
FEEDBACK DENETIMI VE SAYQTAY 

ldareler, but~elerinde yer alan Menekleri kalkinma plan ve yillik 
programda ongoriilen hedefler ile hizmet onceliklerini ve bunu kqilayacak 
gelir tahminlerini, gene1 ekonomik dengeleri g o z e t e ~ k  kesimlerin iideme 
giiqleri oraninda yapmakla yiikiimliidiirler. Guniimiizde, biitplerin iglevle- 
rinde gelisme ve degigmeler sonucu, biit~eler ile kamu hizmetlerinin mali- 
yeti ve hizmetlerin amaglanna ulqmadaki b a p n  derecesi m m d a  bir k q 1 -  
l a g m a  yaparak o hizmetin verimliligini ve etkinligini olgme ve yasama or- 
gani tarafindan idareyi bu gekil& knetleme dii~iincesi hakim olmaya basla- 
mqtlr. 

Feedback denetimi bu diigiincenin sonucu olarak ortaya pkmi~tir .  
Geri donugum", "geri besleme" demek olan feedback; bir i~lemin sonucu 
hakkinda girdi ve hedeflerle de bag1ant.l kurarak o igin bapnli olup olrnah- 
gin1 veya begenilip begenilmediBni gosteren bilgi ve diigiincelerden o lu~an  
raporlar ile iglemden sonunlu kisileri veya sistemi bilgilendirrne faliyetidir. 

Feedback denetimi ile istenen sonuslara etkin bir ~ekilde u lqr l~p  
ulacjilmadrgi incelenerek, hedeflere ulqmada ne ~ekilde b a p r ~  sagan- 
dig1 ve alternatif yontemlerin siiz konusu olup olmayacag~ deerlendir- 
me konusu edilir. Bu ~ k i l d e  belirlenen genig kapsamll devlet denetle- 
mesi kavram Sayqtay'in sorumlulu~nun sadece kamu ka_vnaklar~nrn 
kullanlmnda yasalara uyrnaktan ve bunlarm kullan~m bigimini rapor- 
lamaktan ibaret olmadrgr fikrinden kaynaklanir. Bu sorumluluk aynl 
zamanda kamu kaynaklannin ve miilklerinin gereksiz ve savurgan kul- 
lanrlmasrndan kagrnmak, bu kaynakiarrn kullanimmi gerektiren 
amaglara ulwmak igin gerekli tedbirleri belirleyip ilgili mercilere alter- 
natif teklifleri de gozoniinde bulunduracak raporianrnasrnr igerir. 

a- Hukuklik Denetirni : Mali i8emlerin mevzuata uygun yapilip ya- 
pilmad~@nm denetimidir. Gelir toplama ve harcama yetkisini haiz yiiriitme 
organinin, bunlan yerine getirirken mali kanunlara ve b i i t~e  kanununa uy- 
gun olarak yerine getirip getirmediginin kontrol edilmesidir. 



b- Tutumluluk ve Etkinlik Denetimi : Hizmeti esas alan ve hizmetin 
verimli yapilip yapilma&@ni kontrol eden bir denetimdir. Bu denetim, bir 
kamu kurumunun kaynaklmni iktisadi ve etkin bir tarzda yonetip yonetme- 
digini ya da kullanip kullanma&@ni belirler. Etkin ve iktisadi olmayan uy- 
gulamalann sebebleri aragtinlir. Hizmetin esasina gore siniflandullmi~ 
amaq, hizmet ve maliyet iligkilerini i ~ e r e n  program bi i t~e  sisteminin gere@ 
olarak, denetim sisteminde de degigiklik gereksinimi goriilmekte ve bu de- 
gi~imin etkin bir b i i t~e  uygulamasi iqin etkinlik denetimi bi~iminde olmasi 
gerekmektedir. 

c- fktisadilik Denetimi : Bu denetimi ele aldigimiz zaman, soruna 
kaynaklar yoniinden bakariz. Bu, ayni pkti  miktanna daha az bir kaynak 
(girdi) ile ulagmanin miimkiin olup olmayacagini incelememiz demektir. 

d- Verimlilik Denetimi : Bu tiir denetimde, soruna ~ i k t ~  yoniinden ba- 
kanz. Bu da, daha fazla bir ~ l k t i  miktanna, verilen ayni veya sinirli kaynak 
(girdi miktan) ile ula~mamizin miimkiin olup olma&&ni incelememiz de- 
mektir. 

e- Feedback Denetimi: Bu denetimde, arzulman sonus ve faydalann 
elde edilip edilmedigi, yasama organ1 ya da diger yetkili organlar tarafindan 
belirlenen arnaqlara ula~ilip ulagilmadi~ ve kamu kurumunun arzulanan so- 
nuClara daha diigiik bir maliyetle ulagmacak altematiflerin hesaba katlllp 
katilmadigi belirlenir. Bu denetim, belli amaqlara ulagilmasinda programla- 
nn  etkinligini degerlendiren denetimleri ifade eder. Bu tiir denetim isin ge- 
nellikle kullanilan deyimler politika etkinligi ya da program etkinligi deneti- 
midir. 

Uygulamada bu kategoriler araslnda ag~r~mlar kesin degildir. 
Tutumluluk ve etkinlik konusundaki denetimler, kamu kurumlarlnln 
program amaglar~na ulagmadaki etkinligini de degerlendirir. 



Feedback Denetim Siireci 

Kaynak : Tarafimudan haz~rlanmrjtir. 

Planlama, kaynaklarla da baglann kurarak bir hedefe ulagmaya im- 
kan taniyan alternatif p~litikal~ann saptanmasi, degerlendirilmesi ve bunlar 
arasmda segim yapilmasidn. Ulkenin ekonomik durumu, oncelikleri, gene1 
ekonomik dengeleri gozoniinde bulundurarak se~ilen politikalann uygula- 
nabilir duruma sokulmasi programlamadu: Bii tp ise; ilgili politikalann uy- 
gulama maliyetlerinin hesaplanmasi ve uygulama agamalannm aynntili bi- 
qirnde gosterimesidir. 

Saylgtay'm Feedback denetimi ile plan, program ve b u t ~ e  hedeflerinin 
ne oranda gerqeklegtirildigi tesbit edilerek, hedef ve bu hedeflere ulqilmasi- 
na imkan veren sqeneklerin se~irnindeki etkinlik ol~iilrneye ~ a h ~ i l u .  Hiiku- 
met faaliyetlerinin s o n q  ve maliyetleri degerlendirilerek but~enin hazulan- 
masindaki isabet ve hiikiimet faaliyetlerinin verimliligi tesbit edilmeye Cali- 
gllr. Kaynaklann kullanllabilece@ alternatifler ve rakip kullanim yerlerine 



gore kaynak kullaniminin~ekonomik olup olma&ti;l uygun yerde kullanil~p 
kullanilma&& incelenir. OrneBn, devletin verdig kredilerin verimli kulla- 
nilip kullanilm&& ve plan hedeflerine ne oranda uydu$ju veya alinan boq- 
lann lusa ve uzun vadede ekonomiye ve topluma etkileri incelenerek hedef- 
lerden sapma dereceleri aragtirma konusu yapilabilir. 

Seqilen politikalann etkinligi ve politika uygulamalmnin etkinligi 
analiz edilerek programlann sonuqlmni denetlemede daha onceden sapta- 
nan hedeflere hangi olqude ulagildigi ve bunlann daha az kaynak kullanila- 
rak gerqeklegtirilmesinin miimkun olup olmadigi aragurma konusu edilir. 

Boylece, denetim bulgulan ile girdilerin kargilagtlnlmasi sonucu 
amaqlara ulagmada etkin ve iktisadi olmadigi anlagilan sesenek ve politika- 
lar belirlenerek, bundan sonraki program ve butsenin hazlrlanmasinda etkili 
olabilecek alternatif teklifler ile birlikte yasama organina sunulur. 

~ l k e  guvenliB gibi politik onem arzeden konulmn digindaki raporla- 
n n  basina da duyurulmasi titizlikle hazirlanan denetim iserikli raporlann 
yaphnm giicunii mracak ve bu durum ba3msiz denerim organ1 olan Sayig- 
tay'in varlik sebebine de uygun diigecektir. 

h e @ ,  Alman Sayqtay'lnln sunduh raporlann etkinligi ve pkan- 
lacak sonuqlar idarenin politik irade ve insiyatifine baglidx. Bununla birlik- 
te politik tavsiyelerin qo* gerekli ilgiyi goriir ve noksanliklar giderilir. Bu- 
nun nedeni raporlann halka aqk olarnsi ve kitle haberlegme ara~lannin neti- 
celeri takip etmeleridir. Amerikan Saylgtay'inda rapor kopyalan gazete, 
radyo, T.V. kurumlan dahil konuyla ilgilenenlere dagitilir. Yine, Fransa 
Sayl~tay'lnda sok onemli bulgular hakkinda parlamentoya sunulan rapor- 
lar, yetkili b a k a n l m  yorum ve cevaplan ile birlikte basilip yayinlanmakta- 
dir. 

111- FEEDBACK DENE~MININ ~ R K  SAYISTAY'INCA 
UYGULANABILIRLIGI : 

S ayigtay'in feedback denetimini gerqekle tirebilmesi biiyuk olqiide 
performans denetimi yapmasina baglidir. Zira b utge uygulamalan ve hu- 
kiimet faaliyetlerinin venmli ve etkin bir gekilde denetlenmesiyle o lu~an  
makro sonu~lann plan ve biitqe hedeflerine ne olsude uydugunun tesbiti ve 
ilgili birimlere sunulmak uzere hazirlanan alternatif teklifleri de i ~ e r e n  ra- 
porlmn olugumu, ancak bu gekilde mumkun hale gelebilir. 

832 sayili Sayigtay Kanunu ve buna da anilarak sikanlan Caligma 
Yonetmeligi ile kurulan denetim sistemi, gene 7 olarak iglemlerin mevzuata 
uygunluk yonu aglrlikta, saymanllk bazinda yargiya doniik bir denetimi ve 
bu denetim sonucunda da makro sonuqlara ulagmaya imkan vermeyen bir ra- 
orlama ongiirmektedir. Ancak, 832 sa h Kanunun 29 ve 49 uncu madde- r enyle enebm esnasinda konuyla ilgili er tiirlu veri ve belgeyi toplayabil- P .  ,r 

me ve m e a r  kanunun bazi maddeleriyle de parlamentoya sunulacak rapor- 
lar hususunda Sayigtay'a genig yetki ve gorevler verilmigtir. 



832 say11 Kanunun "&emelerin Gerekgelerine Uygunlu&" baghkh 
47. maddesi geregince, Sayigtay, yapaca& incelemeler slraslnda, denetime 
giren biitiin daire ve kurumlann biitgelerine konulmug olan 6deneklerin biit- 
~ e d e  gosterilen ig, hizmet ve ihtiyaqlara harcmp harcanmadiB hakk~ndaki 
goriigiinii uygunluk bildirimlerine derceder. Bgili madde hiikmii ile Saygtay 
idarelere biitqe ile verilen ijdeneklerin plan ve biitqe hedeflerini gozeterek 
sarfedilip sarfedilmediwi inceler ve goriigiinii genel uygunluk bildirimine 
yanslbr. Bu gekilde k~smen de olsa politika uygulamalann~n etkinliB olqii- 
lebilir. Uygularnada genel uygunluk bildirimlerine dercedilen Sayigtay go- 
riigii gekli olmakta ve idarenin harcamalmn, gerekqelerine uygunlugu y& 
niinde goiig bildirmektedir. 

"Sayi~tayin Gorevleri" bqllkh 832 saylh Kanunun 28. maddesinin 
IV. fikraslnda "Gerektiginde mali iglere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk 
sistemlerine dair T.B.M.M'ye rapor sunar." ve V. fikraslnda da "Denetime 
tabi kuruluglarin hesap ve iglemlerinin incelemesi sonucunda gerekli gordii- 
gii hususlara dair T.B.M.M'ye rapor verir" hiikiimleri yer almaktadx. Buna 
gore Saylgtay'a denetimle ilgili her konuda parlamentoya rapor sunabilme 
yetkisi hatta gorevi verilmigtir. Sadece bunun ne gekilde yap11acaD hangi 
hususlann gozetilecegi yonetrnelikle belirlenebilir. 

Sabit veya doner sermayeli veya fon geklinde kurulan kurum ve tegeb- 
biislere iligkin raporlarda bunlann faaliyetlerinin kurulug gayelerine uygun 
olup olma&@mn belirtilecegi hiikmiinii i~e ren  832 say111 Kanunun 87. mad- 
desi geregince ilgili kurumlann faaliyetleri her agamada incelenerek planla- 
nan hedeflere etkin bir gekilde ulaghp ulqllmadlg~ tesbit edilir ve 28. mad- 
denin V. fikras~yla da baglann kurularak kuruluglann arna&irmda sapma ol- 
mugsa nedenlerinin ve qoziim onerilerinin neler oldugu, 87. madde geregn- 
ce hazlrlanan raporlarda belirtilir. 

832 sayili Kanunun 25. maddesi geregince denetqiler anlam, uygula- 
ma ve sonuqlan bhmlndan  hazine menfaatlerini zarara u&abci nitelikte 
gordiikleri kanun, tiiziik, yonetmelik, kararname ve sair mevzuat hiikiimleri- 
ni inceleme slrasinda tesbit ederek bunlan gerekqesiyle birlikte Bagkanliga 
bildirirler. Bu gozlemlerin Gene1 Kurulda goriigiilmesi sonucu kabule deger 
goriilenler i i ~  ayldc raporlarla birlikte T.B.M.Mye sunulur. 

Hiikiimet faaliyetlerinin sonuq ve maliyetlerinin, plan ve biitqe hedef- 
leriyle de baglannh kurarak, incelenmesi meyanlnda hazine menfaatlerini 
zarara ujjratlcl nitelikte goriilen mevzuat hiikiimlerinin iiq ayhk raporlarla 
birlikte parlarnentoya sunulmast genig kapsamli Saylgtay denetimi anlaylgl- 
nl gi$lendirici mahiyettedir. Bu hiikiim ile Saylgtay'a idarenin iglemlerinin 
dayand@ mevzuatln, Hazine menfaatine a y W  taglmasl halinde, tesbit 
edilip yasama organlna bildirilmesi giirevi verilmigtir. 



Goruldugii iizere mevzuatimiz feedback denetimine zorlama ifadeler 
diginda butunuyle elvermemektedir. Aynca kapsamli bir devlet denetimi 
anlayigi, geleneksel nitelikteki denetiminden biituniiyle vazgegilmesi anla- 
mini tagimaz. 

Oncelikle; belirttigimiz, bilhassa parlamentoya rapor sunulmasi ve 
denet~ilerin inceleme sirasinda bilgi ve belge toplayabilme ile ilgili, 832 sa- 
yili Kanunun ilgili maddelerine, yonetmelik deggikligi ve tesisi gibi duzen- 
lemelerle iglerlik kazandinlabilir. 

Daha etkin ve makro sonuqlar doguracak denetim duzenine yiinelik 
kapsamli mevzuat degigikliklerinin gundeme gelmesinin belli bir surece 
bag11 oldugu da muhakkaktir. 

IV- SONUC : 

Sayigtay denetimi, hesaplann duzenliliBnin ve harcamalann yasalli- 
ginin denetlenmesi olarak algilanmigtir. Son ~ e y r e k  yiizyilda bu diigiince, 
diinya Sayigtay'lan arasinda temel bir degigiklige ugramig ve geleneksel 
fonksiyon ile ilgili bu diigiinceden gittik~e artan bir bi~imde verimlilik ikti- 
sadilik ve etkinlik a~isindan devlet program amaG ve sonuqlannin degerlen- 
dirilerek ilgili mercilere bildirilmesi konusuna agirlik verilmigtir. Ama~lar  
ile ilgili olarak bu denetim devletin harcad& paranin kargiligindaki degerin 
alinip alinmadginin yasal ve diger hedeflere ulagilip ulagi1maditi;lnin ve ig- 
lemlerin alternatif metodlar~nin dikkate alinip alinma&ginin degerlendiril- 
mesi konulanni igermektedir. 

Bu tur bir denetimin bazi kesimlerce, idarenin yerine karar verme gibi 
bir sonucuna yolaqacagi kaygisinin taginmasi yersiz olup, aksine parlamen- 
to adina denetim gorevini yuriiten Sayigtay'in, idareyi faaliyet ve iglemlerin- 
den dolayi aklamasi sozkonusudur. - 

Boylece, Sayigtay; denetim bulgularindan olugan raporlari ve bi- 
limsel qallgmalari ile hukiimet faaliyetlerinin ama~larina uygunlugu- 
nu, etkinligini, hedeflere ulagmadaki bagari derecesini ve istenen so- 
nuqlara daha diiguk bir maliyetle ulagllabilecek alternatiflerin dikkate 
alln~p allnmadlg~nr test edecek ve gelecege doniik plan ve butplerin ha- 
zlrlanmasl ile iktisadi-sosyal politikalarln olugumunda ilgili mercilere 
katk~da bulunacaktlr. 

Belirli bir sureq igerisinde denetim olgusunun, Sayigtay'imizda da bu 
normlara u1agacati;lna giiphe yoktur. Yeterki, gerekli admlar ilgili kesimler- 
ce cesaretle ve gecikmeden atilabilsin. 
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