulanmasıyla hastanenin strateji ve politikalarından maliyetlerin azaltılmasının 

kullanım düzeyi önemli bir etkendir” şeklindeki 10 numaralı hipotezimizi 

desteklemektedir.  

 

9. Araştırmaya Katılan  Hastanenin İçerisinde Bulunduğu Sektörün Genel 

Yapısı  

Araştırmaya katılan hastane işletmelerinin içinde bulundukları sektördeki 

konumlarına göre durumları tablo 4.32’de  görüldüğü gibidir. 
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Tablo 4.32: Araştırmaya Katılan Hastanelerin İçinde Bulundukları Sektördeki Durumları 

SORULAR ORTALAMA STANDART SAPMA 

Nerede olmalıyız? 3,88 0,15 

Nerede olabilirdik? 3,65 0,39 

Şimdi neredeyiz? 3,49 0,76 

Not: (i) n=43; (ii) ölçekte  1- pazarın küçük işletmesi, 2- ortalama bir işletme, 3- takipçi işletme, 4- sektörün lider 

işletmesi anlamındadır;(iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (x²=34,863 ve p<0,01) sonuçlar istatiksel 

bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 4.32 incelendiğinde araştırmaya katılan hastanelerin kendilerini 

çoğunlukla sektörün lider işletmesi olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu durum 

Konya’nın merkez ilçelerinde faaliyette bulunan hastane işletmeleri arasındaki yoğun 

rekabeti  göstermesi bakımından önemlidir. Araştırmaya katılan hastane işletmeleri, 

faaliyet gösterdikleri sağlık sektöründe daha da iyi konumda olabileceklerini de ifade 

etmişlerdir.   

 

10.Araştırmaya Katılan Hastanelerin Faaliyet Gösterdikleri Hizmet Sektöründe 

Rekabet Düzeyi 

 

Araştırmaya katılan hastanelerin faaliyet gösterdikleri hizmet sektöründeki 

rekabet düzeyi Tablo 4.33’da gösterilmiştir. 

Tablo 4.33: Araştırmaya Katılan Hastanelerin Faaliyet Gösterdikleri  

Hizmet Sektöründe Rekabet Düzeyi 

REKABET DÜZEYİ SAYI (N) YÜZDE (%) 

Düşük 2 12 

Normal 5 29 

Yüksek 10 59 

Toplam 17 100,0 

 

Tablo 4.33 incelendiğinde araştırmaya katılan hastanelerin faaliyet 

gösterdikleri hizmet sektöründeki rekabet düzeyi, hastane işletmelerinin 2’si (%12) 

tarafından düşük, 5’i tarafından (% 29) tarafından normal ve 10’u (%59) tarafından 

yüksek düzeyde algılanmaktadır. Bu durum; araştırmaya katılan hastanelerin faaliyet 

gösterdiği hizmet sektöründe yoğun bir rekabet ortamının yaşandığını göstermektedir. 

Tabloda yer alan sonuçların istatiksel bakımından anlamlılığı “Hastane işletmelerinin 
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faaliyette bulunduğu hizmet sektöründe ulusal rekabet düzeyi yoğunluğu önemli bir 

etkendir.” şeklindeki 11 numaralı hipotezimizi desteklemektedir. Hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren hastane işletmelerinin günümüz küresel rekabet 

ortamında faaliyetlerini başarıyla sürdürebilmeleri, hizmet üretim maliyetlerinin 

düşük bir yapıda olmasına ve müşteri istek ve ihtiyaçlarını söz konusu yoğun rekabet 

ortamında sürekli takip edebilmelerine bağlı olmaktadır. Araştırmaya katılan 

hastanelerin yalnızca 2 tanesi, faaliyet gösterdiği hizmet sektöründe rekabet 

düzeyinin düşük olduğunu belirtmiştir. Bunun dışında kalan hastaneler, faaliyet 

gösterdikleri hizmet sektöründe rekabet düzeyini orta ve yüksek olarak 

nitelendirmişlerdir. 

 

11. Rekabette Başarı Sağlayacak Olan Rekabet Unsurlarının Önem Dereceleri 

 

Araştırmaya katılan hastanelerde rekabette başarı sağlayacak alan rekabet 

unsurlarının önem dereceleri tablo 4.34’da gösterilmiştir. 

Tablo 4.34: Araştırmaya Katılan Hastanelerde Rekabette Başarı Sağlayacak Olan Rekabet 

Unsurlarının Önem Dereceleri 

 

REKABET UNSURLARI ORTALAMA STANDART 

SAPMA 

Maliyet Yönetimi 4,20 0,96 

Kârlılık 4,30 0,92 

Müşteri Memnuniyeti Sağlama 3,90 1,03 

Verimlilik 2,80 1,53 

Amaçlara Ulaşma Düzeyi 3,70 1,07 

Not: (i) n=43; (ii) ölçekte  1-hiç önemli değil, 2-az önemli, 3-kısmen önemli, 4-yüksek düzeyde önemli, 5-çok 

yüksek düzeyde önemli anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (x²=26,135 ve p<0,01) 

sonuçlar istatiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 4.34 incelendiğinde araştırmaya katılan hastane işletmelerinin rekabette başarı 

sağlayacak olan rekabet unsurlarının önem dereceleri; kârlılık, maliyet yönetimi, 

müşteri memnuniyeti sağlama, amaçlara ulaşma düzeyi ve verimlilik olarak 

sıralanmaktadır. Bu sonuçlara göre hastane işletmelerinin rekabet unsurlarının düzeyi 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Kârlılık ve maliyet yönetiminin en yüksek seviyede 

gerçekleşmesi, hastane işletmelerinin kârlılık ve maliyet yönetimi gibi yüksek değer 

taşıyan rekabet unsurlarına verdikleri önemi göstermektedir.  
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Tablo 4.35: Rekabet Unsurlarının Önem Derecelerine İlişkin Test Sonuçları 

 

 

Hipotez N Ort. Std. 

Sapma 

t p Sonuç 

H12 Hastane işletmelerinde kârlılık 

önemli bir rekabet unsurudur 

43 4,30 0,92 27,009 <0,001 Kabul 

H13 Hastane işletmelerinde başarılı 

bir maliyet yönetimi önemli bir 

rekabet unsurudur 

43 4,20 0,96 23,216 <0,001 Kabul 

H14 Hastane işletmelerinde müşteri 

memnuniyeti sağlama önemli bir 

rekabet unsurudur 

43 3,90 1,03 20,919 <0,001 Kabul 

H15 Hastane işletmelerinde amaçlara 

ulaşma düzeyi önemli bir 

rekabet unsurudur 

43 3,70 1,07 19,329 <0,001 Kabul 

 

Bu sonuç; “Hastane işletmelerinde kârlılık önemli bir rekabet unsurudur” şeklindeki 

12 numaralı hipotezimizi, “Hastane işletmelerinde başarılı bir maliyet yönetimi 

önemli bir rekabet unsurudur” şeklindeki 13 numaralı hipotezimizi, “Hastane 

işletmelerinde müşteri memnuniyeti sağlama önemli bir rekabet unsurudur” 

şeklindeki 14 numaralı hipotezimizi ve “Hastane işletmelerinde amaçlara ulaşma 

düzeyi önemli bir rekabet unsurudur” şeklindeki 15 numaralı hipotezimizi 

desteklemektedir.  

 

 

12. Hastanelerde İleri Maliyet Yöntemlerinden Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet 

Yönteminin Kullanım Amaçları ve Bu Amaçlara Ulaşma Düzeyi 

 

Araştırmaya katılan hastanelerde ileri maliyet yöntemlerinden faaliyet esasına 

dayalı maliyet yönteminin kullanım amaçlarının önem derecelerine göre dağılımı 

tablo 4.36’de gösterilmektedir. 
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 Tablo 4.36: Araştırmaya Katılan Hastanelerde İleri Maliyet Yöntemlerinden  

Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Kullanım Amaçları  

 

FEDMY KULLANIM AMAÇLARI ORTALAMA STANDART 

SAPMA 

Maliyetleri doğru belirleme ve maliyet düşürme 4,48 0,67 

Rekabet gücünü artırma 3,89 0,89 

Maliyetlerin ölçümünde detaylı bilgi sağlama 3,81 0,89 

Kaynak sağlama ve kaynak tüketimi 3,61 1,01 

Endirekt maliyetlerin kontrolü 3,36 1,11 

Yöneticilerin hizmet üretim sürecini anlamalarına ve yönetmelerine  

yardımcı olma 3,08 1,35 

İşgücünden tasarruf etme 2,78 1,13 

Etkinliği ve verimliliği yükseltme 2,65 1,29 

Performansı artırma 2,14 1,34 

Faaliyetlere ait tüm maliyetleri belirleme 2,12 1,17 

Not: (i) n=43; (ii) ölçekte  1-hiç önemli değil, 2-az önemli, 3-kısmen önemli, 4-yüksek düzeyde önemli, 5-çok 

yüksek düzeyde önemli anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (x²=279,281 ve p<0,01) 

sonuçlar istatiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 4.36’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan hastane işletmelerinde 

faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi kullanım amaçlarının önem dereceleri 

incelendiğinde, maliyetleri doğru belirleme ve maliyet düşürme (4,48), rekabet 

gücünü artırma (3,89), maliyet ölçümünde detaylı bilgi sağlama (3,81), kaynak 

sağlama ve kaynak tüketimi (3,61),endirekt maliyetlerin kontrolü (3,36) ve 

yöneticilerin hizmet üretim sürecini anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olma 

(3,08) şeklinde sıralandıkları görülmektedir. Bununla birlikte, yukarıda sıralanan 

amaçların yanısıra nispeten kullanım amaçları daha düşük olmak üzere; araştırmaya 

katılan hastane işletmelerinin işgücünden tasarruf etme (2,78), etkinliği ve verimliliği 

yükseltme (2,65), performansı artırma (2,14) ve faaliyetlere ait tüm maliyetleri 

belirleme (2,12) şeklinde sıralandığı görülmektedir. Araştırmaya katılan hastane 

işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin birinci sırada, maliyetleri 

doğru belirleme ve maliyet düşürme amacıyla kullanması araştırmanın temel 

amacının ortaya atılması bakımında son derece önemlidir. Araştırmaya katılan 

hastane işletmelerinin, faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemini kullanım 

amaçlarından ikinci derecede öneme sahip olan rekabet gücünü artırma da temel 

amacın ortaya atılması bakımından önemlidir. Özellikle yoğun bir rekabetin 
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yaşandığı sağlık sektöründe, işletmelerin rekabet avantajlarını geliştirme isteği, 

kalite, maliyet, hız ve verimlilik gibi işletme performansını belirleyen ölçütlerini de 

geliştirmelerini gerektirmektedir. Bu anlamda; araştırmaya katılan hastane 

işletmelerinin rekabet gücünü artırma isteği; kullandıkları hizmet üretim faktörlerini 

etkin bir şekilde kullanabilmek için yoğun teknoloji kullanımını zorunlu kılmaktadır. 

Bununla birlikte, günümüz rekabet ortamında müşterilerin istek ve ihtiyaçlarındaki 

farklılaşmanın giderek artması, işletmelerin rakiplerine karşı rekabet edebilmek için 

ürettikleri hizmetlerin kalitesini artırmalarına ve maliyet yönetimine önem 

vermelerine neden olmaktadır. 
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Tablo 4.37: Faaliyet Esasına Dayalı Maliyet Yönteminin Kullanım 

Amaçlarına İlişkin Test Sonuçları 

 

No 

Hipotez N Ort. Std. 

Sapma 

t p Sonuç 

H16 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına 

dayalı maliyet yönteminin kullanımı 

faaliyetlere ait tüm maliyetleri 

belirlemesi, maliyet ölçümünde 

detaylı bilgi sağlaması ve maliyeti 

düşürmesi bakımından önemli bir 

rekabet unsurudur 

43 

4,48 0,67 

44,955 <0,001 Kabul 

H17 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına 

dayalı maliyet yönteminin 

kullanımıyla hastane işletmelerinin 

rekabet gücünün artırılmasını 

sağlamak önemli bir rekabet 

unsurudur 

43 

3,89 0,89 

35,861 <0,001 Kabul 

H18 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına 

dayalı maliyet yönteminin 

kullanımıyla kaynakların nerede 

tüketildiğinin belirlenmesi önemli bir 

rekabet unsurudur 

43 

3,61 1,01 

24,420 <0,001 Kabul 

H19 Hastane işletmelerinde faaliyet esasına 

dayalı maliyet yönteminin kullanımı 

uygun maliyet sürücüsü ve 

faaliyetlerin belirlenerek, endirekt 

maliyetlerin etkili ve verimli bir 

şekilde kontrol edilmesini ve 

yönetilmesini sağlamak önemli bir 

rekabet unsurudur 

43 

3,36 1,11 

29,940 <0,001 Kabul 

H20       Hastane işletmelerinde faaliyet esasına 

dayalı maliyet yönteminin kullanımı 

üretilen hizmetlerin faaliyet bazında 

planlanması, koordinasyonu ve 

kontrolüne imkan sağlayan bir 

yönetim aracı olması bakımından 

önemli bir rekabet unsurudur 

43 

3,08 1,35 

27,949 <0,001 Kabul 

Bu sonuç; “Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin 

kullanımı faaliyetlere ait tüm maliyetleri belirlemesi, maliyet ölçümünde detaylı bilgi 

sağlaması ve maliyeti düşürmesi bakımından önemli bir rekabet unsurudur” 

şeklindeki 16 numaralı hipotezimizi, “Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı 

maliyet yönteminin kullanımıyla hastane işletmelerinin rekabet gücünün artırılmasını 

sağlamak önemli bir rekabet unsurudur” şeklindeki 17 numaralı hipotezimizi, 
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“Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin kullanımıyla 

kaynakların nerede tüketildiğinin belirlenmesi önemli bir rekabet unsurudur” 

şeklindeki 18 numaralı hipotezimizi, “Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı 

maliyet yönteminin kullanımı uygun maliyet sürücüsü ve faaliyetlerin belirlenerek, 

endirekt maliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde kontrol edilmesini ve yönetilmesini 

sağlamak önemli bir rekabet unsurudur” şeklindeki 19 numaralı hipotezimizi ve 

“Hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin kullanımı üretilen 

hizmetlerin faaliyet bazında planlanması, koordinasyonu ve kontrolüne imkan 

sağlayan bir yönetim aracı olması bakımından önemli bir rekabet unsurudur” 

şeklindeki 20 numaralı hipotezimizi desteklemektedir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Araştırmanın ana kütlesini oluşturan hastane işletmeleri, Konya’nın merkez 

ilçeleri olan Meram, Selçuklu ve Karatay bölgesinde faaliyet gösteren özel ve kamu 

hastaneleridir. Konya ilindeki Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik 

Yıllığı’nda kayıtlı olan hastanelerin başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, 

hastane müdür yardımcısı, ayrıca muhasebe müdürü ve muhasebe müdürü 

yardımcılarından oluşan yöneticiler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.  

30 Aralık 2006 tarihi itibari ile değerlendirmeye uygun 43 anket formu yüz 

yüze anket doldurma yoluyla elde edilmiştir.  

 

Araştırma bulguları ışığında aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır: 

 

1. Araştırmaya katılan hastane yöneticileri üst düzey hastane yöneticisi ve 

kurum tecrübesi yüksek olan kişilerdir. 

2. Araştırmaya katılan hastane yöneticileri konularında uzman kişilerdir. Bu 

anlamda elde edilen veriler, araştırmanın amacına uygun olduğunu 

göstermektedir. 

3. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinin önemli bir çoğunluğu sektörlerinde 

geçmişi olan ve sektörlerini tanıyan işletmelerdir. 

4. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinin büyük bir çoğunluğu özel sektöre 

aittir. Bu durum geçmişte neredeyse tamamen devlet tarafından yürütülen 

hastane hizmetlerine son yıllarda özel sektöründe önemli bir oranda girdiğini 

göstermesi bakımından önemlidir. 

5. Araştırmaya katılan hastanelerin tamamının  kendi bünyelerinde muhasebe 

departmanına sahip oldukları görülmektedir. 

6. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinin çoğunda ticari-maliyet muhasebesi 

ayrımı yapılmaktadır. Bu durum; günümüzde artan rekabet ortamının 

özellikle hastane işletmelerinde maliyet bilgilerine olan gereksinimi ortaya 

çıkarması bakımından önem taşımaktadır. Özellikle teknoloji yoğun olarak 

çalışan hastanelerde teknolojiye yapılan büyük yatırımların maliyetlere 
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yansıması hizmetlerin maliyetlendirilmesinde ticari-maliyet muhasebesi 

ayrımının gereğini ortaya koymaktadır. 

7. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde son beş yıl içerisinde yaşanan 

teknolojik gelişmeler etkili olmuştur. Bu bağlamda artan endirekt hizmet 

üretim maliyetleri, faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin uygulanmasını 

az da olsa artırmıştır. Bu durum teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ve 

bunları kullanan bir hizmet işletmesi olan hastanelerin teknolojik yapıya olan 

yatırımlarının maliyetlere yansımasına ve endirekt hizmet üretim giderlerinin 

ön plana çıkmasına sebep olmaktadır. 

8. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde tüm stratejik görevlerin 

değerlendirilmeye alındığı ve hepsine de ortalamanın çok üzerinde önem 

verildiği belirlenmiştir. Bu bağlamda ankete katılan hastane yöneticileri için; 

tabloda yer alan tüm stratejik görevlerde, maliyet yönetiminin etkisinin son 

derece önemli olduğu söylenebilir. Maliyet yönetiminin hastane 

işletmelerinde stratejik görevlerin yerine getirilmesinde çok yüksek düzeyde 

etkisi, maliyet yönetimi uygulamalarına hastane işletmeleri açısından yeteri 

kadar önem verildiğini göstermektedir. 

9. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde  artan teknoloji kullanımı toplam 

hizmet üretim maliyeti içerisinde endirekt giderlerin payının artmasına  yol 

açmıştır.  

10. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde hastane yöneticilerinin büyük bir 

çoğunluğu ileri maliyet yöntemlerinden biri olan faaliyet esasına dayalı 

maliyet yöntemi hakkında bilgi sahibidir. Bu durum hastanelerde hizmet 

üretiminin maliyetlendirilmesinde doğru ve düşük maliyet bilgisinin  önemi 

ortaya çıkmaktadır. 

11. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde maliyet liderliği ve kârlılık  

hastanelerin rakiplerine göre performans ölçü düzeyini göstermektedir. 

Araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin maliyet liderliği ve işletmenin 

kârlılığı ölçüsüne, diğer performans ölçülerine göre daha fazla ağırlık vermesi; 

işletmelerin  günümüz rekabet ortamında maliyet liderliğinin, düşük 

maliyetlerin ve kârlılığın öneminin farkında olmalarıyla açıklanabilir. 
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12. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde, performans ölçüm sistemlerinde 

önem arz eden strateji ve politikaların günümüzdeki kullanım düzeyleri 

incelendiğinde, faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin hastanenin 

stratejik politikalarını karşılayabilecek yetenekte bir esneklik düzeyine sahip 

olduğu görülmektedir. Bu strateji; çalışmanın temel boyutlarından biri olan 

hastane işletmelerinde faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi uygulamasının 

temel amaçlarıyla ilişkilendirilebilir.  

13. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinin kendilerini çoğunlukla sektörün 

lider işletmesi olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu durum Konya’nın 

merkez ilçelerinde faaliyette bulunan hastane işletmeleri arasındaki yoğun 

rekabeti  göstermesi bakımından önemlidir. İşletmeler, bulundukları konumu 

oldukça iyi durumda görmelerine rağmen, sektörlerinde daha başarılı 

olabileceklerini ifade etmektedirler.  

14. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinin önemli bir çoğunluğu faaliyet 

gösterdikleri sektörlerdeki rekabet düzeyini yüksek olarak 

nitelendirmektedirler. Bu durum; araştırmaya katılan işletmelerin faaliyet 

gösterdikleri sektörlerde yoğun bir rekabet ortamının yaşandığını 

göstermektedir.  

15. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde kârlılık ve maliyet yönetiminin en 

yüksek seviyede gerçekleşmesi, hastane işletmelerinin kârlılık ve maliyet 

yönetimi gibi yüksek değer taşıyan rekabet unsurlarına verdikleri önemini 

göstermektedir. 

16. Araştırmaya katılan hastane işletmelerinde maliyetleri doğru belirleme ve 

maliyet düşürme, rekabet gücünü artırma, maliyet ölçümünde detaylı bilgi 

sağlama, kaynak sağlama ve kaynak tüketimi, işgücünden tasarruf etme ve 

yöneticilerin hizmet üretim sürecini anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı 

olma faaliyetleri, faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin günümüzde 

bulunduğu yeri göstermesi bakımından önemlidir. 

 

Küreselleşmeyle birlikte teknoloji kullanımının ve rekabetin artması 

işletmeler için değişimi zorunluluk haline getirmiştir. Bir yandan yeni teknolojilerin 
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üretim sürecinde kullanılması ile üretim ortamı değişmekte, diğer yandan 

işletmelerin içinde bulundukları rekabet ortamı farklılaşmaktadır.  

 

Günümüzde hemen her sektörde olduğu gibi bir hizmet üretim sektörü olan 

hastane işletmelerinde de önemli bir rekabet bulunmaktadır. Rekabet koşulları, 

hastane işletmelerinde yönetim stratejilerini şekillendirmektedir. Strateji belirlerken 

rekabete karşı koymak isteyen hastane işletmeleri, rekabetçi üstünlükler elde etmek 

için çok sayıda metod kullanmaktadırlar. Bunlardan özellikle üretilen hizmetlerin 

maliyetleri, önemli bir rekabet silahı haline gelmiştir. Ayrıca, hastane işletmelerinde 

sunulan hizmetin değerlendirilmesi, planlanması ve denetimi ile de en üst düzeye 

ulaşılmakta ve rekabet avantajı sağlanmaktadır. 

 

Hastane işletmelerinde artan teknoloji kullanımının bir sonucu olarak endirekt 

maliyetlerin toplam hizmet üretim maliyetleri içindeki payının artması, ihtiyacı 

yeterince karşılayamayan geleneksel maliyet sistemlerinin sorgulanması sonucunu 

doğurmuştur. Hastane işletmelerinde rekabet ve maliyet üstünlüğü sağlamada ileri 

maliyetlendirme yöntemleri, geleneksel maliyetlendirme yaklaşımlarına göre daha 

doğru sonuçlar elde edebilme kabiliyetine sahiptir.  

 

Bu çalışmada buraya kadar yapılan kuramsal ve ampirik bulgular ışığında 

hastane yöneticilerine şu önerilerde bulunmak mümkündür: 

 

1. Hastane yöneticileri, hastane işletmelerinde sürekli değişen istek ve 

ihtiyaçları rakiplerinden daha hızlı, daha kaliteli ve ekonomik bir şekilde 

karşılayabilmek için ileri maliyet yönetim uygulamalarına yatırım yapmak 

zorundadır. Hastane işletmelerinde ileri maliyet yöntemlerinden faaliyet 

esasına dayalı maliyet yöntemi kullanılarak; maliyetleri doğru bir şekilde 

hesaplama, maliyetleri düşürme, rekabet gücünü artırma, kaliteyi artırma, 

hizmet üretim esnekliği sağlama, işgücünden tasarruf gibi  önemli avantajlar 

sağlanabilir. 
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2. Hastane yöneticileri, faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi ile,  kurumun; 

zamanlama, maliyet, kalite ve fonksiyonellik açısından rekabet edebilir 

hizmetler sunmasını ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını 

sağlamalıdır. 

3. Hastane yöneticileri, hastane işletmelerinin doğru ve düşük maliyetle daha 

fazla rekabet edebilmeleri ve daha fazla müşteri değeri çıkarabilmeleri 

amacıyla, faaliyet esasına dayalı maliyet yönetimi uygulamalarının 

geliştirilmesini sağlamalıdır. 

4. Hastane yöneticileri, faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin gereksinim 

duyduğu ayrıntılı bilgilerin elde edilmesinde bilgisayar destekli yönetim 

bilgi sisteminin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamalıdır. 

5. Hastane yöneticileri, maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamalarına destek 

verilmesini sağlamalıdır. 

6. Hastane yöneticileri, planlama, kontrol ve performans ölçüm süreçlerinde 

maliyet analizlerinin yapılabilmesi için etkin bir maliyet muhasebesi 

sisteminin kurulmasını sağlamalıdır. 

7. Hastane yöneticileri, kârlılığı artırmak üzere gerçekleştirilen katma değeri 

yüksek faaliyetlerin kolaylaştırılmasında, etkin ve verimli bir bilgi tabanı 

oluşturulmasını sağlamalıdır. 

8. Hastane yöneticileri, maliyetlerin oluşumuna neden olan olayları ve 

faaliyetleri belirleyerek maliyet kontrolüne ve yönetimine yardımcı olmayı 

sağlamalıdır. 

9. Hastane yöneticileri, karar alma sürecinde maliyet bilgilerinden etkin olarak 

yararlanılmasını sağlamalıdır. 

10. Hastane yöneticileri, faaliyet esasına dayalı maliyet yönetimi uygulamasının 

ihtiyaç duyduğu bilgileri tam, zamanında ve güvenilir bir şekilde elde 

edebilmesini ve bu konuda çalışacak uzman bir ekibin kurulmasını 

sağlamalıdır. 

11. Hastane yöneticileri, uygulama için oluşturulan ekibe maliyet yönetimi 

konusunda seminer verilmesini ve uygulama hakkında her bir ekip 
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elemanına uzmanlık alanına bağlı bilgilerin özel bir şekilde sunulmasını 

sağlamalıdır. 

12. Hastane yöneticileri, doğru ve düşük maliyet bilgisi avantajı elde etmek için 

faaliyet esasına dayalı maliyet yöntemi uygulamasının gelişimini 

sağlamalıdır. 

13. Hastane yöneticileri, akademik çalışmalarda hastaneyle ilgili verilere kolay 

bir şekilde ulaşılmasını  ve üniversitelerle sürekli etkileşimi sağlamalıdır. 

 

Bu çalışmanın, kuramsal bilgilerin yanında, pratikte bu uygulamaların nasıl 

değerlendirildiğini alan araştırması ile sunması ve elde edilen verilerin istatistiksel 

yöntemlerle yorumlanması açısından ileride yapılacak çalışmalar için yararlı bilgiler 

sunacağına inanılmaktadır.  
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Ek-1 ANKET FORMU 

 

HASTANE İŞLETMELERİNDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA 

FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN ROLÜ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Sayın Yönetici; 

 

Küreselleşmeyle birlikte teknoloji kullanımının ve rekabetin artması 

işletmeler için değişimi zorunluluk haline getirmiştir. Bir yandan yeni teknolojilerin 

üretim sürecinde kullanılması ile üretim ortamı değişmekte, diğer yandan 

işletmelerin içinde bulundukları rekabet ortamı farklılaşmaktadır.  

 

Günümüzde hemen her sektörde olduğu gibi bir hizmet üretim sektörü olan 

hastane işletmelerinde de önemli bir rekabet bulunmaktadır. Rekabet koşulları 

hastane işletmelerinde yönetim stratejilerini şekillendirmektedir. Strateji belirlerken 

rekabete karşı koymak isteyen hastane işletmeleri, rekabetçi üstünlükler elde etmek 

için çok sayıda metod kullanmaktadırlar. Bunlardan özellikle üretilen hizmetlerin 

maliyetleri, önemli bir rekabet silahı haline gelmiştir. Ayrıca, hastane işletmelerinde 

sunulan hizmetin değerlendirilmesi, planlanması ve denetimi ile de en üst düzeye 

ulaşılmakta ve rekabet avantajı sağlanmaktadır. 

 

Hastane işletmelerinde artan teknoloji kullanımının bir sonucu olarak endirekt 

maliyetlerin toplam hizmet üretim maliyetleri içindeki payının artması, ihtiyacı 

yeterince karşılayamayan geleneksel maliyet sistemlerinin sorgulanması sonucunu 

doğurmuştur. Hastane işletmelerinde rekabet ve maliyet üstünlüğü sağlamada ileri 

maliyetlendirme yöntemleri, geleneksel maliyetlendirme yaklaşımlarına göre daha 

doğru sonuçlar elde edebilme kabiliyetine sahiptir.  
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Bu çalışmanın amacı, ileri maliyetlendirme yöntemlerinden biri olan faaliyet 

esasına dayalı maliyet yönetimi yaklaşımının hastane işletmelerindeki rolünü 

araştırmak, işletme performansına olan etkilerini incelemek ve bu yöntemi 

uygulamak isteyen hastane yöneticilerine yardımcı olmaktır. Bu nedenle yapacağınız 

değerli katkılar çalışmanın başarısında büyük ölçüde etkili olacaktır. 

 

Çalışmanın sonucunda elde edilecek bilgilerin tümü genel bir değerlendirme 

ışığında bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Çalışmaya katılan hastane işletmelerin 

isimleri gizli tutulacak ve istendiğinde araştırma sonuçları işletme yöneticilerine 

iletilecektir. Bu nedenle soruların dikkatle cevaplanması sonuçların geçerliliği ve 

anlamlılığı açısından önem taşımaktadır. Çalışmaya göstereceğiniz yakın ilgi ve 

işbirliğinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla. 

 
           Tez Danışmanı 

    Prof. Dr. N. Ata ATABEY          Baki YILMAZ 

        Selçuk Üniversitesi                Selçuk Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

  İşletme Bölümü Öğretim Üyesi                                     İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 239 

A- GENEL SORULAR  

 
 

1- Hastanenizin Adı: (lütfen belirtiniz) …………………………………… 

 

2-Doğum Yılınız: (lütfen belirtiniz)       …………………………………… 

 

3-Cinsiyeniz: 

a.(   )  Kadın 

b.(   )  Erkek 

 

4-Eğitim durumunuz nedir? 

a.(   )  Lisans 

b.(   )  Lisansüstü 

 

5-Yönetim ve kontrol yetkisinin sahipliğine göre hastanenizin türü nedir? 

a.(   )  Kamu Hastanesi 

b.(   )  Özel Hastane 

 

6-Hastanenizdeki halen sürdürmekte olduğunuz göreviniz/ünvanınız nedir? 

 a.(   )  Hastane Müdürü 

b.(   )  Hastane Müdür Yardımcısı 

c.(   )  Başhekim 

d.(   )  Başhekim Yardımcısı 

e.(   )  Muhasebe Müdürü 

f.(   )   Muhasebe Müdür Yardımcısı 

g.(   )  Diğer (lütfen belirtiniz) ……………  

 

7-Hastanenizde kaç yıldır çalışıyorsunuz?  

a. (   )  1 yıldan az 

b. (   )  1-4 yıl 

c. (   )  4-7 yıl 

d. (   )  7-10 yıl 

e. (   )  10 yıl ve üzeri 

 

 

B-HASTANELERDE MALİYETLERİNİN TESPİT EDİLMESİNDE 

MALİYET YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ SORULAR 
 

8- Hastaneniz bünyesinde muhasebe departmanı bulunmakta mıdır? 

a. (   )  Evet 

b. (   )  Hayır 

 

9-Hastanenizde muhasebe departmanı varsa ticari-maliyet muhasebesi ayrımına 

gidiliyor mu? 

a. (   )  Evet 

b. (   )  Hayır 

 

10- Hastanenizde aşağıda belirtilen maliyet yöntemlerinin kullanım düzeyini beş yıl 

öncesi ve günümüz için belirtiniz. 
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(1-hiç uygulanmıyor, 2-az uygulanıyor, 3-orta düzeyde uygulanıyor, 4-yüksek düzeyde 

uygulanıyor, 5-çok yüksek düzeyde uygulanıyor) 

 
Beş Yıl Önce Maliyet Yöntemleri Şu Anda 

1 2 3 4 5 Tam 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Değişken 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Normal 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Direkt 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Fiili 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Standart 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 İş Emri (Sipariş) 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Safha (Evre-Aşama) 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Faaliyet Esasına Dayalı 1 2 3 4 5 

 
 

11- Hastanenizin belirlemiş olduğu ve aşağıda yer alan stratejik görevlerin, başarıyla 

yerine getirilmesinde maliyet yönetiminin etkisi ne derece önemlidir? 

(1-hiç önemli değil, 2-az önemli, 3-kısmen önemli, 4-yüksek düzeyde önemli, 5-çok yüksek 

düzeyde önemli) 

 
Stratejik Görevler Önem Dereceleri 

En iyi teşhis ve tedavi hizmeti vermek 1 2 3 4 5 

Sağlık hizmet standartlarını iyileştirmek 1 2 3 4 5 

Teknik donanımın yenilenmesini sağlamak 1 2 3 4 5 

Ar-Ge çalışmalarının başarıyla yürütmek 1 2 3 4 5 

En iyi hastane yönetim sistemini oluşturmak 1 2 3 4 5 

Rekabet avantajı sağlamak 1 2 3 4 5 

Toplam kaliteyi artırmak 1 2 3 4 5 

Hasta ve yakınlarının rahat ettirilmesini sağlamak 1 2 3 4 5 

Personele sürekli eğitim vermek 1 2 3 4 5 

 

 

12- Hastanenizde artan teknoloji kullanımıyla birlikte endirekt giderlerin toplam 

hizmet maliyeti içindeki payının etkilenme düzeyini belirtiniz. 

 
1 2 3 4 5 

hiç artmadı az arttı orta düzeyde arttı yüksek düzeyde 

arttı 

çok yüksek 

düzeyde arttı 

  
 

13- Faaliyet esasına dayalı maliyetleme yöntemi hakkında bilginiz var mı? 

a.(   )  Çok  

b.(   )  Biraz   

 c.(   )   Hiç 
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14- Hastanenizde faaliyet esasına dayalı maliyet yönteminin uygulanması halinde 

hastanenizin performansı rakiplerine göre nasıl olabilir? 

(1-çok kötü, 2-kötü, 3-aynı, 4-iyi, 5-çok iyi) 

 
Performans Ölçüleri Önem Dereceleri 

Rakiplerine göre müşteri memnuniyeti sağlama 1 2 3 4 5 

Rakiplerine göre işletmenin maliyet liderliği 1 2 3 4 5 

Rakiplerine göre işletmenin verimliliği 1 2 3 4 5 

Rakiplerine göre işletmenin amaçlarına ulaşma düzeyi 1 2 3 4 5 

Rakiplerine göre işletmenin kârlılığı 1 2 3 4 5 

 

 

15- Hastanenizde  aşağıda verilen strateji ve politikaların, faaliyet esasına dayalı 

maliyet yöntemi uygulanması halinde önem derecelerini sıralayınız. 

(1-hiç önemli değil, 2-az önemli, 3-orta derecede önemli, 4-yüksek derecede önemli, 5-çok 

önemli) 
Strateji ve Politikalar Önem Dereceleri 

Çalışanların davranışı ve performansları 1 2 3 4 5 

Maliyetlerin azaltılması 1 2 3 4 5 

Kısa hizmet üretim sürelerine ulaşılması 1 2 3 4 5 

Sürekli verimlilik analizi 1 2 3 4 5 

Sürekli yeni teknoloji kullanma 1 2 3 4 5 

 
16- Hastaneniz içerisinde bulunduğu sektörün genel yapısı ve işletmenizin durumu 

dikkate alındığında aşağıdaki sorulara cevap veriniz. 

1- pazarın küçük işletmesi, 2- ortalama bir işletme, 3- takipçi işletme, 4- sektörün lider 

işletmesi 

 
Sorular Önem Dereceleri 

Nerede olmalıyız? 1 2 3 4 5 

Nerede olabilirdik? 1 2 3 4 5 

Şimdi neredeyiz? 1 2 3 4 5 

 
17- İçinde bulunduğunuz pazardaki rekabet şartlarını en iyi tanımlayan seçeneği 

işaretleyiniz. 

 a. (   )  Düşük 

 b. (   )  Orta 

 c. (   )  Yüksek 

 

18- Rekabette başarı sağlayacak olan rekabet unsurlarının işletmeniz açısından önem 

derecesini belirtiniz? 

(1-hiç önemli değil, 2-az önemli, 3-orta derecede önemli, 4-yüksek derecede önemli, 5-çok 

önemli) 

 

Rekabet Unsurları Önem Dereceleri 

Müşteri Memnuniyeti Sağlama 1 2 3 4 5 

Amaçlara Ulaşma Düzeyi 1 2 3 4 5 

Maliyet Yönetimi 1 2 3 4 5 

Verimlilik 1 2 3 4 5 

Kârlılık 1 2 3 4 5 
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19- Hastanenizde uygulanması halinde ileri maliyet yöntemlerinden faaliyet esasına 

dayalı maliyet yönteminin kullanım amaçlarını ve bu amaçlara ulaşma düzeyini 

belirtiniz. 

(Önem dereceleri: 1-hiç önemli değil, 2-az önemli, 3-orta derecede önemli, 4-yüksek 

derecede önemli, 5-çok önemli anlamındadır. 

 
Amaçlar Önem Dereceleri 

Maliyetlerin ölçümünde detaylı bilgi sağlama 1 2 3 4 5 

Yöneticilerin hizmet üretim sürecini anlamalarına ve yönetmelerine  

yardımcı olma 

1 2 3 4 5 

Etkinliği ve verimliliği yükseltme 1 2 3 4 5 

Faaliyetlere ait tüm maliyetleri belirleme 1 2 3 4 5 

Maliyetleri doğru belirleme ve maliyetleri düşürme 1 2 3 4 5 

İşgücünden tasarruf etme 1 2 3 4 5 

Endirekt maliyetlerin kontrolü 1 2 3 4 5 

Kaynak sağlama ve kaynak tüketimi 1 2 3 4 5 

Rekabet gücünü artırma 1 2 3 4 5 

Performansı artırma 1 2 3 4 5 

 

20-Anket hakkında düşünceleriniz varsa lütfen belirtiniz ………………………... 

 

 

 

 

Araştırmaya katıldığınız ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. 
 

 

 

 

 

     Baki YILMAZ 
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 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   
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