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Hastanelerde Ekonomik Katma 
Değer (EVA) Yöntemine 
Göre Finansal Performansın 
Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane 
Örneği

Özet

Bu çalışmada hastanelerin finansal performansını ölçmede sektöre göre yeni bir 
yöntem olan EVA yöntemi ele alınmıştır. Yönteme göre hastanelerin yarattıkları kat-
ma değerin ne olabileceği analiz edilmiştir. Çalışmada, EVA yönteminin en iyi uy-
gulanabileceği şartlara sahip olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ.’nin 
1998-2003 yılları arasındaki faaliyet dönemleri ele alınmıştır. Bu amaçla, EVA ve fir-
ma değeri hesabı için tasarlanan bir analiz programı kullanılmıştır. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre Acıbadem Sağlık Grubu, 2001 yılı hariç diğer yıllarda ekono-
mik katma değer yaratmıştır. Çalışmadaki diğer bir boyut, elde edilen EVA sonuç-
larının firma değerini etkilemesi muhtemel değer yaratan unsurlar ile korelasyon 
analizine tabi tutulmasıdır. Sonuçlara göre EVA değerinin en güçlü olarak Yatırılan 
Sermayenin Getirisi (ROIC)  ile pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkisi vardır (r=0.766; 
p<0.01). 

Anahtar Kelimeler: Değere dayalı yönetim, ekonomik katma değer, finansal per-
formans, hastaneler.

Evaluation of Financial Performance by 

Economic Value Added (EVA) Method in 

Hospitals: The Example of  A Private Hospital
Abstract

In this study the method of EVA, which is relatively new approach for health care 
sector, was used to measure financial performance of the hospitals. The likely amo-
unt of value that was created by the hospitals was analysed according to the this 
approach. In this study it was determined that Acıbadem Health Services and Tra-
de Cooperation had the best conditions to perform EVA method, and the terms bet-
ween 1998 and 2003 were selected to be analysed. For this purpose, an analysis 
program created for EVA and firm value calculations was used. According the re-
sults of the study Acıbadem Health Group created add values in selected years ex-
cept the year of 2001. Another aspect of the study was to analyse correlation betwe-
en value drivers that are likely to affect financial performances as well as firm value 
and EVA results. According to the results, the value of EVA had the strongest and 
positive statistically significant relationship with Return on Invested Capital (ROIC) 
(r=0.766 ; p < 0.01).
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