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ÖZET 
Son zamanlarda hastanelere otonomi verilmesine yönelik hükümet kararlarının 

çoğunluğunda otonomi ile birlikte kamu hastanelerinin gelirlerinin artacağı ve hükümet 

üzerindeki maliyet baskısının azalacağı yönünde bir beklenti vardır. Bu beklenti tüm 

ülkelerdeki hastane otonomisini motive etmektedir. Yüksek hastane otonomisi verimlilik, 

etkililik, topluma açıklanabilirlik, bakım kalitesi, eşitlik gibi konularda önemli faydalar 

sağlamaktadır. 

Hastane otonomisi hem teknik hem de tahsisat verimliliğine katkı sağlamaktadır. Bu 

katkıda değişik unsurlar rol oynamaktadır. Bunlar; otonomi ile ilgili özendiriciler ve diğer 

reformlar, otonom hastanelerde daha yüksek yetki ve sorumluluğun varsayımı, otonom 

hastanelerin girdi, süreç ve çıktıya göre kendilerine en uygun üretim fonksiyonunu seçme 

özgürlüğüdür. Otonomi topluma açıklık ve müşteri tatminini arttırmaktadır. Otonom 

hastanelerin yerel toplum ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesi beklenebilir. Bu beklenti ile 

hastanelere toplumun katkısı artar ve toplum hastane kararlarına daha çok katılır. Otonomi 

aynı zamanda hastane tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin  artmasına neden olacaktır.  
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EFFECTS OF AUTONOMY ON THE HOSPITAL MANAGEMENT POLICIES 

 
ABSTRACT 

A recurrent theme in most government decisions on giving autonomy to hospitals is the 

expectation that autonomy would enable the hospital to mobilize revenue and lessen the 

budgetary pressure on governments. Hospital autonomy in all countries seems to be motivated 

by the this objective. Greater hospital autonomy can lead to significant gains in efficiency, 

effectiveness, public accountability, and the quality of care, without a significant compromise 

of equity. 

Hospital autonomy may lead to gains in both technical and allocative efficiency. Various 

reasons have been cited for these gains: the incentive structures and other reforms that usually 

accompany autonomy; the assumption of greater responsibility by autonomous hospitals; the 

greater freedom of autonomous hospitals to choose their optimal production function. 

Autonomy is presumed to increase public accountability and consumer satisfaction. 

Autonomous hospitals, vested with greater authority, can be expected to be better able to 

respond to local community needs. This is expected to increase public support and 

acceptance, and greater community participation in hospital decision-making. Autonomy is 

likely to lead to improvements in the quality of care provided by hospitals. 

Key Words: Hospital management, autonomy, decision making.  

 
I. GİRİŞ 

Otonom kamu hastaneleri kavramı 1990’lardan sonra özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

tartışılmaya başlanan bir konudur. Dünyada 1990 sonrasında yaşanan sağlık reformları içinde 

hastanelerin otonomi seviyelerinin yükseltilmesi ve yönetim anlayışlarının işletmecilik 

esaslarına göre profesyonelleştirilmesi genel amaçlar içinde yer almaktadır. Kamu 

hastanelerinin otonomi seviyesi kullandıkları kaynak miktarının büyüklüğünden dolayı önem 

arz etmektedir (1, 2). Kamu hastaneleri bir çok sağlık sisteminde sağlık harcamalarının büyük 

bir kısmını gerçekleştirmektedir. Devlet bütçesinden kamu hastanelerine kaynak ayrıldığı gibi 

yine kamu tarafından doğrudan ve dolaylı bazı sübvansiyonlarda yapılmaktadır. Örneğin 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ülkelerinin sağlık 

harcamaları incelendiğinde kamu hastanelerindeki harcamaların toplam sağlık harcamalarının 

neredeyse yarısını gerçekleştirdiği söylenebilir (3). Hastaneler gelişmekte olan ülkelerde 

genellikle kentsel alanlarda kurulmakta ve kırsal alandaki sağlık hizmetleri yetersiz 
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kalmaktadır. Bu kadar çok kaynağın tüketildiği hastanelerde verimliliği yükseltmek için 

yönetimin profesyonelleşmesi ile birlikte hastanelerin otonomi seviyelerinin yükseltilmesi 

gerekmektedir (2, 4, 5). 

Son zamanlarda hastanelerin kaynaklarını arttırmaları ve mevcut kaynaklarını daha etkili 

ve verimli kullanabilmeleri için, başta hastane yönetimi olmak üzere kamu hastanelerinin 

farklı boyut ve fonksiyonlarındaki otonomi düzeyinin yükseltilmesi önemli bir araç olarak 

gündeme gelmiştir. Fakat kamu hastanelerinin otonomi düzeyleri ile etkililik ve verimlilikleri 

arasındaki ilişkileri ortaya koyan sınırlı sayıda bilimsel araştırma ve yayın yapılmıştır. 

Şimdiye kadar bu konudaki kapsamlı araştırmaları US Agemcy for International Development 

(USAID) başkanlığında Harvard University Data for Decising Making projesi kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. Hastane otonomisi konusunda Gana, Kenya, Zimbabwe, Hindistan ve 

Endonazya’da ulusal araştırmalar yapılmıştır.  

Hastane otonomisi konusunda yapılan ulusal araştırmalardaki amaçlar, aşağıdaki gibi üç 

madde altında toplanabilir (6): 

1. Dünyanın farklı yerlerinde kamu hastanelerinin performanslarını yükseltmek için 

otonomi seviyelerini arttırıcı yaklaşımları tanımlamak ve belirlemek. Kamu hastanelerine 

verilen kamu kaynaklarının dağıtım verimliliğini yükseltmek. 

2. Kamu hastanelerinin otonomilerini yükseltme stratejilerinin başarılı olmasını etkileyen 

faktörleri analiz etmek. 

3.  Otonomi seviyesini yükselterek kamu hastanelerinin performansını yükseltme 

olasılıklarını ve politikalarını formüle etmek. 

Sağlık reformları kapsamında hastane yönetim otonomisini yükseltmenin bazı amaçları 

vardır. Bunlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir (4, 7 ): 

1. Rekabeti özendirme, 

2. Sağlık hizmetleri sunucuları ile satın alıcıları birbirinden ayırmak, 

3. Kamu hastanelerini en az özel hastaneler kadar yeniden yapılandırmak, 

4. Maliyet iyileştirmesi, gelir-gider merkezlerini iyi tanımlamak, 

5. Yönetim ve bütçe reformu, 

6. Sağlık yönetiminde desantralizasyon ve daha çok toplum katılımı, 

7. Kamu hastanelerinde kaynakların maliyet etkili hizmetlere ayrılmasını 

sağlamak. 

8. Personel alımı, terfi ve ödüllerde adaleti sağlamak. 

9. Hastanenin topluma karşı daha esnek ve açıklanabilir düzeye gelmesine 

katkıda bulunmak. Hizmet verilen bireylerin ihtiyaçlarına odaklaşmak. 
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Bu makalede hastane sektöründe otonominin kavramlaştırılması ve otonominin hastane 

yönetimleri üzerindeki etkilerini genel çerçevede sunmak amaçlanmaktadır. Ayrıca 

Türkiye’de 1990 sonrasında yapılmaya çalışılan hastane reform çalışmalarına hastane 

otonomisi açısından bakılacaktır. 

 
II. HASTANE OTONOMİSİNE KAVRAMSAL BAKIŞ 
Hastane Otonomisinin Tanımı 

Otonomi sözlükte, “kendi kendini yönetme gücü veya hakkı”; “bağımsız olarak var olma 

yeterliliği” ve “kendi kurallarını belirleme” şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre 

ise otonomi, “örgütün kendisi ile ilgili kararları alma gücü” olarak tanımlanmaktadır. Bu 

anlamda örgütlerin kendileri ile ilgili karar alabilme yeteneği ve gücü arttıkça otonomi 

seviyeleri de yükselmektedir. Fakat böyle bir kriteri göz önüne almak hastane otonomisini 

anlamak açısından çok sınırlı kalmaktadır. Hiçbir ülkede hastaneler tamamen kendi 

kendilerini yönetmez, tamamen bağımsız değillerdir veya kendi kurallarını kendisi koyamaz. 

Hastaneler ister kamu olsun ister özel sektörde olsun devlet düzenlemelerine veya diğer kamu 

politika ve uygulamalarına konu olmaktadırlar. Hastaneler çevreleri ile sürekli etkileşim 

içindedir ve özellikle kamu alanı önemli derece de hastaneleri yönlendirmektedir (4, 8).  

Hastane yönetimi açısından otonominin değişik anlamları vardır. Kamu hastanelerinde 

otonomi, kamu hastanelerinin bürokratik yapıdan daha özgür ve katılımcı yönetime kayması 

anlamına gelmektedir (5). Kamu hastanelerinin merkezi yönetime bağımlılığı azaldıkça 

yönetimlerindeki takım anlayışları da gelişecektir. Buradan hareketle otonom hastaneler, 

“merkezden bağımsız olarak kısmen kendi kendilerini yöneten ve finanse eden hastaneler” 

şekilden tanımlanmaktadır (9). Hastaneler kamuya ait olmasına rağmen, kendi otoritesini 

kullanarak kendi misyonunu belirlemektedir. Kamu hastanelerinde otonomi seviyesi 

yükseldikçe özel hastaneler gibi davranma ve yönetilme şansları artmaktadır (5).  

Hastane otonomisi, “hastane yöneticilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin en azından kısmi 

olarak kendi hastaneleri ile ilgili kararları alması, kendi kendilerini yönetmesi, satın alma, 

finansman, personel alma konusunda kendi kararlarını bağımsız bir şekilde vermeleri 

anlamına gelmektedir. Tek bir hastane desantralizasyonu ve otonomi şeklinden söz etmek 

imkansızdır. Çünkü her ülkenin kendi ekonomik, sosyal ve tarihi gerçeklerine göre şekillenen 

farklı desantralizasyon veya otonomi yapıları vardır. Hastaneler desantralize bakımdan 

tamamen devlete ait ve devlet tarafından işletilen kurumlardan, tamamen özel hastaneler 

şeklinde ele alınmaktadır (10). Böyle bir tanımlama otonominin göreceli yapısı hakkında bazı 

soruların yanıtlanmasını gerektirmektedir.  Otonominin genel doğası ile karşılaştırıldığında 
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kısmen kendi kendine yönetmenin derecesi veya kesim noktası nedir? Başka bir ifade ile 

hastaneleri otonom veya otonom değil diye sınıflamak içim kesim noktası veya kriteri nedir? 

Böyle bir kriterin tüm ülkeler için geliştirilmesi oldukça zordur. Kesin kriterler yerine hastane 

yönetimlerinin profesyonelleştirilmesi ve çalışanlarına kendi potansiyellerini kullanma 

şanslarının verilmesi hastanelerde otonomiyi önemli derecede yükseltecektir. 

Hastane otonomisi, mülkiyet otonomisi ve fonksiyonel otonomi olmak üzere iki ana grupta 

ele alınabilir. Mülkiyet otonomisi, hastane mülkiyetinin kısmen veya tamamen devletten 

devlete ait olmayan kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılması anlamına gelmektedir. Bir kamu 

hastanesini tamamen mülkiyet otonom hale getirmek demek, o hastanenin tüm mal varlığının 

özel sektöre aktarılması demektir. Fakat ülkeler bu tür desantralizasyona veya otonomiye çok 

sınırlı düzeyde başvurmaktadır. Ülkeler açısından otonomi seviyesini yükseltmek için daha 

çok fonksiyonel otonomiye başvurulmaktadır. Fonksiyonel otonomi ise, hastane yönetiminin 

(yönetim kurulu ve ilgili yönetim kademelerinin) idari, finansal, satın alma, personel, stratejik 

yönetim gibi fonksiyonları bağımsız olarak gerçekleştirmesi anlamını içermektedir (10). Bu 

makalede hastane otonomisinden kasıt daha çok hastane mülkiyetinde değil de hastane 

fonksiyonlarında yaşanacak otonomi seviyesinin arttırılması anlamında kullanılmaktadır. 

Hastane Otonomisi İçin Çerçeve 
Hastane otonomisi literatürde değişik şekillerde kavramlaştırılmaktadır. Hastane otonomisi 

konusunda getirilen bakış açıları bazı sorunları anlamak için incelenmelidir. Hastane 

otonomisine bazen sadece hastane mülkiyeti açısından (örneğin, tamamen kamu veya 

tamamen özel), bazen yönetim fonksiyonları (örneğin, yönetişim-governance-, yönetim, 

finansman)  açısından bakılmaktadır.  Bunlar hastane otonomisinin kavramlaştırılmasını 

kolaylaştırmaktadır. Ancak hastane mülkiyetine göre otonomiyi ele aldığımızda özel 

hastanelerin kamu hastanelerine göre daha otonom olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu düşünce 

genellikle doğru olmasına rağmen, bazen olayın tersine döndüğü durumlarda olabilmektedir. 

Bundan dolayı mülkiyete göre otonomi düzeyini değerlendirmek eleştiriye açıktır (8). Bazen 

otonomi ile özelleştirme eş anlamlı gibi kullanılmaktadır. Oysa özelleştirme ile otonomi eş 

anlamlı değildir. Bir kamu hastanesinin tamamen otonom olması için özelleştirilmesi şart 

değildir (4). Türkiye açısından da hastanelerin otonomi seviyelerini etkileyen önemli 

faktörlerden birisi de hastane mülkiyetinin hangi kuruma ait olduğudur. Örneğin Türkiye’de 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinin Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve üniversite hastanelerine 

göre otonomi seviyelerinin düşük olduğu varsayılmaktadır (11). 

Tamamen otonomluğun bazen özelleştirme uygulaması gerektirdiği belirtilmektedir. 

Özelleştirme adı altında kamu sağlık sunumunun arzulanan sonuçlarına (eşitliği sağlamak 
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gibi) ulaşabilmek zor olduğundan, özelleştirmenin kamu hastanelerinin otonomi seviyelerini 

yükseltmek için uygun bir yöntem olduğunu söylemek zordur. Ayrıca gelişmekte olan 

ülkelerde kamu hastanelerinin özelleştirilmesi kamunun sosyal sorumluluğundan kaçması ve 

politik açıdan risk sorunlarını gündeme getirmektedir. Bu tür olumsuzluklardan dolayı kamu 

hastanelerinin otonomilerini arttırmak için özelleştirmeyi kullanmak her zaman arzulanan 

sonuçları vermeyebilir (8). 

Hastane otonomisini daha iyi anlamak için hastanelerin karar alma davranışlarını, alınan 

kararların kompleksliğini ve çok olmasını ve bu kararların alınmasındaki sınırlılıkları 

incelemek gerekmektedir. Hastane mülkiyet yapısının hastane otonomisine çok fazla etkisinin 

olmadığı varsayılabilmektedir. Otonom hastaneler özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe 

de kolaylıkla oluşturulabilir. Şunu da gözen kaçırmamak gerekir ki, özel sektör için uygun 

olan bir otonomi derecesi veya şekli kamu hastaneleri için uygun olmayabilir (4, 8). 

Tablo 1. Hastane otonomisi kavramsal çerçevesi (4, 8) 
Politika ve Yönetim  
Fonksiyonları 

 
Otonomi Derecesi 

 Tamamen merkezi 
Düşük otonomi 

Orta Düzey otonomi Tamamen Desantralize 
Yüksek otonomi 

A. Sağlık Baskın 
-Genel sağlık 
amaçları 

 
Bütün kararlar tamamen 
hastane sahibi tarafından 
verilir. (Kenya, Gana, 
Hindistan, Zimbabve) 

 
Karar alma sürecinde hastane yönetimi ve mülkiyet sahibi birlikte 
yer alır.  

-Hastane özel 
amaçları 

Bütün kararlar tamamen 
hastane sahibi tarafından 
verilir. (Kenya, Gana, 
Hindistan, Zimbabve) 

Karar alma sürecinde hastane 
yönetimi ve mülkiyet sahibi 
birlikte yer alır.  

Bütün kararlar tamamen hastane 
yönetimi tarafından verilir. 

B. Hastane Baskın 
-Stratejik Yönetim 

 
Doğrudan kamu veya özel 
tarafından yapılır.  

 
Yönetim kurulu hastane sahibi 
tarafından atanır. (Zimbabve, 
Gana, Kenya) 

 
Yönetim kurulu hastane 
sahibinden bağımsız oluşturulur 
ve kararlarını bağımsız alır. 

-Yönetim 
 

Hastane doğrudan hastane 
sahibi tarafından yönetilir ve 
kararları hastane sahibi alır. 
(Kenya, Zimbabve) 

Hastane yönetiminin sınırlı 
desantralize gücü vardır: 
Yönetim kararları üzerinde 
mülkiyet sahibinin bazı etkileri 
vardır. 

Hastane bağımsız olarak Yönetim 
Kurulu tarafından yönetilir ve 
bağımsız karar alma süreci vardır. 

-Satın alma Merkezi satın alma. 
(Gana) 

Merkezi ve desantralize satın 
alma karışımı (Kenya, 
Zimbabve) 

Satın alma tamamen hastane 
yönetimindedir ve desantralizedir. 

-Finansal Yönetim Tamamen hastane sahibi 
tarafından finanse edilir ve 
finansal kontrol hastane 
sahibindedir. 

Finansal kontrol yönetim 
kurulunda olmasına rağmen 
hastane sahibi de finansal 
yönetime katılabilir. (Gana, 
Zimbabve) 

Kendi kendine finansman, 
kaynaklar tamamen yönetim 
kurulu denetimindedir, 
yöneticilerin bağımsız karar alma 
becerisi vardır. 

-İnsan Kaynakları 
Yönetimi 

Personel hastane sahibi 
tarafından atanır ve yönetimi 
hastane sahibindedir. 
(Gana) 

Personel yönetim kurulunca 
atanır ve hastane sahibi ile 
yönetim kurulu personele ilişkin 
düzenlemeler yapabilir. 
(Hindistan, Kenya, Zimbave) 

Personel yönetim kurulunca 
atanır, bütün şartlarda personele 
ilişkin düzenlemeler kurulca 
yapılır. 
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Tablo 1, hastane otonomisini 7x3 matriks düzeninde ve otonomi derecesi ile 

politika/yönetim fonksiyonlarını ve örnek ülke isimlerini göz önüne alarak kavramsal açıdan 

sunmaktadır. Modelde hastane yönetim ve politikası ile ilgili kararları alma yetkisi hastane 

yönetiminde oldukça hastane otonomisinin de yüksek olacağının altı çizilmektedir. Hastane 

yönetimleri ülke geneli ile ilgili sağlık politikalarını ve kararlarını etkileme olanaklarından 

yoksun olabilmektedir. Buna karşılık hastanenin kendi günlük işleri ile ilgili kararları alma ve 

etkileme şansı daha yüksektir (8). Aşağıdaki tablo ise hastane otonomisi derecelerini ve 

hastane yönetiminde otonomi derecesine göre baskın olan tarafları göstermektedir (Tablo 2’ye 

bakınız). 

Tablo 2. Hastane otonomisi dereceleri (7) 

Derece 
Kısım 

Tamamen Kamu   Tamamen Özel 

Tip Tamamen 
Hükümet 

Hükümetle 
İşbirliği 

Kar Amaçsız 
Kuruluşlar 

Kar amaçlı 
kuruluşlar 

Yönetişim Sağlık Bakanlığı Yönetim Kurulu 
(kamu sektörü) 

Yönetim Kurulu (kamu, 
özel, yerel temsilciler) 

Yönetim Kurulu 
(özel sektör) 

Yönetim Kamu çalışanları Sözleşme veya 
hizmet 
anlaşmaları 

Ücret sözleşmeleri veya 
kar bölüşümü 

Özel çalışanlar 

Kapital 
finansmanı 

Tamamen devlet 
desteği 

Kısmi devlet 
desteği 

Kamu mallarını 
kiralama veya ödünç 
alma 

Teşvikler 

Yeniden 
değerleme 
finansmanı 

Tamamen devlet 
desteği (doğrudan 
veya dolaylı) 

Yerel kaynakların 
değerlendirilmesi 

Düzenli tüketici katlı 
payları ile devletin 
sigorta katkısı 

Maliyet üzeri 
ücretlendirme (kar) 
ve sigorta 

 

III. HASTANELERDE OTONOMİNİN ETKİLERİ 
Makalenin başlangıç kısmında hastanelerde otonomi seviyesi arttıkça kaynakların verimli 

kullanımının olumlu yönde etkilendiği belirtilmiştir. Hastanelerde otonominin etkilerini daha 

anlaşılır kılmak için, otonominin etkilerini 5 başlıkta toplamak faydalı olacaktır. Otonomi 

hastane performansını verimlilik, hizmet kalitesi, topluma açıklık (topluma hesap verebilme), 

eşitlik, kaynakların kırsal alanlara yayılması gibi unsurlarla pozitif yönde etkilemektedir       

(4 - 6, 12 -14). Bunlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır. 

Verimlilik: Literatürde hastane otonomisinin hem teknik hem de dağıtım (ekonomik) 

verimliliğini arttırdığı belirtilmektedir. Burada teknik ve dağıtım verimliliğini tanımlamak 

faydalı olacaktır. Teknik verimlilik, belirli bir çıktıyı üretme maliyetinin minimize edildiği ya 

da belirli bir maliyetle çıktının maksimize edildiği durumdur. Bir başka ifade ile tekinik 

verimlilik girdi ve çıktı arasındaki rakamsal ilişkidir (15, 16). Kaynak veya ekonomik 
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verimlilik ise müşteri tatmini maksimize etmek için kaynakların nasıl olacağını gösteren bir 

kavramdır (16).  

Kamu hastanelerinde otonomi seviyesinin yükseltilmesi ile birlikte verimliliğin artmasının 

bazı nedenleri vardır. Bunlar, hastane reformlarında genellikle otonomi ile sonuçlanır; otonom 

hastanelerde daha büyük sorumlulukların olduğu varsayımı; otonom hastanelerin optimum 

üretim fonksiyonunu, girdilerini, çıktılarını ve gelişme stratejilerini seçme ve belirlemede 

daha özgür olması şeklinde ele alınabilir. Bazen kamu hastanelerinde otonomi seviyesi 

yükseldikçe verimsizliğin çoğalması da yaşanmaktadır. 

Hastanelerde otonomi seviyesi arttıkça yatak işgal oranı ve ortalama yatış süresi gibi  

geleneksel verimlilik göstergelerinde olumlu yönde değişmeler beklenebilir. Ancak 

gelişmekte olan ülkelerdeki hastane otonomisi uygulamaları incelendiğinde, hastane 

otonomisinin yatak işgal oranı ve ortalama yatış süresi gibi geleneksel verimlilik göstergeleri 

üzerine yok denecek kadar az etkili olduğunu göstermektedir. Hastanelerde otonomi seviyesi 

artması ile yönetimde, finansmanda, muhasebede, maliyet kontrolünde gelişmeler 

yaşanmıştır. Ülke örnekleri incelendiğinde hastane otonomisinin insan kaynakları yönetimi 

üzerinde de istendik sonuçları vermediği söylenebilir. Ancak hastane otonomisinin 

hastanelerde hizmet almak için bekleyen aşırı kalabalıkları azaltmada bir araç olarak 

kullanıldığı da vurgulanmaktadır (14).  

. Bununla birlikte hastane yönetiminde otonomi seviyesinin yükseltilmesi hastanenin 

yönetim, bütçeleme, finansman, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve üçüncü 

taraflarla yaptığı sözleşmelerin (sigorta şirketleri vb.) verimliliği de yükseltebilir. Otonomi 

hastane yönetimlerine bir çok konuda merkezden bağımsız karar verme yetkisi sunmaktadır. 

Hastaneler kendileri için gerekli sağlık araç ve gereçleri ile insan kaynaklarını kolaylıkla elde 

edebilmektedir. Hastane otonomisinin hastane verimliliğine olan etkileri ülkeden ülkeye 

değişmektedir. Örneğin bazı ülkelerde hastane otonomisi insan kaynakları verimliliği üzerine 

daha çok etki sağlarken, bazı ülkelerde hastane satın alma ve bütçeleme sistemlerindeki 

verimlilik üzerine daha çok etki yapabilmektedir. Örneğin Endonezya, Hindistan, Gana, 

Zimbabve’de hastane otonomisi insan kaynaklarında verimliliği fazla yükseltmemiştir. Çünkü 

hastanelerden genel ülke personel rejimindeki kurallara aşırı bağımlılık beklenmiştir. Buna 

karşılık Kenya uygulamasında hastane otonomisi ile birlikte personel verimliliğinde de artma 

olmuştur. Kenya’da hastanelere insan kaynakları yönetimi konusunda daha çok özerklik 

sağlanmıştır. Sonuçta hastane otonomisinin genel olarak hastane performansı üzerinde 

verimliliği yükselterek faydası olduğu söylenebilir. 
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Hastane otonomisinin etkilerini daha iyi anlamak için aşağıdaki tabloda hastane 

otonomisinin değişik kriterlere göre etkileri ülke uygulamalarına göre değerlendirilmektedir. 

Hastane otonomisinin teorik olarak verimlilik, sağlık hizmetlerinde kalite, hasta tatmini, 

hastanelerin saydamlığı / açıklanabilirliği (accountability) ve kaynak mobilizasyonu üzerine 

yüksek düzeyde etkili olması beklenirken, ülke örnekleri uygulamada hastanen otonomisinin 

her zaman istendik sonuçları vermediğini göstermektedir. Aşağıdaki tablo bu açıklamayı 

görsel olarak ele almaktadır.  

Tablo 3.  Otonominin etkileri (14) 

Değerlendirme Kriteri Etki seviyesi 
 Ters Etki Etkisiz Biraz etki Çok etki 
Verimlilik  Zimbabve, 

Gana 
Hindistan, 
Kenya 

 

Bakım kalitesi ve halkın 
tatmini 

 Kenya, 
Zimbabve 

Hindistan, 
Gana 

 

Açıklanabilirlik 
(accounability) 

Zimbabve Hindistan, Kenya, 
Gana 

  

Eşitlik Zimbabve, 
Gana 

Hindistan, Kenya   

Kaynak mobilizasyonu   Gana, Kenya, 
Zimbabve 

Hindistan 

 

Kalite: Hastane yönetim otonomisi ile birlikte hastanelerin sunduğu sağlık hizmetlerinin 

kalitesinde de bir artış beklenmektedir. Ancak bu konuda sınırlı sayıda araştırma olduğundan 

böyle bir genelleme yaparken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Otonomi sonrasında 

uluslararası anlamda otonomi araştırmalarının yapıldığı Kenya, Hindistan, Zimbabve, Gana 

gibi ülkelerde ulaşılabilir ilaç, tıbbi araç-gereç, tıbbi aletlerin bakım onarımı ve 

devamlılığında kayda değer gelişmelerin yaşandığına işaret edilmektedir. Otonomi ile birlikte 

hastaneler sağlık personelini motive edici unsurları devreye sokabilmektedir. Bütün buna 

benzer gelişmeler hastane sağlık hizmetlerinde kalitenin artmasına neden olacaktır. Hastane 

otonominin sağlık hizmetleri kalitesinin etkisini araştırmak için kalitenin objektif 

göstergelerle ölçülmesi gerekmektedir. Fakat sağlık hizmetlerinde kalitenin ölçülmesinde 

günümüzde subjektif değerlendirmeler ön planda olduğundan bu konuda hastane yöneticileri 

ciddi sorunlarla karşılaşabilmektedir. 

Otonomi aynı zamanda hasta tatmininin artmasına ve hastanenin topluma karşı daha şeffaf 

olmasını sağlar. Hastanelerde otonomi seviyesi arttıkça hizmet ettiği bireylerin sağlık 

ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesi ve böylece hasta tatmininin yükseltilmesi söz konusudur. 

Otonom hastanelerde toplumun hastane yönetimine daha çok katılması, kaynak dağıtım 
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kararlarına dahil olması ve stratejik karar alma sürecine daha çok dahil olması ihtimali 

artmaktadır.   Kamu hastaneleri merkez yönetimin aşırı baskı ve denetiminden uzak karar 

alma ortamları bulduklarında hizmet sundukları bireylerin görüşlerine daha çok değer 

verecek, yerel yöneticiler ve politikacılarla daha çok işbirliğine girecek, bölgesindeki 

ihtiyaçları daha doğru belirleme şansına sahip olacaktır. Kamu hastanelerinde otonominin en 

önemli sakıncası, hastanelerin otonomi seviyesi yüksek olmasına rağmen yönetim yapılarının 

profesyonelleştirilmemesinden dolayı sağlık hizmetleri sunumunda yaşanacak eşitsizliklerle 

ilgilidir. Kamu hastaneleri otonomisi artarken bir yandan da hastane yöneticilerinin bilgi ve 

becerisi arttırılarak, sahip oldukları otonom düzeyinde gerçekleştirebilecekleri ekonomik ve 

teknik verimliliğin farkında olmaları sağlanmalıdır. Bundan dolayı hastane otonomisinin 

istendik sonuçları elde etmesi için özellikle kamu hastanelerinde yönetimin 

profesyonelleştirilmesi son derece önemlidir.  

Son olarak hastane otonomisinin sağlık hizmetleri kalitesini olumlu yönde etkileyeceği 

varsayılmaktadır. Daha otonom hastanelerde personeli güdüleme araçları değişmekte, hastane 

kendi ihtiyaçlarına uygun personeli seçmekte ve almakta, kararlara toplumun katılımı 

sağlanmakta, ihtiyaçların doğru tespiti ile hastaların tatmini yükselmekte, hastanenin 

ulaşılabilir ilaç, tıbbi malzeme imkanları artmakta ve bütün bunlar hizmet kalitesine olumlu 

yönde yansımaktadır. 

Açıklanabilirlik/Hesap verebilirlik (accountability): Hastane otonomisi hastanelerin 

özellikle finansal açıklanabilirlik/hesap verebilirlik üzerine olumlu etkiler yapmaktadır. 

Hastane yönetimi otonomlaştıkça topluma yaptığı faaliyetleri daha çok açıklamak ve finansal 

yapıları hakkında hesap vermek isteyecektir. Hastane yönetiminin otonomi seviyesi 

yükseldikçe hastane yönetim ve idari kurullarına toplumu temsil etme yeteneği yüksek 

hükümet dışından kişilerin katılımı da artacaktır. Bütün bu gelişmeler otonom hastanelerin 

açıklanabilirlik/hesap verebilirlik (accountability) yeteneğini yükseltecektir.  

Eşitlik ve kaynak mobilizayonu: Hastane otonomisi sağlık hizmetlerindeki adaletsizlerin 

önlenmesi için kullanılabilecek araçlardan birisidir. Hastane yönetiminde otonomi seviyesi 

yükselmesi ile birlikte hastaneler sundukları sağlık hizmetleri fiyatlarını hizmet ettikleri 

nüfusun sosyal güvenlik durumları ile ödeme güçlerini dikkate alarak belirleyecektir. Gelir 

seviyesi düşük olan bölgelerdeki hastaneler hizmet fiyatlarını daha düşük tutmaya 

çalışacaktır. Benzer şekilde hastane yönetimleri bölge sağlık ihtiyaçlarını kendileri tespit 

edecek ve bunlar içinde gerekli önceliklendirmeyi yapacaktır. Buna benzer uygulamalar 

sağlık hizmetlerinde eşitliklerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Otonomi aynı zamanda 
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hastanelere kaynak mobilizayonu sağlayacaktır. Yani kaynakları kendi politikalarına göre 

kullanacaktır.  

Hastane otonomisinin hastaneler üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki 

tablo yardımcı olacaktır. Tabloda hastane otonomisinin uygulanabileceği alanlar, bunlara 

ilişkin ölçütler ve otonom bir hastanede değişik konulara göre uygulanan yönetim politikaları 

kavramlaştırılmaktadır. 

 

Tablo 4. Otonom hastaneler ve sağlık sektörü reformları (12) 
Konu Ölçütler Otonom hastane  politikası 
Rekabet - Destek hizmetleri için sözleşmeler 

- Hizmet sunucuları ve hizmet satın 
alanlar ayrımı 

- Özel sektörün artan rolü 

- Sunucularla satın alanlar arasında ayrım 
yaratma 

- Esnek bütçe (özel firma gibi davranabilme) 
- Hastane finansal durumundan yöneticilerin 

sorumlu ve yetkili tutulması (özel bir firmadaki 
gibi) 

Maliyet 
iyileştirmesi 

- Alternatif finansman mekanizmalarının 
geliştirilmesi (kullanıcı katkı payları ve 
sigorta sistemleri) 

- Hastane finansal otonomisinin geliştirmek için 
temel maliyet iyileştirme unsurlarını uygulamak 

Yönetim ve bütçe 
reformları 

- Fonksiyonel bütçeleme 
- Bilgi sistemlerini geliştirme 

- Finansal ve yönetsel otonomi becerisi 

Desantralizasyon - Yönetsel sorumluluğun merkezden 
yerel teşkilatlara aktarımı 

- Hastanelerde gerekli yönetim ve denetim 
kurullarının oluşturulması 

- Hastane yöneticilerine daha çok yetki ve 
sorumluluk 

Toplum katılımı - Sağlık kurumları yönetimine toplumun 
daha çok katılması 

- Hastane yönetim kurullarında toplumun daha       
çok temsil edilmesi 

- Hasta beklenti ve tercihlerini rekabette daha çok 
kullanma 

Kamu sektörü 
rolünün başarısı 

- Kamu sektörü harcamalarının 
devamlılığı ve maliyet iyileştirmesi 

- Temel hizmet paketine göre bütçenin 
yeniden dağıtımı 

- Yeni temel hizmet paketleri oluşturarak kamu 
hastane harcamalarının azaltılması 

 

 IV. TÜRKİYE’DE HASTANE YÖNETİMİNDE OTONOMİ 
Türkiye’de 1990’lı yıllarda hastane sektöründe bazı gelişmeler olmasına rağmen, halen 

sektörde önemli derecede verimsizliğin olduğundan bahsedilebilmektedir. 1980’lerde 

ortalama yatak işgal oranı %53 iken, bu gösterge 2000’li yıllarda %60’a yükselmiştir. 

Ortalama yatış süresi 1980’lerde 6,7 gün iken günümüzde 5,7 güne inmiştir. Hastaneye yatış 

hızı bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Halen Ankara, İstanbul, İzmir başta 

olmak üzere büyük iller diğer bölgelerden önemli derecede hasta almaktadır. Özellikle 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hastaneler küçük olmasına rağmen, hastaneye yatış hızları da 

çok düşüktür. Hastane sektöründeki çıktı göstergeleri iller arasında da büyük farklılıklar arz 

etmektedir (17). 
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Türkiye’de hastane otonomisinin özellikle kamu sektöründe istendik düzeyde olduğunu 

söylemek oldukça zordur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1990 sonrası sağlık reform 

çalışmalarının önemli bir kısmını hastane reformu oluşturmuştur. Ancak sağlık reformlarının 

diğer alanlarında olduğu gibi hastane hizmetleri ve yönetimi konularında da  istenilen 

sonuçlara ulaşılamamıştır. 

1990 sonrası sağlık reformu çalışmalarında hastanelerin desantralizasyonu ve yönetim 

yapılarının daha katılımcı kılınması önemli bir yer tutmaktadır. Reformların bu bileşeni 

hastane hizmetlerinin etkililiğinin, verimliliğinin ve kalitesinin yükseltilmesini 

amaçlamaktadır (18).  Reform çalışmalarında konuyla ilgili geçen ifade şöyledir; “2000 yılına 

kadar maliyet ve kalite yaklaşımı içinde ve birinci basamak sağlık hizmetleri ile entegre olan 

otonom yapıda ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri sistemi kurulacaktır” (19). 

Bu hedefler Sağlık Bakanlığı dokümanlarında hastane hizmetlerine yönelik reform 

niteliğinde görüşlerin birkaçıdır. Türkiye sağlık sisteminin tedavi edici sağlık hizmetleri alt 

sisteminde yer alan hastaneler için özellikle 1990’lı yıllardan sonra gündeme gelen ve Dünya 

Bankası tarafından desteklenen reform çalışmaları temelde desantralize bir yapıyı 

önermektedir. Bununla birlikte Banka, gelişmekte olan ülkelerde tedavi edici sağlık hizmetleri 

için kamunun ayırdığı payın gelişmiş ülkelere göre düşük olduğunu bildirmekte ve özel 

teşebbüsünde sisteme girmesini önermektedir. 

Reformlarla birlikte ülke gündemine giren hastanelerin özerkleştirilmesi ve özelleştirilmesi 

tartışmalarında ana eksen, serbest piyasa ekonomisinin hastanelerde “verimlilik”, “kalite”, 

“kaynak tasarrufu” gibi parametrelerde iyileşmeler sağlayacağı görüşleriyle, bu görüşlere 

karşı nitelikteki yapılması düşünülen reformların “sağlıkta eşitsizlikler” meydana getireceği 

düşüncesidir. 

Hastanelerin özerkleştirilmesi bağlamında yapılan ilk uygulama Türkiye Yüksek İhtisas 

Hastanesi örneğidir. 29.11.1994 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait 

Sağlık İşletmelerinin Yönetimi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, kamu 

hastanelerinin özerkleştirilmesi programının ilk adımı olmuştur.  

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi ile Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” özerkleştirme ve özelleştirme kavramlarına politik düzlemde 

açıklık getirmektedir. Nitekim bu tasarı için yazılmış olan gerekçelerin sonuncusunda aynen 

şöyle denilmektedir: “...özerk sağlık işletmelerine geçilmesi, daha sonraki safhalarda kamu 

hastanelerinin özelleştirilmesinin sağlanması bakımından birinci basamağı oluşturacak ve 

böylece Milli Sağlık Reformu’nun gerçekleştirilmesinde çok önemli bir adım atılmış 
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olacaktır” (20). Yönetmeliğin sağlık işletmelerinin faaliyet ve görevlerinde esas alması 

gereken ilkelerine bakıldığında, katılımcılık ve işletmecilik esaslarına göre sevk ve idare, 

desantralizasyon ve oto kontrol, işletme gelirleri ile giderlerinin karşılanması ilkelerinin yer 

aldığı görülmektedir (21). 

Kamu hastane sektöründe hastane yönetiminin otonomi seviyesini arttırıcı, bilgi-

becerilerini geliştirici  düzenlemeler ve performanslarını arttırıcı güdüleyiciler özellikle Sağlık 

Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından oluşturulamamıştır. Türkiye’de gerçek 

anlamda bir hastane yönetim otonomisinden bahsedebilmek için hastanelere gerekli mali ve 

yönetsel özerkliğin verilmesi kaçınılmazdır (17). 

Başta Sağlık Bakanlığı hastaneleri olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve 

üniversite hastanelerine gerekli otonomi sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve SSK 

hastanelerinde otonomi seviyesinin arttırılması iki aşamada ele alınabilir. Birinci aşamada 

hastaneleri Sağlık Bakanlığı ve SSK’nın merkeziyetçi yönetim anlayışından kurtaracak 

mekanizmaların oluşturulması gerekir. Birinci aşamada Sağlık Bakanlığı ve SSK bünyesinde 

ama özerk Hastane Birlikleri (Sağlık  Bakanlığı Hastane Birliği ve SSK Hastane Birliği) 

oluşturulmalıdır. Bu birlikler hastanelerin doğrudan Sağlık Bakanlığı ve SSK’ya bağlanmasını 

önleyecektir. Birliklerin gerekli mali, yönetim, bütçe, personel özerklikleri sağlanmalıdır. Bu 

tür mekanizmalar ile kamu hastanelerinin aşırı merkeze bağımlılığı da azaltılabilecektir. 

Sağlık Bakanlığı ve SSK Hastane Birlikleri, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı arasındaki tedavi edici sağlık hizmetlerine dönük iletişim ve işbirliğini de 

yükseltecektir. Kamu hastanelerinin otonomi seviyesini arttırmada ikinci aşama ise gerçek 

anlamda hastanelerin otonom bir yapıya kavuşturulmasıdır. Hastane Birlikleri kendilerine 

bağlı olan hastaneleri mali, yönetsel, personel, performans göstergeleri gibi kriterlere göre 

değerlendirecek ve uygun gördüklerini tam otonom bir yapıya kavuşturacaktır. Teorik olarak 

Türkiye’de kamu hastanelerinde büyükten küçüğe doğru otonomi seviyesi sıralaması, 

üniversite, SSK, Sağlık Bakanlığı hastaneleri şeklindedir. Çünkü SSK ve üniversitelerin yarı 

özerk bir yapıları vardır (17). 

 
V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu makalede, hastane yönetiminde otonominin kavramlaştırılması, önemi ve hastane 

verimliliği üzerine etkileri tartışılmış daha sonra Türkiye’deki hastane otonomisi olarak 

nitelendirilebilecek son dönem hastane reform çalışmalarından bahsedilmiştir. Makalede 

vurgulanan nokta, Türkiye’de kamu hastane yönetiminde otonomi ihtiyacının kendisini iyice 

hissettirmekte olduğudur. Çünkü Türkiye’deki merkeziyetçi yapı sağlık sektöründe ve 
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dolaysıyla hastanelerde de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Örneğin, satınalma 

politikalarına bakıldığında kamu hastanelerinde ödeneklerin yılda iki defa serbest 

bırakılmasından dolayı kamu hastaneleri ihtiyaç duydukları tıbbi ve sarf malzemeleri 

zamanında temin edememe ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Yine personel politikasına 

bakıldığında hastane yönetimleri insan kaynakları yönetiminde yeterince otonom yapıya sahip 

değillerdir. Buna benzer otonom seviyesi düşüklükleri kamu hastanelerinin bir çok alanında 

(bütçeleme, personel yönetimi, satın alma ..vb) yaşanmaktadır. 

Türkiye’de kamu sektöründe hastane otonomisini yükseltmek için öncelikle hastane 

yöneticilerinin gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulması gerekmektedir. Bu noktada hastane 

yönetiminin profesyonelleşmesi önemli avantajlar sağlayacaktır. Fakat bundan önce Sağlık 

Bakanlığı, kamu hastanelerinde otonom bir yapıya geçiş için gerekli alt yapı ve politikaları 

oluşturmak için çaba sarf etmelidir. Çünkü böylesine bir değişim üst seviyeden başlatıldığında 

daha etkili olabilir. Ancak, hastane otonomisini arttırmada sağlık sektöründe çalışan 

bürokratların da bazı engellemeler yapabileceği unutulmamalıdır. Çünkü otonomi seviyesi 

arttıkça merkez teşkilatın yetkilerinde azalmalar yaşanacaktır. Ellerindeki kaynakları ve gücü 

kaybetmek istemeyen bürokratlar desantralize ve otonom bir hastane yönetimi anlayışına 

karşı çıkabileceklerdir.  

Kamu hastanelerinde “neden otonomi ?” sorusuna verilebilecek en keskin cevap hastane 

verimliliğinde artış sağlanmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yönetim otonomisinin 

yükseltilmesi, verimlilik, kalite, topluma açıklık, bölge ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması 

gibi noktalarda kamu hastanelerine olumlu ivmeler kazandıracaktır.   

Türkiye’de artık hastane yönetim yapılarının otonom olması kaçınılmazdır. Hastane 

yönetimlerine gerekli mali ve idari özerklik sağlanmak zorundadır. 1990 sonrası dönemde 

hastane reformunu işgal eden hastanelerin sağlık işletmelerine dönüştürülmesi ve 

otonomilerinin arttırılması sağlık hizmetlerinde rekabet ve verimlilik üzerine pozitif etkiler 

yapması beklenmektedir. Ancak geçen uzun zamana rağmen henüz hastane reform çalışmaları 

sonuçlandırılamamıştır.  
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