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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu sektöründe faaliyet gösteren Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezleri’nin (ADSM) coğrafi bölgelere göre finansal performanslarının 
değerlendirilmesi, ayrıca finansal performans düzeylerine etki eden etkenlerin 
belirlenmesidir. Çalışma amacı doğrultusunda, yedi coğrafi bölgede hizmet veren ve 
2014-2015 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarına tam olarak ulaşılan toplam 
124 ADSM kapsamında bir araştırma yürütülmüştür. Kamu ADSM’lerin finansal 
tabloları, 14 finansal oran yardımı ile oran analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 
Oran analizi sonucunda elde edilen verilerin analizi için SPSS paket programı 
kullanılarak, Kruskal-Wallis ve Mann Whitney-U testleri uygulanmıştır. Çalışma 
sonucunda, genel olarak ADSM’lerin kısa vadeli borçlarını ödeyebilecek düzeyde 
işletme sermayesine sahip oldukları, ancak özkaynaklarının yetersiz ve net kar 
marjlarının negatif düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Coğrafi bölgeler arasında 2014 
yılında Akdeniz ve Karadeniz, Marmara ve Ege ile Akdeniz ve Güneydoğu, 2015 
yılında ise Akdeniz ve Karadeniz, Marmara ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu ve 
Ege bölgeleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Kamu, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Finansal Performans, 
Finansal Performans Değerlendirmesi, Oran Analizi 

Abstract                 

 The aim of this study was to assess the financial performance of Oral and Dental 
Health Centers (ODHC) operating in the public sector in Turkey by geographic 
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regions, also to determine the factors affecting financial performance levels. In 
direction of the aim of the study, the research was conducted in the scope of a total of 
124 ODHCs which provides service in seven geographical regions and of which 
balance sheet and income statements for the statement period 2014-2015 were 
completely reached. The financial statements of public ODHCs were analyzed using the 
ratio analysis method with the help of 14 financial ratios. For the analysis of the data 
obtained with the ratio analysis, Kruskal-Wallis and Mann Whitney-U tests were used 
in the SPSS package software. As a result of the study, it was determined that ODHCs 
generally had a sufficient operational capital to pay their short-term debts, however, 
their equity were insufficient and net profit margins were at negative level. There were 
significant differences found among geographical regions: in 2014 between the 
Mediterranean and Black Sea regions, between the Marmara and Aegean regions and 
between the Mediterranean and Southeastern regions, and in 2015 between the 
Mediterranean and Black Sea regions, between the Marmara and Black Sea regions 
and between the Southeastern Anatolia and Aegean regions. 

Keywords: Public, Oral and Dental Health Center, Financial Performance, Assessment 
of Financial Performance, Ratio Analysis 

	  


