
PERFORMANS D E N E T ~  (*) 

Sayijtay Uzman Denetcisi 

Denetim qok eski bir meslektir. Insamn say1 saymayi oBendigi andan 
itibaren bagladigin1 soyleyebiliriz. Iglemlerin az ve basit oldufju baglangiqta 
giinliik hesaplann kontrolu ile gorevlendirilmig bir kigi akgamlan gun bo- 
yunca harcamada bulunan kigiye (Munshi) her bir iglemi miktar ve mahiyet 
itibariyle okuturdu. Hesaplan dinleyerek goriig veren ve diizeltilmesi ere- 
ken hususlan belinen bu kigiye "dinleme" kavramindan hareket edi erek 
"Denetqi" (Auditor) denmigtir. 

H 
Zamanla denet~i  her bir hesabi kelimesi kelimesine dinleme yerine 

biitiin iglernleri fiziki olarak d o b l a m a  usuliine geqmigtir. Eger varsa hata- 
lan, eksikleri, suistimalleri de belirtmektedir. Sanayi Devriminden sonra ku- 
rulan igletmeler hesap hileleri, hata ve suistimaller yapilmasini onleyecek 

ontemler onermeleri iqin denetqiler istihdam ettiler. Bu agamada denetimin 
Kiikiimet kademesindeki yeri ve diinyanin qegitli yerlerinde 6zellikle fngilte- 
re ve Amerika'da yasama organlmnca taninmaya baglandi. 

Denetim kapsam ve derecesi geligimini yillar boyu siirdiirdu. Yirmin- 
ci yiizyilda igletmelerde iglem aragiyla birlikte iglemlerdeki karmagikllk da 
artt~kga denetginin iglev alani da geniqledi. Denetgiden ayrica bilanqolarln 
ve kar ve zarar tablolannin d o m  olarak diizenlenip diizenlenmedi mi ve ig- 
letmenin iligkilerini tam olarak gosterip gostermedigini belirtere I. mali du- 
rum haklanda gorii~iinii aqiklarnasi da istendi. Bu toplu denetim yolunda ilk 
acfim olmugtur. Diger taraftan hiikiimet denetiminin ka saml ve rolii de ge- 

devam etmekteydi. Hiikiimet denetqileri sa g ece hesaplmn dog- 
iizerine rapor sunmakla kalmayip, harcamalann kanun, 
ve mali uygunluk kriterlerine uygunlugu durumunu da 

aragtumaktaydilar. 
Denetim faaliyet alanlnin genigletilmesiyle birlikte kaynaklmn yone- 

timinde odak noktasi tuturnluluk, verirnlilik ve etkinlik iizenne yonelmigtir. 

Bu gekilde geligen denetimin qe9itli tiirleri vardir : 
A- Diizenlilik Denetiml (Regularity Audit-Geleneksel Dene t id  : 
Bu denetim tiirii, denetime tabi kuruluglann muhasebe kayitlan ve 

mali tablolmnin incelenmesi ve degerlendirilmesi ile iglemlerin mevzuata 
uygunlu unun denetimi olup mali denetim ve uygunluk denetimlerini 
kapsam & tadir. 

-------------- 
(*) 4.3.1992 tarihinde yapilan Performans Denetimi Konferansi konugma 

metni. 



a) Mali denetim (Financial Audit) 

fdare hesabi ile diger mali verilerin do@u olup olma&&nin, muhasebe 
kayitlan ve diger destekleyici kanitlann incelenmesi suretiyle ortaya 
pkanlmasidir. 

b) Uygunluk dene timi (Compliance Audit) 

Kurumun iglemlerinin mevzuata uygunlugunun denetlenmesidir. 

Mali ve uygunluk denetimlerini kapsayan diizenlilik denetimi sadece 
harcamalmn yasaya uygunlugunu ve muhasebe kayitlannin tutulugunu 
incelediginden harcamalann sonu~lanni degerlendirmede ve dolayisiyle 
kamu fonlmnin kullanimi hakkinda bilgi vermede yetersiz kalmaktadir. 

Bu geregi kar~ilamak i ~ i n  performans denetirni denilen yeni bir 
denetim tiirii geligtirilmigtir. 

B- PerJormans Denetimi : 
Denetlenen kurumun kaynaklarinl (izgiicii, para, malzeme ve 

makinalar) verimli, etkin ve iktisadi (tutumlu) bir bi~imde yiinetmede ve 
kullanmada gerekli ozen gosterip gostermediginin denetlenmesidir. 

Klasik deneti~nle (yani diizenlilik denetirni ile) Performans denetirni 
nrasindaki farki gu ~ekilde apklayabiliriz : 

1- Diizenlilik denetiminde; mali durum ve mevzuata uygunluk 
hakklndaki kanaati a~iklamak iqin sadece mali veriler kullan~labilirken 
performans denetiminde kurumun b a ~ a r i s ~  ve gerqek performansi iizerine 
degerlendirme yaprnak i ~ i n  hem mali hem de mali olmay'an veriler kullan~l~r. 

2- Diizenlilik denetimi sadece harcamalann megrulugu, uygunlugu ve 
diizenliligi yonlerinden inceleme yaptigindan kapsami dardir. Performnns 
denetimi ise verimlilik, etkinlik ve tut~~mlulugun ger~eklegme derecesini 
saptamak i ~ i n  ~egitli yonetim iglerini incelediginden kapsam~ geni~tir. 

3- Diizenlilik denetiminin siireci ve kriterleri g e l i ~ m i ~  olmasina kar~in 
performans denetiminin belirli kriteri yoktur. Bu denetim tipi iqin gerekli 
olan teknikler kurumun tipi ve niteligine gore hazirlan~r. 

4- Diizenlilik denetiminde iglemler iizerinde durularak hata, atlama, 
yolsuzluk ve uygunsuzluklar belirlenirken performans denetiminde bir 
kurulug, bir program veya projenin genel igleyigi hakkinda rapor vermek 
asildir. Bu genel igleyig hakhnda fikir verirken tabii ki hata, atlama ve 
yolsuzluk konulan da incelenir. 

5- Performans denetimi kurumlmn hedef ve amaglanni ger~eklegtir- 
me derecesini degerlendirir, Ancak diizenlilik denetiminde bu tiir yorurnlara 
girilmez. 



6- Diizenlilik denetirni iglemler bittikten sonra onlar iizerinde yapilan 
denetimdir. Performans denetimi ise gelecege yoneliktir. Ge~migi ve gu an- 
daki durumu gelecekteki projeler agisindan inceler. 

7- Diizenlilik denetiminde aligilmig mesleki kurallar ve denetim tek- 
nikleri kullanilirken performans denetimi igin uzmanlik bilgisi gerekmekte- 
dir. 

8-Diizenlilik denetimi sadece dugunceleri aglkladigindan statiktir an- 
cak performans denetimi sistemler, iglemler ve usullerin geligtirilmesi iqin 
gene1 yorumlarda bulundugundan dinamiktir. 

9- Diizenlilik denetimi yonetimi sinirlayan etkenleri gozoniine almaz 
fakat performans denetimi rapora yonetirnin bagmsizliklm yaninda bagm- 
lar~ni ve onu slnirlayan etkenleri de alarak murnkun oldugunca tarafsiz 01- 
maya galigir. 

C- G e n i ~  Kapsamlr Denetirn [Comprehensive Audit) : 

Bu terim Kanada Yiiksek Denetim Kurumunca Mali denetim, Uygun- 
luk denetimi ve Performans denetirninin bir arada yiiriitiildiigu denetim turii- 
nu ifade eder. 

D- Program degerlendirmesi [Program Evaluation) : 

Bir programin mevcut gartlar igiginda hedeflerinin yeterliligi, planla- 
masi, tasarlanmg olan veya olmayan sonuqlan a~isindan peryodik, bagimsiz 
ve objektif olarak degerlendirilmesidir. 

A) Per-Jomans Denetirni K a v r a m m  O l u ~ m u  

Son yillarda hiikiimet denetiminin geleneksel kavram bir deBgim ge- 
@rmiztir. Bu degigimde; 

a) Hiikiimetlerin, iilkelerin sosyo-ekonomik geli~iminde aktif bir rol 
iistlenmesinin ve bu nedenle hiikiimet faaliyetlerinin hacminin geniglemesi- 
nin; 

b) Kamu kaynaklmin kitligi nedeniyle harcanan paralardan tam ve- 
rim saglama ve bu nedenle rasyonel karar verme gereginin ortaya gllaginin, 

c) Demokratik kurumlmn geligmesiyle halkin ve temsilcilerinin bi- 
lincinin artmasi, dolayisiyla da kamu kaynaklanni kullananlardan hesap 
verrne sorumlulu~una sahip olmasinin beklenmesinin biiyuk rolii vardr. 

Bu geligmelere paralel olarak 1977 yilinda Lirna'da toplanan INTO- 
SAI IX. Kongresi sonucunda bir Deklarasyon yayinlanmig ve sozkonusu 
Deklarasyonda performans denetimine yer verilerek; "Yiiksek Denetim Ku- 
rumlannin denetim amaglmnin mali yonetimin yasalligini, diizenliligini, 
verimliligini, etkinligini ve iktisadiligini belirlemek oldugu, bunlann tiimii- 



nun egit onemde bulundu* ve bu amaglardan herbirine verilecek nisbi one- 
min Yiiksek Denetim Kurulugunun karanna biraluldigi" apklanmigm. 

Bunu takiben bagta A.B.D., Kanada, fsveq gibi bir~ok geligmig iilke- 
nin ve Filipinler, Malezya, Kore gibi bir~ok geligmekte olan iilkenin denetim 
kanunlannda performans denetimini i~erecek gekilde degigiklik yapilmp, 
boylece denetim diigiince ve yaklagimi yeni bir boyut kazanmigtlr. 

B- PerJormans Denetiminin Tanrmz 
Yukanda denetim tiirlerini belirtirken kisa bir bi~imde tann-rnni verdi- 

gimiz performans denetimi kavramini tekrar ele alip bu tanimda geqen soz- 
cukleri aqiklamak istiyorum : 

"Performans denetimi kaynaklmn verimlilik, etkinlik ve tutumluluk 
ilkeleri ag~slndan yonetilip yonetilmedigini ve mali sorumlulugun gerekleri- 
nin makul olgiide kargilanip kargllanmadi~ini gorrnek igin bir kurumun faa- 
liyetlerinin degerlendirilmesidirt' demigtik. 

Bu tanimda geqen sozciiklerden, 

Degerlendimze : Denetginin gecerli ve giivenilir kanitlara dayanxak 
bir yargiya varmasi anlamindadir. Denetqi kurumun performansina iligkin 
yargislni gene1 kabul gormiig denetim usullerine bagvurarak olugturur. 

Faaliyetler : Performans denetimi bir kurumun mali faaliyetlerinin 
yanlsira mali olmayan faaliyetlerini de i~erir. Bu nedenle denet~ilerin denet- 
lenen kurumun teknik iglemlerini anlamalan gerekir. Bu durum, denet~ilerin 
sosyal ve fen bilimcileri ve diger uzmanlarla iligki kurrnalann~ zorunlu lular. 

Kurclm : Performans denetimi bir kurumun faaliyetlerini bir biitiin 
olarak inceler. Gene1 bir sonuca varabilmek iqin kurumun igletme ~evresiyle 
birlikte bir biitun olarak incelenmesi zorunludur. 

Kaynaklar : Bir kurumun kaynaklan para, insan, am$, geres ve maki- 
nalardan olugur. Performans denetimi biitiin bu kaynaklan denetler. 

Yonetim : Yonetim; planlama, orgiitlendirme, finansman, yonlendir- 
me ve kontrol etme gibi iglevleri igerir. Performans denetimi yonetimin bii- 
tiin bu agamalmni denetler; sadece kaynak kullanim ile ilgilenmez. 

Tununluluk : Performans denetiminde tuturnluluk temel bir unsurdur. 
Kurum hedeflerinin ger~eklegtirilmesinde kaynaklmn en diigiik maliyetle 
kullanim asildz 

Verimlilik : Girdi ve @ti iligkilerini gosterir. Kaynaklardan yararlan- 
ma ile ilgilidir. 

Etkinlik : Bir kurumun hedeflerini ne ol~iide ger~eklegtirdigini ifade 
eder. 



Mali sorumlulu8.un (hesap verme sorumlulu~unun) Gerekleri : 
Kamu yoneticileri yasama organinin tayin ettigi politikalan uygun 

programlara doniiyturerek yerine getirmekle yukumludur. Bu programlan 
uygulayabilmek iqin kendilerine belirli kaynaklar tahsis edilir. Programlm- 
nin sonucunu bir raporla yasarna organina iletmeleri beklenir. Kamu harca- 
malanndaki savurganlig.ln azaltllmasindaki onemin giderek daha qok farke- 
dilmesi sonucu yasarna organi Bakanllklar ve kamu kuruluglannin iglemleri 
hakkinda daha fazla rapor istemeye baglamigtir. Sayigtaylar bir~ok ulkede 
hukumet iglemlerinin verimlilik, etkinlik ve tutumlulugu konusunda rapor 
verme yetkisiyle donatilmigtir. Sayigtay raporu hesap verme sorumlulu~u 
aqisindan yuriitme raporlannin yeterliligi uzerine yorumlar iqerir. Yasama 
organina yuriitme organinin raporlannin ula~ilan sonuqlann tam ve tatmin 
edici bir aqiklamasini saglayip saglamadigini bildirir. Yurtitme organi ra- 
porlan eksik, gupheli ve yetersiz oldubnda bu husus denetgi raporunda yer 
ali.  Boylece performans denetimi mnucu olugan Sayigtay raporlari kamu 
yoneticileri arasinda hesap verme sorumlulu~unu artmci bir fonksiyon ust- 
lenir. 

Makul Olma : Denet~i performans denetimi sonucunda rapor yazar- 
ken ideallerle hareket etmez. Bazi bilgilerin maliyeti zahmetine degmeye- 
cek kadar yiiksek olabilir. Denetqi bu tip bilgiler uzerinde israr etmez. Makul 
ol~ude miimkiin olan ile tatmin olur. 

C- Tan~nunr verdigirniz Perjormans Denetiminin Unsurlan : 

Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk 

Gelir ve gidere iligkin olarak kullanilan bu uq kavram birqok denetim 
organinin faaliyetinde yer almakta ve bu denetimlere (management audi- 
ting, operational auditing ve value for money gibi) qegitli isimler verilmekte- 
di. Bunlar aralmnda aymn yapilmayacak derecede ufak tefek farklillklarla 
hemen ayni anlarna gelmektedir. 

a) Tutumluluk 
Tutumluluk kavram insangiicii ve geklindeki kaynaklann ne 

sekilde kullanima hanr hale geldigini diger bir deyigle, denetlenen kurulu- 
sun personel, mal ve hizmet geklindeki kaynaklanni hangi gartlar altinda el- 
de ettigini ifade eder. 

Bu anlamda tutumluluk baglibagina bir amas olmayip diger bazi 
amaqlann gerqeklegmesiyle iligkili bulunmakta ve bu gekilde degerlendiril- 
mesi gerekmektedir, Aksi takdirde tuturnlu davranigin personel, ma1 ve hiz- 
metlere hiqbir gekilde para harcanmamasi anlamna geldigi gibi bir sonuca 
ulqilabilir ki bu da denetime tabi kurulug veya projenin tutumlu1ulf;u gerqek- 
legtirmek adlna diger hiqbir sonuca ulagmamasi sonucunu dogurur. 

Asllnda bir idare istenilen amaci en dugiik maliyetli kaynaklarla ve en 
uygun zamanda gerqeklegtirdigi olqude tuturnludur. 



Ancak tutumluluk diger ama~larla birlikte degerlendirilmeli ve amaq- 
lan ger~eklegtirmede gerekli olandan fazlasini harcamamak anlaminda dii- 
giiniilmelidir. h e g n  belirli mallan en diigiik teklifi verenden satin almak 
en ekonomik yo1 olabilir fakat kurum arnaqlanni ger~eklegtirmede bu en dii- 
giik maliyetli mallar yetersiz kalabilir. Onun igin denetqi tutumluluk iizerine 
rapor diizenlerken amaqlan gerqeklegtirmede kurum etkinligini gozonunde 
tutmalidir. 

Tutumlu olmayan uygulamalara bazi ornekler verirsek bunlan : 

- Bir igi yaparken gereginden fazla yontem kullanilmasl 
- Gereginden fazla qaba harcanmasi 
- Amaca hizmet etmeyen iglerin yapilmasi 
- Siirekli bozulan ve onanma gereginden fazla ihtiyaq gosteren eski 

te~hizat kullanilmasi 
- Yetersiz hizmet veren malzeme iizerinde kalite kontrol eksikligi 

geklinde siralayabiliriz. 

b) Verimlilik 

Bir kurumun verimliligi iiretilen ma1 ve hizmetlerle (qlkti) biinlori 
iiretmek iqin kullanilan kaynaklar araslndaki iligkide yatar. Girdi veya qlktl 
boliimlerinden herhan!i birisinde sin~rland~rma olup olmadi~ina bag11 ola- 
rak verimli faaliyetleri iki modele ayirabiliriz. Eger kaynak girdileri sinuliy- 
sa o zaman verirnli bir faaliyet bu kaynaklarla en yiiksek qlktiyi elde etmeyi 
ama~layacaktlr. Bu durumun tersine eger qlktl, dogasindan kaynaklanan ne- 
denlerle deger ve miktar bakimindan sinlrliysa o zaman da verimli bir faali- 
yet ma1 ve hizmet geklindeki girdileri en aza indim~eyi amaqlayacaktir. 

Verimlilik iki ijgenin birlegmesidir. Bunlardan birisi organizasyona 
iligkin oge, digeri ise faaliyetlere iligkin ogedir. Organizasyona iligkin oge ig 
qaligma yontemlerine iligkin olup kurumun tegkilat yapisini ve tum ilipkileri- 
ni kapsar. 

Eger kurumun iq yapisi gereksiz bir biqimde kanglk ise o zarnan perso- 
nel ve teqhizat ne kadar verimli qaligirsa qaligsin bir biitiin olarak kurumun 
verimliligi dugiik olur. Diger taraftan iyi bir gekilde yapilanrmg ve diizgiin bir 
i g  alupna sahip bir kurumun da belki tembellik belki de denetim eksikligi ve- 
ya qok dugiik oranda araG gereq kullanirmndan kaynaklanan verimsiz bir per- 
sonel veya teqhizat yapisi sozkonusu olabilir. Bu durumda da faaliyete ilig- 
kin verimsizlik sorunu ortaya pkar. 

Sonuq olarak bir yonetim en uygun kaynak kullanimi saglad@ olqiide 
verirnlidir. 



Verimsizlik kaynaklan ~oy l e  slralanabilir : 

- Yonetim ve igletme sistemlerini tasarlarna, inceleme ve degerlendir- 
mede gerekli ozenin giisterilmemesi 

- Teqhizatlann etkisiz kullanim 
- Belirsiz ve etkisiz igletme idaresi nedeniyle fazla stoklann veya ser- 

maye aktiflerinin birikimi 
- Kadro fazlasinin bulunmasi 

c) Etkinlik 

Etkinlik, bir kurumun tespit ettigi politika, proje ve aldi& tedbirlerle 
onceden saptanan amacini ne ol~iide ger~eklegtirdigini ifade eder. Amaca 
ulagildigi olqiide bir yonetim etkindir. 

i) Etkinlik t ) l ~ u m u n u n  6nkoqullan 

- Clknlar bir ornek ve tekrarlanabilir olmaliQr. h e g i n  : Bir hastane- 
de reqetelerin belli bir eczaci tarafindan doldurulmasi gibi. 

- Ciktinin ol~iilme zorlugunu giderebilmek iqin performans denetimi- 
nin kabulgijrmii~ bir standard1 olmalidlr. h e g n  bir o3etmenin bir haftada 
belli bir sinifa olan ders saati sayisi bir standart olarak konulabilir. 

- Standartlmn yoklugu halinde halihazrrdaki pkti onceki yillann qik- 
tilan ile kargilagtmlabilir. Bazen bu kargila~tlxma ozel sektor ile yapilabilir. 
Bu durumlarda ge~rnig ylllann verileri ya da ozel sektor verileri standart ola- 
rak kabul edilir. 

if) Etkinlik 61~iimiiniin Avantajlan 

Etkinlik ol@ilebildigi takdirde; 

a) Nitelik ve niceligi kontrol etmeye yardim eder, 
b) Baganyi gostermeye yardim eder, 
c) Butqe ve planlann hazirlanmasina yarar, 
d) Ma1 ve hizmetleri fiyatlandlrmada rasyonel bir temel saglar, 
e) Hizmetin ne duzeyde saglanacagi konusunda karar vermeye yarar, 
f) Personel iizerinde performans tahminlerine yardim eder. 

Etkinlik denetimi belki de performans denetimindeki en onemli alan- 
du. Kaynak kullaniminda tutumluluk ve verimlilik saglanmg olmasina kar- 
gin denetlenen kurum hedeflerine ulagamamg olabilir. Etkinlik ol$.imiinde 
denetqi; 

a) Denetlenen kurumca hedeflerin ol~iilebilir nitelikte tanimlamp ta- 
nimlanmadlgini, 



b) Hedeflerin gerqekqi olup olmadl@u (Bu hedefler hiikumete ekstra 
kaynak saglamak iqin konulmug olabilir) 

c) Hedeflerin ne olqiide gerqeklegtirildigini 

d) Hedeflerin baganlmasi iqin seqilen araqlann 

aynnhll alternatif analizlerine dayandlnlmig olup olmadlgini 

e) Eger saglanan bir geligme varsa bunun ne olqiide denetlenen kurum 
faaliyet ve politikalanna atfedilebilecegini 

f) Denetlenen kurumun hedeflerin gerqeklegmesi iqin seqilen araqla- 
nn etkinligni temsil edecek tatminkar bir diizenlemeye sahip olup olrnadigl- 
n1, 

gozoniinde tutacaktir. 

Etkinlik olqiimiinde q ~ k t ~  ve sonuq araslnda bir ayinm yap~lmas~ ge- 
rekrnektedir. "Qkti" kelimesi kurum iqindeki belli girdilerin sonudan ile il- 
giliyken "Sonuq" kelimesi bu qiktlnin yan etkilerin~ ifade etmektedir. Bunu 
bir ornekle apklarsak ve belli bir maliyetle belli sayida drenaj kanal~ yaplml 
igini diigiiniirsek; kanaller bu projenin q~kt~larlni, kanallmn yeralti suyunu 
ne olqiide azalttigi da projenin sonucunu gosterir. 

Her projenin sonuqlanni belirlemek o kadar kolay olmayabilir. Bunu 
projenin planlndan qdcarmak her zaman miirnkiin degildir. Sonu~lar planda 
belirtilse bile muhtemel negatif sonuqlar gozard~ edilmig olabilir. Bu neden- 
le denetqinin bir projenin sonu~lann~  tanlnllarken kendi yaratlclhglni kul- 
lanmilsi garttir. 

iii) Etkinlik Denetiminde Sorunlar 

Projelerin veya programlann etkinligini degerlendirecek uygun per- 
formans ol~iimleri saptamada iiq sorun vardlr. Bunlar : 

1- Bir ihtiyacin giderilmesinde iqiqe girrnig qok saylda faktor rol oyna- 
yabilir. 0rnegin egitimde; slnifin biiyiiklu~iinden ve o@etmenlerin kalite- 
sinden teqhizat arvna kadar kurumun etkinllgini etkileyecek qok say~da fak- 
tor vardu. Bunlar iqinde salt kurumsal faaliyetlerin etkisini analiz etmek ~ o k  
giiq olabilir. 

2- Kurum digindan kaynaklanan faktorler bir program veya projenin 
sonucunu etkileyebilir. Ornegin tiiketicilerin gelirleri ve sosyal statiileri gi- 
bi. Bu durumda kurumun bagan veya bagansizh~n~ bu faktorlerden soyutla- 
yarak analiz etmek miirnkiin olmayabilir. 

3- Bazen etkin olmanln maliyeti qok yiiksek olabilir. h e g i n  oBet- 
men sayislnl artmak,  kaynak kitap sayisinl artmaktan daha etkili olacagi 
halde ogretmen sayisinl art~rmak qok daha pahahya malolacagndan etkinlik 
istenilen olqiide saglanamayabilir. 



Etkinlik olqiimiindeki bu giiqliiklerden dolayl denet i ihtiyatla hareket 
etmeli ve erformans girstergelerini idareye danl arak befirlemelidir. Prog- R ram hede erinin olqiilebilir ifadeleri olan bu pe d ormans gostergelerini be- 
lirlerken denetqi ulusal ve uluslararasl standartlan gozoniinde tutmahdir. 

Denetqinin planda er alan hedeflerin gerqeklegme derecesini tespiti 

ma zorunlulugu yoktur. 
2 gereMi olmakla birlikte enetim kriterini sadece orijinal planla sinirlandlr- 

iv) Etkinlik 0 l ~ i i m i i  Kaynaklan 
Etkinlik olqiimiinde denet iler kamuoyu yoklamalan, uzrnan gozlem- 

Bunlar f an; 
'7 cilerin oriigleri, endustri stan artlm ve iq kayitlardan yararlanabilirler. 

hizmetler alaninda bugvu- 
elde edilebilmesi i ~ i n  anket 
saptamaya gerekli ozen gos- 

terilmelidir. 
b) Uzman gozlemci goriigleri : Uzman kigilerin onceden belirlenmig 

bir takdir kriterinl kullanarak belirli bir alandaki gartlan degerlendirmesidir. 
c) Endustri Standartlan : Bir prograrmn sonuqlarmin o alandaki gqer- 

li standartlar veya diger benzer programlarla kargilaghnlmrisidlr. 
d) kayitlar ise yerlegim yerlerinin kullanlmi ve kullanlcilann gika- 

yetleri gibi ig kayitlartn incelenmesidii. 
Denetqi, etkinlik denetimini yaparken yukandaki kaynaklan kullana- 

rak kurumun ongoriilen arnaglara ulugmada ne derecede bagan11 oldugunu 
degerlendirir. 

Bunu yaparken de iSncelikle kurumun orevini amacina uygun bir bi- 4 imde yapmaslnl saglayacak ve etkinligini ge igtirecek bir mekanizmaya sa- 
pip olup olmadi$ni araghm. Denetlenen kurumun b6 le bir sistemi varsa 
bundan yararlanan denet i raporunda bu sistemin etkinfigi konusundaki g6- 
riigiinii de belirtir. Eger urumun bir etkinlik ol~iim sistemi yoksa denetqi 
kendi sistemini kurar. 

ii 
Etkinlik denetimi yaparken denetginin prograrmn dig etkilerini gozo- 

niinde tutrnaya ve veri toplama maliyetinin denetimi ekonomik olmaktan $1- 
karrnaslna ozen gostermesi gerekir. 

v) Verimlilik, Etkinlik ve Tuturnluluk fl i~kisi  
Bir kurulu un verimlilik, etkinlik ve tutumluluk durumlan.birbirine 

slla s k ~ y a  bag1l&. Hatta bunlar bazen birbirlerine ters diigerler. Ome in : 

I!! B Bir postanenin tutumlulu mektuplann haftada birkez topluca ~onderi me- 
siyle artmlabildigi halde " yle bir uygulama kurumun etlunligini engelleye- 
bilir. Dola isiyla performans denetiminde denet~i birbirleriyle qok iligkili 
bu kavra d an lasirnlara ayirmak yerine kurumun tam performans saglama- 
sinda yonetimi engelleyen bir za digin var olup olmadigi noktasini aragtlr- 
mah ve verimlilik veya tuturnlu uk arayigi iqinde performans kalitesinden 
ijdiin vermemelidir. 

T 



Yukanda gene1 hatlanyla soziinii ettigimiz performans denetimi ko- 
nusu son 15-20 yil&r diinya Sayigaylannin giindeminde bulunmaktadir. 
Degigen diinya, demokratiklegme, kamu harcamalannin hacminin genigle- 
mesi, halIun giderek kamu harcamalan hakkinda daha ~ o k  bilgi sahibi olma 
istegi tiim Sayi~taylarda bu degigime uygun bir denetim tiirii olan perfor- 
mans denetimine geGme egilimini gii~lendirmektedir. 

Sozkonusu yeni denetim turii beraberinde bazi zorluklar getinnekle 
beraber, deggen diinya ile biitiinle~mek i ~ i n  bir an once uygulamaya konul- 
malidir. Nitekim Asya ve Afrikanin azgeligmig iilkeleri ile geligmig bat1 iil- 
kelerinin birgogunda zaman kaybedilmeden bu denetime gegilmigtir. 

Bu konuda zamanin onemini vurgulamak igin Robert Kennedy'den 
alinma kisa bir ijyku ile soziimii bitinnek istiyorum. 

Biiyuk Fransiz Meragali Lyautey bir gun bahqivan~ndnn bahgesine bir 
agaq dikmesini ister. Bahgivan bu agacin biiyiimesinin yiiz yil alacag~ndan 
sozederek itiraz eder. Bunun iizerine Mare~al : "oyleyse yitirecek zamani- 
mlz yok agaci hemen bugun ogleden sonra dik" diye emir verir. 
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