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Özet 
İşyerlerinde performansa dayalı ücretlendirme (PDÜ) uygulaması 20. yüzyılın başlarında 

Frederick W. Taylor’un öncülük ettiği ‘bilimsel yönetim’ akımı içinden doğmuştur. Özel kesim 
işyerlerinde seri üretim koşullarında üretim maksimizasyonu amaçlı ve çalışanların maddi 
özendiriciler yoluyla üretkenliğinin arttırılabileceği varsayımı ile uygulanma alanı bulmuş, 
ancak çalışma ilişkileri açısından çeşitli sorunlara yol açmıştır. PDÜ, resmi adıyla 
‘Performansa dayalı ek ödeme sistemi’ olarak 2004 yılından bu yana Türk kamu kesiminin 
sağlık hizmeti sunan birimlerinde uygulanmaktadır. PDÜ’nün yaygınlaşması olasılığı yüksektir 
ve özgün anlam ve biçiminden farklı olarak kamu kesiminde ve mal üretimi yerine hizmet 
üretimi alanında uygulanmaktadır. Bu çalışma, sıklıkla yapılandan farklı olarak, uygulamanın 
amaçlanan fiziki sonuçları (üretim, üretkenlik ve kalite artışı vb.) yerine kamu etiği açısından 
değerlendirme yapmaktadır. Yönetim birimleri, çalışanlar ve meslek kurumları üyeleriyle 
yapılan mülakat ve gözlemler ve genel değerlendirme sonucunda PDÜ’nün kamu etik anlayışı, 
belirlenmiş etik ilkeleri ve özellikle doğurduğu etik ikilemler nedeniyle sorunlar yarattığı öne 
sürülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Performansa dayalı ücretlendirme, Türk kamu sağlık kesimi, kamu etiği. 

1. Giriş 
Son otuz yıl içerisinde kamu yönetimi ve iş yönetimi alanları arasındaki 

çizginin belirsizleşmesi ile birlikte, özel sektöre özgü ve ‘(neo)-Taylorist’ olarak 
tanımlanabilecek kimi yöntem ve tekniklerin, etkin ve verimli bir kamu yönetimi 
işleyişi sağlayacağı savıyla, kamu örgütlerinde uygulanması gündeme gelmiştir. 
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Bunlardan bir tanesi de özü itibarıyla yirminci yüzyılın başlarında ‘bilimsel 
yönetim akımı’ içinden doğan ‘performansa dayalı ücretlendirme’ (PDÜ) 
yöntemidir. Genel olarak ‘performans yönetimi’ üst başlığı altında bir yönetsel 
teknik olarak kabul edilen bu uygulama bir çalışana normal ödemesine ek olarak 
yaptığı fazladan işler (performans) karşılığında bu işlerin miktarıyla orantılı para 
ödemesi yapılmasını öngörmektedir. Bu yöntem Türk kamu yönetimi sisteminde 
henüz yaygın olmamakla birlikte yaklaşık on yıldır sağlık kesiminde 
uygulanmaktadır. 

PDÜ yöntemi, benzer (neo) Taylorist teknik ve uygulamaların çoğunda da 
gözlemlenebileceği gibi, uygulanması için sunulan gerekçelerdeki hedeflere erişip 
erişmedikleri üzerinden ele alınmakta ve incelenmektedir. Diğer bir deyişle, 
uygulama amaç ve gerekçeleri kıstas olarak alınmakta ve sonuçlar bu kıstaslara 
göre değerlendirilmektedir. Bu amaç ve gerekçeler de esas olarak kamu hizmeti ve 
kamu örgütlerinde ‘verimlilik’ ve ‘etkililik’ artışı gibi niceliksel (ölçülebilir, 
metrik) özelliklere dayandıkları için bu amaçlar dışındaki olası diğer etkileri ile 
ilgili değerlendirmeler çok sık görülmemektedir.  

PDÜ sisteminin etkililiği ve amaçların gerçekleşme oranları dışında, 
özellikle, çalışma etiği ve kamu etiği konularında olası sonuçlarının 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu yönetiminin ‘etik çerçeve’ içinde 
işlerliğini sağlamak ve hizmetlerin sunumunun kamu etik anlayış ve kodlarıyla 
uyumlu bir biçimde yapılmasının önemi çok açıktır. Bu konu, en azından, nicel 
sonuçlar kadar önemli ve daha çok nitel unsurlar içeren bir çözümleme ve 
tartışmayı gerekli kılmaktadır. 

 Bu çalışma, PDÜ sisteminin Türkiye’deki uygulamalarından kamu sağlık 
sektörü özelindeki deneyimin genel olarak etik ve kamu çalışma etiği açısından bir 
değerlendirmesini yaparak gelecekte benzer uygulamaların kamu kesiminde 
giderek artma olasılığı karşısında görülmesi olası bazı konu ve uygulama 
sorunlarını incelemekte ve tartışmaktadır. Çalışma kapsamında uygulamaya tabi 
hekimlerle doğrudan yapılan mülakatlar ve meslek örgütlerinin ve çeşitli tıp 
derneklerinin yayınladıkları raporlar ile resmi istatistikler değerlendirilmiş ve 
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun hazırladığı kamu yönetiminde 
‘Etik Davranış İlkeleri’ tartışmada dikkate alınmıştır. 

Bu anlamıyla çalışma söz konusu uygulamanın amaç-sonuç üzerinden giden 
bir değerlendirmesinden daha çok, genel olarak kamu çalışma etiği ve özel olarak 
kamu çalışanlarının uygulama nedeniyle karşılaşmaları olası ‘etik ikilemler’ in 
saptanması ve tartışılmasını hedeflemektedir. Yaşanması olası bu etik ikilemlerin 
özellikle Türk kamu yönetimi sisteminde geçerli etik davranış ilke ve kodlarıyla 
uyumsuzluklarının altı çizilmektedir. Sağlık hizmetlerini etik bir çerçeve içinde 
sunmak ve çalışanları etik ikilemlerle ‘karşı karşıya’ bırakmamak gerekliliği 
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vurgusu yapılarak, ikilemleri ortadan kaldırmanın idarenin etkililik ve verimliliği 
sağlamak kadar önemli bir görevi olduğu görüşü savunulacaktır. 

2. (Neo) Taylorist bir uygulama olarak PDÜ pratiği ve etik ilişkisi 
Günümüzde uygulandığı biçimiyle PDÜ yönteminin kökleri (günümüz örgüt 

ve çalışma pratiklerinin birçoğunda olduğu gibi) geçtiğimiz yüzyılın başında 
egemen olan uygulamalar ve ilişkili kuramlarda bulunabilir. Esas olarak PDÜ, 
F.W. Taylor’un ‘bilimsel yönetim’ akımı içinden doğmuştur. Taylor’un genel 
felsefesi ile uyumlu olmakla birlikte, uygulamayı asıl geliştiren kişi ‘bilimsel 
yönetim’ akımının içinde yer alan ve Taylor’un bir dönem çalışma arkadaşı olan 
Henry Gantt’dır. Taylor ve ‘bilimsel yönetim’ akımının birçok önemli ismi gibi 
Amerikan Makina Mühendisleri Derneği (ASME) üyesi olan Gantt, günümüzde 
daha çok 1910‘lu yıllarda geliştirdiği ‘Gantt Şeması’ ile anılmaktadır. Gantt 
Şeması aslında PDÜ yönteminin temelini oluşturmaktadır. Bu şemada örgüt 
çalışanlarının kendilerinden beklenen görevleri normalde bitirmeleri gereken 
süreler bir takvim üzerinden gösterilmektedir. Böylece bir çalışanın görevini tam 
zamanında, zamanından önce veya sonra tamamladığı bilgisi kolaylıkla 
izlenmektedir. Bu yöntem Taylor’un da düşünsel olarak vurguladığı ve yönetim 
deneyimlerinde kullandığı ‘görev ve ödül’ (=‘task and bonus idea’) sisteminin 
önemli bir parçasıdır. Bu uygulamaya göre görevini beklenen süreden daha kısa 
zamanda bitiren işçiye normal ücretinin yüzde yirmisi ile ellisi arasında değişen 
oranda fazladan para ödemesi yapılmaktaydı. 

Gantt’ın çalıştığı örgüt için uyguladığı bu şemada yatay sıralamada sol 
tarafta isimleri yazılı olan işçilerin hem çabuk bitirdikleri işler için kazandıkları 
ödül ücretler hem de kırmızı renkle gösterilen ‘yavaş’ oldukları için ‘kaçırdıkları’ 
para miktarları belirtilmektedir. 

Gantt’ın uyguladığı anlamda PDÜ sisteminde işin niceliği yanında 
kalitesinin de ödüllendirme için bir ölçüt olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bunun, 
büyük bir olasılıkla, daha çok para kazanma güdüsüyle beklenenden çok miktarda 
üretim yapılmasının üretilen malın standartların dışında kalması ve böylece 
niceliğe önem verilirken niteliğin yitirilmesi kaygısıyla geliştirildiğini 
düşünebiliriz.  

Gantt bu yöntemi sadece işçiler için değil, yöneticiler için de uygulamıştır. 
Yöneticiler için yaptığı uygulamada ödüller bu kişilerin bitirdikleri işler için değil, 
kendilerine bağlı olarak çalışan işçilerin üretkenliğini arttırmak için yaptıkları 
‘güdüleme başarısı’ na göre verilmekteydi. 

Yöneticilerin bilimsel yönetim akımının “bilimsel” yöntemlerini kullanarak 
saptadığı bir görevin ‘normal’ bitirme süresinden daha kısa zamanda bitirilen işler 
için standart ücrete ek  olarak  para  ödenmesine  dayalı  bu  sistemin üretkenliği  
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belirli bir ölçüde arttırmakla birlikte, zaman içinde çalışanların ve özellikle 
sendikaların tepkisiyle karşılaştığı bilinmektedir. Bu tepkilerin genel olarak iki 
nedeni bulunmaktadır; normal iş bitirilme zamanının belirlenmesinde çalışanların 
inisiyatiflerinin hemen hemen hiç olmaması ve özellikle kolektif üretim 
sistemlerinde daha çok gelir elde etmek için daha çok çalışma isteğinin çalışanlar 
arasında rekabeti arttırarak dayanışma duygusunu zayıflatması. 

Bilimsel yönetimin bir parçası olarak PDÜ sisteminin ardında yatan temel 
felsefe, genel olarak Taylorizm felsefesiyle uyumludur. Buna göre, insan unsuru 
ile ilgili olarak bir iş yerinde üretkenliği arttırmanın temel yöntemi maddi 
özendiriciler ve özellikle para ödülleridir. Bireysel olarak maddi çıkarlarını her 
zaman ön planda tutan çalışanlar fazladan harcayacakları emeklerinin karşılığında 
normalde alacakları ücretten daha fazla gelir elde edeceklerini gördükleri zaman 
üretkenliklerini arttırmak için çaba gösterecekler, bunun doğal sonucu olarak da 
işyerinin toplam üretim miktarı artacaktır. Bilindiği üzere, Taylorizmin içinden 
doğduğu kapitalizmin bu dönemi teknolojik devrimler sayesinde üretkenliğin çok 
arttığı, genişleyen ve doymamış pazarlarla da karlılığın yükseldiği ve pazar 
mallarının üretilmesi sürecinin neredeyse ‘ne üretilirse satılabildiği’ ve karlılığın 
yüksek olduğu bir ‘kitle üretimi’ dönemine karşılık gelmektedir. İşyerlerinde 
amaçlanan öncelikli konu verimliliğin ve üretkenliğin fiziksel sınırlar içinde olası 
en yüksek düzeye ulaştırılmasıdır. Bu amacın ana yöntemlerinden birisi olan PDÜ, 
faydacılık (=utilitarianism) düşüncesinin bir uzantısı olarak çoğunlukla bireysel 
maddi çıkarını kollayan insan tasarımı üzerine kurulu ve çalışanı ‘para yoluyla 
güdüleme’ yönteminin hem bir aracı hem de sonucudur. 

Gelişen zaman içinde Henry Ford’un 1913 yılında üretim hattını geliştirip 
kullanmasıyla birlikte işyerlerinde PDÜ sisteminin uygulanması güçleşmiştir. 
Kolektif üretim birimlerinde aşamaların ve çalışanların birbirlerine bağımlı olarak 
iş gördükleri ortamlarda bu biçimdeki bireysel özendiricinin amaçlanan sonucu 
üretmesi oldukça zordur ve uygulanması çok da gerekli değildir. Üretim bandının 
olduğu yerlerde birim zamanda üretilen ürün miktarı esas olarak bandın hızıyla 
ilgilidir ve hızı ayarlayan yönetim olduğuna göre fazladan bir maddi özendirici 
uygulamak çok da anlamlı olmamaktadır. Günlük üretim performansını arttırarak 
daha çok para kazanmak isteyen çalışanlar ancak mesai arkadaşlarının da bu yolu 
tercih etmeleri durumunda bunu gerçekleştirebilirler. PDÜ sistemi özünde standart 
kitle üretim ortamlarında ve birbirinden bağımsız ve otonom çalışan iş görenler 
için uygun bireysel bir özendiricidir. 

PDÜ uygulamasının bilimsel yönetim akımı içinde geliştirilmesi bir ‘üretim 
mühendisliği’ konusudur. Çoğu mühendislik pratiği gibi bu uygulama da ‘sayısal’ 
(niceliksel) ve ‘ölçme’ (metrik) esaslıdır. Belirttiğimiz gibi, temel amacın ‘daha 
çok üretmek’ olduğu bir dönemde geliştirilmiş olması kendi içinde bir tutarlılık 
göstermektedir. Çalışanı büyük bir üretim makinasının mekanik parçalarından 
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birisi olarak gören bu mühendisliğin, konunun örneğin iş etiği gibi ‘maddi 
olmayan’ yönleriyle çok fazla ilgilenmediğini söyleyebiliriz. Önemli olan 
maksimum verim ve üretkenliğin sağlanmasıdır ve bireysel üretim esaslı işyerinde 
bu yöntem ‘metrik’ olarak yarar sağlamaktadır. Bilimsel yönetim akımının yoğun 
olarak uygulandığı dönemde PDÜ nün işçiler arasındaki rekabeti arttırarak 
dayanışmanın azalmasına yol açtığı yolundaki (sendikal) şikâyetler iş yeri 
sahipleri için uygulamanın olumlu bir ‘yan ürünü’ olarak görülmüştür. Çalışanların 
birbirleriyle bu uygulama nedeniyle girdikleri rekabet ve bireysel çıkarların 
kovalanması, sonuç olarak sermaye açısından kapitalist toplumsal düzenin temel 
yapısıyla uyumludur. 

Günümüzdeki biçimiyle PDÜ uygulaması söz edilen mühendislik 
özellikleriyle Taylorist kökenlerinden esas olarak büyük bir farklılık 
göstermemektedir. Bu anlamda uygulamayı ‘neo-Taylorist’ olarak nitelendirmek 
yerinde bir kullanım olacaktır. Bununla birlikte, bu çalışmada incelenen somut 
uygulama (kamu sağlık kesimi) Taylorist kökenden iki konuda değişiklik 
göstermektedir. Bunlardan birincisi kamu kesiminde uygulanıyor olması, ikincisi 
ise bir mal üretiminde değil de ‘hizmet üretiminde’ kullanılmasıdır. 

Kamu kesiminde bu uygulamanın önemli bir değişiklik veya uyarlama 
olmadan yer almasını, içinde yaşadığımız ve kamu yönetimi uygulama ve 
kuramını belirleyen egemen akımın bir sonucu olarak görebiliriz. Maksimum 
verim ve üretkenliğin sağlanmasının ana amaç olduğu bu akımda izlenen ‘metrik 
bakışlı’ mühendislik felsefesinin sonucu olarak içerik ve diğer farklı unsurlar 
gözetilmeksizin birçok özel kesim kökenli iş görme pratiği doğrudan kamu 
kesimine uygulanmaktadır. Bu uygulamaların başarılı olup olmadıkları ise 
‘teleolojik’ bir biçimde sadece uygulanma amaçları ölçüt alınarak sınanmakta ve 
değerlendirilmektedir. Özgül uygulama amaçlarına varıldığı sonucuna ulaşılsa bile 
uygulama nedeniyle ortaya çıkan başka olumsuzluklar ve sektörel ‘uyumsuzluk’ 
sorunları göz ardı edilmekte ve uygulama değerlendirmesine katılmamaktadır. 
Örneğin kamu sağlık kesiminde PDÜ uygulaması genellikle hizmet sunulan hasta 
sayısının artması metrik hedefi üzerinden değerlendirilmekte ve başarısı genellikle 
bu ölçüt üzerinden tartışılmaktadır. Oysa kamu hizmeti kamunun toplumsal düzen 
içindeki birçok işlevi ile birlikte düşünüldüğünde sadece üretilen işin niceliksel 
büyüklüğü üzerinden değerlendirilmemesi gereği ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 
üretilen kamu hizmeti Taylorist veya Fordist bir biçimde diğer boyutlar 
katılmaksızın üretim maksimizasyonu hedeflenerek yapıldığında doğurduğu başka 
olumsuzluklar neler olabilir? Bu çerçevede devlet ve kamu yönetiminin işleyişinde 
önemli bir denetim mekanizması olarak kamu etiği konusunda çelişkiler ve 
ikilemlerin ortaya çıkması kaçınılmaz görünmektedir. 

(Neo) Taylorist anlamda performansa dayalı ücret uygulamasının ikinci 
belirgin özelliği ise mal üretimi yerine hizmet üretiminde kullanılıyor olmasıdır. 
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Hizmet üretimi sırasında kaç birim hizmet üretildiği metrik ölçütü dışında, 
(özellikle sağlık kesimi dikkate alındığında) belki de daha önemli olarak, üretilen 
hizmetin kalitesi ve içeriği önem kazanmaktadır. Belirtildiği üzere bu Taylorist 
uygulama, yaratıcısı sayabileceğimiz Gantt’ın tasarladığı biçimiyle nicelik yanında 
üretilen işin niteliği üzerinde de durmaktaydı. Ancak, bu çalışmada incelenen 
somut uygulama bu konuyu ön planda tutmamaktadır. Bu durumda, etik bir sorun 
doğmuş olmaktadır. Verilen hizmetin niceliğinin artması niteliğinde bir düşüş 
potansiyeli üretmektedir. Temel ölçüt sayısal olduğu zaman performansın 
sağlayabileceği bireysel maddi kazanım olasılığı çalışanın ürettiği hizmetin kendi 
mesleki ve teknik bilgisi ve mesleğinin etik kodlarıyla çelişerek bir etik ikilem 
yaratmaktadır. Bu ikilem dar bakışla çalışanın görevini kötüye kullanmaması ilkesi 
üzerinden değil, daha çok, çalışanın mesleğine karşı yabancılaşma doğuracak bir 
etik ‘seçme’ zorlaması (bireysel kazanç-uzmanlığının zorunluluğu) ile karşı 
karşıya gelmesi açısından önem taşımaktadır. 

Türkiye’de kamu kesiminde sağlık hizmetlerinde kullanılan neo-Taylorist 
PDÜ uygulaması hem genel olarak kamunun vatandaşlarına sunduğu sağlık 
hizmetinin bütünü üzerinden hem de kamu sağlık çalışanlarının bireysel olarak 
mesleklerini ve görevlerini yerine getirirken karşılaşmaları olası etik çelişkiler ve 
ikilemler üzerinden değerlendirilmelidir. Sonuç olarak PDÜ uygulamasına neo-
liberal söylemin tek boyutlu ve yakınsak mercekli bakışının bir sonucu olarak 
sadece uygulama amacı olarak konan niceliksel (metrik) bir maksimum hizmet 
üretimi ölçütü üzerinden bakılmamalıdır. Bu uygulamada ısrar etmek ileriye 
yönelik olarak kamu hizmetlerine ve çalışanlarına karşı vatandaşların memnuniyet 
ve güvenini zedeleyerek farklı toplumsal sorunlara yol açma potansiyeli 
taşımaktadır. 

3. Türkiye’de kamu sağlık kesiminde PDÜ uygulaması 
2003 yılında gündeme gelen ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en önemli 

getirilerinden biri olan “performansa dayalı ek ödeme sistemi”, 2003 yılında pilot 
uygulama olarak kısmen, 2004 yılından itibaren ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm 
birinci, ikinci ve üçüncü basamak kurum ve kuruluşlarda uygulanmaya 
başlamıştır. Ayrıca, Üniversite hastanelerinde de 2011 yılından bu yana 
uygulanmaktadır. Uygulama, 08.02.2012 tarihinde revize edilmiş olan “Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner 
Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 
detaylandırılmıştır. Yönetmeliğin yasal dayanağını 209 sayılı “Sağlık Bakanlığına 
Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek 
Döner Sermaye Hakkında Kanun”’ un 11.10.2011 tarihinde değiştirilen 5’inci 
maddesi oluşturmaktadır. Üniversite hastanelerindeki uygulamanın ayrıntılarına 
ise 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 



184 Yılmaz ÜSTÜNER - Feyza KALAV İDRİSOĞLU 

“Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek 
Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” te 
değinilmiştir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine OECD ve Dünya Bankası 
tarafından 2008 yılında yayımlanan “Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye” 
raporunda belirtildiği üzere, hizmet kalitesi, verimlilik ve hasta memnuniyetine 
odaklanma açısından ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kritik bileşenlerinden biri 
olarak belirtilen PDÜ sisteminin temel amacı, kamudaki sağlık personelinin iş 
motivasyonunu ve üretkenliğini arttırması yönünde teşvik etmektir. (OECD ve 
Dünya Bankası, 2008: 41) Bunun yanında, PDÜ uygulamasını savunanlara göre, 
bu sistem “sadece parasal bir ödeme modeli olmayıp, belirlenen “başarı 
ölçütlerine” göre personeli ödüllendirerek bireysel verimliliği arttırmasının 
yanında “kurumsal performans kriterleri” ile birlikte tutumluluk, verimlilik ve 
etkinlik sağlayan bir uygulamadır.” (Aydın ve Demir, 2006: 53) Karşıt görüş 
olarak ise PDÜ, sağlık hizmeti sunumunun temel öğesi olan “hastanın 
ihtiyaçlarının” ötesinde, hastane ve hekimin girdilerini, diğer bir deyişle 
kazançlarını, temel çıkış noktası olarak kabul eden bir uygulamadır. (Elbek, 2010: 
433)  

Sağlık çalışanlarının kurumlarının döner sermayelerinden alacakları pay iki 
ayrı kıstasa göre belirlenmektedir. Bunlardan birincisi “bireysel performanstır”. 
Sağlık personelinin, performansı ölçüsünde, düzenli maaşına her ay ek olarak 
aldığı bir ödemedir. Taylorist anlamda performans odaklı üretimin günümüzdeki 
uygulamasını oluşturan bu yöntem, “hizmet başı ödeme” olarak da adlandırılmakta 
ve sağlık personelinin sağladığı somut çıktının niceliksel ölçümü üzerinden 
işlemektedir. Daha ayrıntılı bir ifadeyle, PDÜ sistemi ile beraber döner sermaye 
gelirlerinin sağlık personeline dağıtımında, çalışanların meslek, kıdem uzmanlık 
ve tıbbi hiyerarşideki konumlarının yanı sıra, performansları, gerçekleştirdikleri 
muayene, ameliyat ve girişimsel işlem sayısı gibi ölçütler yani diğer bir deyişle 
sağlık çalışanlarının kurumlarına kazandırdıkları para dikkate alınmaya 
başlanmıştır1 (Ulutaş, 2011: 212).  

Sağlık kurum ve kuruluşları döner sermayenin gelirlerinin en çok %40’ını 
sağlık personeline ek ödeme olarak dağıtılabilmektedir (OECD, 2008: 41). 209 no’ 
lu Kanunun 5. maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden ayda bir yapılacak ek 
ödemelerin üst sınırı sağlık personelinin unvanlarına bağlı olarak temel 
maaşlarının 8 katına kadar çıkabilmektedir. Bu çalışma kapsamında yapılan 
mülakatlardan birinde, ilgili birimde yönetici konumunda olan Sağlık Bakanlığı 
çalışanı bu görece yeni uygulamayı; “kariyer sistemindeki kadro anlayışının dışına 
                                                 
1  Söz konusu işlemler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlık Kurumları Girişimsel İşlem Puan 

Listesinde” detaylı olarak puanlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi için Bkz.http://www.kalite.saglik.gov.tr/ 
content/files/duyurular_2011/2011/5_ekim_2011/0510girisimliste.pdf 
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çıkan, pozisyona dayalı yani Amerikan iş sınıflama sisteminin bir tezahürü… 
Taylorist-Fayolist sistemin bir benzeri, oradaki parça başı ücretlendirme burada 
ameliyat başına, hasta başına…” ifadeleriyle tanımlamıştır. Performans ücretini 
belirleyen diğer bir kıstas ise aynı zamanda sağlık hizmetinin kalitesine işaret eden 
“kurumsal kalite performansıdır”. Kurumsal kalite performansı sağlık personelinin 
alacağı ek ödeme miktarını etkileyen bir faktördür. Bu sayede, tüm hastane 
çalışanları teşvik edilerek hastanenin performans kriterleri yerine getirilecektir 
(Sülkü, 2011: 246). Diğer bir deyişle, hastane tarafından yerine getirmesi beklenen 
kurumsal performans kriterlerine ‘el birliği’ ile erişileceği umulmaktadır. Bu 
uygulama F.W. Taylor’un bir işletmede işveren ve işçilerin daha çok kazanmak 
için birbirleriyle çatışması yerine bir arada el ele vererek toplam kazancı 
arttırmaları ve böylece herkesin payına düşecek payın büyüyerek refahın artacağı 
önermesiyle uyumludur. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Sağlıkta 
Kurumsal Performans ve Kalite Uygulamaları” isimli kitapta belirtildiği üzere, 
kurumsal performans, muayeneye erişim, hastanelerde sunulan hizmet süreçleri ile 
hastaneyi fiziki ve teknik açıdan sorgulayan hizmet kalitesi standartları, hasta 
memnuniyeti ve verimlilik göstergeleri üzerinden ölçülmektedir. (T.C. Sağlık 
Bakanlığı, 2009: 18-29) PDÜ uygulamasının odak noktasında yer alan “verimlilik” 
kavramının hangi göstergeler üzerinden ölçümlendiğine yakından bakmak 
konumuz açısından önem taşımaktadır. Söz konusu sistemde kurum verimlilik 
göstergeleri üç alt kola ayrılmaktadır. Bunlar; yatan hasta oranı, yatak doluluk 
oranı, ortalama kalış günü gibi ölçütlerden oluşan faaliyet göstergeleri, toplam 
borcun toplam gelire oranı, toplam gelirin giderlere oranı gibi maliyet odaklı olan 
finansal göstergeler ve günlük cerrah başına düşen ameliyat puanı, günlük 
ameliyat masası başına düşen ortalama ameliyat puanı ve sezaryen oranı gibi klinik 
göstergelerden oluşmaktadır (a.g.e: 28). Elbek’e göre, faaliyet göstergeleri ve 
finansal göstergeler kamusal sağlık hizmetinin faaliyet alanından ziyade özel bir 
işletmenin/ticarethanenin gelir-gider hesabını yansıtan göstergeler olmakla 
beraber, diğerlerine oranla sağlık hizmeti alanı ile daha ilişkili olan klinik 
göstergeler ise klinik anlamda hastanın hastalığını ve sağlığını ön planda tutan 
parametreler olmaktan uzaktır. (Elbek, 2010: 434)  

Görüldüğü üzere bir neo-Taylorist uygulama olarak PDÜ son on yıldır kamu 
sağlık kesiminde uygulanma zemini bulmaktadır. Bu uygulamanın ileride kamu 
çalışma yaşamında başka kesimlerde de yaygınlaşacağını bekleyebiliriz. En 
azından bunun aksi yönünde siyasal-bürokratik bir irade beyanı bulunmaması bu 
beklentiyi arttırmaktadır. 

4. Sağlıkta performansa dayalı ödeme sistemi ve etik sorunlar 
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yayınlanan “Kamu 

Görevlileri Etik Rehberi’nde belirtildiği üzere, etik ikilem, “iki veya daha fazla 
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değerin çatışma hali” olarak tanımlanmaktadır (Şen, 2012: 17). Özellikle 
birbirleriyle çelişen farklı ilkelerin, kuralların ya da değerlerin, yol gösterici olarak 
eş zamanlı ve birbirine yakın ağırlıklı olarak kamu görevlisinin karşısına çıkması 
durumunda, birini ötekine tercih etmek zorunluluğu doğacak, dolayısıyla etik 
ikilem ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında, “bir ilkeye 
uygun davranmak bir diğerine aykırı olmayı; bir başka deyişle bir değeri korumak 
bir diğerini harcamayı zorunlu kılacaktır.” (Yıldırım ve Kadıoğlu, 2007: 77) 

 Kamu görevlileri etik rehberinde “etik ikilem” yaratması olası olan 
durumlar maddeler halinde belirtilmiştir (Şen, 2012: 16-19). Bunlardan birisi 
kamu görevlilerinin verecekleri kararların olası sonuçlarından, kendilerinin ya da 
yakınlarının, olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız 
etkilenmelerinin söz konusu olduğu durumlarla ilgilidir. Böyle bir durumda 
kaçınılmaz olarak bir “çıkar çatışması” yaşanacak, karar alıcı/hizmeti sunan 
kimsenin bireysel çıkarı ile genel anlamda kamu çıkarı çelişecektir.  

Kanımızca, kamu çalışma etiğinin gerekleri ve PDÜ sistemi arasındaki ilişki 
böyle bir ikilem doğurma potansiyeli taşımaktadır. Dolayısıyla, kamu görevlisini 
mali özendiricilerle motive etmeyi hedefleyen, ülkemizde sağlıkta dönüşüm 
programı kapsamında meşru, yasal bir zemine oturtulan PDÜ sisteminin hekimleri 
“etik ikilem” ile karşı karşıya bırakması kaçınılmazdır. Söz konusu ödeme 
sisteminin bir sonucu olarak, hekimler iki seçenek arasında ikilem yaşamaktadır: 
Birinci seçenek, daha az hastaya daha fazla zaman ayırarak daha nitelikli bakmak 
iken, ikinci seçenek daha fazla ek ödeme için daha fazla hastaya daha hızlı, 
dolayısıyla daha az zaman ayırarak bakmaktır.  

Bu etik ilkesine göre, ‘kendisine maddi çıkar sağlayacak her türlü durumdan 
kaçınmak’ kamu görevlisinden beklenen etik bir davranış olmasına karşın, PDÜ 
sistemi bunun tam tersine bireysel çıkarı ön planda tutmayı özendiren bir 
yöntemdir. PDÜ anlayışı yalnızca vatandaştan müşteriye dönüşen hastayı değil, 
aynı zamanda kamu personeli olan hekimi de “homo economicus” olarak görme 
eğilimindedir. (Ulutaş, 2011: 77) Diğer bir deyişle, PDÜ sistemi, bireyleri kendi 
çıkarları peşinde koşan, ussal ve mali özendiricilerle motive edilen aktörler olarak 
gören klasik iktisat anlayışına dayanmaktadır. Bu anlayışa göre insan davranışları, 
ödüller ve mali özendiriciler yoluyla önceden kestirilebilir şekilde 
yönlendirilebilir. (Weibel v.d. 2009: 390) Bu doğrultuda, PDÜ sisteminin sağlık 
alanında uygulanmasıyla hekimlerde davranış değişikliği yaratılmak istenmiştir. 
Böylece, hekimler kişisel çıkarlarını en çoklaştırmak ve daha çok kazanmak 
amacıyla, ikinci yolu seçecek, yani, kısa zamanda daha çok hastaya bakacak, daha 
fazla ek ödeme için mesai sonrası çalışmaya devam edecek ve böylece “toplum 
yararı” en yüksek düzeye erişecektir. (Ulutaş, 2011: 77) Bu noktada kendi 
çıkarlarını en çoklaştırmak için en rasyonel şekilde davranacağı varsayılan ve bu 
anlayışa dayalı bir ödeme sistemine entegre edilen kamu 
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çalışanlarından/hekimlerden, ‘kişisel çıkarlardan vazgeçmeyi’ gerektiren kamu 
yönetiminin olmazsa olmaz etik ilkesine uygun davranışın beklenmesi çelişki 
yaratmaktadır.  

Özellikle belirtmek gerekir ki, hekimlerin önünde her ne kadar iki seçenekli 
bir yapı varmış gibi görünse de, kurumsal performans baskısının yansıra düşük 
kabul edilebilecek taban maaşlarının 7-8 katına varan cazip performans ek 
ödemeleri karşısında bu sisteme ayak uydurmaları kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 
Böylece aslında ‘gönüllülük’ üzerine kurulu bir sistem olan PDÜ, örneğin taban 
ücretler düşük tutularak çalışanların zorunlu bir biçimde uyguladıkları bir rutin 
çalışma yöntemine dönüşmüştür. Bu uygulama idare açısından da taban maaşların 
düşük tutularak çalışanı bu sisteme katılmaya zorlaması açısından da ayrıca bir 
gizil etik sorun doğurmaktadır. 

Taban maaşlarının çok üstünde olan ödeme oranları, hekimlerin gelirlerinin 
çok büyük bir çoğunluğunu ek ödemeler yoluyla elde etmelerine yol açmaktadır. 
Örneğin Manisa’da birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında çalışan 520 
hekimle yapılan anket çalışması sonucunda yürürlükte olan döner sermaye 
uygulamasının performansa dayalı olmasını isteyenlerin oranı %56,5 olarak 
saptanmıştır. (Nesanır vd., 2006: 233) Bu çalışma kapsamında mülakat yapmış 
olduğumuz yönetici pozisyonunda bulunan Sağlık Bakanlığı personeli bu konuya 
ilgili olarak şunları söylemiştir: 

“Performansa dayalı ek ödeme sistemi ile doktorlar maddi anlamda çok iyi 
bir yere geldiler. Aldıkları parada çok ciddi bir artış oldu. Eskiden hakimlerin, 
kaymakamların maaşları doktorlardan fazla iken bugün bir pratisyen hekim, aile 
hekimi dahi hâkimlerden ve kaymakamlardan çok maaş alıyor. (…) Doktorların 
%60’ ı % 70’ i PDÜ uygulamasından memnun durumdalar. Bugün bu sistemi 
kaldırsak, eski maaş sistemine dönsek hekimler arasında ciddi memnuniyetsizlik 
yaratır.” 

Uygulamacının aktarmış olduğu bu bilgiler Manisa’da yapılmış olan anket 
sonucunda çıkan %56,5 lik oran ile uyumlu görünmektedir. Söz konusu anket 
çalışmasında ortaya çıkan ve konumuz açısından çok önemli olan nokta ise 
doktorların yarıdan fazlasının performansa dayalı ek ödeme sistemini tek maaş 
sistemine tercih etseler de, çalışmaya katılan hekimlerin %87,1 inin performans 
sisteminin ‘etik olmayan uygulamalara yol açan’ bir sistem olduğunu açıkça 
söylemeleridir (a.g.e: 231-236). Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlerin performansa 
dayalı ücret sistemine dair görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla 2009 yılında 
yaptığı ankette ise etik olmayan uygulamaların arttığını söyleyen hekimlerin oranı 
%70 olmuştur (Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu, 2009: 36). Şüphesiz bu veriler, 
kamu otoritesi tarafından çok cazip ödeme oranları ile bezenen PDÜ sisteminin 
“etik olmayan uygulamalara rağmen” ‘zorunlu olarak’ istenilir kılındığının bir 
göstergesi ve bahsettiğimiz ikilemin nicel verilerle somutlaşmış halidir.  
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PDÜ anlayışının kamu sağlık kesimindeki uygulamasının yaratabileceği etik 
sorunlar aslında tıp alanı içinde evrensel bir tartışmanın konusudur. Örneğin, 
Amerika’da The Society of General Internal Medicine Ethic Commitee’ nin 
yayımladığı raporda PDÜ uygulamasının hastaları hekimler ve toplum açısından 
yaratacağı olası etik problemlere işaret edilmiştir. (The Society of General Internal 
Medicine, 2009). Bu problemlerin birçoğu, iki ülke arasındaki uygulama 
farklılıklarına rağmen, ülkemizde performansa dayalı ödeme sistemine bağlı 
olarak sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlarla büyük ölçüde örtüşmektedir. 
Anılan rapora göre sağlık alanında PDÜ sisteminin sağlık hizmetinin kalitesi ve 
hizmeti alanlar açısından bazı sorunlara yol açabileceği belirtilmektedir. Ayrıca bu 
sistem hastalar açısından; kişiye özel sağlık hizmetinin önemini yitirmesi, daha 
kısa muayene süreleri, hasta-hekim ilişkisinin zayıflaması, tedavisi güç (ve puanı 
az) olan hastalıkların gereken önemi görmemesi gibi sorunlar yaratırken, hekimler 
açısından hastaya ilişkin amaçlarla performans hedeflerinin çatışması, 
uzmanlaşmanın erozyona uğraması, hastaların tedavisi için daha az süreye sahip 
olma, mesleki heyecanın yitimi ve iş doyumunun azalması gibi etik sorun ve 
ikilemler yaratma potansiyeli taşımaktadır. Toplum açısından en büyük etik sorun 
ise şüphesiz genel anlamda sağlık hizmetlerinin niteliğinin düşmesi ve sağlık 
harcamalarının artmasıdır. (a.g.e, 30)  

Türkiye’de sağlık alanında uygulanan PDÜ sisteminin kamu çalışma 
etiğinin temel ilke ve kuralları açısından etik sorunları, dört başlık altında 
incelemek mümkündür. Bu başlıklar konuyla ilgili çeşitli raporlar ve ilgili 
taraflarla gerçekleştirdiğimiz mülakatların değerlendirilmesi sonucunda 
oluşturulmuştur ve olası tüm etik sorun ve ikilemleri içermemekle birlikte 
kanımızca en önemlileridir. Bunlar, PDÜ’nün etik açısından; ‘kamu hizmetinin 
niteliği üzerindeki etkileri’, ‘kamu görevlilerine duyulan güven üzerindeki etkisi’, 
‘kamu kaynaklarının kullanımı üzerindeki etkisi’ ve ‘çalışma barışı üzerindeki 
etkisi’ başlıklarıyla tartışılacaktır. 

4.1. Kamu hizmetinin (sağlık hizmetinin) niteliği üzerindeki etkileri  
Bir kamu görevlisi için halka hizmet bilinciyle hareket etmek ‘olmazsa 

olmaz’ etik kurallar arasındadır. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 
yayınladığı Kamu Görevlileri Etik Rehberi’nde tanımlandığı şekliyle, halka hizmet 
etme bilinci, halkın gündelik yaşamını kolaylaştırmayı, halkın ihtiyaçlarını etkin, 
hızlı ve verimli bir biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın 
memnuniyetini arttırmayı ve hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin 
sonucuna odaklı olmayı gerektirmektedir. Bu tanım üzerinden, sağlık alanında 
uygulanan PDÜ sisteminin bir etik ilke olarak halka hizmet bilinci üzerindeki 
etkilerini tartışmak gerekmektedir.  
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Uygulayıcılar ve söz konusu uygulamayı destekleyenler, genel olarak, 
performans değerlendirme ve ücretlendirme sisteminin, personel verimliliğini 
sağlayarak artan sağlık hizmet talebinin karşılanmasındaki en önemli araç 
olduğunu varsayarak bu aracın sağlık alanındaki başarısını, hekime müracaat 
sayısı, yatak doluluk oranları, hastanelerde kalış süresi gibi kolaylıkla 
ölçümlenebilen, nicel (metrik) verimlilik göstergelerindeki artış üzerinden 
değerlendirmektedirler (Aydın ve Demir, 2006: 65-74). Örneğin, hekime müracaat 
sayısı üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, 2002 yılında Sağlık Bakanlığı 
hastanelerine kişi başı müracaat sayısı yılda 1,7 iken, 2011 yılına gelindiğinde bu 
rakam 3,4’e yükselmiştir. PDÜ uygulamasının 2011 yılında başladığı üniversite 
hastanelerinde ise hastanelere müracaat sayısı aynı tarihler arasında çok küçük bir 
artışla 0,1 den 0,3’e yükselmiştir (T.C Sağlık Bakanlığı, 2012: 90). Bu artış, 
performans sistemini destekleyenler tarafından hastaların hekime daha çabuk 
ulaştığı, daha çok hastaya bakıldığı biçiminde olumlu olarak yorumlanmakta, 
dolayısıyla halka hizmet görevinin yerine getirildiği varsayılmaktadır.  

Uluslararası verilere bakıldığında, 2009 yılında kişi başı başına düşen 
muayene sayısı OECD ülkeleri ortalamasında 6,5 iken Türkiye’de (tüm hastaneler 
dahil) 7,3’tür. Öte yandan, doktor başına düşen muayene sayısı OECD ortalaması 
için 2357 iken Türkiye’de 2009 yılında 4460’ dır (OECD, 2011). Yani müracaat 
ve kişi başına düşen muayene sayısındaki artış, doktor başına düşen hasta sayısının 
OECD ortalamasının çok üstüne çıkmasına neden olmaktadır. Olumlu olarak 
görülen bu nicel artış, sağlık hizmetleri açısından zorunlu olarak niteliksel bir 
düşüşe işaret etmektedir. Özellikle, hekimlerin hasta başına ayırdıkları muayene 
zamanı günümüz tıbbında bireye sunulan hizmetin yeterliliği açısından önem 
taşımaktadır. Yaptığımız mülakatlarda bir hekim bu konuda şunları söylemiştir: 

“Muayene, öykü, bizde çok önemliydi şimdi tetkiklere ağırlık verildi. (…) 
(Performansa dayalı ek ödeme sistemiyle beraber) hastayı dinlemeye, 
yakınmalarını öğrenmeye, öyküsünü anlamaya çalışmaya çok daha az zaman 
ayrılıyor. Muayene gözden düştü. Bu aşamayı bypass edip, teknolojiye yönelmek 
işlemi kısaltıyor. Hastayı dinlemeye ne gerek var gibi bir algı oluşuyor. Tetkikler 
üzerinden gidiliyor. (…) Bu herkesin daha çok işine geliyor. “ 

Bir diğer hekim ise;  
“PDÜ’ nin hem olumlu hem olumsuz tarafları var. Olumlu tarafı, kısmen 

motive edici olması. Ancak olumsuz yanı ağır basıyor. Daha çok hastaya bakmak 
için daha az zaman ayırılmasına neden oluyor. (…) Gereksiz tetkiklere yol 
açabiliyor. Aslında iş ahlakı açısından çok zayıf olan bir meslek grubu değiliz ama 
durumu suiistimal edenlerin olduğu da bir gerçek. “ 

Nicel artışın niteliksel boyutunu özetlemek açısından diğer önemli bir hekim 
yorumu ise şu şekildedir: 
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“Performansa dayalı ek ödeme kesinlikle hizmetin niteliğini düşürdü. 
Bakılan şey sadece sayı, kaliteye bakılmıyor. Kötü de baksan hastaya iyi de baksan 
aynı şey bu sisteme göre. Kalite çok düştü. Bir hekimin günde 100 hastaya baktığı 
bir ortamda zaten kaliteden bahsetmek mümkün değil. Böyle olunca 5-10 dk. 
ayrılıyor hastalara en az 20 dk. ayrılması gerekir.” 

Öte yandan, sağlık çalışanlarına yönelik yayın yapan bir dergide bir iç 
hastalıkları uzmanın performans sistemi hakkında görüş ve deneyimlerini aktarmış 
olduğu Şubat 2013 tarihli makalede “kamu çalışma etiği” açısından oldukça kaygı 
verici bir takım örneklere yer vermiştir: 

(…)”Birçok hasta sadece sonucu eline alıyor. Hastalığı anlatılmıyor. 
Şikâyetlerinin neden olduğu anlatılmıyor. Sadece bir şeyin yok deniyor. İlaç 
kullanması gerekiyor ama ilaç kullanmıyor, çünkü ikna edilmeye çalışılmıyor. 
Neden tedavi olması gerektiği ve tedavi olmazsa ne olacağı anlatılmıyor. 
Anlatılmıyor, çünkü hastanın içeriye girip çıkması yaklaşık 3 dakika sürüyor. 
Geçici görevle gittiğim ilçe devlet hastanesinde bir ay boyunca tek iç hastalıkları 
uzmanı olarak günde 80-100 hasta baktım. İnanın vicdanım sızlayarak baktım. 
Çünkü anneme ve babama böyle bakılmasını istemezdim. (…) Hastanın sedyeye 
uzanması ve hazırlanması, hastaya kullanacağı birçok ilacı anlatması, hastaya 
şekerini ölçeceği zamanı anlatması bile ciddi vakit alıyor. İç hastalıkları 
polikliniğine gelen kronik hastalığı olan bir hastaya eğer 15 dakikadan daha az 
zaman ayırırsanız bilin ki; o hastaya yeterince vakit ayırılmamıştır, o hastaya 
hastalığının önemi yeterince anlatılmamıştır, o hastanın muayenesi tam 
yapılmamıştır. Bilin ki o hastanın hakkı yenmiştir.”  

Hekimlerin bu görüşleri, sonuç odaklılık (iyileşme oranları vb. ölçütler), 
hizmetin niteliği, ihtiyaca uygun hizmet gibi halka hizmet görevinin gerektirdiği 
diğer bileşenlerin etkin, verimli ve hızlı bir hizmet sunmak gerekçesiyle geri 
planda kaldığını göstermektedir. Dahası, niceliksel ölçüme dayanan “verimlilik 
göstergelerinin” PDÜ sisteminin kamu çalışma etiğinin en önemli bileşenlerinden 
biri olan “halka hizmet bilinci” üzerindeki yarattığı sonuçları açıklamakta yetersiz 
kaldığına işaret etmektedir. Kısacası PDÜ sistemi ile beraber daha çok hastaya 
bakılmış olması hizmetin niteliğini olumlu yönde arttırdığı anlamına 
gelmemektedir. Bu durum (neo-) Taylorizm ’in genel olarak felsefesi ile 
uyumludur. Taylorizm, elde edilecek ürün (veya hizmetin) maksimizasyonunu ve 
üretim verimini kaliteye göre daha ön planda tutan bir pratiktir.  

Diğer bir anlatımla, hastayı ön planda tutmaktan bir hayli uzak olan 
“verimlilik” göstergeleri, PDÜ sistemin çıkış noktasını oluşturan işletmecilik 
anlayışının verimlilik ve karlılık odaklı yaklaşımının somut bir ifadesidir. 
Verimlilik ve karlılığı ön plana alan bu sistem, “ölçülemiyorsa önemli de değildir” 
(=“if you can’t measure it, it is not important”) (Snyder ve Neubauer, 2007: 792) 
yaklaşımıyla, kamu yönetiminin kendine özgü önceliklerini, başta etik olmak 
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üzere, ikinci plana itebilmektedir. Bunun nedeni kamu hizmetlerinin sonuçlarının 
ve etkilerinin değerlendirilmesinde metrik bir biçimde ölçülmesi güç ve tartışmalı 
niteliksel, ‘değer’ odaklı ve normatif birçok unsurun da bulunmasıdır. Sağlıkta 
kalite arayışının merkezinde, kamu çalışma etiğine uygun olarak, performans değil 
hasta olmalıdır. Hasta sayılarında artış, ameliyat sayılarında artış gibi somut 
çıktıya odaklanan parametreler yerine ‘söz konusu ücret sistemi hekim-hasta 
ilişkisini güçlendirdi mi?’, ‘aralarında etkili iletişim ve empati oluştu mu?’, 
‘hastaya yeterli zaman ayrılıyor mu?’, ‘tedavi yöntemlerine beraber mi karar 
veriyorlar?’ ya da yukarıdaki alıntıda iç hastalıkları uzmanının da belirttiği gibi, 
‘hastalar yeterince motive ediliyor mu?’ gibi niteliğe yönelik, etik ilkelere 
uygunluğu sorgulayan ve böylece hastayı önceleyen değerlendirmelere ve kişiye 
özel sağlık hizmetine önem verilmelidir (a.g.e). Ancak bu şartlar altında kamu 
çalışma etiğine ters düşmeyen bir kamu hizmeti anlayışına sahip olunması olasıdır.  

4.2. Hasta-hekim ilişkisinde güven duygusunun sarsılması 
Kamu Görevlileri Etik Rehberinde belirtildiği üzere, kamu görevlilerinin 

uyması gereken bir başka etik davranış ilkesi, çalışanların her zaman yüksek etik 
standartlar izleyerek devlete ve kamu görevlilerine olan güvenin artırılması 
yönünde bir çalışma anlayışı benimsemeleri gereğidir. Yukarıda belirtilen 
“niteliksel aşınma“ göz önüne alındığında bu etik ilke ile ilgili de sorun olduğu 
söylenebilir. 2011 yılında TTB-UDEK (Türk Tabibleri Birliği Derneği Uzmanlık 
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu) Etik Çalışma Grubunun gerçekleştirmiş olduğu 
“Sağlık Sisteminde Performans Uygulamalarının Mesleki Değerlere Etkileri Ve 
Etik Sorunlar Çalıştayı”nın raporu ve sonuç bildirgesinde de belirtilmiş olduğu 
üzere, PDÜ sistemi sağlık hizmetini kişiye özgü olmaktan çıkartmakta ve standart 
performans ölçütlerine göre sunulmasına zorlaştırmaktadır. Oysa, günümüz 
tıbbında özellikle hastalıkların teşhis ve tedavisinde ‘kişiye özel’ inceleme ve 
uygulamaların yapılması görüşü ağırlık kazanmaktadır. ‘Hastalık yoktur, hasta 
vardır’ sloganıyla simgeleştirilen bu yaklaşıma göre ‘standart’ sağlık hizmeti 
sunulması insanın fizyolojik ve biyolojik farklılaşma özelliği nedeniyle doğru 
bulunmamaktadır. Dahası, hastaya ayrılan sürenin kısalmasına bağlı olarak 
kaçınılmaz olarak artan tıbbi hatalar, puan elde etme kaygısı ve yöneticilerden 
gelen performans baskısı sonucu teşhisle ilgisi olmayan işlemlerin artması 
hastaların hekimlere olan güvenini zedelemektedir. Sonuç olarak bu uygulama 
sadece kamu çalışma etiğine değil aynı zamanda tıp meslek etiğinin ‘zarar 
vermeme’, ‘yararlı olma’ gibi ilkelerine de ters düşmektedir (TTB-UDEK Çalışma 
Grubu, 2011) 

PDÜ uygulamasının hasta- hekim ilişkisinde “güven” duygusu açısından 
yarattığı sonuçları, görüşme yaptığımız sağlık alanında faaliyet gösteren bir 
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meslek örgütünün yönetici kadrosunda bulunan bir hekim ise şöyle 
değerlendirmiştir: 

“Hastaların pek çoğunda bir tereddüt var. (…) Diyelim hastaya ameliyat 
önerildi, bunu hasta doğrulatma ihtiyacı hissediyor. Acaba puan için mi ameliyat 
edecek diye. Ameliyat olacağım da para alacak bunun için mi söylüyor diye 
düşünüyor. Bir güvensizlik var. Sosyal güvenlik kurumundan aldığımız verilere 
göre hastaların % 30 u aynı uzmanlık dalına birden fazla kez başvuruyor 1 ay 
içerisinde.” 

Kaldı ki, hizmeti sunanların bu uygulamadan dolayı bireysel maddi 
çıkarlarını arttırma yönünde eylem ve davranışları hiç olmasa bile, hizmeti 
alanların bu uygulamadan haberdar olmaları hizmeti sunanlara karşı kendiliğinden 
bir güvensizlik ortamı doğurmaktadır. Somut ifadeyle hastalar hekimlerin bu 
uygulama koşulları içinde hizmet sunduklarını bildikleri durumda yapılan teşhis ve 
tedavi işlemlerinin gerçekten gerekip gerekmediği konusunda (yanlış) bir izlenim 
ve güvensizliğe kapılmaları kaçınılmaz görünmektedir. 

Söz konusu sistem sadece hastaların hekimlere olan güvenini sarsmamış, 
hekimler arasında dahi bir tedirginlik ve güvensizlik hali yaratmıştır. Bir hekimin 
kişisel deneyimi de bu durumu özetlemektedir: 

 “Annemin EKG’sinde bir belirti gördüm ve burada çalışan ve aslında çok 
iyi tanıdığım bir kardiyolog arkadaşıma gittik. Bir yatış yapalım, tetkikler yapalım 
dedi. Yatış yapıldı anjiyo yapalım dedi. Şimdi çok iyi bildiğim bir insan, çok 
sevdiğim bir insan, acaba dedim anjiyo gerçekten gerekiyor mu? Bu kadar riski 
almak gerekir mi gerekmez mi? Bunda performans kaygısının etkisi nedir? Ne 
değildir? Baya bir tereddütte kaldık.” 

Özetle, PDÜ, hekimlerin insan yaşamına, sağlığına, esenliğine özen 
göstermek sorumluluğunu zorlayıcı bir ödeme sistemi olması nedeniyle, hekim-
hasta arasında güven ve saygıyı ilişkisine büyük ölçüde zarar vermektedir. (TTB-
UDEK Çalışma Grubu, 2011) Bu durum, kamu çalışma etiği açısından çok önemli 
olan “devlete ve kamu görevlilerine olan güvenin artırılması” ilkesini büyük 
ölçüde gerçekleştirilemez hale getirmektedir. 

4.3. Kaynak kullanımında artış 
Kamu görevlilerinden beklenen etik davranışlardan bir başkası ise “kamu 

kaynaklarını elde ederken ve kullanırken etik ilke ve değerlere uygun 
davranılmasıdır". Yukarıda da belirtildiği gibi, PDÜ uygulaması gereksiz 
işlemlerin artışına yol açtığından kamu kaynaklarının gereksiz yere harcanmasına 
neden olması beklenebilir. 

 Daha önce söz edilen araştırmada PDÜ uygulaması ile beraber işlem 
sayısının arttığını belirten hekimlerin oranı %70 dir (Nesanır, vd. 2006:234). 
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TUİK’in açıklamış olduğu rakamlara göre ise, Türkiye’de 2002 yılında kişi başına 
düşen reel sağlık harcaması 407 TL iken, o tarihten itibaren sürekli yükselerek, 
2012 yılına gelindiğinde 1 020 TL olmuştur. Doğal olarak bu artışı sadece PDÜ 
uygulamasına bağlamak doğru olmamakla birlikte bir ölçüde katkısı olduğu 
varsayılabilir. 

 HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) Sağlık Politikaları ve 
İstihdam Çalışma Grubu’nun hazırlamış olduğu raporda, söz konusu ödeme 
sisteminin sağlık harcamalarında hızla artışa yol açabileceği belirtilmektedir. 
Bunun temel nedeni olarak, performansa dayalı ücretlendirme yaklaşımı ile 
birlikte ortaya çıkan performans puanı yüksek olan uygulamalardaki 
(anjiyografiler, cerrahi girişimler vb.) ve diğer gereksiz tıbbi işlemlerdeki artış 
gösterilmektedir (HASUDER, 2011). 

Ağırlıklı olarak göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanlarından oluşan 
Solunum Platformu tarafından aktif olarak yapılan tartışmalar çerçevesinde ortaya 
konulan raporda ise, söz konusu ödeme sisteminin sağlığa ilişkin kamusal kaynak 
kullanımını arttırdığından bahsedilmiştir:  

“Hekimlerin aldıkları uzun ve zor eğitime, mesleki saygınlığına ve 
kıdemlerine göre sabit maaşlarının iyileştirilmesi yerine, performansa dayalı ek 
ödeme ile bu sorunun çözülmeye çalışılmasının kamuya yüklediği bedel, çok daha 
fazla olmuştur. Sanal işlemler, genişletilen endüksiyonlar, abartılan rakamlar, 
ilgisiz tanılar, kısa aralıklarla kontrole çağrılan hastalar, her kontrolde reçete 
edilen gerekliliği tartışmalı ilaçlar, yatırılması gerekmediği halde yatırılarak 
tedavi gören hastaların faturası hiç tartışılmasa da vicdanları yaralamaktadır. 
Sağlık hizmetlerinin başarısı: bu hizmete ihtiyacı olan hasta sayısını azaltmasıyla 
ölçülür. Oysa performans uygulamaları, hasta sayısını artırmayı teşvik etmiş ve 
bunu yapanları ödüllendirmiştir.” (Özlü, t.y. : 5) 

Yapmış olduğumuz bir mülakatta ise, bir uzman hekim durumu şu şekilde 
özetlemiştir: 

“PDÜ sistemi, hastanın hastaneye geliş sıklığını arttırdı. Daha çok hasta 
hastaneye çağrılıyor. Bildiğim kadarıyla istatistiklerde 2003 ten sonra hasta 
sayısında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu SGK nın 
masraflarında da bir artışa yol açıyor. PDÜ’ nin bu açıdan sağlık harcamalarını 
arttırdığını söyleyebiliriz.”  

Benzer düşünceler tıbbi meslek yayınlarında sıklıkla ifade edilmektedir. 
Örneğin, 

“Hekimler daha çok performans yapmak adına hasta başına ayırdığı zamanı 
azaltıyor. Bu da hekimlerin bilimsel kılavuzları uygulama oranlarında azalmaya, 
malpraktis olaylarında artışa, hastanın erken ve etkili tedavi olma şansının 
azalmasına, hastanın hekim karşısına daha fazla ve düzeltilemeyen 
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komplikasyonlarla gelmesine neden oluyor. Sonuç olarak faydası olmayan, sağlık 
olarak geri dönmeyen sağlık harcamaları artıyor.”  

4.4. Meslektaşlar arasındaki çalışma barışının zedelemesi 
Kamu görevlilerinden beklenen bir başka etik davranış ilkesi meslektaşlar 

arasında saygı ve barış ilişkisinin korunması ve hizmetin dayanışma içinde 
(birlikte karar alma, görüş alma vb.) yürütülmesidir. (Başbakanlık Etik Kurulu, 
2012: 91) Söz konusu etik davranış, kamu çalışma etiğinin yansıra, tıp etiğinin de 
önemli ilkeleri arasında yer almaktadır. Çünkü iyi bir sağlık hizmetinin sunumu, 
çalışma barışının korunması ve olası bir çatışmaya neden olabilecek rekabet 
ortamından kaçınılmasına, kısacası uyumlu bir takım çalışmasına bağlıdır. 
(Nesanır, et al. 2006: 237) Ancak bilindiği gibi, PDÜ uygulamasının temelinde 
yatan Taylorist işletmecilik anlayışı bunun tam tersi bir yaklaşımı, yani “rekabeti” 
pekiştirici özellik taşımaktadır. Rekabet unsurunun varlığının sağlık gibi insan 
yaşamıyla ilgili bir alanda etik problemlerin yansıra birey ve toplum sağlığı tehdit 
edici sonuçlara neden olma olasılığı yüksektir.  

“Over kisti nedeniyle eşimin bir yakınını, bir genel cerrah kadın doğumcuya 
yönlendirmeyerek kendi opere etti. (Hem de hasta bu genel cerrahın kendisinin 
akrabası olmasına rağmen). 5 iç hastalıkları uzmanının bulunduğu bir hastanede 
bir ayda; dördü toplamda 55 hasta yatırırken, biri tek başına 77 hasta yatırıyor. 
77 yatış anormal sayılmıyor, aksine bir ayda 77 hasta yatıran hekim yöneticiler 
tarafından hastanenin gelirini arttırdığı için takdir ediliyor, diğer uzmanlara da 
daha fazla hasta yatışı yapması için psikolojik baskı yapılıyor.” 

 Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlerin yaptığı ankette çalışanlar arası 
rekabetin %81.1 oranında arttığı, mesleki dayanışmanın ise %56,1 oranında 
azaldığı sonucuna varılmıştır (Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu, 2009: 42-45). Bu 
durum Türk sağlık kesiminde PDÜ uygulamasının fiziksel sonuçlarının 
değerlendirdiği bir çalışmada da çok net olarak vurgulanmaktadır. (Sayan ve 
Şahan, 2011: 48-49) 

Kimi hastanelerde ve birimlerde hekimler rekabet ortamını azaltmak 
amacıyla, sistemi dışarıda bırakacak bir takım yöntemler deneme girişiminde 
bulunmuşlardır: 

“Performans sisteminin pek çok olumsuzluğu ortaya çıktı. Öncelikle 
hekimler arasında iş barışını bozdu. Aynı zamanda hekimlerle diğer sağlık 
çalışanları arasındaki ilişkiyi de çok olumsuz etkiledi PDÜ. Hekimler arasındaki 
bu olumsuzlukları azaltmak adına kimi hastanelerde ücretleri eşitlemek için bir 
havuz sistemi kuruldu. Kendilerince iş barışını sağlama çabalarından 
kaynaklanıyor. Ellerinden geldiğince uygulamaya çalışıyorlar, ancak pek çok 
yerde bu havuz bozuldu, bazı hekimler dediler ki neden havuz oluyor ben daha çok 
çalışıyorum daha çok ameliyat yapıyorum daha çok almam lazım. Performans 
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sistemi zaten bu duyguyu yarattı. Zaten Sağlık Bakanlığı da diyor hiç az çalışanla 
çok çalışan bir olur mu diye… Dolayısıyla pek çok yerde iş barışını oluşturmak 
üzere yapılan havuzlar dağıldı. Kimi yerlerde hala öyle bir çaba içinde 
meslektaşlarımız.” 

Diğer bir hekim ise; 
“Performansa dayalı ücretlendirmenin yarattığı en somut olumsuzluk 

çalışma barışını bozması. Çeşitli yöntemlerle ücretleri eşitlemeye çalışıyoruz (…) 
Gördüğüm kadarıyla bazıları açıkça söylemeseler bile (eşitleme ya da havuz 
sistemini) (öbür türlü daha çok kazanırım düşüncesiyle) muhtemelen istemiyorlar, 
kafalarında böyle bir düşünce muhtemelen var. Ama öte yandan (bir eşitleme 
sistemi olmasa) fazla para alan kendilerinde eziklik hissedebiliyor. Vicdani 
olmaktan çok üzerinde baskı hissediyor. Neden fazla para alıyor diye daha az 
alanların gözüne batıyor. Bu içten içe bir sıkıntı yaratıyor gibi”şeklinde görüş 
belirtmiştir.  

Çalışma barışı üzerinde tehdit oluşturan bir diğer faktör ise, yapılan 
düzenlemelere rağmen, birimler arasında puanlandırmada adaletin sağlanamadığı 
yaygın düşüncesidir.  

“Çalışma barışı açısından birimler, klinikler arası puanlandırmalar adil 
değil. Çünkü hastası çok olan yoğun olan birimlerle yoğun olmayan birimler aynı 
katsayılara tabi.” 

“Performansa dayalı ek ödeme birimler arasında adaletsizlik yaratıyor. 
Örneğin beyin cerrahının saatlerce uğraştığı bir ameliyat ile başka bir birimin 
yaptığı basit bir işlem eşit puanlandırılıyor. “ 

Kısacası PDÜ, sadece hekimler arasında değil, aynı zamanda, kamusal 
sağlık hizmetlerinin etkili ve doğru bir şekilde sunulması için iş birliği ve 
dayanışma içerisinde bulunması gereken hastane birimleri arasında da rekabet ve 
kıyaslama duygusuna sebep olmaktadır.  

Çalışma kapsamında görüştüğümüz Sağlık Bakanlığı personeli, Kamu 
hastaneleri birliği uygulaması ile performansın ve dolayısıyla rekabetin hastaneler 
arası bir boyuta taşınacağını vurgulamıştır. Dolayısıyla bu hastanelerde yönetici 
pozisyonunda bulunanların hekimler üzerindeki performans baskısını arttıracak, 
yukarıda bahsettiğimiz sorunların daha da fazla pekişmesine neden olacaktır. Tüm 
bu gelişmelerin kamu çalışanları (meslektaşlar) arasındaki çalışma barışını 
olumsuz etkilemesi ve böylece temel etik ilkelerinin zedelenmesine yol açması 
beklenebilir. 

5. Sonuç 
Hukuk devleti ilkesine göre devletin tüm uygulama ve işlemlerinin temel 

meşruiyet kaynağı geçerli hukuksal yapıdır. Ancak, toplumsal düzenin korunması 
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ve yeniden üretilmesinde hukuk dışında da başka toplumsal denetim araçlarına 
gereksinim bulunmaktadır. Bu araçlardan birisi de etik ve özellikle kamu etiğidir. 
Çoğu zaman bir toplumsal denetim mekanizması olarak hukukun yeterli olmadığı 
durumlarda ve hukukun tam olarak dolduramadığı alanlarda etik bireylerin 
davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen bir denetim aracı ve meşruiyet 
kaynağıdır. Buna göre, devletin özellikle vatandaşlarla ilişkisini oluşturan eylem 
ve işlemlerde hukuksal olması kadar, kimi zaman belki de daha da önemli olarak, 
kabul görmüş etik çerçeve içinde kalması bir zorunluluktur. 

Yaklaşık son otuz yıl içinde neo-liberal olarak adlandırılan genel toplumsal 
düzene uygun olarak, kamu yönetimi kuram ve uygulamasında kökleri 20. yüzyılın 
başlarına kadar uzanan ve çoğunlukla özel kesim deneyimlerinden kaynaklanan 
yönetsel ve örgütsel uygulama ve tekniklerinin yoğun biçimde yer aldığı 
bilinmektedir. Bu uygulamaların geçerlilik ve etkililikleri net biçimde belirlenen 
amaçlarına erişim başarıları üzerinden ve mümkün olduğunca sayısal (metrik) 
olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerde örneğin ‘etik’ ve ‘ kamu 
etiğine’ uygunluk ve uyumlulukları gibi net amaç olarak yapılandırılmamış 
unsurlar genellikle geri planda kalmaktadır. Bu uygulamalar için yasal ‘zemin’ 
genellikle kolayca oluşturulurken bunların kamu etiği ile uyumluluklarını 
sağlamak için fazlaca bir çaba harcanmamakta ve genellikle kamu yönetimi için 
gerekli bir uyarlama yapılmadan kökenlerindeki özgün nitelikleri korunarak 
doğrudan devreye sokulmaktadırlar.  

Bu türden bir yönetsel uygulama olan PDÜ, yirminci yüzyılın başlarındaki 
‘bilimsel yönetim’ akımı içinden doğan ve üretilen somut malların olası en yüksek 
üretim miktarlarına çıkmasını hedefleyen ‘seri üretim’ döneminin bir ürünüdür. 
PDÜ uygulaması çalışanları sadece kendi bireyci maddi çıkarlarını kollayan ve 
maksimum üretim kapasitelerine maddi özendiriciler yoksa hiçbir zaman 
eriş(e)meyecekleri temel varsayımı üzerine kuruludur ve örgütte toplam olarak 
elde edilen faydanın (maddi karın) bir bölümünün çalışanlara kendi 
üretkenliklerini arttırmaları koşuluyla paylaştırılmasını öngörür. PDÜ, toplam 
fayda açısından, üretilen ürünlerin neredeyse tamamının tüketildiği (satılabildiği) 
bir kitle üretim ve tüketim döneminde ürünün ve karın maksimizasyonu amacıyla 
geliştirilmiştir. 

Bir neo-Taylorist yönetsel pratik olan PDÜ yaklaşık son on yıldır Türk 
kamu yönetiminde ve somut olarak sağlık hizmeti üretiminde uygulanmaktadır. Bu 
çalışmada uygulama hukuksal zemin ve etki değerlendirmesi dışında kamu 
yönetimi etik çerçevesi açısından değerlendirilmiş ve bunu deneyimleyen 
çalışanların gözlem ve düşüncelerinden yararlanılmıştır. 

Bu değerlendirme sonuçlarına göre Türk kamu yönetiminde sağlık kesimi 
örneğinde de görebildiğimiz gibi PDÜ uygulaması etik açısından çok tartışılması 
gereken birçok sonuç yaratmaktadır. PDÜ hem devlet vatandaş ilişkilerinde hem 
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de kamu çalışanlarının kendi aralarında ve kendi kurumlarıyla olan ilişkilerinde 
sorunlara yol açmaktadır. Özellikle altı çizilmesi gereken sorunlar ortaya çıkan 
‘etik ikilemler’ dir. Belirtilmesi gerekir ki çalışanların karşılaştıkları etik ikilemler 
davranışlarının etik dışı olduğu sonucuna bizi ulaştırmaz. Bu çalışmada da 
uygulama ile birlikte tarafların etik dışı davrandığı biçiminde bir sav ve gözlem 
yer almamaktadır. Ancak, PDÜ uygulamasının etik ve kamu etiği açısından kamu 
yönetiminde ve sağlık kesiminde uygulanmasının çok sorunlu olduğunun altı 
çizilmektedir 

Bu sorunların başlıcaları; kamu çalışanlarının kendilerine çıkar sağlaması ile 
ilgili ikilemler, halkın kamu çalışanına güvenlerinin yitirilmesi olasılığı, kamu 
kaynaklarının verimli ve israf olmadan kullanımı, sağlanan hizmetin niceliğinin 
artarken niteliği üzerinde olası olumsuzluklar, kamu sağlık çalışanlarının mesleki 
anlamda aralarındaki rekabetin artarak dayanışmanın azalması, sağlık hizmeti 
sunumun metalaşma ve ticarete konu olması gibi çok önemli sorunlardır. 

 Bu sorunlara rağmen, uygulama sayesinde sunulan kamu hizmetinin arttığı 
yolunda metrik göstergeler üretilse bile sağlık hizmeti somut olarak sayısal olarak 
üretim miktarı üzerinden ölçülendirilemez. Çalışmada tartışıldığı üzere bu 
uygulamadan doğan ve doğabilecek tüm etik sorunlar ve ikilemler vatandaşların ve 
ülkenin geleceği için çok kritik öneme sahip sağlık hizmetlerinin kamu tarafından 
sunum biçim ve içeriğini olumsuz yönde etkileme potansiyeli taşımaktadır. 
Vatandaşlarına yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunma bir devletin ‘sosyal devlet’ 
olma ilkesinden kaynaklanan bir ödevidir ve toplumsal düzenin yeniden üretimi 
için bir zorunluluktur. Uygulanan ekonomi politikası ve yönetim anlayış ve 
teknikleriyle giderek artan ölçüde ticarileşme ve metalaşma eğilimi olan bu alanda 
PDÜ uygulaması devletin varlığını meşru kılan ve çalışma ilke ve yöntemlerini 
belirleyen ‘kamu etiği’ ilkeleriyle çelişkili bir durum yaratmaktadır. 

Kamu yönetimi pratiği için geçerli etik davranış kodlarıyla uyumsuzlukları 
ve özellikle kamu çalışanlarının karşılaşacakları etik ikilemlerin olmadığı çalışma 
ve hizmet sunum koşullarını sağlamak idarenin bir görevidir. Bunun sağlanması 
için gereken koşullardan birisi de hizmet sunum ve yönetim pratiklerinin (diğerleri 
yanında) etik boyutlarının da incelenmesidir. Bu inceleme hizmeti sunan sağlık 
kesimi çalışanlarının karşılaştıkları ve kendilerinin saptadıkları etik olumsuzlukları 
gidermeye yönelik olmalı ve gözlemlenen olumsuzluk ve ikilemler çerçevesinde 
PDÜ uygulaması yeni baştan gözden geçirilmeli ve/veya uygulamadan 
kaldırılmalıdır. 

2004 yılında yürürlüğe giren 5176 sayılı yasa ile Türk kamu yönetiminde 
etik regülasyonundan sorumlu olan Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
kurulmuştur. Bu kurum, sınırlı yetkilere sahip olsa da ağırlıklı olarak kamunun 
kendi içinde ve vatandaşlarla olan ilişkilerde etik açısından uygulama sonrası (=‘a 
posteriori’) bir denetim yapmaktadır. Bu çalışmada PDÜ örneği üzerinden 
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tartışıldığı biçimde idarenin örgütsel ve yönetsel olarak uyguladığı yöntem ve 
tekniklerin uygulama öncesinde de (=’a priori’) etik ilkeler bağlamında 
denetlenmesi gerekmektedir. Söz edilen kurumun yetki ve sorumluluklarına bu tür 
bir denetim de eklenmelidir. 
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Extended Summary 

Neo-taylorist practices and ethics in public administration: Pay for 
performance in Turkish public health service 

Abstract 
The practice of pay-for-performance (PFP) has been experienced since the beginning of the twentieth century in 

work organizations. PFP had been developed and put into practice by Henry Gantt, an associate of Frederick Winslow 
Taylor and a member of ‘scientific management’ school. The rationale behind PFP lies within ‘task and bonus system’ 
as formulated by Taylor. With the assumption that workers are not so willing to try to increase their productivity and 
that they may essentially be motivated by material incentives, producing more than what’s been defined as the standard 
or basic production quantity would be possible if extra remuneration is made in return for every excess item produced. 
In times of mass production and when demand for industrial products didn’t cease to exist this practice probably 
contributed to increase in production and thus, profits. PFP sparked criticisms from labour unions with the claim that it 
resulted in competition decreasing solidarity among workers. This was because as some of the workers were willing to 
work more in return for the extra payment, others were forced to do the same in order to maintain the expected volume 
of production in the absence of legal protection to maintain job security. İncreasing levels of production tempted 
factory owners and managers to raise the expected quantity of production frequently and this also led to more 
opposition from labour unions. In this framework, PFP as a practice typical to mass-producing private sector 
workplaces, resulted in an increase in production but also brought together undesired ‘side effects’ related to work 
relations.  

Key words: Pay-for-performance, Turkish public health service, ethics in public administration. 

 

Following a ‘pilot’ programme done in 2003, PFP practice, ‘extra payment 
based on performance’ as its official name is, has been under effect in Turkish public 
health provisioning sector as a component of AKP governments ‘Transformation of 
Health’ reform. In the first, the second and the third level health provisioning 
institutions attached to Ministry of Health and in hospitals run by universities PFP 
with the officially declared aim of “inciting public personnel in the health sector to 
increase their job motivation and productivity” has been in effect. Further, it is 
expected that this practice will probably become widespread not only in public health 
sector but in other sectors of public administration where similar practices are already 
implemented albeit very limited for now. Application of PFP in this context displays 
differences from its authentic structure at least in three respects. First, it is applied in 
public sector workplaces rather than private enterprises, second, it is applied for 
service provisioning rather than goods production and finally it is been applied in 
health sector, where the quantity (productivity) of production is not the sole factor but 
quality concerns are equally and perhaps more important as human health and 
wellbeing is concerned. Thus we need new definitions and parameters for evaluating 



200 Yılmaz ÜSTÜNER - Feyza KALAV İDRİSOĞLU 

the impact and results of this practice. Traditional (teleological) evaluations based on 
‘metrics’ and done with the aim to measure the level of effectiveness by taking into 
consideration only predefined aims and comparing them with the obtained results 
would not be adequate. Other evaluation factors should be included in such analysis 
especially when one considers the importance of the issue in respect to personal and 
public health and wellbeing of the society and future generations 

In this paper we aim to underline if not criticize, negative side effects emerge as 
the consequence of PFP practice in Turkish public health sector. The focus is 
especially on ethical problems thus generated. Ethics in public sector is a crucial issue 
and as a social control mechanism it plays an important role to guide and regulate the 
conduct of public officials. This control is important for the provision of fair, just and 
efficient public service. Although much of rules of conduct are determined by the 
relevant legal framework, ethics functions for the bureaucrat as a self-regulating 
system of code, especially when abstract legal provisions are inadequate or non-
existing. The issue of ethics in public administration has further gained importance in 
neo-liberal era together with global fight against corruption in public sector. In this 
context, approximately since 2005 Turkish public officials work under the guidance of 
deontological moral codes promulgated by Public Officials Ethics Committee which is 
attached to Prime Ministry.  

In order to find out ethical problems generated by PFP practice in Turkish 
Public Health sector a series of in depth interviews has been conducted by certain 
figures. These include doctors of medicine who work in public hospitals and other 
health institutions and who are subject to PFP practice. Also interviewed were 
bureaucrats from Ministry of Health who were in charge of the implementation of this 
practice. Finally, representatives of Turkish Medical Association and relevant labour 
unions were also interviewed. Based on the observations of these figures and referring 
to other related literature, we claim that PFP practice has the potential to lead to a 
number of important problems which usually remain unseen as long as the impact of 
this practice is kept measured with respect to only the purported aim that is the 
maximization of the produced output. Among these problems the following ones are 
enlisted and discussed in this paper: Negative impact on the quality of public health 
service offered to the citizens, probable increase in the corruptive behaviour where 
officials seek for their own interests, reduction of necessary feeling of confidence of 
the patient towards the health practitioner, increase in the levels of resources utilised 
for provision of the services by potential and actual unnecessary ‘overuse’ of available 
treatment methods and material and finally, negative impact upon labour relations 
among public officials as this practice results in a negative competition among 
themselves and with their superiors as expectations of performance for material gains 
continuously increase. The analysis and results show that application of PFP as a neo-
liberal practice in Turkish public health sector has many negative consequences which 
should be taken into consideration and if this practice will continue to exist at all, 
certain measures should be taken to prevent these ‘side effects’.  


