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AMAAMAÇÇ

SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı Hastaneleri iHastaneleri iççin in Veri Veri 

MadenciliMadenciliğği ile i ile finansal erken uyarfinansal erken uyarıı

sinyallerinin belirlenmesi ve sinyallerinin belirlenmesi ve finansal finansal yol yol 

haritalarharitalarıınnıın gelin gelişştirilmesidirtirilmesidir..

Kamu Hastanelerinde Finansal Kamu Hastanelerinde Finansal 
PerspektifPerspektif

�� Maliyetleri sMaliyetleri sıınnıırlama baskrlama baskııssıı,,
�� Mevcut kaynaklarMevcut kaynaklarıı daha etkin kullanma baskdaha etkin kullanma baskııssıı,,
�� Hizmet kalitesinden Hizmet kalitesinden ööddüün vermeme baskn vermeme baskııssıı,,
�� Kamu hastanelerinde finansal performans dKamu hastanelerinde finansal performans düüzeylerinin zeylerinin 

ddüüşşüük olmask olmasıı,,
�� Finansal yFinansal yöönetim bilgi ve becerisine sahip olma trendi,netim bilgi ve becerisine sahip olma trendi,
�� TTüürkiyerkiye’’de, hastanelerde finansal yde, hastanelerde finansal yöönetim faaliyetlerine netim faaliyetlerine 

verilen verilen öönemin artma enemin artma eğğiliminde olmasiliminde olmasıı, , 
�� 2003 y2003 yııllıında banda başşlatlatıılan lan SaSağğllııkk’’tata DDöönnüüşşüüm Projesim Projesi
�� 5018 say5018 sayııllıı Kamu Mali YKamu Mali Yöönetimi ve Kontrol Kanunu  ile netimi ve Kontrol Kanunu  ile 

Performansa DayalPerformansa Dayalıı BBüüttççelemeeleme
�� 5510 say5510 sayııllıı Sosyal Sigortalar ve Genel SaSosyal Sigortalar ve Genel Sağğllıık Sigortask Sigortasıı

Kanunu Kanunu 
�� Mevcut durumda kamu hastanelerinde finansal yMevcut durumda kamu hastanelerinde finansal yöönetim bilgi netim bilgi 

ddüüzeyinin dzeyinin düüşşüük olmask olmasıı

Finansal Performans Finansal Performans ÖÖllçüçümmüü

�� Finansal performansFinansal performansıı ööllççmek amacmek amacııyla geliyla gelişştirilmitirilmişş birbirççok ok 
yyööntem ve model mevcut olmasntem ve model mevcut olmasıına rana rağğmen, bunlardan men, bunlardan 
sasağğllıık sektk sektöörrüünde en yaygnde en yaygıın olarak kullann olarak kullanıılanlanıı oran (oran (rasyorasyo) ) 
analizidir. analizidir. 

�� Kolay hesaplanabilirlik avantajKolay hesaplanabilirlik avantajıınnıın yann yanıında oran analizinin nda oran analizinin 
en en öönemli dezavantajnemli dezavantajıı kkııyaslamanyaslamanıın grup ortalamasn grup ortalamasıına na 
(standart oran) g(standart oran) gööre yapre yapıılmaslmasııddıır. r. 

�� Ortalama deOrtalama değğer optimum olmader optimum olmadığıığı iiççin etkin ya da iyi in etkin ya da iyi 
performans gperformans göösteren hastaneleri aysteren hastaneleri ayıırt etmenin bir garantisi rt etmenin bir garantisi 
bulunmamaktadbulunmamaktadıır.r.

�� Bunun yanBunun yanıında tek girdi ile tek nda tek girdi ile tek ççııktktııyyıı oranlamasoranlamasıı nedeniyle nedeniyle 
tek boyutluluk, tek boyutluluk, ççok sayok sayııda oran olmasda oran olmasıı nedeni ile oranlarnedeni ile oranlarıın n 
yorumlanma gyorumlanma güçüçllüüğğüü yyööntemin dintemin diğğer zayer zayııf yf yöönlerini nlerini 
oluoluşşturmaktadturmaktadıır r 



2

Mevcut DurumMevcut Durum

�� Kamu hastanelerinin finansal performans Kamu hastanelerinin finansal performans 
ddüüzeyleri oldukzeyleri oldukçça da düüşşüük,k,

�� Kamu hastane yKamu hastane yööneticilerinin finansal bilgi neticilerinin finansal bilgi 
ddüüzeyi dzeyi düüşşüükk

İİhtiyahtiyaçç

�� Hastane veya saHastane veya sağğllıık yk yööneticilerinin saneticilerinin sağğllıık kurum ya da k kurum ya da 
iişşletmelerinin finansal baletmelerinin finansal başşararıı durumunu durumunu öönceden tahmin nceden tahmin 
etmek ve finansal kriz riskini azaltmak ietmek ve finansal kriz riskini azaltmak iççin in 
kullanabilecekleri bir araca ihtiyakullanabilecekleri bir araca ihtiyaçç vardvardıır. r. 

�� Ancak, saAncak, sağğllıık yk yööneticilerinin ihtiyacneticilerinin ihtiyacıı birbirççok oran iok oran iççinde inde 
boboğğulmak deulmak değğil onlara sail onlara sağğllıık kurumunun finansal durumu k kurumunun finansal durumu 
hakkhakkıında nda erken uyarerken uyarıı sinyallerisinyalleri verecek ve finansal verecek ve finansal 
babaşşararııya ulaya ulaşşttııracak racak yol haritalaryol haritalarııddıır.r.

ERKEN UYARI SERKEN UYARI SİİSTEMSTEMİİ

İİşşletmelerin letmelerin babaşşararıı durumunu durumunu öönceden nceden 
tahmin etmektahmin etmek ve ve finansal kriz riskini finansal kriz riskini 
azaltmakazaltmak iiççin kullanin kullanııllıırr..

İİşşletmenin iletmenin iççinde bulunduinde bulunduğğu durum ve u durum ve 
muhtemel riskler, muhtemel riskler, nicelik olaraknicelik olarak belirlenebilir.belirlenebilir.

Finansal Erken UyarFinansal Erken Uyarıı SistemiSistemi

ÖÖnemli olannemli olan::

�� duruma neden olan duruma neden olan etkenlerietkenleri saptamak,saptamak,

�� uzun vadede sorun uzun vadede sorun ççııkarmayacak karmayacak ddüüzeltici zeltici öönlemler nlemler 
almak,almak,

�� gelecekte gelecekte ççııkmaskmasıı muhtemel bir krize karmuhtemel bir krize karşışı esnek bir esnek bir 
acil durum planacil durum planıı yapmaktyapmaktıır.r.

İşİşletmeler iletmeler iççin finansal bir kriz olasin finansal bir kriz olasııllığıığınnıı
bbüüttüünnüüyle engelleyecek bir yyle engelleyecek bir yööntem yoktur ntem yoktur 

!!
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Kamu Hastaneleri Erken UyarKamu Hastaneleri Erken Uyarıı
Sinyallerini Hangi AmaSinyallerini Hangi Amaççlar ile lar ile 

Kullanabilir ?Kullanabilir ?
�� Finansal performansFinansal performansıı ööllççmek,mek,
�� Finansal baFinansal başşararııssıızlzlığıığı engellemek,engellemek,
�� Finansal performans gFinansal performans gööstergeleri tespit etmek,stergeleri tespit etmek,
�� Finansal riski ve deFinansal riski ve değğiişşkenlerini belirlemek,kenlerini belirlemek,
�� Finansal risk ya da performansa gFinansal risk ya da performansa gööre hastaneleri re hastaneleri 

ssıınnııflandflandıırmak,rmak,
�� Finansal performansFinansal performansıı arttarttııracak yol haritalarracak yol haritalarıınnıın n 

belirlenmekbelirlenmek

FİNANSAL AMAÇ
DEVLETİN KAYNAKLARI VE GELİRLERİNİN KULLANIMINI MİNİMİZE ETMEK

Kamu Hastaneleri iKamu Hastaneleri iççin Erken in Erken 
UyarUyarıı Sistemi BelirleyicileriSistemi Belirleyicileri

�� Finansal baFinansal başşararıı durumunu durumunu öönceden tahmin etmek,nceden tahmin etmek,
�� Finansal kriz riskini azaltmak,Finansal kriz riskini azaltmak,
�� BirBirççok oran iok oran iççinde boinde boğğulmayulmayıı öönlemek,nlemek,
�� Performans gPerformans gööstergelerini ve gstergelerini ve gööstergelerinin standart stergelerinin standart 

dedeğğerlerini saerlerini sağğlamak,lamak,
�� Hastaneleri baHastaneleri başşararıı durumuna gdurumuna gööre kre kııyaslama imkanyaslama imkanıı

vermek,vermek,
�� Hastaneleri baHastaneleri başşararıı durumuna gdurumuna gööre sre sıınnııflama imkanflama imkanıı

vermek,vermek,
�� Finansal baFinansal başşararııya ulaya ulaşşttııracak yol haritalarracak yol haritalarıınnıı vermek.vermek.

VERVERİİ MADENCMADENCİİLLİĞİİĞİ

VERVERİİ MADENCMADENCİİLLİĞİİĞİ

�� Genel anlamda; (bGenel anlamda; (büüyyüük miktarda) veri ik miktarda) veri iççerisinden, erisinden, gizli gizli 

kalmkalmışış dedeğğerlerin ve kullanerlerin ve kullanıılabilir bilgilerinlabilir bilgilerin aaççığığa a 

ççııkarkarıılmaslmasıı bibiççiminde ifade edilmektedir. iminde ifade edilmektedir. 

�� Pek Pek ççok analiz aracok analiz aracıı kullankullanıımmııyla veri iyla veri iççerisinde erisinde öörrüüntntüü ve ve 

iliilişşkilerikileri kekeşşfederek, bunlarfederek, bunlarıı gegeççerli tahminler yapmak ierli tahminler yapmak iççin in 

kullanan bir skullanan bir süürereççtir. tir. 

�� AmacAmacıı, ge, geççmimişş faaliyetlerin analizini temel alarak faaliyetlerin analizini temel alarak 

gelecekteki davrangelecekteki davranışışlarlarıın tahminine yn tahminine yöönelik nelik karar verme karar verme 

modellerimodelleri yaratmaktyaratmaktıır. r. 

Veri MadenciliVeri Madenciliğği Yi Yööntemlerintemleri
Klasik yKlasik yööntemlerin bantemlerin başşllııcalarcalarıı;;

�� RegresyonRegresyon
�� K K -- En YakEn Yakıın Komn Komşşulukuluk
�� KKüümelememeleme

Yeni nesil yYeni nesil yööntemlerin bantemlerin başşllııcalarcalarıı ise;ise;
�� Karar AKarar Ağğaaççlarlarıı
�� Birliktelik KurallarBirliktelik Kurallarıı
�� Sinir ASinir Ağğlarlarıı

DiDiğğer veri madencilier veri madenciliğği yi yööntemlerinin bantemlerinin başşllııcalarcalarıı da;da;
�� Temel BileTemel Bileşşenler Analizienler Analizi
�� DiskriminantDiskriminant AnaliziAnalizi
�� FaktFaktöör Analizir Analizi
�� KohonenKohonen AAğğlarlarıı
�� BulanBulanıık Mantk Mantığığa Dayala Dayalıı YYööntemlerntemler
�� Genetik AlgoritmalarGenetik Algoritmalar
�� BayesciBayesci AAğğlarlar
�� PPüürrüüzlzlüü ((RoughRough) K) Küüme Teorisine Dayalme Teorisine Dayalıı yyööntemlerntemler
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Karar AKarar Ağğaaççlarlarıı

�� AAğğaaçç olarak golarak göörrüünen tahminsel bir modeldir nen tahminsel bir modeldir 

�� Kolay kural Kolay kural ççııkarkarıımmıına imkân tanna imkân tanıımasmasıı nedeniyle karar nedeniyle karar 

aağğaaççlarlarıı anlaanlaşışılabilir modeller kurmak ilabilir modeller kurmak iççin oldukin oldukçça faydala faydalıı

bir tekniktirbir tekniktir

�� AAğğacacıın her daln her dalıı bir sbir sıınnııflandflandıırma sorusu ve yapraklarrma sorusu ve yapraklarıı da da 

veri setinin bu sveri setinin bu sıınnııflandflandıırmaya ait parrmaya ait parççalaralarııddıırr

�� Karar aKarar ağğacacıı teknolojisi veri setlerinin ve iteknolojisi veri setlerinin ve işş problemlerinin problemlerinin 

kekeşşfi ifi iççin kullanin kullanıılabilirlabilir

KKarararar AAğğacacıı MModelleriodelleri
�� ID3 ID3 veve dahadaha geligelişşmimişş modelimodeli C4.5 C4.5 

�� SSıınnııflandflandıırmarma veve RegresyonRegresyon AAğğaaççlarlarıı (Classification (Classification 

and Regression Treesand Regression Trees--CART) CART) 

�� OtomatikOtomatik KiKi--karekare EtkileEtkileşşimim KeKeşşfedicisifedicisi ((DedektDedektöörrüü))--

OKEK(D)(ChiOKEK(D)(Chi--SquareSquare Automatic Interaction DetectorAutomatic Interaction Detector--

CHAID)CHAID)

METODOLOJMETODOLOJİİ
�� Kapsam:Kapsam: DDööner Sermaye ner Sermaye İşİşletmesi olan Saletmesi olan Sağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı

YYataklataklıı SSaağğllıık k KKurumurumlarlarıı

�� ÇÇalalışışmada bu kurumlarmada bu kurumlarıın 2005 yn 2005 yııllıı verileri kullanverileri kullanıılmlmışış ve ve 

öörneklem rneklem ççekilmeden ekilmeden verisi analizlere elveriverisi analizlere elverişşli olan li olan 801 801 

yataklyataklıı sasağğllıık kurumu arak kurumu araşşttıırmaya dahil edilmirmaya dahil edilmişştir. tir. 

�� Veri:Veri: SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı Tedavi Hizmetleri Genel MTedavi Hizmetleri Genel Müüddüürlrlüüğğüü

kaykayııtlartlarıından ve Sandan ve Sağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı 2005 y2005 yııllıı YataklYataklıı Tedavi Tedavi 

KurumlarKurumlarıı İİstatistik Ystatistik Yııllllığıığından elde edilmindan elde edilmişştir tir 

�� Finansal olarak, bFinansal olarak, bilanilanççoo veve gelirgelir tablolartablolarıı verilerverilerii

kullankullanıılmlmışışttıırr..

AnalizAnaliz

�� Finansal analize uygun olmayan bilanFinansal analize uygun olmayan bilançço ve gelir tablolaro ve gelir tablolarıı
finansal analize elverifinansal analize elverişşli hale getirilmili hale getirilmişştir.tir.

�� Tablo 1Tablo 1’’de yer alan oranlar hesaplanmde yer alan oranlar hesaplanmışışttıır. r. 

�� Finansal performans Finansal performans ööllçüçülmlmüüşşttüür. r. 

�� Finansal performans Finansal performans ööllçüçümde mde CarruanaCarruana ve ve KudderKudder
taraftarafıından gelindan gelişştirilen Hastane Finansal Yatirilen Hastane Finansal Yaşşam Endeksiam Endeksi--
HVI kullanHVI kullanıılmlmışışttıır. r. 

�� HVI= [4(SYO)* (FO)4 ]/ CO HVI= [4(SYO)* (FO)4 ]/ CO 
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Değişkenler  Tanımlar 
Cari Oran 
Likidite Oranı 
 
Nakit Oranı  
 
Borç Oranı 
Sermaye Yapısı Oranı 
Özsermaye Varlık Oranı  
Dönen Varlık Devir Hızı 
Duran Varlık Devir Hızı 
Varlık Devir Hızı 
Alacakların Tahsil Süresi 
Faaliyet Oranı  
Özsermayenin Karlılığı 
Varlıkların Karlılığı 

Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli  Yab. Kay. 
(Kasa+Bankalar+Serbest Men.  Kıy.+ 
Alacaklar)/ Kısa Vad. Yab. Kay.  
Hazır Değerler (Kasa+ Bankalar+ Ser. Men. 
Kıy.)/ Kısa Vad.YabKay. 
Borç/Toplam Varlık 
Borç/Özsermaye 
Özsermaye/Toplam Varlık 
Net Satışlar / Ortalama Dönen Varlıklar 
Net Satışlar / Ortalama Duran Varlıklar 
Net Satışlar / Ortalama  Varlıklar 
Ortalama Alacaklar/ (Net Satışlar/360) 
Gider/Gelir 
Net Kar / Özsermaye 
Net Kar/ Toplam Varlık 

 

DeDeğğiişşkenlerkenler
Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Değişkenler ve Tanımları

EErken rken UUyaryarıı SSistemin istemin GGelielişştirilmesitirilmesi

�� Erken uyarErken uyarıı sistemi isistemi iççin erken uyarin erken uyarıı sinyalini verecek sinyalini verecek 
finansal performansfinansal performansıı kkööttüü olan olan hastanelerhastaneler babaşşararııssıız/riskli z/riskli 
olarak nitelendirilmiolarak nitelendirilmişştir. tir. 

�� GGöörsel, kolay anlarsel, kolay anlaşışıllıır, kolay yorumlanabilir ve kural r, kolay yorumlanabilir ve kural 
ççııkarkarıımmıına izin vermesi nedeniyle na izin vermesi nedeniyle veri madenciliveri madenciliğği i 
yyööntemlerinden karar antemlerinden karar ağğaaççlarlarıı ile finansal erken uyarile finansal erken uyarıı
sistemi gelisistemi gelişştirilmitirilmişş ve erken uyarve erken uyarıı sinyalleri tespit edilmisinyalleri tespit edilmişştir.tir.

Karar AKarar Ağğacacıı Profili OluProfili Oluşşturmaturma

Profillerin oluProfillerin oluşşturulmasturulmasıı iiççinin;;

�� ggöörselrsel

�� kolay anlakolay anlaşışıllıırr

�� kolay yorumlanabilir  kolay yorumlanabilir  

�� kural kural ççııkarkarıımmıınna izin vermesi nedena izin vermesi nedenlerileriyle yle 

Karar AKarar Ağğacacıı yyööntemlerinden CHAID ntemlerinden CHAID kullankullanıılmlmışışttıırr

CHAID ile diCHAID ile diğğer yer yööntemler ntemler 
arasarasıındaki farklarndaki farklar

�� ID3, C4.5 ve CART ikili aID3, C4.5 ve CART ikili ağğaaççlar tlar tüüretirken, CHAID retirken, CHAID ikili ikili 
olmayan olmayan ççoklu aoklu ağğaaççlarlar ttüüretir retir 

�� SSüürekli ve kategorikrekli ve kategorik ttüüm dem değğiişşken tipleriyle ken tipleriyle 
ççalalışışabilmektedir abilmektedir 

�� SSüürekli tahmin edici derekli tahmin edici değğiişşkenler otomatik olarak kenler otomatik olarak analizin analizin 
amacamacıına uygunna uygun olarak kategorize edilmektedirolarak kategorize edilmektedir

�� KiKi--Kare metriKare metriğği vasi vasııtastasııyla, iliyla, ilişşki dki düüzeyine gzeyine gööre farklre farklııllıık k 
rastlanan gruplarrastlanan gruplarıı ayrayrıı ayrayrıı ssıınnııflamaktadflamaktadıırr
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�� Karar aKarar ağğaaççlarlarıı algoritmalaralgoritmalarıı uygulama bakuygulama bakıımmıından bir ndan bir hedef hedef 
dedeğğiişşkenken ve hedef deve hedef değğiişşkeni akeni aççııklamaya yklamaya yöönelik nelik 
kullankullanıılacak lacak aaççııklayklayııccıı dedeğğiişşkenlerkenler olmak olmak üüzere iki grup zere iki grup 
dedeğğiişşken ile gerken ile gerççekleekleşştirilmektedirtirilmektedir..

�� hedef dehedef değğiişşkenken-- finansal performans finansal performans 

�� aaççııklayklayııccıı dedeğğiişşkenlerkenler -- finansal definansal değğiişşkenler kenler 

�� CHAID algoritmasCHAID algoritmasıında, nda, ααbirlebirleşştirtir==ααbbööll= 0,= 0,0505 olarak olarak 
belirlenmibelirlenmişştirtir..

�� SPSS SPSS AnswerTreeAnswerTree yazyazııllıımmıı ile CHAID algoritmasile CHAID algoritmasıı
kullankullanııllmmışışttıırr..

BULGULARBULGULAR

Finansal performans Finansal performans ööllçüçümmüü amacamacııyla kullanyla kullanıılan lan 
yyööntemler ile yapntemler ile yapıılan performans slan performans sıınnııflandflandıırmalarrmalarıında nda 
hastaneleri sadece hastaneleri sadece ““iyiiyi”” ve ve ““kkööttü”ü” performanslperformanslıı olarak olarak 
tantanıımlamak mmlamak müümkmküünken, bu nken, bu ççalalışışmada mada üülkemizdeki lkemizdeki 
SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı’’na ait hastaneler 10 profilde na ait hastaneler 10 profilde 
ssıınnııflandflandıırrıılmlmışışttıır.r.

CHAID Karar ACHAID Karar Ağğacacıı
ile elde edilen profillerile elde edilen profiller

ProfillerProfiller

Profiller
 

Düğümler 
(Node) 

Likidite 
Oranı 

Net  
Kar  

Marjı 

Özsermaye 
Varlık  
Oranı 

Duran 
Varlık Devir 

Hızı 

Özsermaye 
Karlılığı 

Varlıkların 
Karlılığı 

1 1,5  ≤1,61 ≤ 0,02 - - - - 

2 
1,6,12 

≤1,61 
0,02-
0,12 

≤ 0,46 
- 

- - 

3 
1,6,13 

≤1,61 
0,02-
0,12 

> 0,46 
- 

- - 

4 1,7,14 ≤1,61 > 0,12 - ≤ 13,20 - - 
5 1,7,15 ≤1,61 > 0,12 - > 13,20 - - 
6 2,8 1,61-2,06 - - - ≤ 0,21 - 
7 2,9 1,61-2,06 - - - > 0,21 - 
8 3,10 2,06-3,45 - - - - ≤ 0,03 
9 3,11 2,06-3,45 - - - - > 0,03 

10 4 > 3,45 - - - - - 
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Erken UyarErken Uyarıı SinyalleriSinyalleri

�� CHAID Karar ACHAID Karar Ağğaaççlarlarıı teknitekniğğine dayaline dayalıı olarak elde olarak elde 
ettiettiğğimiz ilk erken uyarimiz ilk erken uyarıı sinyali likidite oransinyali likidite oranıınnıın 2,06n 2,06’’nnıın n 
üüststüünde olmasnde olmasııddıır. r. 

�� İİkinci erken uyarkinci erken uyarıı sinyalimiz ise duran varlsinyalimiz ise duran varlıık devir hk devir hıızzıınnıın n 
13,2013,20’’den fazla olmasden fazla olmasııddıır. r. 

�� ÜçüÜçüncncüü erken uyarerken uyarıı sinyalimiz ise sinyalimiz ise öözsermayezsermaye varlvarlıık k 
oranoranıın 0,46n 0,46’’nnıın n üüststüünde olmasnde olmasııddıır. r. 

Yol HaritalarYol Haritalarıı

0,460,46

ÖÖzsermayezsermaye
VarlVarlıık k 
OranOranıı

757523,2023,201,611,6133

1001001,611,6122

1001000,230,231,611,6111

BaBaşşararıı

%%

Duran Duran 
VarlVarlıık k 
Devir Devir 
HHıızzıı

Net Kar Net Kar 
MarjMarjıı

Likidite Likidite 
OranOranıı

YolYol

HaritalarHaritalarıı

ÖÖNERNERİİLERLER
�� Likidite hLikidite hıızzıınnıın yn yüüksek olmasksek olmasıı istenen bir durum olmakla istenen bir durum olmakla 

beraber bu beraber bu ççalalışışmada da gmada da göörrüüldldüüğğüü gibi likiditenin agibi likiditenin aşışırrıı
yyüüksek olmasksek olmasıı varlvarlııklarklarıın etkin kullann etkin kullanıılmadlmadığıığı, gereksiz , gereksiz 
yatyatıırrıımlarmlarıın oldun olduğğu anlamu anlamıınnıı tataşışımaktadmaktadıır. r. 

�� Bu ise, hastanelerin nakit ve alacaklar gibi varlBu ise, hastanelerin nakit ve alacaklar gibi varlııklarklarıınnıı
daha etkin ve bilimsel ydaha etkin ve bilimsel yööntemlerle yntemlerle yöönetmesi anlamnetmesi anlamıına na 
gelmektedir. gelmektedir. 

�� ÖÖzellikle alacak tahsilinde zellikle alacak tahsilinde öönemli sorunlar yanemli sorunlar yaşşadadığıığınnıı
bildibildiğğimiz hastanelerin finansal performans dimiz hastanelerin finansal performans düüzeylerini zeylerini 
artartıırmak irmak iççin optimum nakit din optimum nakit düüzeyi ile ve daha etkin zeyi ile ve daha etkin 
tahsilat ytahsilat yööntemleri ya da alacak senetlerini kullanmak ntemleri ya da alacak senetlerini kullanmak 
gibi ygibi yööntemleri kullanmasntemleri kullanmasıı gerektigerektiğğini ortaya ini ortaya 
koymaktadkoymaktadıır.r.

ÖÖNERNERİİLERLER
�� VarlVarlııklarklarıın verimli kullann verimli kullanıımmıınnıı ggöösteren devir hsteren devir hıızlarzlarıınnıın da n da 

likidite hlikidite hıızzıı gibi ygibi yüüksek olmasksek olmasıı beklenir.beklenir.

�� Hastanelerin finansal yapHastanelerin finansal yapııssıı ile ilgili sinyal veren bu ile ilgili sinyal veren bu 
dedeğğiişşken, finansmanda %46ken, finansmanda %46’’dan fazla dan fazla öözkaynakzkaynak
kullankullanııldldığıığında nda öözkaynakzkaynak maliyetinin yabancmaliyetinin yabancıı kaynak kaynak 
maliyetinden daha fazla olmasmaliyetinden daha fazla olmasıı nedeni ile inedeni ile işşletmenin letmenin 
finansal performansfinansal performansıınnıın olumsuz yn olumsuz yöönde etkiledinde etkilediğğini ini 
ggööstermektedir. Bu durumda hastanelere stermektedir. Bu durumda hastanelere öönerimiz nerimiz 
yabancyabancıı kaynak finansmankaynak finansmanııddıır.r.

�� Belirlenen oran deBelirlenen oran değğerleri erleri standart oranstandart oran olarak kullanolarak kullanıılabilirlabilir

�� Benchmarking Benchmarking teknitekniğği ile de finansal performans i ile de finansal performans 
artartıırrıılabilirlabilir
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ÖÖNERNERİİLERLER
�� Sorunlar incelendiSorunlar incelendiğğinde, yinde, yöönetsel zaynetsel zayııflflııklardan klardan ççok ok 

sasağğllıık sisteminin kendisinden kaynaklanan k sisteminin kendisinden kaynaklanan 
yetersizliklerden ya da finansal yyetersizliklerden ya da finansal yöönetim eksikliklerinden netim eksikliklerinden 
kaynaklandkaynaklandığıığı ggöörrüülmektedir. lmektedir. 

�� Burada finansal Burada finansal ööneriler yanneriler yanıında sistemle ilgili nda sistemle ilgili 
öönerilerimiz ynerilerimiz yööneticilerin otonomisinin ve finans eneticilerin otonomisinin ve finans eğğitim itim 
ddüüzeylerinin yzeylerinin yüükseltilmesidir.kseltilmesidir.
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