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Öz
Bir hizmet iflletmesi olan hastanelerde, üretilen hizmetlerin stoklanmas› ve-

ya stok için hizmet üretilmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle, hastanelerde üretim
iflletmelerinde kullan›lan “mamul” yada “yar›-mamul” stok hesaplar›na benzer bir
hesap kullan›l›p kullan›lamayaca¤› tart›flma konusudur. Türkiye’deki mevcut mu-

hasebe uygulamalar›n›n dayand›¤› Vergi Kanunlar› ile Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› esas al›narak haz›rlanan Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n hizmet ifl-

letmelerindeki stoklara bak›fl aç›s› farkl›d›r. Bu çal›flmada, hastanelerdeki hizmet
üretim maliyetleri ve stok maliyetlerinin muhasebelefltirilmesi ile ilgili vergi kanunlar› ile TMS uygulamas›n›n yaklafl›mlar› aras›ndaki farkl›l›klar konu edilmifl-

tir. Ayr›ca, çal›flmada hastanelerde hizmet stoklar›n›n TMS’ye uygun olarak muhasebelefltirilmesi ile ilgili bir öneri sunulmufltur.
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Abstract
In a hospital, as a service company, it’s impossible to keep the services pro-

vided in the inventory or to produce services for inventory. Therefore, it has been

argued whether there should be an account used in the hospitals for “work-in pro-

cess” or “finished goods” inventories as they are used in manufacturing companies. The approaches to the inventories in service companies are different in current

accounting applications based on Tax Laws in Turkey and Turkish Accounting
Standards (TAS), which is the translation of International Accounting Standards.

This study discusses the differences between the approaches of current accounting

practices and TAS in accounting for cost of services and inventory costs in hospitals. Furthermore, in the study a suggestion is made to record service inventories
in accordance with the TAS in hospitals.

Keywords: Cost of Service, Healthcare, Turkish Accounting Standards,

TAS 2, Inventory.
1. G‹R‹fi

Hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan sa¤l›k iflletmeleri, teflhis, te-

davi, rehabilitasyon ve koruyucu sa¤l›k hizmetleri gibi hizmetler sunmaktad›r.

Sa¤l›k iflletmeleri, hastane, poliklinik, sa¤l›k oca¤› ve sa¤l›k merkezi gibi farkl›
yap›larda faaliyet göstermektedir. Geçmifl y›llarda ço¤unlukla devletin yönetiminde olan sa¤l›k sektöründe, son 15-20 y›lda ekonomik, sosyal ve siyasi nedenler-

den dolay› bir dönüflüm yaflanmakta ve özel sa¤l›k kurulufllar›n›n say›s› gün geçtikçe artmaktad›r.

Sa¤l›k iflletmeleri, hizmet iflletmesi olduklar›ndan dolay›, muhasebe sistem-

lerinin iflleyifli üretim ve ticaret iflletmelerine göre farkl›d›r. Bu nedenle, sa¤l›k iflletmelerinde yönetim bilgi sistemleri ve buna ba¤l› olarak muhasebe bilgi sistemleri oluflturulurken farkl›l›klar dikkate al›nmal›d›r.
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Sa¤l›k iflletmelerinde üretilen hizmetlerin, imalat iflletmelerindeki mamuller

gibi stoklanmas› veya stok için hizmet üretilmesi ve sat›fl için bekletilmesi müm-

kün de¤ildir. Bu nedenle, sa¤l›k iflletmelerinde üretim iflletmelerinde kullan›lan
yar›-mamul ve mamul stok hesab›na benzer bir hesap kullan›l›p kullan›lamayaca¤› tart›flma konusudur. Ülkemizdeki mevcut uygulamalar›n dayand›¤› vergi kanunlar› hizmetlerin stoklanamayaca¤›n› öngörürken; Uluslararas› Muhasebe Stan-

dartlar› esas al›narak haz›rlanan ve k›smen uygulanmaya bafllanan Türkiye Muhasebe Standartlar› (TMS) ise hizmetlerin belirli durumlar alt›nda stok hesab›nda izlenebilece¤ini varsaymaktad›r.

Bu çal›flmada, bir sa¤l›k iflletmesi olan özel hastanelerdeki hizmet üretim

maliyetleri ve hizmet stok maliyetleri konu edilecek ve vergi kanunlar› ile TMS
uygulamalar› karfl›laflt›r›lacakt›r.

2. HASTANELERDE H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YETLER‹
Hastanelerde hizmet üretimi ile ilgili olarak ortaya ç›kan ilk madde ve mal-

zeme, personel (iflçilik) ve genel hizmet üretim giderleri kapsam›ndaki direkt ve
endirekt giderlerin tamam›, “740 Hizmet Üretim Maliyeti” ad› alt›nda tek bir he-

sapta kay›t alt›na al›n›r. ‹lk madde ve malzeme giderleri, ilaç, t›bbi sarf ve t›bbi olmayan sarf malzemeleri gibi giderlerden oluflmaktad›r. Personel (iflçilik) giderle-

ri, doktor, hemflire, hizmetli, hizmet yeri yönetim personeli ve d›flardan gelen dok-

tor ve di¤er personelle ilgili ücret ve giderleri içerir. Genel hizmet üretim giderleri ise, d›flar›dan sa¤lanan elektrik, su, haberleflme, ambulans, kan ürünleri, medi-

kal gazlar, laboratuar, dan›flmanl›k ve güvenlik gibi fayda ve hizmetleri; sigorta,
kira, e¤itim, yay›n ve yolluk gibi çeflitli giderleri; vergi resim ve harçlar›; amortis-

man ve tükenme paylar› ile yard›mc› hizmet üretim gider yerlerinden gelen gider
paylar›n› kapsamaktad›r.

Hastanelerde maliyetler, muhasebe tebli¤lerinde öngörülen 7/A veya 7/B se-

çeneklerinden birisi kullan›larak yap›labilir. 7/A seçene¤inde, giderler defter-i kebirde fonksiyon esas›na göre bölümlenir; gider çeflitleri ve gider yerleri yard›mc›
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defterlerde izlenir. 7/B seçene¤inde ise, giderler, defter-i kebirde gider çeflitlerine
göre bölümlenir ve giderler dönem sonunda gider da¤›t›m tablosu düzenlenerek

fonksiyonlar›na ayr›l›p ilgili hizmet maliyetine veya sonuç hesaplar›na aktar›l›r. 7/A
seçene¤i, hastanelerin gider merkezlerinde ortaya ç›kan giderleri çeflitlerine göre da-

ha ayr›nt›l› bir flekilde verdi¤inden dolay›, yöneticiler için maliyetlerin kontrolü ve
yönetimi aç›s›ndan daha kullan›fll›d›r (Coflkun ve Güngörmüfl, 2009: 197).

Hastanelerde ortaya ç›kan giderler, gider yerlerine göre izlenir ve yard›mc›

hizmet üretim gider yerlerinde toplanan maliyetler, esas hizmet üretim gider yer-

lerine da¤›t›l›r. Bir özel hastanede, esas hizmet üretim gider yerlerinin maliyetle-

ri, kardiyoloji, KBB, göz, acil servis gibi hizmetin sunuldu¤u birimler düzeyinde
izlenebilece¤i gibi, bu birimlerin her birinin poliklinik, servis ve yo¤un bak›m birimleri düzeyinde de izlenebilir. Yard›mc› üretim gider yerleri ise; hizmet sunumunda esas hizmet gider yerlerine yard›mc› olan, çamafl›rhane ve terzi gibi birim-

lerdir. Yard›mc› hizmet gider yerleri ise, hizmet üretiminin devam› için gerekli
olan ve esas üretim yerlerine destek veren yemekhane ve krefl gibi gider yerleridir
(Coflkun ve Güngörmüfl, 2009: 198).

3. HASTANELERDE ‹LK MADDE VE MALZEME STOK HESAPLARI
Hastanelerde hizmet üretimi veya di¤er faaliyetlerinde kullan›lmak üzere sa-

t›n al›nan ilaçlar, t›bbi malzemeler, t›bbi olmayan malzemeler ve di¤er malzemeler “150 ‹lk Madde ve Malzeme Stoklar›” hesab›nda izlenir. Hastanelerde ilk mad-

de ve malzeme stoklar›, ilgili birimin talebi ile veya yönetimin planlamas› çerçevesinde sat›n al›n›r, depolan›r ve ilgili birime ihtiyac› ölçüsünde gönderilir. ‹laç
stoklar›, hastanenin bünyesindeki eczane taraf›ndan sat›n al›n›r ve talep edildi¤inde hizmet üretim birimlerine da¤›t›l›r ve bu birimlerde hastan›n tedavisinde kullan›l›r. Ayn› flekilde ilgili birimin talebi ile sat›n al›nan t›bbi malzemeler de ilgili bi-

rimlerde hizmet üretiminde direkt veya endirekt olarak kullan›l›r. T›bbi olmayan
malzemeler, sadece hizmet üretim birimlerince de¤il; sa¤l›k iflletmesinin tüm bi-

rimlerince tüketilebilir. Örne¤in, ka¤›t, toner, kalem gibi k›rtasiye malzemeleri,
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bir hizmet üretim birimi olan kardiyoloji bölümünde kullan›labilece¤i gibi; bir ge-

nel yönetim birimi olan insan kaynaklar› birimince de kullan›labilir (Coflkun ve
Güngörmüfl, 2009: 195-196).

Vergi Kanunlar›na göre, sat›n al›nan ilk madde ve malzemeler maliyet bede-

li ile de¤erlenir. Maliyet bedeli, sat›n alma bedeli (ithal ürünlerde CIF bedeli),

malzemenin hastaneye ulaflmas›na kadar ödenen sigorta ve nakliye gideri, yükle-

me, boflaltma ve hamaliye giderleri, gümrük vergi ve komisyonlar› gibi malzeme-

nin elde edilmesi için katlan›lan tüm maliyetleri içerir (VUK, md.274,265,238).
TMS 2 Stoklar standard›na göre de stok maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini, dö-

nüfltürme maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi
için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir (TMSK, 2008: 270). Ancak, VUK ile TMS,

vadeli olarak sat›n al›nan ilk madde ve malzeme stoklar›n›n bedelini belirlemede

farkl› görüfl belirtmektedir. VUK’a göre, sat›fl faturalar›nda ortaya ç›kan vade
farklar› ilk madde ve malzeme maliyetinin bir unsurudur; TMS 2’ye göre ise, va-

deli ödeme koflulu ile al›nm›fl ilk madde ve malzemenin peflin al›m fiyat› ile vadeli fiyat› aras›ndaki fark, finansman unsuru içerdi¤i takdirde, bu unsurlar ilgili dönemde finansman gideri olarak muhasebelefltirilir (Güngörmüfl ve Boyar, 2009).

4. H‹ZMET STOK MAL‹YETLER‹N‹N MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
Üretim iflletmelerinde ilk madde ve malzeme, yar› mamul ve mamul stokla-

r› olmak üzere üç çeflit stok hesab› bulunmaktad›r. Mevcut muhasebe uygulama-

s›nda, hizmet iflletmelerinde yukar›da da aç›kland›¤› gibi ilk madde ve malzeme
stoklar› bulunmakta; ancak yar› mamul veya mamul stoklar› bulunmamaktad›r.

Nitekim, hastanelerde üretilen hizmetlerin, stoklanmas›, stok için mal üretilmesi
ve sat›fl için bekletilmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle, vergi kanunlar›nda, hizmet üretimi için gerekli olan maliyetler stok maliyeti olarak de¤erlendirilmemek-

tedir. Ortaya ç›kan hizmet üretim maliyetleri, dönem sonunda “622 Sat›lan Hiz-

met Maliyeti” gider hesab›na do¤rudan aktar›lmakta ve dönem bafl› ve dönem so-

nunda tamamlanmam›fl olan hizmetlerle ilgili muhasebe kayd› yap›lmamaktad›r.
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Ancak, TMS 2’ye göre “verilen hizmetle ilgili has›lat›n mali tablolara gelir olarak

yans›t›lmad›¤› durumlarda ilgili giderler stok hesab›na yans›t›l›r”(TMSK, 2008:
270).

4.1. Vergi Kanunlar›na Göre Muhasebelefltirilmesi
Mevcut muhasebe uygulamas›nda, hizmet iflletmeleri için yar›-mamul ve

mamul stok kavramlar› söz konusu olmad›¤› için; hizmet üretim maliyetleri, orta-

ya ç›kt›¤› dönemin sonunda tamam› ile giderlefltirilir. Bu uygulamaya göre, dönem içerisinde gerçekleflen hizmet üretim maliyetleri, “740 Hizmet Üretim Mali-

yeti” hesab›nda topland›ktan sonra, dönemsonunda “741 Hizmet Üretim Maliyeti
Yans›tma Hs.” yard›m› ile “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r. Afla-

¤›da, hizmet üretim maliyetlerinin vergi kanunlar›na göre muhasebelefltirilmesi
gösterilmifltir.
1.

2.
3.

740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

xxxxx

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹

xxxxx

‹LG‹L‹ HESAPLAR

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA HS

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA
HESABI

740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

4.2. Türkiye Muhasebe Standartlar›na Göre Muhasebelefltirilmesi

TMS 2’ye göre, hizmet iflletmelerinde sunulan hizmetlerle ilgili has›lat›n

mali tablolara gelir olarak yans›t›lmad›¤› durumlarda, hizmet üretim giderlerinin
stok hesab›na yans›t›lmas› öngörülür. Hizmet stoklar›n›n maliyeti, “kontrol ifllem-

lerini yürüten personel dahil olmak üzere, hizmetin sunulmas›nda do¤rudan görev

alan personelin iflçilik ücretleri ve di¤er maliyetleri ile bunlarla iliflkili olabilecek

24

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

genel giderleri” kapsamaktad›r. Ancak, sat›fl ve genel yönetim ile ilgili giderler ile
üretimle ilgili olmayan di¤er maliyetler hizmetin maliyetine dahil edilmez
(TMSK, 2008; 270).

TMS 2’de hizmet stoklar› hesab› ve bunun muhasebelefltirilmesi ile ilgili ay-

r›nt›lar belirtilmemifltir. Bu nedenle hizmet stoklar› ile ilgili kullan›lmas› gereken
hesap veya hesaplar›n iflleyifli ile ilgili uygulama noktas›nda farkl›l›klar söz konusu olmaktad›r. Muhasebe uygulamas›n›n farkl›laflmas›n›n en önemli nedeni, sa¤-

l›k, e¤itim, hukuk, e¤lence, konaklama, inflaat, film, proje ve dan›flmanl›k gibi
farkl› faaliyet alanlar›nda hizmet veren hizmet iflletmelerinin bulunmas› ve bunlar›n sunduklar› hizmetlerin çeflitlili¤idir.

Bu nedenle, Akdo¤an ve Sevilengül (2007, 182-186), TMS 2’ye dayanarak,

hizmet iflletmelerinde, üretimleri devam eden hizmetler için ortaya ç›kan giderle-

rin izlenmesinde “154 Tamamlanmam›fl Hizmet Maliyeti”; üretimi tamamlanm›fl,
ancak henüz has›lat› do¤mam›fl stok niteli¤indeki hizmet maliyetlerinin izlenmesinde “155 Tamamlanm›fl Hizmet Maliyetleri” hesaplar›n›n kullan›lmas› önermektedir. Bu hesaplar›n kullan›m› ile ilgili örnek afla¤›dad›r.
1

154 TAMAMLANMAMIfi H‹ZMET MAL‹YETLER‹ xxxxx
155 TAMAMLANMIfi H‹ZMET MAL‹YETLER‹

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ HS.

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA HS.

xxxxx
xxxxx
xxxxx

Yukar›daki muhasebe kayd›nda, hizmet iflletmelerde dönemsonunda sonuç-

land›r›lmam›fl olan ifllerle ilgili ortaya ç›kan hizmet maliyetler “154 Tamamlan-

mam›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›na aktar›l›rken; sonuçland›r›lm›fl ancak henüz
sat›fl› gerçeklefltirilmemifl ifllerle ilgili hizmetlere ait maliyetler, “155 Tamamlanm›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›na kaydedilmifltir. Hizmet üretimi sonuçland›r›l-

m›fl ve sat›fl› gerçeklefltirilmifl olan hizmetlerle ilgili maliyetler ise “622 Sat›lan
Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›lm›flt›r.
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Önceki dönemin sonunda “154 Tamamlanmam›fl Hizmet Maliyetleri” hesa-

b›na aktar›lan ve sonuçland›r›lmam›fl ifllerle ilgili olan maliyetler; bu ifllerin so-

nuçland›r›ld›¤› ancak sat›fl›n›n gerçeklefltirilmedi¤i durumda afla¤›daki muhasebe
kayd›nda görüldü¤ü gibi, “155 Tamamlanm›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›na; sat›-

fl›n›n gerçeklefltirilmesi durumunda ise, “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na
aktar›l›r.
2

155 TAMAMLANMIfi H‹ZMET MAL‹YETLER‹
154 TAMAMLANMAMIfi H‹ZMET

xxxxx

MAL‹YETLER‹
2

- VEYA -

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ HS.

154 TAMAMLANMAMIfi H‹ZMET

xxxxx
xxxxx

MAL‹YETLER‹

xxxxx

Bir önceki dönemde tamamlanm›fl ancak sat›fl› gerçeklefltirilmifl olan ve

“155 Tamamlanm›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›nda aktiflefltirilen hizmetlerle ilgili maliyetler, sat›fl›n gerçeklefltirildi¤i dönemde “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r.
3

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ HS.
155 TAMAMLANMIfi H‹ZMET
MAL‹YETLER‹

xxxxx
xxxxx

Film/müzik prodüksiyon ve bilgisayar yaz›l›m flirketleri gibi hizmet iflletme-

lerinde sunulan hizmetler, üretim iflletmelerindekine benzer özellik gösterdi¤inden dolay›; bu iflletmelerde yukar›daki muhasebe kay›t örneklerinin tamam› kul-

lan›labilir. Ancak, bu kay›tlar, her hizmet iflletmesi için geçerli de¤ildir. Örne¤in,
bir hukuk, sa¤l›k, e¤itim veya dan›flmanl›k flirketinin “155 Tamamlanm›fl Hizmet
Maliyetleri” hesab›n› kullanmas› mümkün de¤ildir, çünkü bu iflletmelerde hizme-
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tin tamamlan›p sat›fl için bekletilmesi mümkün de¤ildir. Bununla birlikte, örne¤in
bir hukuk flirketi devam eden bir dava ile ilgili ortaya ç›kan maliyetleri, dönemsonunda “154 Tamamlanmam›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›nda aktiflefltirmelidir.
5. HASTANELERDE H‹ZMET STOK MAL‹YET‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

Hastanelerde dönem içinde ortaya ç›kan hizmet üretim maliyetleri, tedavi

sürecinin tamamlan›p tamamlanmamas›na veya hastan›n taburcu olup olmamas›-

na bak›lmaks›z›n “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›na kaydedilir. Afla¤›daki

örnekte, “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›n›n alt hesaplar›, gider yerleri ve bu
gider yerlerinde ortaya ç›kan gider çeflitleri esas al›narak düzenlenmifltir.
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740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
740.01. Kardiyoloji Bölümü Maliyetleri
740.01.01. Kardiyoloji Servis Maliyetleri
740.01.01.00. ‹lk Madde ve Malzeme
Giderleri
740.01.01.00.10. ‹laç Giderleri
740.01.01.00.11. T›bbi Sarf Giderleri
740.01.01.01. Personel Ücret ve Giderleri
740.01.01.01.10. Doktor Ücret ve Giderleri
740.01.01.01.11. Hemflire Ücret ve Giderleri
740.01.01.01.12. Hizmetli Ücret ve Giderleri
740.01.01.03. D›flardan Sa¤lanan Fayda ve
Hizmetler
740.01.01.03.00. Elektrik, Su ve Gaz Giderleri
740.01.01.03.01. Haberleflme Giderleri
740.01.01.04. Çeflitli Giderler
740.01.01.04.00. Sigorta Giderleri
740.01.01.04.01. Kira Giderleri
740.01.01.04.03. E¤itim, Kültür ve Yay›n
Giderleri
740.01.01.05. Vergi, Resim ve Harçlar
740.01.01.06. Amortisman ve Tükenme Paylar›
740.01.01.07. Yard›mc› Gider Yerleri Da¤›t›m
Paylar›
740.01.01.07.00. Çamafl›rhane Gider Paylar›
740.01.01.07.03. Yemekhane Gider Paylar›
740.01.01.07.05. Hizmet Yönetim Gider
Paylar›
740.01.02. Kardiyoloji Yo¤un Bak›m Maliyetleri
.................................................................................
740.01.03. Kardiyoloji Poliklinik Maliyetleri
...............................................................................
740.02. KBB Bölümü Maliyetleri
........................................................
740.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri
....................................................
740.04. Acil Servis Bölümü Maliyetleri
........................................................
‹LG‹L‹ HESAPLAR

xxxxx

xxxxx
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Ancak, dönem içinde “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›na toplanan gi-

derlerin dönemsonunda hangi hesaba/hesaplara aktar›laca¤› ile ilgili, TMS 2 ve
vergi kanunlar›n›n yaklafl›mlar› aras›nda farkl›l›klar söz konusudur.
5.1. Vergi Kanunlar›na Göre Muhasebelefltirilmesi
Vergi kanunlar›na uygun olan mevcut muhasebe uygulamalar›na göre, has-

tanelerde dönem içinde hizmet üretiminde ortaya ç›kan maliyetler, hizmetin sat›-

l›p sat›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n dönemsonunda tamam› ile giderlefltirilmektedir.
Dönem içinde “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›na kaydedilen giderler, dö-

nemsonunda “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yans›tma Hs.” yard›m› ile “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r. Afla¤›da, hastanelerde ortaya ç›kan hiz-

met üretim maliyetlerinin vergi kanunlar›na göre muhasebelefltirilmesi ile ilgili bir
örnek verilmifltir.

2. 622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹

622.01. Kardiyoloji Bölümü Maliyetleri

xxxxx

622.02. KBB Bölümü Maliyetleri

622.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri

622.04. Acil Servis Bölümü Maliyetleri

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

xxxxx

YANSITMA HS.

741.01. Kardiyoloji Bölümü Maliyetleri
741.02. KBB Bölümü Maliyetleri

741.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri

741.04. Acil Servis Bölümü Maliyetleri

3. 741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA
HESABI

740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

xxxxx

xxxxx
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5.2. Türkiye Muhasebe Standartlar›na Göre Muhasebelefltirilmesi
Hastanelerde kardiyoloji, KBB veya dahiliye gibi bölümlerin servisleri ve

yo¤un bak›mlar›nda sunulan tedavi ve bak›m hizmetleri uzun bir süreçte gerçek-

leflmektedir. Bu nedenle, dönemsonunda hastanelerin servis ve yo¤un bak›m bölümlerinde henüz hizmet süreci tamamlanmam›fl hastalar bulunur. Dönemsonun-

da hastanede yatmakta olan hastalara sunulan hizmetlerle ilgili maliyetler, tedavi
sürecinin bafl›ndan itibaren ortaya ç›kmakta ve kay›t alt›na al›nmaktad›r. Ancak,
bu hastalara sunulan hizmetlerin karfl›l›¤› olan gelirin tam olarak belirlenebilmesi
ve kayd›n›n yap›labilmesi için tedavi sürecinin tamamlanmas› gerekir. Bu neden-

le, TMS 2’ye uygun olarak, hastanelerde sunulan hizmetlerle ilgili has›lat›n mali
tablolara gelir olarak yans›t›lmad›¤› durumlarda, hizmet üretim giderlerinin stok
hesab›na yans›t›lmas› gerekir.

Hastanelerde, dönemsonunda yatan hastalar veya tedavisi henüz tamamlan-

mam›fl hastalarla ilgili ortaya ç›kan maliyetler, aktiflefltirilerek “154 Tamamlan-

mam›fl Hizmet Maliyeti” hesab›na kaydedilebilir. Bu hizmetlerin tamamland›¤› ve
hizmete ait gelirin gerçekleflti¤i dönem içinde, hizmetle ilgili maliyetler “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r.

Di¤er taraftan, hastanelerde, sunulan hizmetlerin özelli¤inden dolay›, ta-

mamlanm›fl ve sat›fl için bekleyen hizmetler bulunmamaktad›r. Bu nedenle, henüz
has›lat› do¤mam›fl stok niteli¤indeki hizmet maliyetlerinin izlenmesinde kullan›-

lan “155 Tamamlanm›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›n›n hastanelerde kullan›lmas›
uygun de¤ildir.

TMS 2’ye göre, “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›na kaydedilen bölüm-

lerin servis ve yo¤un bak›m birimlerinde dönem içinde gelir kayd› yap›lan hizmet-

lerle ilgili maliyetler, “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r. Dönemso-

nu itibari ile tedavisi devam eden ve gelir kayd› yap›lmam›fl hastalara sunulan hiz-

metlerle ilgili maliyetler “154 Tamamlanmam›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›nda
aktiflefltirilerek bir sonraki döneme devredilir.
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154 TAMAMLANMAMIfi H‹ZMET MAL‹YETLER‹
154.01. Kardijoloji Bölümü Maliyetleri

xxxxx

154.02. KBB Bölümü Maliyetleri

154.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ HS.

622.01. Kardijoloji Bölümü Maliyetleri

xxxxx

622.02. KBB Bölümü Maliyetleri

622.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri

622.04. Acil Servis Bölümü Maliyetleri

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA HS.

xxxxx

741.01. Kardijoloji Bölümü Maliyetleri
741.02. KBB Bölümü Maliyetleri

741.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri

741.04. Acil Servis Bölümü Maliyetleri
“154 Tamamlanmam›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›nda izlenen ve tamamlan-

mam›fl tedavi ve hizmetlerle ilgili maliyetler, tedavinin tamamland›¤› ve bu hizmetlerle ilgili gelir kayd›n›n yap›ld›¤› dönem içinde “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r.
2.

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ HS.

3.

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA

154 TAMAMLANMAMIfi H‹ZMET MAL‹YETLER‹

HESABI

740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
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SONUÇ VE ÖNER‹
Mevcut muhasebe uygulamalar›n›n dayand›¤› vergi kanunlar›, üretim ifllet-

melerinde üretim süreci devam eden veya üretimi tamamlanan ancak sat›fl› henüz

gerçekleflmemifl yar›-mamul veya mamullerin maliyetlerinin aktiflefltirilmesini

öngörürken; bir hizmet iflletmesi olan hastanelerde ortaya ç›kan hizmet üretim maliyetlerinin tamam›n›n, gelirin gerçekleflmifl olup olmamas›na bak›lmaks›z›n dö-

nemsonunda giderlefltirilmesini öngörmektedir. Bu durum, gelir tablosu ilkelerinden “belli bir dönemin sat›fllar› ve gelirleri bunlar› elde etmek için yap›lan sat›flla-

r›n maliyet ve giderleri ile karfl›laflt›r›lmal›d›r” ilkesine tam olarak uymamaktad›r.
Bu ilkenin öngördü¤ü durum, TMS 2’nin uygulanmas› ile sa¤lanabilir. Çünkü
TMS 2’de, sunulan hizmetlerle ilgili has›lat›n mali tablolara gelir olarak yans›t›l-

mad›¤› durumlarda, hizmet üretim giderlerinin stok hesab›na yans›t›lmas› gerekmektedir. Böylece TMS 2’ye göre, hastanelerde hizmet üretim maliyetlerinin gi-

derlefltirilebilmesi için, gelirin finansal tablolara yans›t›lmas› gerekmekte, aksi
takdirde maliyetlerin aktiflefltirilmesi öngörülmektedir.

Vergi kanunlar›ndaki uygulamaya göre, hastanelerde dönem bafl›/sonunda

yatan veya tedavisi devam eden hastalarla ilgili ortaya ç›kan hizmet üretim mali-

yetlerinin gelir tablosuna yans›t›lmas›na ra¤men henüz bu hastalarla ilgili gelir
kayd› yap›lmam›fl ise, dönemin kâr› oldu¤undan daha düflük veya yüksek ç›kabilmektedir. TMS 2’de ise, mali tablolara gelir kaydedilmeyen hizmetlerin maliyet-

lerinin giderlefltirilip mali tablolara yans›mas› mümkün de¤ildir. Dolay›s› ile TMS

2 uyguland›¤›nda muhasebenin temel ilkelerinden olan “dönemsellik” kavram›n›n
gere¤i sa¤lanm›fl olacakt›r.

TMS 2’de has›lat› mali tablolara gelir olarak yans›t›lmayan hizmetlerin üre-

tim maliyetinin dönemsonunda hangi hesaplarda aktiflefltirilece¤i belirtilmemifl
ve bu uygulamac›lara b›rak›lm›flt›r. Bu nedenle uygulamada hizmet iflletmelerinin
faaliyet alanlar›na göre yapmas› gereken kay›tlarda farkl›l›klar söz konusudur. Baz› hizmet iflletmelerinde üretim sürecinin özelli¤inden dolay›, dönemsonunda ta-

mamlanmam›fl hizmetler ve tamamlanm›fl fakat gelir ortaya ç›kmam›fl hizmetler
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için ayr› varl›k hesaplar› kullan›lmas› gerekecektir. Hastanelerde dönem bafl›/so-

nunda yatan veya tedavisi devam eden hastalarla ilgili “tamamlanmam›fl hizmet
maliyetleri” hesab› kullan›labilir; ancak hastanelerde, yaz›l›m veya film sektörlerinde oldu¤u gibi üretim süreci tamamlanm›fl ve sat›fl için bekleyen hizmetler bu-

lunmad›¤›ndan dolay› “tamamlanm›fl hizmet maliyetleri” hesab›n›n kullan›lmas›
uygun de¤ildir.

Sonuç olarak hastanelerde ortaya ç›kan hizmet üretim maliyetlerinin muha-

sebelefltirilmesinde vergi kanunlar›na ve TMS 2’ye göre farkl›l›klar bulunmaktad›r. Muhasebe teorisi aç›s›ndan olaya bak›ld›¤›nda, hizmet üretim maliyetlerinin
TMS 2’ye göre muhasebelefltirilmesinin, vergi kanunlar›na dayanan mevcut uygulamaya göre daha do¤ru ve gerçekçi sonuç verece¤i görülmektedir.
KAYNAKÇA
Akdo¤an, Nalan ve Sevilengül, Orhan (2007) Tekdüzen Muhasebe Siste-

mi Uygulamas›, Ankara : Gazi Kitabevi

Coflkun, Ali ve Güngörmüfl, Ali Haydar (2009) “Özel Sa¤l›k ‹flletmelerinde

Muhasebe Bilgi Sistemi” Sa¤l›k ‹flletmeleri Yönetim Rehberi. Ankara : Seçkin

Yay›nc›l›k

Güngörmüfl, Ali Haydar ve Boyar, Ender (2009) “TMS 2 Stoklar Standar-

d›nda Al›fllarla ilgili olarak Ortaya Ç›kan Vade Farklar›na Yönelik bir Uygulama
Önerisi” Vergi Sorunlar› Dergisi 244 (2009) : 172-179.

“TMS 2: Stoklar” (2008) Türkiye Muhasebe Standartlar› TMS/TFRS

2008, Ankara : TSMK Yay›nlar›.

T.C. Yasalar (10.01.1961). 213 say›l› Vergi Usul Kanunu. Ankara : Resmi

Gazete (10705 say›l›)

33

34

