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Özet 

Bu çalışma Ankara’da faaliyette bulunan özel hastanelerin maliyet muhasebesi 
sistemlerinin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla anket yöntemi 
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 24 paket programından yararlanılmıştır. 
Anket uygulamasında elde edilen veriler SPSS programında işleme tabi tutularak frekans 
tabloları çıkarılmış ve hastanelerde ayrı bir maliyet muhasebesi bölümünün varlığı 
açısından çapraz tablolar (crostabs) analizi yapılmıştır. Ankara’da özel hastanelerde; daha 
çok giderlerin kapsamına göre; normal maliyet yöntemi, giderlerin gerçekleşme durumuna 
göre; fiili maliyet yöntemi, giderlerin dağıtımında esas alınan baza göre; hacim tabanlı 
maliyet yöntemi, hizmet maliyetlerinin hesaplanma şekline göre; işlem (karma) maliyet 
yöntemi kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hastane, maliyet, maliyet muhasebesi, maliyet muhasebesi sistemi. 
Abstract 

This study was carried out in order to determine the cost accounting systems of 
private hospitals operating in Ankara and to determine whether the cost accounting 
systems differ according to some variables. For this purpose, questionnaire method was 
used. SPSS 24 package program was used in analyzing the data. The data obtained from 
the questionnaire were processed in the SPSS program and the frequency tables were 
extracted and the Crostabs analysis was performed in terms of the existence of a separate 
cost accounting department in the hospitals. In private hospitals in Ankara; more 
according to the scope of expenses; normal cost method, according to the actualization of 
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expenses; the actual cost method is based on the basis of the distribution of expenses; 
volume based cost method, calculation of service costs according to the shape; process 
(mixed) cost method is used. 
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