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Hastanelerde Tedavi İşlem Maliyet Analizi: Lomber
Diskektominin İşlem Maliyetleri, Fatura Bedelleri ve Teşhis 
İlişkili Gruplara Dayalı Maliyet Analizi Uygulaması

Cost Analysis of Treatment Transaction in Hospitals: Cost 
Analysis for Lomber Discectomy Based on Transaction Costs, 
Billing Charges & Diagnostic Related Groups

Bu çalışmanın amacı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen
lomber diskektomi işlem maliyetlerini tedavi protokollerine göre belirlemek, bu işlem için ilgili hastane
tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi için gönderilen ortalama fatura fiyatlarını hesaplamak ve
lomber diskektomi işlemi yapılan yatan hastaların TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) sistemindeki ortalama bağıl
fiyatlarına göre TİG fatura değerlerini hesaplamaktır. Bu hesaplamalara göre gerçek işlem maliyeti, TİG işlem
fiyatı, ortalama hizmet aktivite tutarı ve ortalama fatura tutarı arasında kıyaslamanın yapılması amaçlanmaktadır.
Araştırma tam ve fiili maliyetlendirme esas alınarak tedavi protokollerine göre yapılmıştır. Araştırmada T.C.
Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastenesinin 2013 yılına ait verileri esas alınmıştır.
Araştırmada kullanılan faturalarda paket fiyat yerine, fiili gerçekleşen fatura tutarları kullanılmıştır. TİG’e
ilişkin veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TİG Daire Başkanlığı’nden elde
edilmiştir. Araştırma sonucunda; tedavi protokollerine ait gerçek işlem maliyetleri - TİG işlem tutarları – fatura
tutarları arasında farklılıkların olduğu saptanmıştır.

The purpose of this study is to determine the costs of the lomber discectomy operations performed in Ankara
Numune Training and Research Hospital in 2013 in accordance with the treatment protocols; to calculate
the average billing rates that have been sent for payment of this operation (lomber discectomy) to the Social
Security Organization by the related hospital and to calculate (Diagnosis Related Groups) DRG invoice in
accordance with the value which is based on the average relative rates made by the patients of the DRG
system. Through these calculations, it is aimed to make a comparison among the actual transaction costs, DRG
transaction price, the average service activity amount and the average bill amount. This study was carried out
on a full and actual costing based on treatment protocols. In this study, data set for 2013 was obtained from
related hospital. The actual bill amount instead of the package prices in bills was used in this study. Data
regarding the DRG was obtained DRG Department in Ministry of Health. As a result of the research, that there
were differences between the actual transaction costs of the treatment protocols - DRG transaction amounts
and the amount in the billing invoice according to treatment processes.
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