
PERFORMANS DENETIMINDE VERI ANALIZI : 

DENETCILERIN KULLANDIGI TEKNIKLER ("1 
Yazan: M~rhanzmad Akrarn KHAN 

Bu yazl, denetqilerin mali denetim suresince de kulland~g~ tekniklerin 
bazllar~n~ igermektedir. Bu teknikler, performans denetiminde, denetqilerin 
ylllardan beri yaptlklarl iglerin ayrlntlll olarak hazlrlanmas~ ve geligtirilmesi 
gerektigini gostermektedir. 

0rnek Olay Analizi 
Yonetim ve hizmet kurumlarlnln performans denetimi i ~ i n  "Ornek 

Olay Analizi" genellikle en uygun metottur. Metod, olaylarln bir ornegini 
analiz ederek, degigik hizmetlerln verimliligini degerlendirir. Ornegin, gelir 
vergisi departman1 soz konusu oldugunda; denetqiler, mukelleflerden gelen 
mektuplarl departmanln cevaplama suresini degerlendirmek iqin gelir ver- 
gisi mukelleflerinden birini ele alacakt~r. Denetgiler, mektubun a l lnd~g~ ,  ig- 
leme tabi tutuldugu ve sonuqta cevaplandlgl tarihleri gosteren verilerin tab- 
losunu q~karacaklard~r. Diger bir ornek, tedarik kurumlarln~n veya satln al- 
ma birimlerinin performans denetimi olabilir. Ornek olay analizi metodu, 
bir satln alma igleminin istek yapllma surecinde ve siparig verilmesinde ge- 
qen sureyi gosterecektir. Kalk~nma projelerinde bu metod, muteahhitlerin 
hakediglerinin igleme tabi tutulma surecine, degigik malzelnelerin allm iha- 
lelerinin sozlegmeye baglanma siireqlerine, araG parklnln yonetimine v.b. 
uygulanabilir. Klsacasl metod, belirli hizmetlerin verimliliginin degerlen- 
dirmesinde denetqiler taraflndan uygulanabilecektir. 

Bu analizin ozel bir uygulamas~, kamuya belirli hizmet saglamaktan 
sorumlu olan kamu kurumlar~nda ve birimlerinde kullan~l~r.  0rnegin; silah- 
lar ve muhimmat iqin ruhsat veren kurumlar, ithalat izinleri, dovlz allm-sa 
t ~ m  yetkisi, ilaq uretim lisansl verzn kuruluglar vb. Analiz, uygulama sureci- 
nin degigik agamalarlnda bu kurum veya kuruluglarda geqen sure uzerinde- 
rinde yogunlaglr. Denetqiler tum idari sureci agagldaki glbi alt unsurlara ayl- 
rarak gemalagtlrlr: 

(*) Muhammed A k n m  KHAN'ln "DATA ANALYSIS IN PERFORMANCE AIJ- 
DITING" ad11 k i t a b ~ n ~ n  "Auditor' 'l'ecniqucs" bijlumlcrinin ~evir is idir .  
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1) Bagvurular~n kaydedilmesi , 

2) Bagvuru sahipleri ile daha fazla bilgi iqin yeniden gorugulmesi, 

3) Diger kurumlara gonderilenler, 

4) Bilginin analiz edilmesi, 

5) Teklif ve karar, 

6) Bagvuran sahiplerinin bilgilendirilmesi. 

Bu unsurlar denetlenen kurumla tartig~llr ve gerekli degigiklikler ya- 
p111r. Sonra denetqiler, olaylar~n bir ornegini seqer ve her agamada birimler- 
de geqen sureyi hesaplar. Denet~ilerin ilgi odag~,  dar bogaz olugturan veya 
suresinin k~sl lmas~na ihtiyaq duyulan igin bulundugu agamayl belirlemek 
olacaktlr. Bu analizde, denetqiler sunulan hizmetin kalitesine tepkilerini og- 
renmek iqin hizmetten yararlananlardan bir ornekle gorugme yapmayi da 
deneyebilir. Denetqiler, analiz sonunda halkln gorugunu dikkate alarak de- 
netim sonuqlarlnl degigtirmek zorunda kalabilirler. Ornegin,ilgili birimde 
geqen sureyi denetqiler fazla bulurken, gorugme yapllan kigilerin biiyuk kis- 
ml makul buluyorsa, denetqiler denetim bulgularinl degigtirebilirler. 

Birimler Aras~ K~yaslama Analizi 

Benzer fonksiyonlar~ yerine getiren birqok birimi olan buyuk organi- 
zasyonlarin performans denetiminde, degigik girdi ve q~ktllar~n birimler ara- 
SI karg~lagtlr~lmas~, aglr qallgan birimleri belirlemek iqin yararli bir metottur. 
Denetqiler performans denetimi iqin parametrelere karar verir ve bu para- 
metrelerdeki her bir birim iqin verileri slralar. Metod, belirli bir alanda ben- 
zer proje varsa, kalk~nma projelerinde de kullan~labilir. drnegin, bir ilde 
benzer alanlarda mesleki egitim veren birkaq teknik okul olabilir. Denet~i-  
ler, okullar araslnda s ~ n ~ f  geqme yuzdesi, aynl s ~ n ~ f i  tekrar edenlerin orani, 
geGen bir ogrencinin maliyeti, her ogretmenin sln~fa aylrdlgl sure, ogretmen 
ogrenci orani v.b. iligkin mevcut verileri karg~lagt~rmaya karar verebilirler 
ve bunlarl toplayabilirler. 

Negatif Katk~ Analizi 

Negatif kath analizi, bir proje veya programln negatif yonlerini gu ba- 
k~mlardan inceler: 

1gten q~kar~lanlar ve bunlartn rehabilite edilme maliyeti, 

@ Sele maruz kalan alanlar~n yuziil~umu ve islah edilme maliyeti, 

Igini kaybedenlerin sayisl ve bunlarln ekonomiye maliyeti, 

e Ekonomik omrunu tamamlamadan yenilenen varllklarin maliyeti, 
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Depo / malzeme fazlallglnln maliyeti. 

Bazen kalklnma projelerinin de negatif katkllarl olabilir. Projenin 
gerqek bagarlnln dogru degerlendirilmesi i p n  pozitif katk~dan negatif katkl- 
yl qlkartmak gerekir. 

Etki Analizi 

Bu analiz, kamu kurumunun belirli faaliyetini dikkate allr ve bu faali- 
yetin etkilerini baglndan sonuna izler. Ornegin, hukiimet klrsal kesimdeki 
yoksullara ev inga etmeleri iqin "ucretsiz" veya sembolik bir fiyatla arsalarl 
dagltabilir. "Etki analizi", baglglanan arsalarln bir ornegini ele allr ve arsay~ 
alanlar tarafindan yapllan son harekete kadar izler. Toplanan veriler; (a) ar- 
say1 kendilerine ev yapmak iqin kullanan kigilerin oranlnln ne oldugunu?, 
(b) hiqbir gey yapmayan kigilerin oranlnln ne oldugunu?, (c) iiqiincii gahlsla- 
ra satllan arsalarln oranlnln ne oldugunu? gosterecektir. 

Toplanan veriler, arsayl alanlarln beklenilen hareketi yapmama ne- 
denlerini belirlemek iqin ayrl bir analizi gerektirecektir. Nedenler gunlar 
olabilir: 

a) Tamamlaylcl kaynaklarln eksikligi, 

b) Farkll anlaylg veya kigisel oncelikler, 

c) Evsiz insanlar hakklnda hukumetin yanllg tahminleri v.b. 

Sonuq ne olursa olsun etki analizi, bagka faktorlerin sonucu olabilecek 
iken, belli etkilerin, hiikiimet faaliyetlerinin sonucu kabul edilme riskini ta- 
glr. Omegin, yukarldaki durumda; evleri inga eden insanlar (hiikiimet kendi- 
lerine arsa baglglamlg veya bagjglamam~g olsun) bunu herhangi bir yolla 
yapmlg olabilirler. Denetqilerin analizlerin sonuqlar~nl sagduyuyla bir araya 
getirmeleri dlglnda, bu tip problemlerin nihai cevabl yoktur. Q n k u  denetqi- 
ler slk slk gu soruyla yuz yuze gelecektir: Neden ve etki analizimizde ne ka- 
dar ileriye gitmeliyiz? Maliyet ve potansiyel faydalar, veri elde edilebilirligi 
ve denetimin raporlanma suresi lglglnda bir bitirme noktasl olmal~dlr .  

Neden Analizi 

Neden analizi, hukumet faaliyetleri dahil, temelinde degigik nedenler 
olan toplum ve i g  hayatlndaki bir olay ya da olgudan baglar. Bir olay veya 
belli bir olgunun meydana geliginin ne o l ~ u d e  hukiimet faaliyetleri ile ilgili 
oldugunu belirlemeye qallglr. brnegin, enerji tuketiminde belirgin bir art~gl 
(zaman serileri iizerinde) gorebiliriz. Neden analizi ilk once, belirli bir za- 
man diliminde enerji tuketlmindeki gerqek degigimi kaydeder. Sonra bu de- 
gigikligin muhtemel nedenlerini bellrlemek iqln bir Gallgma yaplllr. Bunlar 
elektrigin f i y a t ~ ,  kullan~labilir gelirdeki artlg ve hiikumet taraflndan klrsal 
kesimin kullanlmlna sunulan elektrik olabilir. Sonuncusu, qallgmanln odak 
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noktas~ olabilir. Bu gallgma, enerji tiiketimindeki artlgtan hiikiimet faaliyeti- 
nin dlglndaki faktorlerin ne olgiide sorumlu oldugunu analiz etmeye gallga- 
caktlr. Bu faktorlerin etkisi ayrlldlgl zaman geriye kalan hiikiimet faaliyetle- 
rinden kaynaklanan art18 olacaktlr. Bu analiz tipi ekonometri alanlnda uz- 
manllgl gerektirir. Callgmay~ etki altlna alan degigik nedenlerin tanlmlan- 
maslnda yiiksek bir dikkat gerektirdigi igin slnlrl~ olgiide kullanlllr. 

Gene1 Performans ~ l~ i irn i i  

Bu analiz, bir proje veya programn muhtemel pktllarl karglslnda tiim 
olarak performanslnl olgmeyi hedefler. $u biiyiikliikleri k~yaslar: 

* ~ r e t i l e n  miktarlar, 

* Hizmet verilen miigteriler, 

* Saglanan hizmetler, 

* Hedef kitlenin her birine, her miiracaat sahibine ya da her haksahibi- 
ne saglanan faydalar, 

* Istihdam edilen kigi baglna g~ktl ,  

* Y atlrllan her 1000 rupi baglna glktl, 

* Kurulan her 100 makine saati baglna pkt l  v.b. 

Analizin, proje veya programln etkinligiyle ilgili fikirler vermesi ne- 
deniyle performans denetimi raporunda odak durumunda oldugu varsaylllr. 

+ 

* Cev. Notu : Rupi pakistan para birimidir. 




