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ÖZ

Amaç: Faaliyet Tabanlı Maliyet (FTM) sistemi kullanılarak patoloji tetkiklerinde doğru maliyet verilerini ortaya koymak, sağlık yöneticilerine, 
geri ödeme kurumuna finansal planlama, kalite geliştirmede katkı sağlamak ve maliyetlerin kontrol edilebilmesi için araç sunmak.  

Gereç ve Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Patoloji laboratuvarında 2010 yılı EKİM ayında yapılan 
histopatolojik incelemeler içinden Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) belirlenmiş dört düzeyde farklıklar bulunduran, model olabilecek 44 
inceleme seçilmiştir. Bunların laboratuar basamakları üzerinden süreleri esas alınarak gerçek maliyetleri hesaplanmıştır. Maliyetler SUT ve 
Medicare fiyatlandırma sistemleri ile karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Histopatolojik tetkiklerin SUT listesinde aynı düzeyde olanların çoğunda birim maliyetleri birbirinden farklıdır. 1. düzeyde en düşük 
15,98 TL maliyetle kolesistektomi, en yüksek 80,15TL maliyetle ile prostat iğne biyopsisi bulunmuştur. 2. düzeyde en düşük 15,95TL maliyetle 
apendektomi, en yüksek 258,59TL maliyetle ampütasyon bulunmuştur. 3. düzeyde en düşük 42,38TL maliyetle TUR, en yüksek 236,87TL 
maliyetle basit mastektomi bulunmuştur. 4. düzey içinde yer alan en düşük maliyetli inceleme 124,42TL ile dil/tonsil tümör içeren rezeksiyon, 
en yüksek 406,76TL maliyetle larinks, parsiyel/total ve boyun lenf nodları olduğu bulunmuştur.    

Sonuç: SUT’de düzeylere göre belirlenen patoloji tetkik fiyatları bu incelemelerin gerçek maliyetlerini yansıtmamaktadır. Faaliyete dayalı maliyet 
sistemi ile hesaplanan maliyetler sağlık kurumunun hizmet türü ve hizmet basamağına göre değişiklikler gösterebilir. Ancak yöntemin temel 
parametreleri patoloji tetkiklerinin daha doğru düzeylendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Medicare sisteminin benzer amaçlı ülkemizde 
uygulanan SUT sisteminden çok daha gerçekçi ve fiili maliyeti yansıtan bir ücretlendirme sistemi olduğu anlaşılmaktadır. Fiyatlar ülkelere göre 
farklılık gösterse de SUT listesindeki tetkiklerin düzeylerinin maliyeti yansıtacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

GİRİŞ

Sağlık sorunlarını belli düzeyde çözmüş olan ülkelerde 
genel olarak ekonomik, siyasal ve sosyal yapılar da 
sağlıklıdır. Birey ve toplum hayatında önemli bir yeri 
olan sağlık ve sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar 
giderek artmaktadır. Ülkeler gayri safi yurtiçi hâsılalarının, 
bireylerde gelirlerinin önemli bir kısmını sağlık 
harcamaları için kullanmaktadır. Bunun bir sonucu 
olarak sağlık hizmetleri maliyeti sürekli olarak gündemde 
olan önemli konulardan biridir. Kamu ve özel sektör 
tarafından yürütülen politikalar sağlık hizmetlerini 
doğrudan etkilemektedir. Bu politikalar kapsamında sağlık 
hizmetleriyle ilgili kararların bilimsel kanıtlara dayanması 
gerekmektedir (1). Hiç bir ülkenin kaynakları, nüfusunun 
tüm sağlık gereksinimlerini karşılamaya yeterli değildir 
(2). Sağlık hizmetlerinin, uluslararası standartlardaki tanı, 
tedavi ve bakım hizmetlerine uygun olması ve hastaların 
gereksinim ve beklentilerine yanıt verecek şekilde kaliteli, 
düşük maliyetle ve hızlı şekilde sunulması gerekmektedir. 
Sağlık sisteminde alt sistemi oluşturan hastanelerin, 
kendilerine tahsis edilen kıt kaynakları en yüksek yararı 
sağlayacak şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu 

nedenle hastanelerin maliyetlerini kontrol altına alarak 
birim bazında giderlerini düzenli olarak hesaplamaları ve 
esas üretim yerlerine ait birim maliyetlerin belirlenmesi 
gerekmektedir (3). 

Maliyet kavramı en genel anlamıyla belli bir amaca 
ulaşabilmek için katlanılan ve katlanılacak fedakârlıkların 
genellikle parayla ölçülen toplamı şeklinde ifade edilebilir. 
Bu tanımdan yola çıkarak hastanelerde maliyet kavramı 
daha çok sağlık hizmeti üzerinde odaklanarak, tanı,  tedavi 
ve önlemeye yönelik belirli bir sağlık hizmetini sunabilmek 
için katlanılan fedakârlıkların parasal olarak ifade edilmesi 
şeklinde tanımlanabilmektedir (4). Üretilmiş bir hizmetin 
maliyeti üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, 

•	 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri,

•	 Direkt işçilik giderleri ve

•	 Genel üretim giderleridir. 

Direkt ilk madde ve malzemeler, hizmet bünyesine giren 
ve hizmetin temel öğesini oluşturan, doğrudan izlenebilir 
nitelikteki maddelerdir (5). Bu giderler, hastanelerin hizmet 
üretiminde kullandığı ilaç ve tıbbi malzeme giderlerinden 
oluşmaktadır. Direkt işçilik gideri, hizmet üretimi sırasında 
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ortaya çıkan ve hizmet maliyetine doğrudan yüklenebilen 
işçilik giderleridir. Hastanelerde çalışan sağlık personelinin 
ücretleri verilen sağlık hizmeti açısından direkt işçilik 
maliyetlerindendir (6). Genel üretim giderleri ise, direkt 
ilk madde ve direkt işçilik dışında kalan üretimle ilgili 
katlanılan tüm maliyetler olarak tanımlanmaktadır (7). 
Hastanelerde kullanılan, elektrik, su, doğalgaz, haberleşme, 
temizlik, yemek ve benzeri giderler genel üretim giderlerini 
oluşturmaktadır. Faaliyet Tabanlı Maliyet (FTM),  sağlık 
kurumlarının hizmet üretim sürecindeki tüm faaliyetlerini 
belirleyerek, bu faaliyetlerin tükettiği kaynaklar ile 
ilgili bilgi sağlamak ve bu bilgileri yöneticilere sunarak 
yöneticilerin aldıkları stratejik kararlara yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır (8). FTM, maliyetleri bölümün üretim 
hacmi ya da sayısına göre değil de faaliyet odaklı olarak 
atadığı için daha doğru maliyetleme sağlayan bir sistemdir 
(9). Bu sistem yöneticilere genel üretim giderlerini detaylı 
olarak incelemelerinde yardımcı olur. Ayrıca bu sistem 
verimsiz çalışan ve kaynak israflarının olduğu yerleri 
belirleyerek maliyetleri düşürme, gereksiz harcamaların 
azalmasını da sağlar. FTM sistemi, işletmelerin maliyetini 
düşürmek, israfı azaltmak için bir araçtır (10). FTM 
ölçümü ve performans ölçümü olarak iki temel unsura 
sahiptir. FTM nesnelerin maliyetlerini, kaynakların ve 
faaliyetlerin performanslarını ve maliyetlerini ölçmek 
için kullanılan bir yöntemdir. Faaliyetlerin çıktı üretmek 
için kaynakları kullanması FTM’nin temel kavramını 
oluşturmaktadır  (11). FTM sisteminde, temel olarak 
iki aşamadan söz edilmektedir. Birinci aşamada, kurum 
kaynaklarının, kurumun üretim sürecinde karşılaştığı 
faaliyetler tarafından tüketilmesi belirlenir. İkinci aşamada 
ise, faaliyetler tarafından tüketilen maliyetler ile üretilen 
ürün ya da hizmetler arasında ilişki kurulmaktadır. 
Bunun için öncelikle, sağlık kurumunun üretim sürecinde 
gerçekleştirdiği üretim faaliyetleri belirlenerek, benzer 
faaliyetler, faaliyet havuzlarında toplanmakta ve faaliyet 
havuzlarının maliyetleri belirlenmektedir. Daha sonra 
ise, faaliyet havuzlarında biriken maliyetler ürün ya da 
hizmet ile ilişkilendirilmektedir (12). FTM yönteminin 
uygulanması aşamasında yöneticilerin bu yöntemi kolay 
uygulayabilmeleri için temelde iki aşamadan oluşan 
yöntem altı özel adıma çıkmaktadır. Bunlar, faaliyetlerin 
belirlenmesi, faaliyet merkezlerinin belirlenmesi, maliyet 
etkenlerinin tespiti, faaliyet maliyetlerinin hesaplanması, 
maliyetlerin faaliyet merkezlerine aktarılması, maliyetlerin 
ürün ya da hizmetlere yüklenmesidir (8).

Türkiye’de, hastanelerde FTM sisteminin uygulanması yay-
gın değildir. Bunun nedenleri arasında; hastanelerde muha-
sebe bilgi sistemlerinin tam olarak oturmaması, maliyet ve 

yönetim muhasebesi bilincinin oluşmaması, hastanelerin 
fiyatlandırma konusunda devlete bağlı kalmaları sebebiyle 
gerçek maliyetlerini öğrenme konusunda hevesli olmama-
ları, FTM uygulaması yapmak için bilgili personel ihtiyacı, 
faaliyetlerin ve maliyet yönlendiricilerinin belirlenmesinin 
zorluğu ve maliyetli olması sayılabilir (6).  FTM sistemi; 
maliyetleri yalnızca ilgili olduğu hizmet ve/veya hizmet 
gruplarına göre dağıtan bir maliyet sistemidir. Bu özelliği 
ile sağlık kurumlarında genel üretim giderlerinin hizmet-
lere doğru şekilde yükleyerek daha doğru maliyetler elde 
edilmesini sağlama avantajına sahiptir (13).

Patoloji laboratuar hizmetleri biyokimya, mikrobiyoloji, 
hematoloji, genetik gibi laboratuarlardan farklı materyale, 
bununla ilişkili farklı işlem basamaklarına ve her 
basamakta farklı laboratuar personeline gerek duyulan 
bir işleyişe sahiptir. Patolojide yapılan incelemelerin 
niteliği ve basamakları, diğer laboratuarlarda olduğu 
gibi tümüyle otomatik cihazlar değil insan emeğinin 
öneminin hala geçerli olduğu kısmen cihaz gerektiren 
işlemleri içerir. Patoloji laboratuar incelemelerinin gerçek 
maliyetlerinin hesaplanması bu hizmetlerin yerine 
getirilmesi basamaklarındaki faaliyetlerin belirlenmesi 
ile mümkündür. Bu nedenle burada gerçekleştirdiğimiz 
çalışmamızda FTM sistemi kullanılarak, daha doğru maliyet 
rakamlarına ulaşılabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Çalışmamızda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji 
Anabilim Dalı’nda yapılan histopatolojik incelemelerin 
FTM analizi yapılarak patolojik tetkiklerde gerçek maliyetin 
hesaplanması amaçlanmıştır. Bu sayede kurumdaki sağlık 
yöneticilerinin finansal planlama, performans denetimi, 
kalite geliştirme çalışmalarına katkı sağlama, maliyetlerin 
kontrol edilebilmesi için bir araç sunulması hedeflenmiştir. 
Bunun yanında TC Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
tarafından Sağlık Uygulama Tebliğ (SUT) ile belirlenen 
patoloji tetkik fiyatlarının; hesaplanan maliyetler ve 
yurt dışında Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan 
Medicare (14) fiyatlandırma düzeylerinin uyumluluğunun 
araştırılması da amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM

Örneklem olarak tüm patoloji tetkiklerine model olabilecek 
histopatolojik incelemeler seçilmiştir. Seçimde SUT fiyat 
listesinde belirlenmiş olan dört farklı düzey kapsamındaki 
incelemeler arasında her bir düzey için benzer sarf 
malzemesi, hazırlık ve değerlendirme aşamalarına sahip 
olanlar arasından bu niteliktekileri temsil edebilecek bir 
tetkik model olarak seçilmiştir. SUT listesinde aynı düzeyde 
yer almasına rağmen emek ve sarf açısından benzerlik 
göstermeyen tetkiklerin ise her biri seçilmiştir. Örnek 
miktarlarının belirlenmesi amacıyla zaman periyodu 
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olarak 2010 Ekim ayında yapılan tetkiklerin sayısı ve bu 
zaman dilimi içerisinde bu tetkikler için yapılan harcamalar 
dikkate alınmıştır. 

Veri toplama aşamasında, hastanenin tıbbi, idari, mali ve 
teknik kayıtlarından yararlanılmış; çalışanlar ile görüşmeler 
yapılarak faaliyetler ve faaliyetlerin tükettikleri kaynaklar 
belirlenmiştir. Faaliyetlerin belirlenmesinde patoloji 
laboratuarı çalışanlarından alınan bilgiler ile oluşturulan 
iş akış şemalarından yararlanılmıştır. Faaliyetler ve 
direk işçilik süreleri ile ilgili veriler ise gözlem yapılarak 
toplanmıştır. Verilere ulaşamadığı durumlarda ise öğretim 
üyelerine, uzman ve/veya asistan, laborant, sekreter, hasta 
kayıt personeli, arşiv görevlilerinin görüşlerine “uzman 
görüşü” olarak başvurulmuştur. Çalışmanın yapıldığı 
hastanede üçer aylık dönemler halinde maliyet analizi 
çalışmaları yapılmaktadır.  Çalışmada kullanılan direkt 
ilk madde ve malzeme, direk işçilik ve genel üretim 
giderlerine ilişkin veriler maliyet analizi biriminin 
hazırladığı maliyet verilerinden alınmıştır. Maliyet analizi 
çalışmalarında, personele hem özel bütçeden hem de 
döner sermaye bütçesinden yapılan bütün ödemeler 
bütün gider kalemlerini kapsayacak şekilde brüt olarak 
hesaplanmaktadır. Genel üretim giderleri kapsamında 
yer alan bina amortismanı 100 yıl, demirbaş amortismanı 
da 5 yıl üzerinden hesaplanmıştır. Hesaplamalarda yasal 
olarak yayınlanan yeniden değerleme oranlarından 
yararlanılmıştır.

Araştırmanın veri toplama aşamasında elde edilen veriler 
bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Araştırma 2010 
verileriyle yapıldığı için hesaplanan birim maliyet rakamları, 
SUT 2010 yılı rakamları ile karşılaştırılmıştır. SUT’ de 2011 
ve 2012 yılanda değişiklikler yapılmış ancak Patoloji tetkik 
fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Gelecekte 
yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması ve yurt dışı 
uygulamalarla karşılaştırma da yapılabilmesi için birim 
maliyetler aynı zaman periyodundaki döviz kuru Avro (€) 
ve Amerikan Doları($)’a dönüştürülmüştür. 

Materyallerde kullanılan direkt ilk madde ve malzemelerin 
maliyetleri hesaplanırken, ilk olarak bir parafin blok 
hazırlamak için kullanılan malzeme maliyeti, materyaller 
için kullanılan blok sayısı ile çarpılarak materyal blok 
maliyeti ve bir lam boyamak için kullanılan malzeme 
maliyeti ile materyal için kullanılan lam sayısı çarpılarak 
da materyal lam maliyeti bulunmuştur. Sonrasında 
materyal için blok maliyeti ve materyal için lam maliyeti 
toplanarak materyale ait toplam direkt ilk madde ve 
malzeme maliyeti hesaplanmıştır. Aspirasyon ve imprint 
incelemelerinde parafin bloklama olmadığından blok 
hesabı yapılmamıştır. Bazı materyaller için özel boyalar 

ve özel tesbit veya dekalsifikasyon solusyonları (holande, 
formik asit, formaldehit) gibi malzemeler kullanılmaktadır. 
Bu ek malzemelerin maliyetleri de sonradan maliyete 
eklenmiştir. Parafin blok hazırlandıktan sonra parafin 
kesit, kesitlerin boyama ve kapama işlemi yapılmaktadır. Bu 
işlemler bütün materyallerde bir lam için aynı aşamalardan 
oluşmaktadır. Materyallere göre lam sayıları değişmekte ve 
bazı materyallerde rutin boyama ile birlikte özel boyama da 
yapılmaktadır. Bir lam boyamada kullanılan malzemeler 
ve birim maliyetleri verilerek bir lamın boyama maliyeti 
bulunmuştur. Materyallerin lam sayıları ile bir lamın 
boyama maliyeti çarpılarak da materyalin boyanmasında 
kullanılan malzeme maliyeti bulunmuştur. Materyallerde 
parafin blok hazırlama maliyeti ve parafin kesit blok sayısı 
ile parafin kesitlerin rutin boyanmasında oluşan maliyetler 
ise, lam sayısı ile çarpılarak ve bu çarpımların toplamları 
alınarak materyalde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme 
maliyeti bulunmuştur. Farklılık gösteren materyaller 
ve özel boyama yapılan materyaller için özel boyama 
maliyeti, büyük materyaller için, içinde bulundukları 
kabın büyüklüğüne göre kullanılan ortalama formaldehit 
miktarının maliyeti, kemik dokusu olan materyaller için 
dekalsifikasyonda kullanılan ortalama formik asit miktarı 
ve maliyeti ile prostat biyopsileri için ön işaretlemede 
kullanılan eozin maliyeti hesaplamalara eklenmiştir. 
Böylece her materyal için kullanılan direkt ilk madde ve 
malzeme maliyeti hesaplanmıştır.

Çalışma kapsamına alınan bütün materyallerin direkt 
ilk madde ve malzeme maliyetleri hesaplandıktan sonra 
bu materyallerin direkt işçilik ücretleri ve süreleri 
hesaplanmıştır. Direkt işçilik ücretleri hesaplanırken ilk 
olarak, bütün çalışanların saniyelik ücretleri hesaplanmıştır. 
Sonrasında o materyal için öğretim üyesi, uzman ve/veya 
asistan, laborant, kayıt personeli, rapor sekreteri, materyal 
taşıyan personel ve arşiv personelinin her materyal için ne 
kadar süre harcadığı bulunmuştur. Personelin harcadığı 
süre işlem sırasında kronometre tutularak bulunmuştur. 
Faaliyetler ve direkt işçilik süreleri ile ilgili veriler ise 
gözlem yapılarak toplanmıştır. Çalışmada kullanılan 
sürelerde hasta kayıt ve numune kabul, materyalin tesbiti 
ve makroskobik inceleme, parçaların doku takibi işlemi, 
parçanın parafin bloklama işlemi, parçanın parafin kesit 
işlemi, parafin kesitlerin boyama, kapama ve kontrol işlemi, 
sonuç bildirme faaliyet merkezlerindeki süreler ayrı ayrı 
ölçülmüştür. Diğer faaliyet merkezlerinde materyalerin 
laboratuvara tesliminde materyal taşıyan personel, 
mikroskobik incelemede öğretim üyeleri, rapor yazımında 
rapor sekreterleri, arşiv faaliyet merkezinde ise arşiv 
görevlileri tarafından kaydedilen süreler değerlendirmeye 
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alınmıştır. Bulunan bu süreler ile çalışanların saniyelik 
ücretleri çarpılarak o materyal için çalışanların maliyeti 
bulunmuştur. Son olarak, o materyale ait tüm çalışan 
maliyetleri toplanarak her materyal direkt işçilik ücreti 
hesaplanmıştır. 

Bir incelemenin gerçek maliyetini hesaplamak için gereken 
direkt işçilik ve direkt malzeme maliyetleri materyale direkt 
yüklenirken genel üretim giderleri bazı dağıtım etkenleri 
kullanılarak yüklenmektedir. Çalışmada genel üretim 
giderleri; endirekt personel gideri, elektrik gideri, su gideri, 
doğalgaz gideri, haberleşme gideri, temizlik gideri, yemek 
gideri, demirbaş amortisman gideri, bina amortisman 
gideri, kırtasiye ve sarf malzeme gideri ve diğer giderler 
olmak üzere 11 ayrı başlık altında toplanmıştır. Bu çalışmada 
yer alan materyaller incelenirken, gerçekleştirilen faaliyetler 
belirlenmiştir. Bu faaliyetler uzmanlarla incelenerek benzer 
olanlar bir faaliyet merkezi altında toplanarak, faaliyet 
merkezleri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu faaliyet 
merkezleri; hasta kayıt ve numune kabul, materyalin 
laboratuara teslimi, materyalin tespiti ve makroskopik 
inceleme, parçaların doku takibi işlemi, parçanın parafin 
bloklama işlemi, parçanın parafin kesit işlemi, parafin 
kesitlerin boyama kapama ve kontrol işlemi, mikroskopik 
inceleme, rapor yazımı, sonuç bildirme, arşivdir.

Maliyet Analizi çalışmalarından alınan genel üretim 
giderleri faaliyet merkezlerine 1. aşama dağıtım etkenleri 
kullanılarak dağıtılmıştır. Birinci aşama maliyet dağıtım 
etkenleri çalışma saati, alan, cihaz çalışma süreleri olarak 
belirlenmiştir. Çalışma süreleri uzman kişiler ile görüşme 
yapılarak elde edilmiştir. Çalışmada elektrik, doğalgaz, 
su gibi bazı genel üretim giderleri faaliyet merkezlerine, 
faaliyet merkezlerinin kapladığı alanlar kullanılarak 
dağıtılmıştır. Endirekt personel gideri dağıtılırken çalışma 
süreleri kullanılmıştır. Dağıtım etkeni alan olanlarda 
ise Patoloji Anabilim Dalı’nın tüm alanı ile faaliyet 
merkezlerindeki faaliyetlerin gerçekleştiği odaların alanları 
alınmıştır. Demirbaş amortisman dağıtımı ise faaliyet 
merkezlerindeki önemli bazı cihazların birim maliyetleri 
kullanılarak faaliyet merkezlerine dağıtılmıştır. 

Yapılan incelemeler için direkt işçilik süreleri ve ücretleri 
patoloji laboratuarında çalışan personelin aylık, saatlik 
ve saniyelik ücretleri üzerinden hesaplandığında, tüm 
profesörlerin Ekim ayı maaşları toplamının ortalaması 
alınmıştır. Bu ortalama Ekim ayında 20 iş günü olduğu 
için 20’ye bölünerek ortalama 1 günlük profesör ücreti 
bulunmuştur. Bulunan ücret, 1 günde 8 saat çalışıldığı 
düşünülerek 8’e bölünerek saatlik ücret hesaplanmıştır. 
Çalışan personelin mesai nedeniyle çalışma saatlerindeki 
farklılık nedeniyle hepsinin 1 günde 8 saat çalıştığı 

varsayılmıştır. Sonrasında bulunan sayıdan dakikalık ve 
saniyelik ücret hesaplanmıştır.

Çalışmanın yapıldığı hastanede, frozen incelemeleri,  Cebeci 
Hastanesi merkez cerrahi binası ve İbni Sina Hastanesi 
ameliyathanesi yanı olmak üzere iki ayrı laboratuarda 
yapılmaktadır. Çalışma kapsamında yer alan frozen 
incelemesi dışındaki diğer materyaller morfoloji binasında 
yer alan Patoloji laboratuarında incelenmektedir. Maliyet 
Analizi çalışmaları Morfoloji Binası, Cebeci Hastanesi ve 
İbni Sina Hastanesi için ayrı ayrı yapılmaktadır. Ayrıca 
frozen incelemesi diğer materyallere göre farklı bir iş 
akışına sahiptir. Bu nedenlerle frozen incelemesi diğer 
materyallerden ayrı olarak incelenerek tablolarda ayrı 
olarak gösterilmiştir. 

Maliyet Analizi çalışmalarından alınan genel üretim 
giderleri faaliyet merkezlerine 1. aşama dağıtım etkenleri 
kullanılarak dağıtılmıştır. İkinci dağıtımda, yardımcı hizmet 
gider yerlerine ve genel yönetim gider yerlerine ait giderler 
yer almaktadır. Buradaki veriler Maliyet Analizi Birimi’nin 
verilerinden alınmıştır. Burada 1. dağıtım toplamına 2. 
dağıtımdan alınan pay yansıtılmıştır. Üçüncü aşama maliyet 
dağıtımında faaliyet merkezlerine yüklenen maliyetler 
materyallere yüklenmiştir. Faaliyet merkezlerinde toplanan 
maliyetlerin, materyallere yüklenmesinde kullanılacak 
maliyet etkeni gerçekleştirilen faaliyetlerin yapısı göz önüne 
alınarak seçilmektedir. Çalışmada tüm faaliyet merkezleri 
için, 3. aşama maliyet etkeni olarak dönüştürülmüş işlem 
süreleri kullanılmıştır. Tüm faaliyet merkezlerinde örnek 
olarak akciğer transbronşial biyopsi birim ve toplam 
maliyet hesaplamaları açıklanmıştır. Hasta kayıt ve 
numune kabul ve sonuç bildirme faaliyet merkezlerinde 
bütün materyallerde işlem süresi aynı olduğundan toplam 
Ekim ayı materyal sayısı ile işlem süresi çarpılarak işlem 
yapılmıştır. Diğer faaliyet merkezlerinde ise işlem süresi 
materyallere göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 
çalışma kapsamında olmayan materyaller için işlem 
süresinin toplam kaç saniye olduğu bilinmediğinden, işlem 
yapılırken 2088 materyal için oluşan maliyet tutarı içinden 
1408 adet materyal için olan tutar alınarak işlem yapılmıştır 
(frozen hesaplamaları ayrı yapıldığı için 30 adet frozen 
materyali burada alınmamıştır). 

Genel üretim giderleri dağıtım etkenleri ile faaliyet 
merkezlerine yüklenmiştir. Faaliyet merkezlerinde toplanan 
genel üretim maliyetleri yine maliyet etkenleri yardımıyla 
materyallere yüklenerek her materyalin genel üretim gideri 
belirlenmiştir.

Bir materyalin maliyeti ise o materyale ait direkt ilk 
madde ve malzeme maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve 
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endirekt gider toplanarak bulunmuştur. Seçilen patoloji 
tetkiklerinin bulunan maliyetlerin SUT düzeyleri içinde 
farklılıkları ve fiyatları karşılaştırılmıştır. Ayrıca Amerika 
Birleşik Devletlerinde resmi olarak belirlenen, her eyalette 
farklılık gösteren Medicare (http://www.wpsmedicare.
com) ücretlendirme sisteminin Nebraska eyaleti fiyatları ile 
tetkik ücretleri ve düzeyleri karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR

Çalışmamızda Ekim 2010’da Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı laboraturına gelen 
toplam materyal sayısı 2088 olarak bulunmuştur.  Aynı 
dönemde çalışma kapsamına alınan 44 çeşit toplam 1438 
histopatolojik inceleme yapılmıştır. 

Çalışmada bir blok hazırlamak için kullanılan malzeme 
maliyeti 2,79 TL olarak bulunmuştur.

Çalışmada parafin blok hazırlandıktan sonra parafin kesit 
ve sonrasında bütün parafin kesitlerin rutin Hematoksilen 
eozin (H&E) boyama ve kapama işlemi için birim 
maliyetleri içerisinde bir lamın boyama maliyeti 0,38 TL 
olarak bulunmuştur. Özel boyada çalışma kapsamına 
alınan materyallere rutin uygulanan özel boya malzeme 

maliyetleri; demir boyama 0,24 TL, retikülin boyama 0,75 
TL, May Gurunwald Giemsa boyama 0,32 TL, Giemsa 
boyama 0,53 TL, Periodik Asit Shiff Metanamin boyama 
1,81 TL, Periodik Asit Shiff (PAS)boyama 0,25 TL, Trikrom 
boyama 5,30 TL, Amiloid boyama (Gentian violet) 0,29 TL, 
Elastic Van Gieson boyama 3,21 TL olarak bulunmuştur. 
Tablo I’de dört düzeyden birer örnekle materyallerin direkt 
ilk madde ve malzeme maliyetlerinin nasıl hesaplandığı 
gösterilmiştir.

Hesaplamalar sonucunda çalışanların saniyelik ücretleri  
Öğretim Üyesi 0,011 TL (profesör ve doçent çalışmada 
öğretim üyesi olarak alınmıştır), Uzman ve/veya Asistan 
0,005 TL, Laborant ve Arşiv Personeli 0,004 TL, Rapor 
Sekreteri, Kayıt Personeli ve Materyal Taşıyan Personel 
0,003 TL olarak bulunmuştur.

Tablo II’ de materyallerin işçilik süreleri ile personelin 
saniyelik ücretleri çarpılarak elde edilen materyal direkt 
işçilik maliyetlerine her düzeyden bir örnek verilmiştir. 

Bir materyalin maliyetini hesaplamak için direkt ilk madde 
ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin 
hesaplanması gerekmektedir. 

Tablo I: Örnek alınantetkiklerde materyallerde kullanılan direkt ilk madde ve malzemelerin maliyetleri

Materyal Türü

Bir Blok 
Hazırlamak 

İçin 
Kullanılan 
Malzeme 

Maliyeti (TL)

Materyal 
Blok 

Sayısı

Materyal 
Blok 

Maliyeti 
(TL)

Bir Lam 
H&E 

Boyamak 
İçin 

Kullanılan 
Malzeme 
Maliyeti 

(TL)

Materyal 
Lam 

Sayısı

Materyal 
Lam

Maliyeti 
(TL)

Kullanılan Diğer 
Malzemelerin 
Maliyeti (Özel 
Boya, Holand, 

Formik asit, 
formaldehit vb.) 

(TL)

Toplam
Malzeme
Maliyeti 

(TL)

Akciğer 
transbronşial 
biyopsi

2,79 1 2,79 0,38 2 0,76 - 3,55 

Böbrek, biyopsi 
iğne 2.79 1 2.79 0.38 3 1.14 

Pas:0,25 
Pasm:1,81 

Amiloid:0,29 
Trikrom:5,30 

11,58 

Prostat, iğne 
biyopsisi (10 ve 
üzeri kadran)

2.79 14 39.06 0.38 42 15.96 Eozin:1.63 56.65 

Akciğer, total/
lob/segment 
rezeksiyonu

2.79 14 39.06 0.38 15 5.70 Formaldehit:0.15 
EVG:3,21 48,12 
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Genel üretim giderlerinin faaliyet merkezlerine yüklenmesi 
Tablo III’ de ve dört düzeyden verilen örnek materyallerin 
genel üretim giderleri Tablo IV’ de verilmiştir. 

Örnek hesaplama işlemi için akciğer transbronşial biyopsi 
incelemesini ele alırsak, bu materyal için hasta kayıt ve 
numune kabul işlemi kayıt personeli tarafından 50 saniyede 
gerçekleştirilmektedir. Ekim ayında tüm materyallerin kayıt 
ve numune kabul işlemi için harcanan toplam işlem süresi 
2088 x 50 saniye =104400 saniyedir. Bu süre hasta kayıt ve 
numune kabul faaliyet merkezinin maliyetine bölünerek 
birim dönüştürülmüş işlem maliyeti bulunmuştur 
(4.394,42 TL/104400 saniye = 0,0420 TL/saniye). Akciğer 
transbronşial biyopsi incelemesi için yapılan hesaplamada 
0,0420 TL/saniye x 50 saniye = 2,10 TL birim maliyet 
bulunmuştur. Bulunan birim maliyet ile toplam materyal 
sayısı çarpılarak (2 x 2,10 TL = 4,20 TL) akciğer transbronşial 
biyopsi incelemesinin hasta kayıt ve numune kabul faaliyet 
merkezindeki toplam maliyeti bulunmuştur. Örneklem 
olarak incelediğimiz 1408 adet materyal, toplam materyal 
sayısının % 67.43’ünü oluşturmaktadır. Bu nedenle faaliyet 
merkezine ait tutarın % 67.43’ü alınarak işlem yapılmıştır.         

Çalışma kapsamındaki 44 materyale ait birim maliyetler bu 
şekilde hesaplanarak Tablo V’ de verilmiştir. 

Çalışmamızda bulunan Patoloji tetkik maliyetlerin en 
düşük 15,98 TL ile en yüksek 406,76 TL arasında, geniş bir 
maliyet aralığında değiştiği görülmüştür. SGK tarafından 
uygulanan SUT fiyatlarının bulduğumuz tetkik maliyetleri 
ile karşılaştırılmasında Tablo VI deki veriler bulunmuştur.  
Hesaplanan birim maliyetlerin ileride başka çalışmalarda 
da kullanılabilmesi ve karşılaştırma yapılabilmesi için Euro 
ve Dolara karşılıkları da bu tabloda verilmiştir. Ayrıca 
SUT listesindeki aynı düzeydeki tetkikler arasındaki fiyat 

farklılıklarını karşılaştırmak için Medicare ödeme sistemi 
fiyatları da bu tabloda verilmiştir.  

SGK tarafından oluşturulan SUT listesindeki dört düzey 
içinde belirtilen fiyatlar ile çalışmamızda bulunan 
maliyetler karşılaştırıldığında birinci düzeyde SUT 
fiyatlarının büyük bir kısmı maliyetleri karşılarken bir 
kısmının maliyetleri karşılamadığı bulunmuştur.  Aynı 
düzey tetkikler içinde birbirinden çok farklı birim maliyeti 
ve işçiliği olanların bulunduğu saptanmıştır.  SUT listesinde 
materyal düzey kategorileri 1 den 4 e kadar ilerledikçe 
işlem maliyetlerinin SGK ücretlerinin çok üstünde olduğu 
bulunmuştur. Medicare ödeme sistemince aynı tetkikler 
için belirlenen fiyatlar karşılaştırıldığında fiyatlar Amerika 
Birleşik Devletleri standartlarında olduğu için SUT tan 
yüksektir.  Ancak fiyat çeşitleri SUT a benzer başlıca dört 
farklı grup şeklinde sınıflanabilmiştir.  Özellikle yüksek 
işçilik gerektiren işlemlerde Medicare düzeylerinin SUT 
düzeylerinden daha gerçekçi ve maliyetlerle uyumlu olduğu 
anlaşılmıştır (Tablo VI). 

TARTIŞMA 

Patoloji incelemeleri işlem basamaklarının çok çeşitli 
olması nedeniyle diğer tüm laboratuar incelemelerinden 
farklıdır. Patoloji incelemelerinde materyalin makroskobik 
inceleme ve örneklenmesi, daha sonra bundan hazırlanan 
preparatların rutin veya özel boyalarının mikroskobik 
incelenmesi ve patoloji raporunun hazırlanması tümüyle 
patoloji uzmanı hekimler tarafından yapılan basamaklardır. 
Patoloji tetkiklerinin sonuçlandırılmasında patoloji uzmanı 
hekime düşen sorumluluk ve iş yükü hekim emeğinin 
değerlendirilmesinin gerekliliğini ispatlayan, patolojinin 
klinik dal olmasını açıklayan sebeplerdir. Patoloji tetkikleri, 
dokuların elde edilmesi için yapılan girişimsel işlem 

Tablo II: Örnek alınantetkiklerde materyallerin direkt işçilik ücretleri

                             
Personel

Materyal Türü Ö
ğr

et
im

 
Ü

ye
si

(T
L)

U
zm

an
 v

e/
ve

ya
 A

si
st

an
(T

L)

La
bo

ra
nt

(T
L)

K
ay

ıt 
Pe

rs
on

el
i

(T
L)

R
ap

or
 

Se
kr

et
er

i
(T

L)

Ta
şı

yı
cı

(T
L)

A
rş

iv
(T

L)

TO
PL

A
M

(T
L)

Akciğer transbronşial
 biyopsi 3,96 1,05 2,00 0,19 0,72 0,14 0,48 8,54

Böbrek, biyopsi iğne 28,08 6,53 80,72 0,19 2,34 0,14 1,48 119,48
Prostat, iğne biyopsisi (10 ve 
üzeri kadran) 17,02 8,42 13,41 0,19 1,80 0,14 6,20 47,18

Akciğer, total/lob/segment 
rezeksiyonu 17,65 8,04 17,49 0,19 4,41 0,14 3,60 51,52
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Tablo IV: Materyallerin toplam genel üretim  maliyetleri

Materyal Türü
H

as
ta

 K
ay

ıt 
ve

 
N

um
un

e 
K

ab
ul

 (T
L)

M
at
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ya

lin
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im
i (
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)

M
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 İn
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(T

L)

A
rş
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 (T

L)
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PL

A
M

 (T
L)

Akciğer transbronşial
 biyopsi 2,10 0,31 0,61 0,14 0,39 0,44 0,81 1,55 1,73 2,05 0,76 10,89 

Böbrek, biyopsi iğne 2,10 0,31 0,61 0,14 0,39 1,28 8,83 10,98 9,58 2,05 2,33 38,60 
Prostat, iğne biyopsisi 
(10 ve üzeri kadran) 2,10 0,31 7,30 1,96 8,19 6,21 0,88 6,66 5,15 2,05 9,76 50,57 

Akciğer, total/lob/
segment rezeksiyonu 2,10 0,36 9,29 1,96 4,37 4,03 1,39 6,90 7,45 2,05 5,67 45,57 

Tablo V: Materyallerin birim maliyetleri 

Materyal Türü
Direkt İşçilik 

Maliyeti
(TL)

Direkt ilk Madde ve 
Malzeme Maliyeti 

(TL)

Endirekt 
Maliyeti

(TL)

Toplam 
Maliyet

(TL)

Akciğer transbronşial
 biyopsi 8,54 3,55 10,89 22,98

Endometrium, küretaj/biyopsi 13,90 3,55 13,16 30,61
Kemik iliği biyopsisi 37,22 5,47 14,41 57,1
İmprint İnceleme 19,17 0,96 10,64 30,77
Kemik iliği ince iğne aspirasyonu preparatları 
değerlendirme 19,79 0,96 11,62 32,37

Kolon, biyopsi 6,06 3,55 9,34 18,95
Mide,  biyopsi 43,71 4,08 13,12 60,91
Mesane, biyopsi 8,23 3,55 10,35 22,13
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi 7,18 3,55 10,80 21,53
Parmaklar, el/ayak, amputasyon, travmatik, 
iskemik 24,92 34,47 26,06 85,45

Polip, kolorektal 19,20 3,18 16,80 39,18
Prostat iğne biyopsisi (1-4 kadran) 34,10 16,18 29,87 80,15
Safra kesesi 4,57 3,18 8,23 15,98
Tonsil veya adenoidler 9,27 6,35 11,81 27,43
Lenf Nodülleri 23,73 6,35 21,74 51,82
Deri, punch, insizyonel, shave biyopsi 7,43 3,55 10,22 21,2
Apendiks, insidental dışında 4,60 3,18 8,17 15,95
Böbrek, biyopsi iğne 119,48 11,58 38,60 169,66



9

Bu yazı, Türk Patoloji Dergisi’nin Ocak 2012 sayısında basılacaktır.

veya ameliyatların düzeyinden farklı emek ve iş yüküne 
sahip olabilir. Bunun en iyi örnekleri olarak kemik iliği, 
böbrek, karaciğer biyopsileri verilebilir. Farklı ülkelerde 
çeşitli patoloji tetkikleri için patologların iş yükleri, işlem 
basamakları ile ilişkilendirilerek ortaya konmuştur (17-
19). Yapılan incelemenin gerçek değerinin anlaşılması da 
ancak bu şekilde mümkün olabilir. Burada değerlendirilen 
en önemli ölçek o işi yapmak için harcanan zamandır. FTM 
yöntemini kullanarak yaptığımız maliyet analizinde de 
Tablo II ve Tablo IV de görüldüğü gibi hekimlerin emeğinin 
oranı direkt işçilik ve genel üretim giderleri arasında diğer 
basamaklardan yüksektir.  

Patoloji tetkikleri arasında maliyet açısından bir uçta tek 
bir parafin blok içinde rutin boyalarla değerlendirilebilen 
küçük biyopsiler,  diğer uçta ise tümör evre belirlenmesi 
nedeniyle çok sayıda örnekleme yapılmak zorunda 

olan büyük rezeksiyon materyalleri bulunmaktadır.  
Materyallerin yeterince incelenebilmesi için blok ve kesit 
sayısı arttıkça ilk madde ve malzemelerin maliyetleri 
yükselmektedir (Tablo I). Bunun en güzel örneği çoklu 
prostat iğne biyopsileridir. Ülkemizde geçmişte çoklu 
da olsa aynı organdan aynı seansta alınan çoklu biyopsi 
örnekleri hep tek bir fiyata tabi tutulurken daha sonra her 
bir anatomik bölge esas alınarak mide, kolon gibi mukoza 
biyopsileri için her biyopsi ücreti ödemesi kabul edilmiştir. 
Prostat çoklu biyopsilerinde ise geçmişte 12 kadrana kadar 
bile tek bir biyopsi ödemesi yapılırken daha sonra SUT 
ta bu incelemeler kademelendirilip biyopsi saysına göre 
farklı düzeylere alınmıştır (20,21). Ancak bu değişikliklerin 
kesinlikle bu incelemelerin maliyetlerini karşılamadığı net 
olarak çalışmamızda gösterilmiştir (Tablo V ve VI). Aynı 
tetkiklerin Medicare sisteminde biyopsi sayısı ile birim 

Materyal Türü
Direkt İşçilik 

Maliyeti
(TL)

Direkt ilk Madde ve 
Malzeme Maliyeti 

(TL)

Endirekt 
Maliyeti

(TL)

Toplam 
Maliyet

(TL)
Ekstremite, amputasyon, travmatik 78,25 99,76 80,58 258,59
Karaciğer, biyopsi iğne wedge (kama) 54,35 9,60 25,60 89,55
Meme, biyopsi 13,43 3,21 13,27 29,91
Meme/redüksiyon mammoplasti 9,06 9,74 12,94 31,74
Periton, biyopsi 11,65 3,55 12,64 27,84
Prostat iğne biyopsisi (5-9 kadran) 40,09 36,41 42,46 118,96
Tükrük bezi, biyopsi 8,66 3,93 11,33 23,92
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu 15,10 12,76 17,06 44,92
Böbrek parsiyel/total nefrektomi 40,09 38,19 39,63 117,91
Dalak 28,08 22,42 27,12 77,62
Larinks parsiyel/total rezeksiyon 72,63 65,38 64,26 202,27
Meme, mastektomi – parsiyel/basit 61,01 102,93 72,93 236,87
Mesane, TUR 13,54 12,73 16,11 42,38
Prostat, iğne biyopsisi (10 ve üzeri kadran) 47,18 56,65 50,57 154,4
Tiroid, total/lobektomi 28,08 50.80 35,17 63,25
Tükrük bezi (tümör dahil) 28,63 47,60 34,70 110,93
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu 51,52 48,12 45,57 145,21
Dil/tonsil – tümör içeren rezeksiyon 46,75 33,65 44,02 124,42
Kolon, total rezeksiyon 104,50 108,56 92,04 305,1
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları 123,22 162,43 121,11 406,76
Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları 74,71 133,42 86,47 294,6
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon 68,01 92,01 72,39 232,41
Prostat, radikal rezeksiyon 115,83 171,26 114,10 401,19
Uterus, neoplastik (+/- Tubalar ve overler) 55,76 73,14 57,98 186,88
Otopsi, fetüs 89,15 89,07 82,35 260,57

Tablo V: Devam 
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Tablo VI: SUT düzeylerine göre sınıflanmış patolojik incelemelerin birim maliyetleri ile SUT ve Medicare fiyatları 

Materyal Türü
Birim 

Maliyet 
(TL)

Birim 
Maliyet

(€) e

Birim 
Maliyet

($) e

SUT Fiyatı 
(TL)
****

Medicare Fiyatı
($)(14)

Birinci Düzey 
Akciğer transbronşial biyopsi 22,98 11,58 15,89 31,79 106.79
Endometrium, küretaj/biyopsi 30,61 15,42 21,17 31,79 106.79
Kemik iliği biyopsisi 57,10 28,77 39,49 31,79 256,64*
İmprint İnceleme 30,77 15,50 21,28 11,22 84.64

Kemik iliği ince iğne aspirasyonu 
preparatları değerlendirme 32,37 16,31 22,39 32,67 84.64

Kolon, biyopsi 18,95 9,55 13,11 31,79 68.70
Mide,  biyopsi + 1 x özel boya 60,91 30,69 42,13 58,85 68.70
Mesane, biyopsi 22,13 11,15 15,31 31,79 106.79
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi 21,53 10,85 14,89 31,79 106.79
Parmaklar, el/ayak, amputasyon, 
travmatik, iskemik 85,45 43,06 59,10 31,79 132,88*

Polip, kolorektal 39,18 19,74 27,10 31,79 106,79

Prostat iğne biyopsisi (1-4 kadran) 80,15 40,39 55,43 31,79 106,79 - 427,16 (4X106,79) 
*** 

Safra kesesi 15,98 8,05 11,05 31,79 61.53
Tonsil veya adenoidler 27,43 13,82 18,97 31,79 61.53
Deri, punch, insizyonel, shave biyopsi 21,20 10,68 14,66 31,79 106.79
İkinci düzey
Lenf Nodülleri 51,82 26,11 35,84 41,03 106.79
Apendiks, insidental dışında 15,95 8,04 11,03 41,03 61.53
Böbrek, biyopsi iğne + 4 x özel boya 169,66 85,49 117,34 149,27 367.99**
Ekstremite, amputasyon, travmatik 258,59 130,30 178,84 41,03 106.79
Karaciğer, biyopsi iğne/wedge (kama) 
+ 2x özel boya 89,55 45,12 61,93 95,15 366,81

Meme, biyopsi 29,91 15,07 20,69 41,03 106.79
Meme/redüksiyon mammoplasti 31,74 15,99 21,95 41,03 106.79
Periton, biyopsi 27,84 14,03 19,25 41,03 106.79

Prostat iğne biyopsisi (5-9 kadran) 118,96 59,94 82,27 41,03 533,95 – 961,11
(5 / 9X106,79) ***

Tükrük bezi, biyopsi 23,92 12,05 16,54 41,03 106.79
Üçüncü düzey 
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu 44,92 22,63 31,07 43,89 236.21
Böbrek parsiyel/total nefrektomi 117,91 59,41 81,55 43,89 236.21
Dalak 77,62 39,11 53,68 43,89 106.79
Larinks parsiyel/total rezeksiyon 202,27 101,92 139,89 43,89 236.21
Meme, mastektomi – parsiyel/basit 236,87 119,35 163,82 43,89 236.21
Mesane, TUR 42,38 21,35 29,31 43,89 236.21
Prostat, iğne biyopsisi (10 ve üzeri 
kadran) 154,40 77,80 106,78 43,89 1067,9 – 1281,48

(10 /12 X106,79) ***
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fiyatın çarpılması şeklinde olduğu anlaşılmaktadır (14).  
Bu gibi tetkiklerin değerlendirilmesinde iş yükü kriterleri 
mutlaka dikkate alınmalıdır (17-19).   

FTM analizi yönteminde gerçek maliyet hesaplanması 
için mutlaka laboratuarların bulunduğu hastane veya 
binaların genel giderlerinin de maliyet içine yansıtılması 
gerekmektedir. Burada yansıyan maliyet kurumdan kuruma 
büyük değişiklik gösterebilir. Genel üretim giderlerine 
düşen payın maliyetin tamamı içindeki oranı incelenen 
materyalin özelliğine ve değerlendirme zamanına, zorluk 
derecesine bağlı olarak artmaktadır (Tablo III ve Tablo IV). 
Endirekt maliyetin laboratuarların yıllık incelediği toplam 
materyal sayısı ile ilişkili bir parametredir. Az sayıda hastaya 
sahip hastanelerin az sayıda materyal inceleyen patoloji 

laboratuarlarında endirekt maliyetler yüksek olacak, 
bunların toplam maliyete yansıması ile tetkik maliyeti de 
artacaktır. Çalışmamızda bunun en güzel örneği İbn-i Sina 
Hastanesi ve Cebeci Hastanesi frozen ünitelerinde yapılan 
frozen incelemeler arasındaki maliyet uçurumudur (Tablo 
VI).  

Patoloji tetkikleri arasından SUT listesinde belirlenen dört 
düzey içerisinde aynı fiyatlara sahip gerek sarf gerekse de 
işçilik maliyetleri birbirinden çok farklı tetkiklerin bulun-
ması nedeniyle çalışmamızda model olarak bu farklılık 
gösteren tetkikler değerlendirmeye alınmıştır. Bu listede 
bulunmayan incelemelerin hepsinin yaklaşık olarak ma-
liyetlerinin benzerlik gösterdiği benzer maliyetli karşılık-
larının model listemizde bulunmasına dikkat edilmiştir. 

Tiroid, total/lobektomi 63,25 31,87 43,74 43,89 236.21
Tükrük bezi (tümör dahil) 110,93 55,90 76,72 43,89 236.21
Dördüncü Düzey 
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu 
+ 1 x özel boya 145,21 73,17 100,43 93,06 358.57

Dil/tonsil – tümör içeren rezeksiyon 124,42 62,69 86,05 66,00 358.57
Kolon, total rezeksiyon 305,10 153,73 211,01 66,00 358.57
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf 
nodları 406,76 204,96 281,32 66,00 358.57

Meme, mastektomi + aksilla lenf 
nodları 294,60 148,44 203,75 66,00 358.57

Pankreas, total/subtotal rezeksiyon 232,41 117,11 160,74 66,00 358.57
Prostat, radikal rezeksiyon 401,19 202,15 277,47 66,00 358.57
Uterus, neoplastik (+/- Tubalar ve 
overler) 186,88 94,17 129,25 66,00 358.57

Otopsiler 
Otopsi, fetüs 260,57 131,30 180,21 55,99 358.57
Özel tetkikler 
Frozen İncelemesi (İbni Sina) 523,05 263,55 361,75 42,02 149,22 l + X42.02

Frozen İncelemesi (Cebeci) 2.585,76 1.302,91 1.788,34 42,02 149,22 l + X42.02

*19.25 $ dekalsifikasyon fiyatı dahil edilmiştir.
** kaç adet gerekliyse 65.30 $ özel histokimyasal boyama fiyatı dâhildir.
*** Çoklu Prostat iğne biyopsilerinde Medicare sisteminde 12 kadrana kadar örnek sayısı ile 106,79$ birim fiyat çarpılarak toplam fiyat 
belirlenmektedir. Bu nedenle bu kısımdaki fiyatların SUT düzeylerindeki sayıların alt ve üst sınırları örnek olarak verilmiştir. Ancak 12 
kadran üzerinde çarpan ortadan kalkmakta ve sabit fiyat olan 382,01$ ödenmektedir.
**** Üniversite Hastaneleri için SUT fiyatları çalışmada model alınan 2010 Ekim ayı için belirlenmiş fiyatlardır. Günümüzde fiyatlar 
bunların yaklaşık %10 kadar düşüktür. (21)
l: Frozen inceleme içinde makroskopi ve mikroskopi eklenerek hesaplanmıştır. Aynı hastadan aynı operasyon sırasında alınan birden 
fazla frozen incelen varsa, her bir inceleme için 42,02 USD fiyatlandırma yapılmaktadır. 
e: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 Ekim 2010 döviz kuru esas alınmıştır ($:1,4459,  €:1,9846).

Tablo VI: Devam 
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Çalışmada incelenen materyallerin birim maliyetleri ile 
SUT fiyat listesindeki fiyatlar arasında anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Düzeylere göre değerlendirilirse 1. düzeyde 
yer alan materyallerden %69,22’sinde SUT fiyatlarının 
altında, %30,78’inde SUT fiyatlarının üzerinde bir maliyet 
gösterdikleri anlaşılmaktadır.  İkinci düzey histopatolojik 
incelemelerden % 62,50’sinde SUT fiyatlarının altında, 
%37,50’sinde SUT fiyatlarının üzerinde bir maliyet bu-
lunmuştur. Üçüncü düzey histopatolojik incelemelerin 
maliyetleri %88,88’i SUT fiyatlarının üzerinde, %11,12’si 
SUT fiyatlarının altında bulunmuştur. Dördüncü düzeyde 
ise incelenen bütün materyallerin maliyetlerinin SUT fiyat-
larından yaklaşık 2 ila 6 kat yüksek olduğu bulunmuştur. 
Dördüncü düzey SUT fiyatlarının, incelemelerde kullanılan 
direkt ilk madde ve malzeme maliyetini bile karşılamadığı 
görülmektedir. Özel boya yapılan materyaller SUT fiyatları 
ile karşılaştırıldığında ise %40’ının SUT fiyatlarından yük-
sek olduğu, %60’ının ise SUT fiyatlarından düşük olduğu 
bulunmuştur. Frozen incelemesinde ise gelen materyal 
sayısının az olması, laboratuar giderlerinin ise fazla olması 
nedeniyle birim maliyetleri yüksek bulunmuştur.  Çalışma-
mızın amacı patoloji incelemelerinin birim maliyetlerini 
hesaplamak olduğu için bu tetkiklerin tek başına belir-
lenmiş fiyatları ile ilgili değerlendirmeler SUT Ek 8 üze-
rinden yapılmıştır.  SGK tarafından bazı ameliyatlar veya 
girişimsel işlemler için patoloji ve ameliyatla ilgili diğer 
incelemeleri içine alan paket ücret uygulanmaktadır.  Paket 
kapsamındaki tüm unsurları kapsayan maliyet analizi ça-
lışmalarının ayrıca yapılması gerektiğinden, çalışmamızda 
maliyet hesabında paket fiyatlar ile ilgili bir değerlendirme 
yapılmamıştır.  

Amerika Birleşik Devletleri (USA) Medicare 2012 ödeme 
sistemi incelendiğinde, buradaki tetkikler için belirlenen 
fiyatların o ülkede işçilik giderlerinin ve uyulmak zorunda 
olunan laboratuar standartlarının getirdiği sarf malzemesi 
giderlerinin yüksek olması nedeniyle ülkemize ve 
maliyetlerimize göre yüksek olduğu görülmüştür.  Patoloji 
incelemeleri emek yoğun olarak yapılan incelemeler 
olduğu için maliyetler ile fiyatlar,  hekim ve diğer sağlık 
çalışanlarının ücretlerinden doğrudan etkilenmektedir. 
Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik olarak uygulanan 
düşük ücret politikası hizmet maliyetlerinin yurt dışı 
örneklerine kıyasla düşük olarak hesaplanmasına yol 
açmaktadır. Bu durum araştırmamız ile hesaplanan 
maliyetler ve Medicare fiyatları karşılaştırıldığında açıkça 
görülmektedir. Fiyatı oluşturan sebeplerin ve sağlık 
sistemlerinin birbirinden farklı olması, SUT ve Madicare 
listelerindeki benzer tetkiklerin fiyatlarının uyumunun 
istatistiksel tartışılmasını olanaksız kılmaktadır.  Bu nedenle, 

Medicare sistemi fiyatları ile değil benzer ücrete sahip fiyat 
düzeyleri ile karşılaştırılmıştır. Türkiye’de uygulanan SUT 
listesinde patoloji tetkikleri için belirlenen düzeyler içinde 
aynı yerde olduğu halde maliyet açısından birbirinden 
çok farklı tetkiklerin bulunduğu dikkat çekicidir. Burada 
tetkiklerin gerçek maliyetleri ile ilişkilendirilecek şekilde 
iş yükünün değerlendirilmeden bu fiyatların belirlendiği 
ve yanlış sınıflandırıldığı anlaşılmaktadır. Birinci düzeyde 
kemik iliği biyopsisi ve imprint inceleme, benign sebepli 
ampütasyonlar maliyetlerinin çok altında ücretlendirilen 
tetkiklerdir. Medicare sisteminde kemik iliği biyopsisi 
üçüncü düzey içinde ücretlendirilmiştir. İmprint ve 
aspirasyonlar ise birinci ve ikinci düzey arasında bir fiyata 
sahiptir.  Benign sebepli ampütasyonlar ikinci düzey 
içinde yer almaktadır. SUT listesinde ikinci düzey içinde 
yer alan ve fazla emek ile özel boya gerektiren böbrek,  
karaciğer biyopsilerinin de medicare(14) içinde dördüncü 
düzeyden fiyatlandırıldığı görülmektedir (Tablo VI). 
Çalışmamızla SUT listesinde üçüncü ve dördüncü düzey 
patoloji tetkiklerine hiçbir şekilde maliyet karşılıkları ile 
ilişkili olacak bir fiyatlandırma uygulanmadığı açıkça 
ortaya konmuştur. Bu kapsama giren tetkikler genellikle 
tümör nedeniyle yapılan küçük veya büyük rezeksiyonları 
içermektedir. Bu tetkiklerin tanı ve doğru evrelendirme 
için layıkıyla yapılması gerekmektedir. Aksi halde kanser 
hastalarının ameliyat sonrası tedavilerinin eksik veya 
gereksiz fazla yapılmasına yol açacak, hastanın tedavisinin 
genel maliyetini arttıracak sonuçların ortaya çıkması 
kaçınılmaz olacaktır. 

Patoloji laboratuarında FTM sistemi kullanılarak yapılmış 
olan başka bir çalışma olmadığı için verilerimiz bu yönden 
karşılaştırılamamıştır. Ancak literatürde sağlık sektöründe 
farklı disiplinlerde FTM sistemi kullanılarak yapılmış 
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda da çalışmamıza 
benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin Bakhshayesh’in(15) 
1999 yılında yaptığı çalışmada biyokimya ve bakteriyoloji 
laboratuarında çalışılan bazı testlerin birim maliyetleri 
hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda hemoglobin testi için 
38,101 TL, kolesterol testi için 38,333 TL, diğer testler için 
186,479 TL birim maliyet bulunurken, aynı testlerin geleneksel 
sistem kullanılarak maliyet hesaplamaları yapıldığında, 
birim maliyetin 123,411 TL olduğu hesaplanmıştır. Benzer 
bir çalışma da Ağyar(4) tarafından 2006 yılında Üroloji 
bölümünde yapılmıştır. Çalışma sonucunda Nefrektomi 
Radikal ameliyatının satış fiyatı 732,72 TL iken, çalışma 
sonucunda 817,77 TL, Nefrolitotomi ameliyatının satış 
fiyatı 821,97 TL iken çalışma sonucunda maliyeti 1.175,44 
TL olarak bulunmuştur. Bununla birlikte bazı ameliyat 
maliyetleri satış fiyatlarının altında saptanmıştır. Örneğin, 
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Hipospadias proksimal ameliyatı satış fiyatı 622,51 TL iken, 
çalışma sonucunda maliyeti 340,91 TL olarak bulunmuştur. 
Kadın Doğum servisinde yapılan çalışmada ise sezaryenle 
doğum ve normal doğum maliyetleri geleneksel ve FTM 
sistemleri kullanılarak hesaplanmıştır (16). Sonuç olarak 
sezaryenle doğumda maliyet geleneksel sisteme göre 
722.321.674 TL, FTM sistemine göre de 642.768.600 TL 
olarak bulunmuştur. Sezaryenle doğumun satış fiyatı ise 
1.050.000.000 TL’dir. Normal doğumda ise geleneksel 
sisteme göre maliyet 316.940.558 TL, FTM sistemine göre 
de 371.305.700 TL olarak bulunmuştur. Normal doğumun 
satış fiyatı ise 590.000.000 TL’dir. Erkol ve Ağırbaş(1) 
tarafından 2010 yılında Kardiyo Vasküler Cerrahi servisinde 
yapılan çalışmada ise, Kardiyo Vasküler Cerrahi servisinde 
yapılan bazı ameliyatlar incelenmiştir. Bulunan sonuçlar 
SUT ve hastanenin fatura tutarları ile karşılaştırılmıştır. 
Çalışma sonucunda ise en büyük farkın Fallot Tetralojisi 
ameliyatında olduğu belirlenmiştir. SUT fiyatı 7.262,50 
TL, fatura tutarı 14.371 TL olan ameliyatın çalışma maliyet 
rakamı ise 20.035 TL olarak bulunmuştur. Bu çalışmalardan 
da görüldüğü gibi, sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin 
maliyetlerinin kullanılan maliyet hesaplama sistemlerine ve 
geri ödeme kurumlarının belirlediği fiyatlara göre farklılık 
göstermekte, FTM sistemi geleneksel sisteme göre daha 
ayrıntılı, gerçeğe yakın ve doğru sonuçlar vermektedir.            

Çalışmada elde edilen sonuçlardan da anlaşıldığı gibi SUT 
ile belirlenen Patoloji tetkik fiyatları ile bu tetkiklerin 
gerçek maliyetleri arasında önemli farklılıklar vardır.  Bu 
da göstermektedir ki maliyet analizi yapılmadan hizmet 
fiyatlarının belirlenmesi, olduğundan yüksek, ya da düşük 
fiyatlandırmaya yol açabilmektedir. Özellikle hastaneler, 
geri ödeme kurumlarının tek taraflı belirlediği fiyatların 
çok düşük olduğunu ve bu nedenle maliyetlerinin altında 
hizmet verdiklerini ve zarar ettiklerini ileri sürmektedirler. 
Fakat hastanelerin bu savlarını belgeleyen kanıtları ellerinde 
bulunmadığı için bu söylemler geri ödeme kurumlarının 
kararlarına yeterince etki etmemektedir. Çalışmamız 
sonucunda belirlenen maliyet sonuçlarının SUT fiyatlarının 
düzenlenmesinde yol gösterici rol oynayabileceği 
düşünülmektedir. SGK ve Türk Tabipleri Birliği gibi meslek 
örgütleri bu çalışmamızdakine benzer gerçek maliyeti 
gösteren kapsamlı maliyet çalışmalarının verilerinden 
yararlanmadan fiyatlandırma kuralları oluşturmuştur. 
Oysa hastanelerin maliyete yansıyan diğer giderlerinin de 
bu hesaplamalara katılması gerekmektedir. Bu çalışmada 
kullanılan yöntem, maliyete yansıyan tüm gider türlerini ve 
kademelerini ayrı tablo içinde belirleyebileceğimiz verileri 
ortaya koyduğundan, farklı kurumların kendi maliyetlerini 
hesaplayıp, hastane idaresi olarak bu maliyetleri azaltacak 
önlemleri de almalarına imkân verecek yol gösterici olarak 

kullanılabilecektir.  Bu nedenle çalışmanın bu sürece olumlu 
katkı yapacağı ve benzer çalışmaların farklı hastanelerde 
de yapılarak kurumlar arası maliyet farklılıklarının ortaya 
konmasına önderlik edeceği düşünülmektedir. Ayrıca 
FTM sistemi hastanelerdeki tanı ve tedavi süreçlerinin 
hem çalışanlar hem de yöneticiler tarafından daha farklı 
bir bakış açısıyla irdelenmesini sağlayacak bir yöntemdir.  
Sağlık personelinin hastanenin örgüt yapısı ve işleyişiyle 
ilgili farkındalıklarını artırmak için bu sistemin bütün 
hastanelerde uygulanması önerilmelidir. Çalışmamızda 
FTM sistemi kullanılarak elde edilen bu sonuçların, patoloji 
laboratuarı yöneticilerine finansal planlama, verimliliğin 
denetimi, kalite ve gerçekçi kaynak kullanımına katkı 
sağlaması ve maliyetlerin kontrol edilebilmesi için bir araç 
olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, patoloji tetkik 
maliyetlerinin belirlenmesine yönelik olarak,  Türkiye’de 
yapılan en kapsamlı çalışmadır.  Çalışma sonuçlarından, 
SGK ile sağlık kurumlarının faydalanması ve benzer 
çalışmaların diğer hastanelerde de yapılmasının, ülkemizde 
tanısal patolojik testlerin layık oldukları kaliteye ulaşmasına 
ve gerçek değeri ile sunulmasına önemli katkısı olacağını 
düşünmekteyiz. 
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