


AMAÇ

 Sağlık Tesislerinin Mali durumunu yakından izlemek

 Doğru ve güvenilir bilgilerle Planlama yapma ihtiyacı

 Karar vericilere tesis hakkında güncel mali verileri ulaştırma ihtiyacı

 Hesap verilebilir şeffaf mali yönetim oluşturma ihtiyacı

 Denetim Kurumlarına zamanında ve doğru veri aktarımını sağlama



Performansa dayalı ek ödemeler ayın 13’üne kadar

tahakkuklaştırılıp muhasebe birimine ulaştırılıyor mu?

 Kontroller Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) üzerinden Yardımcı Defterde

740.08.02 “Sabit Dışı Ek Ödeme” kodu ile ilgili kayıt tarihine bakılarak kontrol

sağlanmalıdır.

KRİTER-1

 Ek Ödemelerde yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçilerek sağlık hizmeti üreten

personelin ödemelerini düzenli şekilde almasını sağlamak

 Gecikme yaşayan tesislerini yakın takibe alarak düzeltici tedbirler alınmasını sağlamak

AMAÇ

KONTROL



SORU: Performansa dayalı ek ödemeler ayın 13’üne kadar tahakkuklaştırılıp muhasebe 

birimine ulaştırılıyor mu?
Performansa dayalı ek ödemelerin Tahakkuklaştırılması

KRİTER-1
KONTROL



Nöbet, icap ve fazla mesai ücretleri en geç ayın 15’ine

kadar tahakkuklaştırılıp muhasebe birimine ulaştırılıyor

mu?

KRİTER-2

 Nöbet, icap ve fazla mesai gibi ücretlerin düzenli ödenmesinde yaşanabilecek

gecikmelerin önüne geçilerek bu hizmeti veren personelin mağduriyetini önlemek.

 Gecikme yaşayan tesislerini yakın takibe alarak düzeltici tedbirler alınmasını sağlamak

AMAÇ

 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) / İlgili Sağlık Tesisi / Yardımcı Defter üzerinden
740.02.01.05 “Ek Çalışma Karşılıkları (Nöbet ve İcap Ücretleri)” ile 740.03.01.05
“Sözleşmeli Personel Ek Çalışma Karşılıkları” hesap kodu muhasebeleştirme kontrolleri
yapılır.

KONTROL



SORU: Nöbet, icap ve fazla mesai ücretleri en geç ayın 15’ine kadar tahakkuklaştırılıp 

muhasebe birimine ulaştırılıyor mu?
Nöbet ve İcap ödemelerinin Tahakkuklaştırılması

KRİTER-2
KONTROL



Hizmet alım tahakkuk kayıtları her ayın 5’ine kadar

muhasebe birimine gönderiliyor mu?

Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) / İlgili Sağlık Tesisi / Yardımcı Defter üzerinden;

 740.06.06 “Yemek Hizmeti Alım Giderleri”

 740.06.10 “Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri”

 740.06.11 “Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri”

 740.06.23 “Diş Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri”

 740.06.21 “Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri”

Hesap kodu muhasebeleştirme kontrolleri yapılmalır.

KRİTER-3

AMAÇ

KONTROL

 SGK Ödenekleri planlanırken ilgili ayın hizmet ödemelerinin hesaplamasında
kullanılacak verilerin düzenli şekilde girilmesini sağlamak.



SORU: Hizmet alım tahakkuk kayıtları her ayın 5’ine kadar muhasebe birimine 

gönderiliyor mu?
Hizmet Alımları Tahakkukları

KRİTER-3
KONTROL



21/f ve 22/d yöntemiyle yapılan doğrudan teminlerin

onayları Analitik Bütçe Sistemi üzerinden alınıyor mu?

 21/f ve 22/d yöntemiyle yapılan doğrudan teminlerin onayları Analitik Bütçe Sistemi
üzerinden alınmalıdır.

 Mal alımlarında; MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) girişleri ile Analitik Bütçe
Sistemine onayların birbirini tutması gerekmektedir.

 Hizmet alımlarında ve yapım işlerinde dosya bazlı kontroller yapılmalıdır.

KRİTER-4

AMAÇ

 Analitik Bütçe Sisteminden 21/f ve 22/d doğrudan teminlerin onaylarının alınmasıyla
hem satın alma evrakı için referans numarası oluşturulması ve bu satın alma
yöntemlerinde bütçe kontrolü sağlanması

KONTROL



Doğrudan Temin Alımları

KRİTER-4
KONTROL



SORU: 21/f ve 22/d yöntemiyle yapılan doğrudan teminlerin limit takipleri ve 

kısıtlamaları yapılıyor mu?

 21/f ve 22/d yöntemiyle yapılan doğrudan teminlerin limit takipleri ve kısıtlamaları

yapılmalıdır.

 Sağlık tesislerinde doğrudan teminle yapılan alım yöntemlerinde 4734 Sayılı Kanun’a

uygun bir şekilde takip ve kontrolü yapılmalı, %10 doğrudan temin limit takibinin

yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

 Analitik Bütçe Sisteminden doğrudan temin limitleri düzenli olarak takip edilmelidir.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: 21/f ve 22/d yöntemiyle yapılan doğrudan teminlerin limit takipleri ve 

kısıtlamaları yapılıyor mu?
Doğrudan Temin Alımları

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Alacak takipleri düzenli olarak yapılıyor mu? Tahsil edilemeyen alacaklar ile 

ilgili yasal takip başlatılmış mı?

 Alacak takipleri düzenli olarak yapılmalı ve tahsil edilemeyen alacaklar ile ilgili yasal

takip başlatılmalıdır.

 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) içerisindeki alacak kayıtlarının incelenerek

vadesi geçmiş alacakların yasal takibinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

 Alacak kayıtlarının incelenerek vadesi geçmiş alacaklar için alacak takibi başlatılmalı

ve yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi sağlanmalıdır.

 6183 SayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 37. maddesinde;

 Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir.

 ‘‘Hususi Kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacakları Maliye

Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde

ödenir.’’ hükmü yer almaktadır.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Alacak takipleri düzenli olarak yapılıyor mu? Tahsil edilemeyen alacaklar ile 

ilgili yasal takip başlatılmış mı?

 6102 Sayılı TTK’nun 1530 Maddesinin 4. fıkrasında;

 Sözleşmede ödeme günü veya süresi belirtilmemişse veya belirtilen süre beşinci

fıkraya aykırı ise, borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda ihtara gerek kalmaksızın

mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak kazanır.

• a) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip

eden otuz günlük sürenin sonunda.

• b) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse mal veya

hizmetin teslim alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda.

• c) Borçlu faturayı veya eş değer ödeme talebini mal veya hizmetin tesliminden

önce almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini takip eden otuz günlük sürenin

sonunda.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Alacak takipleri düzenli olarak yapılıyor mu? Tahsil edilemeyen alacaklar ile 

ilgili yasal takip başlatılmış mı?
Alacakların Takibi

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Alacak takipleri düzenli olarak yapılıyor mu? Tahsil edilemeyen alacaklar ile 

ilgili yasal takip başlatılmış mı?
Alacakların Takibi

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: SGK tarafından ilaç ve malzeme kesintilerinin takibi yapılıyor mu?

SGK tarafından yapılan ilaç ve malzeme kesintilerinin

hastanede yapılan hangi yanlış uygulamalardan

kaynaklandığının tespiti yapılarak gerekli iyileştirme

çalışmaları yapılmalıdır.

SGK kesinti listeleri Bakanlık tarafından Analitik

Bütçe Sistemine yüklenmektedir.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: SGK tarafından ilaç ve malzeme kesintilerinin takibi yapılıyor mu?
SGK İlaç ve Malzeme Kesinti Takibi

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Temlikler ve icra takibi yapılıyor mu?

Temliklerin Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) üzerinden ilgili

firmalara ödemesi ve takibinde;

Temlik eden ve edilen firmaların gereken borç

sorgulamalarının yapılması sağlandıktan sonra hak edişinin ödemesi

yapılmalıdır.

Firma icra takiplerinin hassasiyetle takip edilmesi ve üzerinde icra

olan firmaların ödemelerinde kaynaktan kesinti yapılarak ilgili İcra

Dairelerine ödenmesi gerekmektedir.

Sağlık tesislerinde Temlik ve İcralara yönelik dosyalar üzerinden

inceleme yapılmalıdır.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Kişi ve iş avansları takip ediliyor mu?

Sağlık tesislerinin açmış olduğu personel ve iş avanslarındaki (3

Aylık) yasal sınırı takip etmesi ve bu konuda hassasiyetin

sağlanması gerekmektedir.

 Avansların 1 aylık süreleri aşmamasının kontrolü sağlanmalıdır.

 İş avanslarındaki yasal sınıra ve yıl sonu dönem kapatmalarda da

bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Kişi ve iş avansları takip ediliyor mu?
Kişi ve İş Avansları Takibi

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: TDMS Ön Muhasebe Modülünden evrak girişi yapıldıktan sonra ıslak imzalı 

evraklar 3 iş günü içerisinde muhasebe birimine teslim ediliyor mu?

TDMS Ön Muhasebe Modülünden evrak girişi yapıldıktan sonra

ıslak imzalı evraklar 3 iş günü içerisinde muhasebe birimine teslim

edilmelidir.

 TDMS ön muhasebe programından gerçek fiş onayı verilen

evrakların hastanede bekletilmeden Muhasebe Saymanlığına

iletilmesi gerekmektedir. Böylelikle ödemelerin zamanında

yapılması sağlanacak ve oluşabilecek gecikmeler önlenmiş

olacaktır.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: TDMS Ön Muhasebe Modülünden evrak girişi yapıldıktan sonra ıslak imzalı 

evraklar 3 iş günü içerisinde muhasebe birimine teslim ediliyor mu?
Ön Muhasebe Evraklarının Teslimi

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: TDMS Ön Muhasebe Modülüne ödemeye esas belgeler taratılıp yükleniyor mu?

TDMS Ön Muhasebe Modülüne ödemeye esas belgeler taratılıp

yüklenmelidir.

 TDMS’ye eksik belge girişinin engellenmesi ve ödemeye esas

kanıtlayıcı belgelerin sisteme düzgün ve usulüne uygun bir

şekilde yüklenmesi gerekmektedir.

 Ön Muhasebe Modülüne girilen fişler kontrol edilmelidir.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: TDMS Ön Muhasebe Modülüne ödemeye esas belgeler taratılıp yükleniyor mu?
Ön Muhasebe Evraklarının Yüklenmesi

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Belirli bir süreye bağlanan sözleşmeler için yapılan taahhütler takip ediliyor mu?

Belirli bir süreye bağlanan sözleşmeler için yapılan taahhütler

takip edilmelidir.

Sağlık tesislerinde taahhütlerin takibinin yapılabildiği bir sistemin

bulunup bulunmadığı takip edilmelidir.

 Sağlık tesislerinin yapılan hak ediş ödemelerinde sözleşme

bedelinin aşılmaması konusunda gereken tedbirler alınmalıdır.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Vezne kontrolleri periyodik olarak yapılıyor mu?

Vezne kontrolleri periyodik olarak yapılmalıdır.

SBYS’de yapılan girişler alındı belgeleri ile uyum olmalı ve

bunların TDMS’ye aktarımı düzenli bir şekilde kanuni süreler

içinde Muhasebe Yetkilisi Mutemeti tarafından yapılmalıdır.

Hastane veznelerinde oluşabilecek zarar ve açıklar takip edilerek

ödemelerin kontrol altında tutulması gerekmektedir.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: İhale Komisyonlarında üyeler zamanında görevlendiriliyor mu?

Komisyon üyelerine 4734 sayılı kanunda belirtilen süre içerisinde ihale dokümanları teslim 

ediliyor mu?

 İhale Komisyonlarında üyeler zamanında görevlendirilmeli,

Komisyon üyelerine 4734 sayılı kanunda belirtilen süre içerisinde

ihale dokümanları teslim edilmelidir.

 İhale Komisyon üyelerine dosya üzerinde gerekli incelemeyi

yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer

örneği, ilan veya daveti izleyen 3(üç) gün içinde verilir.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ve iş artışı ve iş eksilişi öngörülen ihalelere 

ait sözleşmelerde iş artışı veya iş eksilişi yapılması durumunda %’lik orana riayet edilmiş 

mi? Ayrıca bu işlemlere ilişkin EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) kayıtları 

düzgün tutulmuş mu?

4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ve iş artışı ve iş eksilişi

öngörülen ihalelere ait sözleşmelerde iş artışı veya iş eksilişi

yapılması durumunda %’lik orana riayet edilmeli ve bu işlemlere

ilişkin EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) kayıtları

düzgün tutulmalıdır.

 İş artışı ve iş azalışında belirlenen en üst oran genel itibari ile

%20’dir ve yapılan ihale çeşidine göre değişmektedir.

Yapılan ve iş artışı ve iş eksilişleri EKAP (Elektronik Kamu

Alımları Platformu) sistemine girilmelidir.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Sağlık tesislerinde yönetimin uygun gördüğü bazı ameliyat ve girişimsel işlemler 

için maliyet analizi yapılıyor mu? (A ve B grubu hastaneler için değerlendirilecektir.)

Sağlık tesisleri yönetimi tarafından uygun görülen ameliyat ve

girişimsel işlemler için; bu ameliyatlar ve girişimsel işlemlerde

kullanılan malzeme ve sarfların giderleri ve miktarları aylık olarak

takip edilmeli ve maliyet analizi yapılmalıdır.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Döner sermaye kaynaklı satınalma, devir, hibe vb. giriş işlem TİF’leri en geç 10 

gün içerisinde muhasebeleştiriliyor mu?

Satınalma yöntemi ile edinilen taşınırlar için düzenlenen muayene

kabul işlemi tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde, taşınır

işlem fişi (TİF) ve muhasebe işlem fişi (MİF) düzenlenmiş

olmalıdır.

Ayrıca çıkış, devir, hurda gibi yıl içinde yapılmış olan tüm işlem

TİF’lerinin, mali yıl sona ermeden saymanlıklara bildiriminin

yapılmış olması gerekmektedir.

Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin

gönderilen taşınır işlem fişlerini ilgili hesaplara kaydetmek

zorundadır.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Döner sermaye kaynaklı satınalma, devir, hibe vb. giriş işlem TİF’leri en geç 10 

gün içerisinde muhasebeleştiriliyor mu?

Son yapılan 5 işlem ve örneklem usulü seçilen geçmişe dönük 5

işleme ait fatura, muayene kabul tutanağı, taşınır işlem fişi ve

ödeme emri belgesi tarihlerinin uygunluğu kontrol edilir.

Ayrıca; TDMS / Karar Destek Raporları / Performans Tabloları /

Taşınır ve Hizmet Muhasebeleştirme Gün Süresi ekranından,

taşınır muhasebeleştirme gün süresinin 10 günün altında olup

olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Döner sermaye kaynaklı satınalma, devir, hibe vb. giriş işlem TİF’leri en geç 10 

gün içerisinde muhasebeleştiriliyor mu?
Taşınır İşlem Fişi Muhasebeleştirilmesi

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Sağlık tesisinde faturaların ve gelirlerin takibi ve analizi uygun olarak yapılıyor 

mu?
 SBYS sistemi üzerinden kesilmeyen/kesilemeyen fatura tutarları branş

bazında aylık olarak takip edilmelidir.

 SBYS sistemi üzerinden kesilen fatura tutarları branş bazında aylık olarak

takip edilmelidir.

 Yönetim tarafından klinik bazında en yüksek ve en düşük hizmet

tutar/fatura tutarı olan hasta dosyalarının 10 tanesi seçilerek, faturalandırma

esasları açısından uygunluk durumu incelenmelidir. Kliniklerde

faturalandırma ile ilgili bir sorun tespit edilmişse gerekli iyileştirme

çalışmaları başlatılmalıdır.

 Analiz sonuçları yönetim tarafından SBYS’de oluşturulacak ‘‘Yönetici

Takip Ekranı’’ ile takip edilmelidir.

 Gözlemciler, SBYS’de ‘‘Yönetici Takip Ekranı’’nın oluşturulup

oluşturulmadığını, aylık olarak verilerin takip edilip edilmediğini

değerlendirmelidir.

MUHASEBE VE BÜTÇE UYGULAMALARI



SORU: Sağlık tesisinde faturaların ve gelirlerin takibi ve analizi uygun olarak yapılıyor 

mu?
YÖNETİCİ TAKİP EKRANI

Kesilen – Kesilmeyen/Kesilemeyen Fatura Tutarları

GENEL DEĞERLENDİRME



SORU: Sağlık tesisinde faturaların ve gelirlerin takibi ve analizi uygun olarak yapılıyor 

mu?

Tahsil edilemeyen fatura tutarlarının hangi kurumlara ait olduğu

aylık olarak takip edilmeli ve bu sorunun nedenleri ve çözümlerine

yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

YÖNETİCİ TAKİP EKRANI

Tahsil Edilemeyen Fatura Tutarları

GENEL DEĞERLENDİRME



SORU: Sağlık tesisinde faturaların ve gelirlerin takibi ve analizi uygun olarak yapılıyor 

mu?

 Sağlık tesisinde yerleşim mekanına (merkez bina, ek bina, semt

poliklinikleri, TRSM vb.) göre kesilen faturaların aylık takibi

yapılmalı (Ek yerleşim mekanı olan sağlık tesislerinde

değerlendirilecektir), yapılıp yapılmadığı ise gözlemci tarafından

değerlendirilmelidir.
YÖNETİCİ TAKİP EKRANI

Yerleşim Mekanları Fatura Tutarları

GENEL DEĞERLENDİRME



SORU: Sağlık tesisinde faturaların ve gelirlerin takibi ve analizi uygun olarak yapılıyor 

mu?

 Sağlık tesisinde ayaktan ve yatan hasta gelirlerinin takibi (klinik,

yoğun bakım, acil servis vb.) aylık olarak yapılmalıdır.

YÖNETİCİ TAKİP EKRANI

Ayaktan ve Yatan Hasta Gelir Takibi 

GENEL DEĞERLENDİRME



TEŞEKKÜR EDERİM


