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Performans denetimi, mali denetimin geleneksel faaliyet alan~nda son 
zamanlarda gorulen bir genigieme sonucunda ortaya qlkmlgt~r. Kalklnma 
proje ve programlar~nin blr biitun olarak performanslarlnl degerlendirmeyi 
hedefler ve kamu idareciierinin hesap verme yiikiirnluliik usullerini arttlr- 
maya yonelik bir araqtlr. 

Denetim igi  qok eskilere dayanan bir meslektir. Endiistrilegme oncesi 
donemlerden beri gu ya da bu gekilde goriilegelmigtir. Ancak, faaliyet alanl 
ve yaklaglml surekli olarak degigim gostermlgtir. Biitiin iglemlerin sadece 
bir denetqi taraflndan incelendigi donemlerde d e n e t ~ i ,  ig  sahibi adlna iglem- 
lerin tumiinu incelerdi. Bununla birlikte, denetqi, biitun iglemleri inceleyen 
bir iq kontrolor olarak da ig  goriirdk. Zarnanla ve ig  hacminin artmas1 ile bir- 
likte, bu fonksiyon bir tek krginin kaldlramayacagl olqude idaresi zor hale 
geldi. Endustri devriminden sonra da Dunya'nln qegitli bolgelerindeki ve 
ozellikle Biriegik Kralllk ve Birlegik Devletler'deki yasama organ] denetqi- . . 

lere yeni bir yasal gorev takdir etti. Uzun siireden beridir de, hatalan, eksik- 
likleri ve sahtekArllklar~ belirlemek suretiyle, hesaplarln dogrulugu hakk~n- 
da rapor haz~rlamak denetqinin gorevi olmugtur. 

(*) Muhammad Akram Khan 7945 tarihinde dogmu?, M. Com. derecesini 
Lahore'daki Pencap ~niversitesinden (7967) ve M. Sc. derecesini Endiistriyer 
idare konusunda, Bir le~ik Kralllk 'taki Birmingham As ton Universitesinden 
(7970) a lm l~ t~ r ,  C a l ~ ~ m a  alanl Kanada olan bir denetim vakfin~n uyesidir. 7970'te 
Pakistan Sayl~tay'lnda qall~maya b a ~ l a m r ~  ve o zamandan beri kurumda qe~i tb  
gorevler a lm~~t l r .  $u anda Denetim ve Muhasebe Ejritim Enstitusunun Gene1 Direk- 
torlugunu yurutmektedir. 



Denetqinin gorevi 20. yuzyrlda biiyiik degigiklige ugradl. Ticari iglet- 
melerin ig hacmi arttlkqa ve faaliyetleri daha karmaglk hale geldikqe, denet- 
qinin , hesaplarln dogrulugu hakklnda rapor hazlrlamasl qok daha riskli ve 
zor hale geldi. Denetim meslegi de, denetqinin yasal gorevinin mali belgele- 
rin yuzdeyiiz uygunlugunu onaylamaktan ote, bir igletmenin mali durumu 
hakk~nda goriig blldirmek oldugu hususunda lsrarla durdu. 

Denetqinin ozel sektordeki mesleki rolii konusunda bu geligmeler 
meydana gelirken, devlet denetqisinin rolu hemen hemen hiq degigmedi. 
Devlet denetqisinin, geleneksel olarak, kurallara ve yonetmeliklere uygun- 
luk ve kamu harcamalarlnln yerinde yapllml~ olmasl konularlnda rapor ha- 
zlrlamas~ beklenirdi. Ancak, bu aslrda 1970'lerin baglarlnda, devlet denetqi- 
leri, denetim mesleginde daha onemli bir rol oynamaya bagladl. Devlet de- 
netqileri, ozel sektordeki denetqilerin ve genig halk kitlelerinin dikkatini qe- 
kecek gekilde, denetime esas olacak konularda yenilikler yapmaya bagladl- 
lar. Bu yenilikler, denetim faaliyet alanlnln g:niglemesi ile ilgili idi. Gele- 
neksel devlet denetim usullerinin, surekli degigen bir Dunya'da bir sonuca 
varmada yetersiz kaldlgl anlaglldl. Bu arada devletin rolu kat kat artt~ ve ge- 
leneksel olarak ustlenmemig oldugu b a z ~  fonksiyonlarl da yerine getirmeye 
bagladl. Devlet toplumun sosyo-ekonomik refahl igin giderek artan bir qaba 
iqine girdi. Bu da muazzam olqude finansal maliyetlere neden oldu. Vergi 
miikellefleri iizerindeki yukiin giderek artmasl ile birlikte, halk~ temsil eden- 
ler yapllan harcamalarln etkilil~gl konusunda daha merakl~ hale geldiler ve 
bu kaynaklarl ellerinde tutan kamu idarecilerinin sorumlulu~u hakklnda da- 
ha qok soru sormaya bagladllar. Ancak, halk temsilcileri, kamu programlar~ 
ile ilgili onemli bilgilerin her an kolayca ulagllacak $ekilde mevcut olrnadlgl- 
nl anlaylnca hayal klrlkllglna ugradllar. Y apllan kamu harcamalar~n~n, so- 
nuqlar~ aqlslndan baglinslz bir denetimden gegirilmesine ihtiyag oldugu or- 
taya q~ktl .  Yasama organlnln beklentileri do$rultusunda, Amerika Birlegik 
Devletleri, ~sveq,  Avusturalya ve Kanada gibl baz~ endiistriyel aqldan gelig- 
mig iilkelerin en yuksek denetim kurumlar~ da performans denetimi kavra- 
minl geligtirdi. Bu konuda, geleneksel denetim usullerinin yeni sorunlarla 
bag etmede qok yetersiz kald~glnln anlagllmasl onemli rol oynadl. 

Farkll ulkelerde farkll gekillerde ifade edilen performans denetimi 
kavraml qok klsa bir sure iqerisinde bazl ulkelerde denetqiler ile halk temsil- 
cilerinin ilgisini qekti. 1977'de toplanan INTOSAI (En Ust Denetim Kurum- 
Ian) Lima Konferanslnda bu tiir bir denetimin onemi resmen kabul edildi. 
Buna gore; 

"4.2. . . . Kamu idaresinin performans~na, etkililigine, ik- 
tisadilig'ine ve etkinlig'ine yonelik bir b a ~ k a  dene- 
tim tiirii daha vardrr. Bu denetim sadece bir takrnz 
ozel hususlarl degil, organiiasyon ve idari sistern- 
leri igeren genij idari faaliyetleri de kapsar" 



Konferansi takiben qok sayida ulke, "kapsamll", "etkinlik" ya da "pa- 
ra-deger" i l  igkisine dayanan denetirn geklini iqerecek geki lde, denetim alani- 
nl genigietmek i ~ i n  denetim yasalar~nda degigiklik y a p .  Ornegin, Filipinler, 
Malezya, Tayland, Kore, Sri Lanka gibi geligmekte olan iilkeler denetim ya- 
saiarlnda benzer degigiklikler yaptilar. En Ust Denetim Kurumlarina 
(SAI'ler) bagll bolgesel organizasyoniar cia (ASOSAI, ARABOSAI, AF- 
ROSA1 ve IL.4CIF) uyelerine performans denetimine uyum sagiamalarl iqin 
tavsiyelerde buiundular. 

Bu nedenie, denetimle ilgili d u ~ u n c e  ve yaklagimda anlamli bir ciegig- 
me meydana geldi. Oidukqa fazla saylda ~ilke,  ~u anda ya performans deneti- 
mine baglamig ya da baglamay1 planlama agannasrnda bulunmaktadir. 

SEKIL 1 Genigletilmig Denetim Alana 

PERFORMANS DENETiMi 

SIRKET DENETIMi 

* Mali Duruma Bag11 
Karar Verme 

* Kurallara Uygunluk 

* Etkinlik 



~ E K ~ L  2 
Klasik Denetim ile Performans Denetiminin Karg~lagt~r~lmasi 

* Iglemler uzerinde durur, hata- 
Ian, eksiklikleri, sahtek4rl1klarr 
ve usullerine uysun harcama ya- 
p111p yapllmadlg~nr bildirir. 

* Devlet dairelerinin hizmet ver- 
dikleri kitlelerin beklentilerini 
tatmin edip etmediiji konusunda 
yorum yapmaz. 

* Devlet dairelerinin iktisadilik, 

I Performans Denetimi I 
* Mali bilgiler kadar mali olma- 
yan bil ileri de kullanarak, kay- f nak ku l a n ~ m ~ n i n  iktisadlli@ni, 
etkinligini ve etkililigini deger- 
lendirir. 
* Herhansi bir hata, eksiklik a 
da sahtekarl~k durumunun var 7 1- 
91 iizerinde durmakla birlikte, bir 
organizasyon, program ya da 

rojenin gene1 performansl hak- 
Rlnda rapor verlr. 

* Devlet dairelerinin hizmet ver- 
dikleri kitlelerin beklentilerini 
tatrnin edip etmedigini degerlen- 
direr. 

* E~evlet daireizrinin iktisadilik, 
etkinlik ve etktiilik a~lslndanda- 
ha iyi hale gelmesi i ~ i n  tavslye- 
lerde bulunur. 

~ E K I L  3 

I$ Denetim ile Performans Denetiminin Kargilagtlrllmas~ 

I$ Denetim 
* Bir or anizasyonun iktisadiligi 
ve etkin f ~ g i  iizerinde durur. 

* Y iiriitme organlna rapor verir. 

* Organizasyondaki farkl~ fonk- 
siyon ve faallyetleri ayrl ayrl de- 
netler. 

* Si i r e~  siirekli izlemeye benzer. 

Performans Denetimi 
* Bir organizasyonun iktisadili- 
5i, etkinllgi ve etkililigi iizerinde 
$urur. 

* Yasama organrna rapor verir. 

* Organizasyon ve programlarr 
bir butun hallnde inceler. 

* Si i r e~  donemsel olarak yaprlan 
bir faallyettir. 



S E K ~ L  4 

1dari Danqmanlak ve Performans Denetiminin Karplagtlsllmas~ 

1dari Danqman 

* idare iqin qallglr ve maagl idare 
taraflndan Bdenir. 

* Izlenen goziim yollarlndan do- 
lay1 ortaya ~lkabi lecek problem- 
ler ve zorluklar iizerinde durur. 

* Ozel qoziimler onerir ve qogu 
zaman bunlarln uygulanmaslnda 
giirev alir. 

/ Performans Denetqisi 1 
* Y asama organ] iqin bagimslz ve 
tarafslz olarak qallgir. 

* iC denetim sonuqlarlnln deger- 
lendirilmesi ~ p g l n d a  qallgma sa- 
has~n l  belirler. 

* Gene1 tavsiyelerde bulunur ve 
hiqbir zaman uygulamalarlnda 
bizzat yer almaz. 

Performans Degerlendirmesi ile Performans 
Denetiminin Mar~lla~tlr~lmasi 

Performans Degerlendirmesi 

* Kullanllan kaynaklar~ iktisadi- 
lik, etkinlik ve etkililik aq~slndan 
degerlendirir. 

* 1dare tarafindan sunulan kanlt- 
larl oldugu gibi kabul eder ve in- 
celeme yoluyla sonuqlar pkarlr .  

* Pakistan'da performans deger- 
lendirmesi kamu t e ~ e b b u s l e r ~ n e  
uygulanmaktadlr. (Ek-II'ye bakl- 
nlz. ) 

Performans Denetimi 

* Kullanllan kaynaklar~ iktisadi- 
lik, etkinlik ve etkililik aqlslndan 
degerlendir~r. 

* idare taraflndan sunulan kan~t-  
l a r ~ n  dogrulugunu aragtlrlr ve in- 
celeme yoluyla sonnqlar qlkar~r.  

* Pakistan'da performans deneti- 
mi kalkrnma projeleri ile prog- 
ramlarlna uygulanmaktadlr. 



Performans denetimi qegitli gekillerde tanlmlanmlgt~r. Ge~erl i  bir t a n ~ m ~  gu 
gekilde yapllabilir: 

Performans denetimi, bir organizasyonun faaliyetlerinin, kay- 
naklar~n iktisadilig'e, etkinlig'e ve etkililig'e uygun kullanzl~p kul- 
lanzlmadlg'z ve sorumluluklar~n makul olpilerde yerine getirilip 
getirilmedig'i aps~ndan deg'erlendirilmesidir. 

Bu tanlmdaki anahtar kelimeler gunlardlr: 

* degerlendirme 

* faaliyetler 

* organizasyon 

* kaynaklar 

* iktisadilik 

* etkinlik 

* etkililik 

* hesap verme yiikiimliiliigiiniin gerekleri 
* Degerlendirme, denet~inin mevcut kanltlara dayanarak, biitiin goriigler- 
de olabilecegi gibi bir miktar subjektiflik taglyan, bir goriig olugturmas~ anla- 
mlna gelir. 

* Faaliyetler, performans denetiminin faaliyetlerle ilgili 01mas1 anlamma 
gelir. Sadece mali konularla sln~rll kalmaz. 

* Organizasyon, denet~inin kurulugu biitiinii ile ele aldlg~ anlamma gelir. 
Ozel bir durum olarak bazl miinferit proje ya da programlar~n performans 
denetimi de yapllabilir, ancak, bu durum kavramln esaslna tam olarak kargl- 
Ilk gelmez. 
* Kaynaklar, iggiicii, materyaller, makineler ve parayl ifade eder. Perfor- 
mans denetimi sadece mali kaynaklarln degil, biitiin kaynaklarln kullanlml- 
n1 ele a l~ r .  

* ~ktisadilik, organizasyonun hedefleri dogrultusunda kaynaklarln en dii- 
giik maliyetle elde edilmesi anlamma gelir. En diigiik maliyet, omiir-boyu 
maliyet ve alternatiflerin aragtlrllmas~ anlamma gelir. 

* Etkinlik, organizasyonun hedefleri dogrultusunda kaynaklardan opti- 
mum diizeyde yararlanllmaslnl ifade eder. 



* Etkililik, hedeflere ulagrlmasln~ ifade eder. Genellikle organizasyonun 
etkisi drglnda kalan, program ya da proje sonu$lar~n~n degerlendirilmesini 
iqerir. 

* Sorumluluk gerekleri, kaynaklari idare edenlerin performanslarl hakk~n- 
da yasama organlna rapor verme yiikiimliiliigii ile ilgili yasal gereklere igaret 
eder. Performans denet~isi ,  karnu idarecilerinin sagladlgl bilgilerin giiveni- 
lir olup olmadlglnl da degerlendirir. (Ek-I'e bakrnlz. ) 

Performans denetiminin gu ana hedefleri vard~r: 
* (Parlamento vas~tas~yla) topluma, kamu gorevlilerinin hazineden yap- 
tlklarl harcamalarda para-deger iligkisine ne kadar dikkat ettikleri ve devlete 
olan vadesi gelmig borqlarl tahsil etmede gosterdikleri bagarr hakklnda bilgi 
vermek. Bu haliyle performans denetimi, topiuma kargl daha fazla hesap 
verme yiikiimliiliigii taglyan bir mekanizmadlr. 

* Daha iyi idari stratejiler uygulamay~ tegvik etrnek, bu yonde cesaretlen- 
dirmek, ve kamu idarecilerinin kendi kendilerini degerlendirmeleri konu- 
sunda ilgilerini qekmek yoluyla, kamu idaresinin kalltesini arttlrmak. 
* Y anllg karar verme ihtimalini azaltacak ve idarecilerin daha iyi karar ve- 
rebilmelerini saglayacak yollar onermek. 

SEKIL 6 

Performans Denetimi Nedir? 

* Performans denetimi, bif organizasyon, program, faaliyet ya da 
fonksiyonun mali ve iglevsel performanslnln, hedeflerine varma apsln- 
dan incelenmesi olup, daha fazla iktisadilik, etkinlik ve etkililik sagla- 
mak iqin mevcut olan imkanlarr belirlemeye yoneliktir. 
* Performans denetimi, mali ve begeri kaynaklarln idaresinde daha et- 
kin hesap verme yiikiimliiliigii saglanmas~na yardlm eder. 
* Performans denetimi, bir proje, bir program, bir politika ya da bir or- 
ganizasyonun pelformans1 hakklnda kesin sonuqlara ve bir yarglya var- 
may1 ama~lar .  
* Performans denetimi iiq temei fonksiyona sahiptir: 

-Bir proje ya da bir programln uygulanmasl ile ilgili bagarislzllk ya 
da bagarlnln olqiilmesi. 

-Bagan ya da bagar~slzllgln sebeplerinin belirlenmesi 
-Gelecekteki iyilegtirmeler iqin oneriler sunulmasl. 



SEKIL 7 
~ktisadilik ile Etkinlik Arasindaki lliSki 

~ktisadilik 

* Dogru kaynaklarln 

* Dogru maliyet ve 

* Dogru miktar artlglarl ile 

* Dogru yerlerden saglanmasl- 
dlr. 

Etkinlik 
* Girdi ile qlktl araslnda var olan 

* En az girdi ile en fazla qlktlyl 
saglayan 

* Girdi azal~glnln ya da qlktl art]- 
g~nln sozkonusu oldugu iligkidir. 

SEKIL 8 
Performans Denetiminin Hedefleri 

* Kamu kesiminin butun kaynaklarln~ daha iyi idare etmesini saglaya- 
cak bir temel ingaa etmek. 
* Kamu kesimi idaresinin sonuqlar~ hakklnda politikacllara, yasama 
organlna ve topluma sunulan bilgilerin kalitesini arttlrmak. 
* Kamu kesimi idaresini, perf or mans^ hakklnda bir rapor verme sureci 
izlemesi konusunda cesaretlendirmek. 
* Daha fazla hesap verme yukumliilugu igin onlemler almak. 

XII. INTOSAI Kongresi, Sidney, Nisan 1986 

Klyas yapacak kriterler olmadlgl surece, denetqinin rapor haline getirebile- 
cegi bir denetimden soz edilemez. Sirket denetiminde, denetim kriterleri Ge- 
nel Kabul Garmug Muhasebe Prensipleri formunda geligmigtir. Devlet dene- 
timinde ise, denet~iler devlet politikalar~nl, kurallar~, yonetmelikleri ve ila- 
ve kriterler olarak da uygunluk kanunlarlnl dikkate allrlar. Performans dene- 
timinde, her kogulda uygulanabilecek gene1 kabul gormug kriterler yoktur. 
Bunun yerine, her bir organizasyon, program ya da projeye uygun olarak ge- 
ligtirilen ozel kriterler vardlr. Performans denetiminde kullan~lan kriterler gu 
kaynaklardan elde edilir. 



* Organizasyonun yukumliilukleri ya da temel plan dokumanr 

* Ilgili kanunlar ve yonetmelikler 

* Genel kabul gormug idari prensipler 

* Profesyonel organlarrn resmi bildirileri 

* Mevcut bilgileri, teknik kapasiteyi inceleyen gene1 kabul gormug qalrg- 
malar 

Bu liste kaynaklarrn tumunii iqermemektedir. Ancak onemli olan denet~ i -  
nin, denetime baglamadan once kendi kriterlerini belirlemig ve bu kriterleri 
denetlenecek idare ile gorugup anlagmaya varmrg olmas~drr. 

Denetim Kriterleri 

Kaynak 

- Genel kabul 
gormug muhasebe 
prensipleri 

- 11gili kanunlar ve 
yonetmelikler 

- Genel kabul gormug 
yargl, tarafslzllk ve 
egitlik normlarr 

- Genel kabul gormug 
idari uygulamalar 

Denetim Kriterleri 

- Dogrulama 

- Uygunluk denetimi 

- Uygunluk denetimi 

- Iktisadilik 
- Etkinlik 
- Etkililik 
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Performans denetiminde genel kabul gormiig iki strateji vard~r: 

(a) Prosediire day a11 strateji: Bu stratejinin izlenmesi halinde , denetqi , bir 
programln yiiriitiilmesi ya da bir q~k t~n ln  iiretimi iqin gerekli olan prosediir- 
leri takip eder. Inceleme sonucunda, prosediire uyulmamasln~n bir proje ya 
da bir programln sonuqlar~na etkileri belirlenir. 

(b) Sonuca dayall strateji: Bu stratejide, denetqi, bir programln sonuqlann- 
dan yola qlkarak izlenecek prosediirler olmamaslnln ya da prosediire uyul- 
mamasln~n sebeplerini belirlemeye qa l~g~r .  

Hangi durumda hangi stratejinin izlenecegi denetqinin kararlna kalm~gt~r .  
Cogu zaman, denetqi k a r a r ~ n ~  kanltlar~n giivenilirligine, denetim kriterleri- 
nin va r l~g~na  ve incelemenin kolayllg~na bag11 olarak verir. 

Prosediire dayall strateji iqin denetim kriterlerinin kaynaklan: 
* Merkezi idarenin direktifleri, k~lavuzlar, politikalar ve yonetmelikler. 

* Benzer organizasyonlardaki prosediirler ve faaliyetler. 

* Makul bir idareci tarafindan izlemesi beklenen prosediirleri ortaya koyan 
bir sistem-mantlk modeli. 

Sonuca dayall strateji iqin denetim kriterlerinin kaynaklarl: 

* 0ngoriilmii9 ya da planlanmlg sonuqlar. 

* Clktlnln birim maliyeti. 

* C ~ k t ~ l a r ~ n  kalitesi ve zamanlamasl. 

SEKIL-10 
Strateji Kaynaklar~ 

Prosedure dayall strateji 
* Merkezi idarenin direktifleri 

* Benzer organizasyonlardaki 
prosediirler 

* Sistem-mantlk modeli. 

Sonuca dayall strateji 
* Ongoriilmiig ya da planlanm~g 
sonuqlar 

* Clktlnln birim maliyeti 

* C~kt l la r~n  kalitesi ve zamanla- 
mas]. 

- 



* Performans denetimi, bir makul insan kavramindan yola g ~ k a r .  Perfor- 
mans denetimindeki denetinl kriterleri, iyi idare edilen bir organizasyonda 
var olnlasl beklenen ozelliklere gore belirlenir. Wergeyden once idarecilerin, 
karar vermekten sorumlu olan~lara sunulrnak ilzere mevcut biitiin bilgileri za- 
manlnda toplamalarl beklenir. Kugkusuz, hergey hakklnda miikemmel bir 
bilgiye sahip olmak rniimkiin degildir. Rununla birlikte, idareci mumkiin 
olan biitiin bilgileri toplamak i ~ i n  elinden geleni yapmalld~r. Ancak, bu, ger-. 
qek hayatta kararlarnn her zarnan bu bilgilere dayanilarak verildigi anlamlna 
oelmez. Boyle olmasi cia gerekrnez. Ciinkii gogu zaman, politik kararlar bi- 
Emsel olarak ele allnnilg arapirmaiara baskln p k a r  Ancak bu durum, ne ida- 
recinin, ne de bilgilerin zamanlnda emre amade hale geldigini gormeye $all- 
$an denetqinin cesaretini kjrrnamalldlr. Zira bu dmrum, karar vericinin onun- 
de hiqbir bilgi olmamas~ndan daha iyidir. 

* Performans denetimi, iktisadilik, etkinlik ve etkililik ile ilgili olduguna 
 ore sadece dBkiimanlarin incelenrnesi ile sinlrll kalmaz. Performans dene- 
almi siiresince, derretqiler idari personel ile rndilakat yapar, galrgma alanlnl zj- 
yaret eder, ve stokiarla ilgili beyaniarrn gerqekliligini fiziki olarak dogrula- 
mak geregi duyabilir. Gefeneksel denetimde, hesaplaran dogrulugunun tas- 
diki ve stok saylsln~rl dogrulanrnasl dlglnrda, dlgarldan sakianan bilgiier ile 
klyaslama hemen hennen hiq yap~lmaz.  Ancak performans denetim~nde bu 
tiir klyaslamalar slk slk yaplllr. 
* Performans denetimi, sadece israf, aglrl harcama, elkinsiziik ya da etkili 
olmama ile ilgili raporlarln incelenmesi ile s~nlrlr degiidir. Bunun da Stesin- 
de,  perforrnanils diigiiklugiiniin sebeplerini de ara2tirlr. 

* Performans denetimi, yaplcl ve yararll niteliktedir. ileriye do: oru bir 
adlmd~r:  C a y d ~ r l c ~  denetimden, idareye yardlrnci olan denetime dogru bir 
gidigtir. 
* Performans denetimi, idarenin oninndeki engelieri de  hesaba katar. Bu 
nedenle, hayali durumlarl degil gerqek hayatta ulagiimas~ rniimkun olan du- 
rumlar~ giizoniinde tutar. 
* Performans denetimi, bulgularlnl kaylp ya da israf edilmi? Rupi cinsin- 
den somutlagtlrmaya qallp-.  

C.N.  Rupi, Pakistan ulusal para birirnidir. 
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* Performans denetimi, yasama organ] tarafindan olugturulan genig poli- 

tika konularini sorgulamamas~na ragmen, idare tarafindan formiile edil- 
mig politikalarl inceleme sahaslna a h .  Denetginin ana hedefi, idari politi- 
kalar~n, organizasyonun amaqlarina ve hedeflerine ulagmaslnl saglamaya 
yeterli olup olmadlginl degerlendirmektir. Benzer ~eki lde ,  bir performans 
denetgisi, ayni zamanda politikalarln uygulanmaslnda izlenecek prose- 
diirlerin organizasyonun hedefleri ile tutarli ve uygun olup olmadigini da 
degerlendirir. 

* Performans denetimi, incelemenin tarafsizligrnin onemi iizerinde du- 

rur. Akilda herhangi bir on yargl olmadan yapllir ve herhangi bir birey ya 
da organizasyonu elegtirmek iqin dizayn edilmemigtir. 

* Performans denetgileri, performans duzeyinin beklentileri tatmin et- 

medigi alanlar kadar, bagarlll olunan alanlar~ da belirler. Kendilerini sa- 
dece hatalarl bulma igi ile s~nirlamazlar. 

* Biitun bulgular, sonuglar ve tavsiyeler, goriiniige ya da varsayimlara 

degil dogrulanmig gerqeklere dayanlr. 

* Denetlenen personel ile yardimlagmaya dayali bir iligkinin kurulabii- 

mesi iqin gereken her turlii qaba sarfedilir. 

SEKIL-11 
Performans Denetimi Yaklagirni 

* Belli durumlarda makul bir idarecinin ne yapacaginl dikkate a h .  

* Klsltlarl gozoniinde tutar. 

* Hislere dayanan bilgilerden kaq~nlr. 

* Iyilegtirme yollarl tavsiye eder. 

* Tarafslz kalmaya qaba sarfeder. 
* Dugiik performans duzeyinin sebeplerini inceler. 
* Guvenilir ve yeterli deliller toplar. 
* Denetlenenlerle uyumlu bir ortam yaratir. 



7-ASAMALAR 

Bir performans denetim igi  gu agamalardan geqer: 

* Planlama 

* Uygulama 

* Raporlama 

* Planlama: Bu agamada, denetqiler, sektoru bir butun olarak gozden geqi- 
rir ve denetlenen kurum hakklnda bir fikir elde etmeye qallglrlar. Kurumla- 
rln yukumluluklerini, organizasyonunu, butqesini, ana programlar~n~, tabi 
olduklari kanunlarl, yonetmelikleri ve kurumlarln temel ig gorme prosedur- 
lerini incelerler. Bu, genel inceleme adi ile bilinen bir rapor haline getirilir. 
Genel inceleme, denetqileri, incelenmesi gereken alanlara ya da yasama or- 
ganlnl ilgilendirecek alanlara dogru yonlendirir. Bu, incelemenin bagarrslz- 
llga ugramamasl iqin gerekli olan onemli bir adlmd~r. 
* Detayll olarak incelenmesi gereken genig alanlar belirlendikten sonra, 
denetqiler, belirlenen alanlarln bir on incelemesini yapmaya baglarlar. Bu 
agama, genel incelemeden daha detayll bir gekilde yaplllr. On inceleme, bir 
mimarln bir bina planlna benzer. Denetqiler, en azlndan agagldaki bilgileri 
iqeren bir on inceleme raporu hazlrlarlar. 

* Tarihi geqmig 

* Planlama 

* Finansman 

* Uygulama 

* Faaliyetler 

* Denetim kriterleri 

* dnemli olabilecek konular 

* Bu bilgiler, ya dokiiman kaynaklarlndan, ya da kurumda onemli mevki- 
lerdeki kigilerden saglanir. Denetim kriterleri, herbir denetim konusu iqin 
denetqilerin kendileri taraflndan belirlenir. dnemli olabilecek konular, de- 
netim maliyetlerinden tasarruf saglamak amac~yla belirlenir. Bu konular, 
denetqilerce kurumun iq kontrollerinin degerlendirmesi sonucunda belirle- 
nir. Denetqiler, bu listeyi daha sonra tekrar ele allr ve qogunlukla nihai ince- 
lemeleri dogrultusunda duzeltirler. 



S E ~ L - I ~  
Planlama 

* Gene1 inceleme 

-1ncelenecek alanlarin belirlenmesi 

* o n  inceleme 

-Denetlenecek alanlarln tanlnmasl 

-Denetim kriterlerinin belirlenmesi 

-0nemli olabilecek konularln belirlenmesi 

* Denetimin yap11masl:Bu agama suresince, denetqiler, onemli olabilecek 

herbir konu iqin detayll bir denetim programl haz~rlarlar. Denetim programl, 
aynl zamanda denetqilerin muamele ornegi seqmek isteyebilecegi alanlar ile 
ornek biiyiikliigiinii belirleyecek metodu da belirler. Daha sonra, denetqiler, 
esas denetime baglar, saglam deliller inga etmeyi saglayacak prosedurler iz- 
lerler. Bilgileri inceleyip, herbir konu uzerinde bir yarglya varmaya qallg~r- 
lar. Bu a2amada denetimin sonuqlari ortaya pkar.  



SEKIL-13 

Denetimin Yap~lmasi 

* Denetim program1 

* Denetim prosedurleri 

* inceleme 

* Bulgular 

* Dogrulama 

* Sonuqlarln yazlya dokiilmesi 

Denetim suresince, denetqiler, vardlklarl sonuqlarr denetlenen personel ve 
idare ile tartlgmaya devam ederler. Bu durum, bulgular~n~n guvenilirligini 
ve yapllan igin sayginlig~nl arttlrlr. 

* Raporlama: Denetim raporu, bir denetim iginin son iirunudur. Yiizylllar 
boyunca geqirdigi degigimlerden sonra belli bir formata sahip olan girket de- 
netiminin tersine, performans denetim raporunun belli bir format1 yoktur. 
Ancak, denetim raporu, genellikle, denetqi bulgularinin ve tavsiyelerinin bir 
ozeti ile baglar. Raporun ana boliimu, gerqek durum, bulgular ve tavsiyeleri 
iqerir. Gerqek durumla ilgili bolum, bir projenin, programln ya da organizas- 
yonun tarihi geqmigi, planlamasl, finansmanl, uygulamasl ve faaliyetleri ile 
ilgilidir. Bulgular, amaca ulagllma bagar~si, igin hangi maliyette yerine geti- 
rildigi, israfin, etkinsizligin ve kotu idarenin hangi alanlarda daha qok oldu- 
gu uzerinde durur. Bir performans denetim raporu, aynl zamanda, idarenin 
bagarlli oldugu konularl ve organizasyonun kargl karglya kaldlgl engelleri de 
belirtir. Raporun tavsiyeler boliimu, ozel bir eylem yonu tavslye etmez, an- 
cak, gene1 bir eylem yonu tayin eder. Denetim raporu, muhtemel tasarruflar~ 
ya da diger faydalarl para cinsinden ifade etmeye qallglr. 



Performans Denetim Raporu 

* Bulgular 
-Hedeflere ulagma bagar~si 

-1sraflar 

-Etkinsizlikler 

-Kotii idare 

-Riayetsizlik 

* Tavsiyeler 

I -1~i1egtirrneye y6nelik gene1 tavsiyeler I 
-Tasarruflarln ve diger faydalar~n para cin- 

sinden ifadesi 

* Performans denetimi, yasama organrnl ve genig halk kitlelerini kamu har- 
camalar~nda para-deger iligkisine dikkat edilip edi lmedigi konusunda bilgi - 
lendirir. 
* Performans denetimi, yasama organlna, devlet dairelerinde genel kabul 
gormiig idari uygulamalar~n~n izlenip izlenmedigi hakklnda bilgi verir. 
* Performans denetimi, iyilegtirme igin genel yonlendirmeler yapar. 

* Performans denetimi, yasama organ1 ve iist diizey idareciler iqin bagim- 
slz ve giivenilir bir bilgi kaynag~d~r.  
* Performans denetimi, kamu idaresinin hesap verme yiikiimliiliigii siireci- 
ni s ~ k ~ l a g t ~ r ~ r .  
* Performans denetimi, kamu idarecilerine yeni fikirler saglar. Kamu ida- 
recilerinin dikkatini iktisadilik, etkinlik ve etkililik konularlna qeker. 



Performans denetqileri, bagkalarlnln etkililigi uzerine yorum yaparlar. An- 
cak, performans denet~ilerinin kendilerinin etkili olup olmad~ginln bilinme- 
sine imkan var mldlr? Bu soru, yasama organ] kadar denetqiler~ de ilgiiendi- 
rir. Cabalarlnln etkili oldugunu bilmek denetqilerini motive eder. Perfor- 
mans denetimini kendi a d ~ n a  devlet denetqilerine yaptlran yasama organl, 
iyilegtirme yapllacak alanlar~ belirleme ve idarenin hesap verme yukumliilu- 
gunu yerine getirme konular~nda, beklentilerine denetqilerin ne kadar yak- 
lagt~glni bilmek ister. Bu gibi durumlarda, performans denetiminin bagarisl- 
ni olqmeye yonelik gegitli ham fikirler vardir. drnegin: 

* Gerqeklegen mali tasarruflar. 

* Potansiyel olarak bagar~slz olacak projelerin onceden iptal edilmesi. 

* Topluma sailanan hizmette iyilegme. 

* Daha iyi karar verme. 
* Mali kontrol ve ongorude iyiiegme. 

* Planlama ve kaynaklarrn kullanilmas~nda iyilegme. 

Ancak, denetlenen idare, halihazlrda igini iyi yaptig~ iqin, iginin ehli denetgi- 
ler tarafindan yuriitiilen, uygun bir gekilde planlanrnrq, bis perfomsans dene- 
timi, yukarldakilerden hiqb~rine igaret etmiyorsa, etkinsizdir denilebilir mi? 
Kesinlikle hay~r.  Perf'ormans denetqileri, ~ o g u  zaman idari siirecirl iyilegti- 
rilmesine katkida buiunur, ve denetlenen idarenin hesap verrne yi-ikumliilu- 
gii a~is lndan,  yasama organma bilgi saglar. 

Performans denetiminin etkililigitxi~ daha iyi bir olpsii ,  yasarna organinin, 
denetim sonundaki tavsiyeleri kabul etme ve buniarr rlyguiarna dereeesidir. 
Ancak, bazen bu bile, denetim slraslnda denetim nedertiyle nleydana geien 
ve denetlenen kururn tarafnndan benimsenen iyilegtirnneleri hesaba katmadi- 
91 iqin, denetim bagarlslnln tam bir i j l~usu degildir. Bazm, denetlenen idare, 
denetgilerin bazi gijriiglerini cqiiriitiir ve denet~iler de bu gijrliqleri rapsra da- 
hi1 etmemeye karar verir. Ancak denetlenen idare, genellikle, belirtilen de- 
gigiklikleri, denetqilerin ayr~lmaslnl takiben, usulca benimser. Bu nedenie, 
performans denetiminin etkililigini somut olarak belirlernek zordur. Bunun- 
la birlikte, hi$ kugku yok ki performans denetiminin sorlu~larlnin ve bu tur 
bir incelemeden elde cdilen derslerin, denetlenenler taraflndall kullanllmasi 
gerekir. igte, performans denetirninin bagarrs~n~n esas slnanszsl bu noktada 
olur. 

Son yirmi y ~ h n  tecriibeleri, hemen hemen her yerde, ama daha ;ok Pakistan 
gibi geligmekte olan ulkelerde, devlet dairelerinin ve organlarinin, perfor- 
mans denetim sonuqlarlndan birgeyier ogrenrneye pek qaba sarfetmedikleri- 
ni gostermektedir. Ru iddianrn kan~ti, her takip eden yilda ve ele alinan pro- 
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jede, denetim raporlarlnln aksakllklara igaret etmesi gergeginde yatmakta- 
dlr. Aynl daireye ait projelerde dahi, aynl hatalar tekrar edildigine gore, bir 
dairenin yaptlgl hatayl tekrar etmesi ve bu durumun aynl gekilde diger daire- 
ler tarafindan tekrar edilmesi durumu igin soylenebilecek soz yoktur. Kamu 
Hesaplarl Komitesinin tavsiyelerinin, kamu programlarinln etkililigini ve 
etkinligini arttlrmaya gok az etki yaptlgl gorulmektedir. 

lo. PERFORMANS DENET~MI ICIN GEREKLI KOSULLAR 

Performans denetimi kendiliginden geiigemez. Uygun bir ortama ihtiyag du- 
yar. Etkili bir performans denetimi igin gerekli olan on kogullardan baz~lan 
~unlardir: 

* Fonlar~nln en iyi 8ekilde kullan~ldlglna dair, halkln bir guven talep 
etmesi. 

* Performans denetimirrin iyilegtirmeye yonelik bir ogrenme sureci 
oldugunun, ancak suglu bulrnaya yijnelik olrnad~gln~n kabul edilmesi. 

* Denetgilerin yaptigl igin kalitesi ve ig  yapma ehliyeti agislndan, de- 
netlenenleri tatmin edecek bir ahlak kodunun olmasl. 

* Tarafslz bir degerlendirme yapmay] saglayacak bir degerlendirme 
metodolojisi ve proseduriinun olmasl. 

* Performans derxtimini daha mukemmele dogru tag~yacak bir arag- 
tlrma ve geligtirme kurumunun olmasl. 

* Denetgilerin epitimini, egitim materyallerinin geligtirilmesini ve 
egitmenlerin egitimini saglayacak bir kurumsal hazlrllgln olmas~.  

* Denetgiler i ~ i n  kapsaml~ bir odul ve tegvik sisteminin olmas~. 

11. PERFORMANS DENETIMIN~N KURUMSAL ENGELLERI 
Performans denetimini zor bir ig  haline getiren hususlarl bilmek de og- 
reticidir. A$ag~daki hususlar performans denetiminin yaplimasln~ zor- 
lagtlrir: 
* Mali kaynaklar~n ya da harcamacl birimin sadece mali kontrolu 

uzerinde yogunlagllmas~ . 
* Projenin bagar~li sonuqlarl yerine, bir kontrat~n yasal gereklerinin 

yerine getirilip getirilmedigi uzerinde gereginden fazla durulmasl. 
* ~ z e r i n d e  fikir birligine varrlm~g, tarafs~z ve a q ~ k  denetim kriterle- 

rinin olmamas~. 



* Yetersiz ya da kapsaml~ olmayan performans gostergelerinin kul- 
lan~lmasl. 

* Idarenin, kaynaklarin optimum kullanlml yerine, yonetmeliklere 
uygun davranllmas~ ile fazlasiyla ugragrnasl. 

* Performans denetiminin gunluk icraatlarl engelleyen gereksiz bir 
iglem oldugu inancl. 

* Denetlenen kurumda yeterli belge olmamasl. 

Bu engellerin kaldlrllmas~ suretiyle performans denetiminin faydalarl kat 
kat arttirabilir. Bunun iqin de ust diizey destege, bu faydalarln farkina vanla- 
bilmesi iqin denetqilerin qabaslna ve yasama organlnln performans denetim 
raporlari hazlrlanmaslnda israr etmesine gerek vardlr. 

12- PAKISTAN'DAKI SORUNLAR VE ENGELLER 

Pakistan'da performans denetimi 10 seneyi agkln sureden beri yap~lmakta- 
dir. Ancak, hala, daha genig bir uygulama alanlna sahip olmaslni engelleyen 
hususlarla kargl karglyadir. Bu hususlardan bazllarl agagida belirtilmektedir. 

a)Demokratik Gelenegin Zayifligi 

Belki de en onemli sorun, rugvete, etkinsizlige ve israfa fazlaslyla imkan ta- 
nlyan Pakistan toplum yaplslnln kendisinde yatmaktadlr. Pakistan'da de- 
mokratik gelenek yeterince yerlegmemigtir. Performans denetimi, kamu 
idarecilerinin hesap verme yukiimliiliiklerinin arttlrllmaslna yonelik talebin 
artmasi sebebiyle, Bat1 toplumlarlnda ortaya qlkmlgtir. Talep de yasama or- 
ganindan gelmigtir. Kamu idaretileri bu talebe baglangqta kargi koyarken, 
denetqiler, kamu fonlarl ve bunlarln harcanmaslnda para-deger iligkisinin 
gozetilip gozetilmedigi hususunda, yasama organlna, daha fazla bilgi sagla- 
maya istekli olduklarlni gostermiglerdir. Ancak, dernokrasi geleneginin yok 
denecek kadar az oldugu bir toplumda, bu tur bir denetimin kok salmasl tabi 
ki zaman alacaktlr. Saylgtay'ln bu konudaki istekliligine ragmen, perfor- 
mans denetimi hala toplumun tumu tarafindan heniiz benimsenmig degildir. 

b)Arz ve Talep Sorunu 

Performans denetimi arz fazlasl sorunu ile kargi kargiyadlr. Bu ifade, Saylg- 
tay'in kalkinma projelerinin % l'inden azlnl ele aldlgl dugiinuldiigunde pek 
gerqekqi gelmeyebilir. Ancak, duruma performans denetim raporlarlnl kul- 
lananlar aqislndan bakmak gerekir. Denetime tabi olanlar, nadiren perfor- 
mans denetiminden geqirilmeyi talep ederler. Kamu Hesaplari ile ilgilenen 
yasama organlna bag11 olarak seqilmi? komiteler, bazi durumlarda perfor- 



mans denetim raporlarlnl degerlendirmeye katmlglardlr. Runu da ancak ra- 
por Saylgtay tarafindan sunulursa yapmlglard~r. Performans denetiminin ya- 
pllmasl dairenin kendi takdirine kalmlgtlr. Sonuq olarak, iist diizey idarecile- 
ri de bu tiir denetime pek slcak bakrnamaktad~rlar. Yasama organlnln bu ko- 
nuda daha istekli davranmasl kugku yok ki dairenin daha fazla ilgilenmesini 
saglayacak ve incelemenin kalitesini arttlracaktlr. Saylgtay, performans de- 
netrmi kavramlnl diger yiirutme dairelerine yeterince anlatamamlgtlr. Dene- 
time tabi olacak idarelerin qogu da, ya Saylgtay'ln bu tiir bir denetimi yapa- 
bilme kabiliyetinden emin degildir, ya da bu denetimin saglayacagl faydalar 
hakk~nda kugku duymaktadlrlar. 

c)Kaynak Sikintilari 

Saylgtay performans denetimi yapmaya kendi takdir yetkisine dayanarak 
bagladlgl i ~ i n ,  heniiz yiiksek kalitede inceleme yapmaslnl saglayacak yeterli 
begeri ve mali kaynaklara sahip degildir. Ornegin, teknik incelemelerin ya- 
pllabilmesi i ~ i n  danlgmanlar qal~gt~r~lamamaktadlr. Sonuqta, Saylgtay'ln 
performans denetimi, denetlenen organln "onemsiz" olarak kabul ettigi ko- 
nularla slnlrll kalmaktadlr. 

d)Denetqilerin Motivasyonu 

Performans denetimi emek yogun bir qallgmadlr ve qogu kimsenin sahip 01- 
madlgl yaratlcl kabiliyetlerin siirekli olarak kullanllmaslnl gerektirir. Buna 
klyasla, mali denetim ya da muhasebe qallgmasl daha mekanik bir iglemdir. 
Ancak, ne yazlkki , Saylgtay'da performans denetqilerini performans deneti- 
mi yapmaya yoneltecek motivasyon mevcut degildir. 

e)Bilgi Eksikligi 
Performans denetimi, denetlenen dairenin allgmadlgl turde ban  bilgileri 
saglamaslnl gerektirir. Performans denetqileri denetlenenlerden rutin olarak 
haz~rlad~klar~ndan farklr bilgileri istediginde, denetlenenler bu talebe kargl 
koyarlar ve bazen de kendilerini zan altlndaymlg gibi hissedebilirler. Hiikii- 
metin ve yasama organlnln fiili destegi olmadan bu sorunun qoziilmesi 
miimkun degildir. 

f)0nceki Tecriibelerden Yararlanma 

Sayrgtay taraflndan ne tiir denetim raporu hazlrlanmlg olursa olsun, bunlar- 
dan hiqbiri hiikumet taraflndan herhangibir gekiide kullanllmaml~t~r. Bunun 
kanlt~, devlet dairelerinin ylldan ylla aynl hatalarl yapmaya devam etmesi- 
dir. Devlet daireleri, performans denetimi sonucunda ortaya q~kar~lan kendi 
hatalarlndan hiq ders almamaktadlr. Gelecekteki projelerin planlama aga- 
maslnda performans denetimi sonuqlarlndan yararlanllmas~na yonelik ku- 



rurnsal bir uygulama da mevcut degildir. Bu eksikligi gidermeye yonelik 
herhangi bir qallgma dahi olmadlglna gore, bu hedefe yakln gelecekte ulagi- 
lamayacagl aqlktlr. 

g)Performans Denetiminin Uygulanmasl 

Saylgtay'in birqok iq sorunu vardlr. Hergeyden once, klasik denetim uygula- 
maslndan kurtulamamaktadlr. drnegin,  performans denetimi iqin planlama 
agamasinda belirli herhangi bir kriter kullanilmamaktad~r. Performans dene- 
timi aqlslndan, Saylgtay'ln stratejik bir yaklaglml mevcut degildir. Planlama 
kararlar~, herhangi bir risk analizi yapllmadan ve bulgularln rapor haline ge- 
tirilmesine yonellk herhangibir yonlendirme yapllmadan, gene1 bilgilere da- 
yanllarak allnmaktadlr. Benzer gekilde, denetim qallgmasl, denetlm prog- 
ramlamaslna ve sonuqlar~n qal :~ma raporlarl halinde yaylnlanmaslna yone- 
lik profesyonel prosedurler izlenerek yapllmamaktadlr. Sonuqta, denetim 
bulgular~, bazen yetersiz ve eksik olmaktadlr. Denetim siiresince, zamanln 
uretlme yonelik ve uretime yonelik olmayan faaliyetler araslnda paylagtlr~l- 
maslnl saglayacak, detaylr herhangibir prosediir yoktur. Bu nedenle de, per- 
formans denetimi, gogunlukla planlandlglndan daha uzun zaman almakta- 
dlr. 

13. BAZI HUSUSLAR 

BU boliimde, Pakistan ijrneginde pelformans denetimi ile ilgili b a a  kavram- 
sal hususlar uzerinde durulacaktir. Performans denetimi daha baglanglq aga- 
mas~ndad~r .  Teknikleri ve prosedurleri hala geligme halindedir. Performans 
denetiminin ana hedefi her yerde aynl olmakla birlikte uygulama ve yaklagl- 
ml ulkeden iilkeye degigmektedir. Bu nedenle, henuz kesin halini almamlg- 
tlr. Yeniliklere ve uygulanacag~ bolgenin kogullarlna gore degi$iklikler ya- 
pllmasina imkan tanlmaktad~r. Pakistan'daki performans denetlmi uygula- 
malarl, aqlklanmas~ ve iizerinde fikir birligi saglanmasl gereken bazl husus- 
larl giindeme getirmigtir. 

a)Denetim Ne Zaman Yap~lmalidir? Sorulardan biri gudur:Performans 
denetqileri bir projenin denetimi iqin ne zaman devreye girmelidir? Planla- 
ma agamasinda mi? Projenin uygulanma agamaslnda mi? Yoksa proje ta- 
mamlandlktan sonra m ~ ?  Bir goruge gore, projenin tam olarak anlagllabilme- 
si iqin denetqilerin baglanglqtan itibaren igin iqine girmesi gereklidir. Bu go- 
rugu destekleyenler, planlama ya da uygulanma agamaslnda projeye dahil 
olmalari halinde, denetqilerin, bazl durumlarda onemli miktarda gereksiz ya 
da yersiz harcamalarin yapllmaslnl onlemeye yardlmc~ olabileceklerini dii- 
gunmektedirler. Digerleri ise, planlama ya da uygulama agamalarlnda denet- 
qilerin ige dahil olmas~nin,  denetqilerin ba$lmslzl~glnl azaltacaglnl ve amaq 
qatigmaslna neden olacaglnl dugunmektedrrler. Bu yaklaglma kargl olan di- 



ger bir goriige gore, denetimin baglanglq agamaslnda yapllmasl halinde, pro- 
jenin denetimden sonraki muhasebesi ve faaliyetleri denetim dl?] kalacagln- 
dan, projenin tiimii iizerinde bir goriig bildirmek zor olacaktlr. Projenin biti- 
minden sonra bir kez daha denetim yapllmasl onerisi uygulamada sorunlara 
neden olacaktlr. Ciinkii, yiiriitme organlarl aynl projenin bir kez daha denet- 
lenmesi fikrini hog kargllamayacaktir. Bu iki goriig hala literatiirde tartlgll- 
maktad~r ve heniiz ortak bir goriige varllamam~gtlr. 

b)Uzmanlarin i9e DahilO1masi:Performans denetqilerinin mali olmayan 
bilgileri de gozoniinde tutmasl gerekmektedir. Performans denetimi ile ilgili 
her iglem projeyle ilgili derin bir bilgi birikimine sahip olmayl gerektirir. Bu 
durum (A. B. D. ve Kanada gibi) bazl iilkelerdeki En  st Denetim Kurumla- 
rlnln denetim ekiplerine teknik uzmanlar~ da dahil etmesine neden olmugtur. 
Bu uzmanlar, projelerin teknik k ~ s ~ m l a r ~ n ~ n  degerlendirilmesi slraslnda de- 
netqilere yardlmcl olurlar. Diger (Birliegik Kralllk gibi) iilkelerde, denetqi- 
ler, tek baglarnna qal~glrlar. Bunun temelinde, denetqilerle qallgan ve klsa do- 
nem iqin istihdam edilen danlgmanlarln, bu klsaclk zaman iqerisinde denet- 
lenenler hakklnda derinlemesine bilgi sahibi olamayacaklar~ goriigii yat- 
maktadlr. Sonuqta, danlgmanlarln katkllarl yiizeysel kal~r. Buna klyasla, de- 
netlenenlerin faaliyet alanlar~nda biitiin bir y11 qal~gan denetqiler, denetle- 
nenlerin faaliyetleri, geli~rneleri ve zayif noktalarl hakklnda qok daha derin 
ve detayll bilgiye sahip olxriar. Bu nedenle de, klsa donem danlgmalara kl- 
yasla, denetqiler, denetlenenleri daha iyi degerlendirecek durumdadlr. 

~qi inci i  bir goriig de, teknik uzmanlarln siireMi istihdam edilecek gekilde qa- 
l ~ g t ~ r ~ l m a s ~  ve denetim tzknikleri ve prosediirleri aqls~ndan egitilmeleridir. 
Diger bir goriig, daha sonra yerlerine bagkalarlni alacak gehlde, teknik daire- 
lerden 2-3 yllliglna iist diizey idareciler odiinq almaktadlr. Bir diger gorug 
ise, belirli bazl sorunlar days p k t ~ g l  zaman, denetim grubunun, dl? uzman- 
lardan teknik tavsiyeler o rnasldlr. ideal qoziim nedir? Diinyanln d6rt bir ya- 
nlndaki denetqiler bu sorunun cevabrni bulmaya pllgmaktadlr. 

c)Tavsiyeler:Performans denetqileri ozel tavsiyelerde bulunmali mldlr? 
Bir goriige gore performans denetimi, yiirutmeye yaplcl yonde bir yardlm fa- 
aliyeti olarak alg~lanmal~dlr. Bu goriig, performans denetiminin mali deneti- 
me gerqek iistiinliigiiniin, denetlenenlere yardlmcl olmasi temeline de da- 
yanmaktad~r. 

Bu goriig literatiirde birkaq noktada elegtirilmektedir: 
* Bir sorun detayll bir teknik analiz gerektirecek tiirde, qok saylda 

~oz i ime  sahip olabilir. Denetqilerin de bu tiir bir analizi yapacak 
bilgi birikimi olmayabilir. 

* Sorun, zaman a11c1 ve uzun bir siireq olan alternatiflerin analizini 
gerektirebilir. Denetqilerin bu gibi bir durumla bagetmeye yetecek 
kadar zamanl olmayabilir. 



* Denetqilerin tavsiyeleri basit ve aqlk olmakla birlikte, belli bazl du- 
rumlarda uygulanamaz nitelikte olabilir. Aynl zamanda idare qo- 
zumun farklnda olabilir, ancak, pratik bazl klsltlamalar nedeniyle 
bunlarl uygulamlyor olabilir. Bu gibi bir durumda, denetqilerin 
tavsiyeleri onemsiz ya da basit gozukebilir. 

* Bazl tavsiyeler ise qeligkili olabilir. Bu durum, sadece denetqilerin 
tarafslzllklarlnl zedeleyecek gekilde degil, idarenin de durumunu 
sertlegtirecek gekilde, denetqileri bir qeligkiye itebilir. Bu da, tavsi- 
yenin yapllma amaclnl golgede blrakabilir. 

* Idarenin tavsiyeleri kabul etmesi halinde, denetqiler, yaptlklarl 
ozel tavsiyelerin tarafl haline gelirler. Sonuqta, denetqilerin tavsi- 
yeleri dogrultusunda iglem yaplllr ve bu tavsiyelerin etkinsiz oldu- 
su iktisadi ve etkili nlmadlgl ortaya qlkarsa, suqlamalarl denetqile- 9 ' 
rln de goguslemesi gerekebilir. 

* Bu durum iqinde ideal qozum heniiz geli2tirilememigtir. 

d)Etkililik Denetimi ve SAI: Programlarln etkililik denetimi, performans 
denetimi alan~nda yeni bir disiplindir. Devlet denetqileri, geleneksel olarak, 
iktisadilik ve etkinlik sorusu ile ugragmaktadlr. Ancak etkililik denetimi, 
performansln olqulmesini de iqerir, ve teknik alanlarda ve sosyal bilimlerde 
uzmanllk gerektirir. Para-deger iligkisine dayanan denetimde onciiliik ya- 
pan A. B. D. ve Kanada gibi ulkelerde dahi, etkililik denetimi metodolojisi 
henuz geligme halindedir. B a z ~  ulkelerde, ornegin Kanada'da, etkililik ince- 
lemelerlnin ozellikle yuriitme organlar~ taraflndan dahili olarak yapllacagl 
kanunlagm~$lr. En  st Denetim Kurumu, bu iq degerlendirmede izlenen 
prosedurun sadece uygun olup olmadlg~na bakar. Bu nedenle, bu iilkelerde 
etkililik denetiminin faaliyet alanl, iq degerlendirme iqin yiiriitmenin kendi 
belirledigi prosedurle ilgili olarak rapor hazlrlanmasl ile s~nlrlldlr. 

Diger bir goruge gore de, etkililik denetimi, geleneksel denetim alanlnda 
gerqekten qlg~r aqacak bir alandlr. ~ktisadilik ve etkinlik aqlslndan denetim, 
tatmin ve kullan~gl~llk aqlslndan qok az katkl saglar. Bu nedenle En  st De- 
netim Kurumlar~n~n mucadeleyi goze a l ~ p  etkililik denetimini rutin iglerin- 
den biri olarak yapmasl gerekmektedir. 

Gorundugu kadar~yla SAI'lardaki qal~ganlarln qogu Kanada yaklaglmln~ da- 
ha uygulanabilir bulmaktadir. Ancak, bu durumda bir En  st Denetim Kuru- 
munun tam roluniin ne oldugu konusu hala geligme halindedir. 



Bu bolumde performans denetimi ile ilgili slk slk ifade edilen bazl kugkular 
tartlgllacaktlr. 

* Performans denetimi, Saylgtay'm kanuni bir faaliyeti degildir. 

Bu gorug, Saylgtay'l parlamentonun bir organ] olarak gormemektedir. Bu da, 
Saylgtay kanununun slnlrll bir gekilde yorumlanmaslna dayanmaktadlr. 
Kavramsal olarak, Saylgtay, devlet mekanizmaslnln onemli bir organ] ola- 
gelmigtir. Demokratik geleneMerin geligmesi ile birlikte, yasama organl, yu- 
rutmenin biitqesini onaylamaya baglam~gtlr. Y urutme, butgesinin harcanma- 
slndan ve hesaplarlnln hazlrlanmaslndan sorumludur. Pratikte, Pakistan'da 
Saylgtay, hukumetin hesaplarlnl da hazlrlamaktadlr. Ancak bu durum so- 
murge zamanlndan kalan bir uygulamad~r ve hesaplarl tutma iginin yurutme 
organlna transferi iqin qabalar surmektedir. Yasama organlnln bir memuru 
olarak Saylgtay, hesaplari denetler ve hesaplarln dogrulugu ve uygunlugu 
hakklnda, ve icracl dairelerin yetkilerine dayanarak yapt~klarl harcamalar ve 
sorumluluklar~na dayanarak topladlklari gelirler hakklnda yasamaya rapor 
verir. Bu gekilde, Say~gtay , kamuya kargl hesap verme yiikiimluliigunun ye- 
rine getirilmesini saglama aqlslndan onemli bir rol oynar. Butun Dunya'da 
devlet harcamalarlnln muazzam artlglar gosterdigi Ikinci Dunya Savagl son- 
raslna kadar bu rol hemen hemen hig degigmedi. Ancak, devlet fonksiyonla- 
rlndaki artlglara paralel olarak, halk temsilcileri, odedikleri paranin tam kar- 
glllglnl allp almadlklarl hususuna bag~mslz bir organ taraflndan aykllk geti- 
rilmesini istediler. Performans denetimi igte bu istege bir cevap niteligi tap- 
maktadlr. Diinya'nln her yerinde En  st Denetim Kurumlarl, yuriitmenin 
performans] hakklnda yasamaya rapor vermeyi kendi sorumluluklarl olarak 
gormektedir. Bazl ulkelerde, yasama organ] Denetim Kanunlarlnda, perfor- 
mans denetimini iqerecek gekilde degigiklikler yapmlgtlr. Bu tiir bir degigik- 
ligin a p k ~ a  yapllmamlg oldugu diger bazl iilkelerde ise, En Ust Denetim Ku- 
rumiarl bu gorevi kamunun beklentilerine cevap vermek igin kendiliginden 
iistlenmigtir. Pakistan'da Ulusal ve Eyalet Meclisleri Kamu Hesaplarl Komi- 
teleri, performans denetimi uygulamaslnl baglatmak iqin Saylgtay'ln yaptlk- 
larlnl desteklemekle kalmamlg, ayrlca, daha fazla performans denetim ra- 
porlarl gorme isteklerini defalarca tekrarlamlgtlr. Bu ige hukumet de olumlu 
yaklagmlgtlr. Ornegin, Maliye Bakanllgl performans denetimi igin Saylg- 
tay'ln talep ettigi kaynaklardan bir klsmlnl saglamlgtlr. Kanun ve Parlamen- 
to Igleri Bakanllgl, gorev tanlmlnda bir degigiklik yapllmasl igin Saylgtay ta- 
lepte bulundugunda "denetim" teriminin performans denetimi anlam~nl da 
iqerdigini ve bu nedenle bir degigiklige gerek olmadlglnl belirtmigtir. 



Kanun ve Parlamento Igleri Bakanll@nln bu cevabl, denetimin qagdag tam- 
mi taraflndanda desteklenmektedir. Ornegin, Macmillian Muhasebe Sozlu- 
giine gore: 

"Denetim, gorevlendirilme nedeni ve ilgili yasal yukiimliiliik- 
leri gergevesinde, gorev verilrnig bir denetginin, bir igletme- 
nin rnali belgeleri hakkznda bir goriig bildirmek amaciyla yap- 
tzg'z bag'zms~z bir incelemedir. Hesap verme yiikumliiliig'ii sii- 
reci igerisindeki bir rnekanizma olup ilgililer adma ya da ta- 
rafirzdan bir organizasyonun kaynaklar~n~ idare edenlerin 
performans~n~n izlenmesi ya da kontrol edilmesidir. " 

Denetimin yukarldaki tanlml, performans hakklnda bir rapor verilmesinin, 
denetirninin yasal bir fonksiyonu oldugunu aqlkqa kabul etmektedir. 

Denetimin rolu her donem toplum taraflndan belirlenir. Denetqiler qallgma- 
larl ile bir toplumsal ihtiyaca cevap verir, ve her donem denetqiler toplumun 
beklentileri lglglnda rollerini yeniden duzenlemeye qaltglrlar. ~ r n e g i n ,  bir 
zamanlar denetqiler bir igletmenin butun iglemlerini kontrol eder, 
sahtekiirl~k ve hatalarin bulunmasl uzerinde yogunlaglrlardl. Ig hacminin ge- 
niglemesi ile birlikte butun iglemleri kontrol etmek zor hale geldiginde, de- 
netqiler, ornege dayall denetim teknikleri geligtirdiler ve faallyet alanlarl da 
hesaplarln dogrulugu ve uygunlugunun rapor edilmesi ile slnlrll hale geldi. 
Denetqilerin, denetlenenler taraf~ndan, idarenin iktisadiligi, etkinligi ve et- 
kililigi hakklnda rapor vermedikleri iqin, giddetle elegtirildigi zamanlmlzda, 
denetqiler, faaliyet sahalarlnl bu hususlarl iqerecek gekilde genigletmigler- 
dir. Denetqilerin qallgma alanl ve yonunu belirleyen toplumun kendisidir. 

Sonuq olarak, Dunya'nln dort bir yanlndaki hemen hemen butiin devlet de- 
netqilerinin profesyonel organlarr (INTOSAI, ASOSAI, ARABOSAI, ILA- 
CIF gibi) performans denetiminin devlet denetqilerinin yasal bir fonksiyonu 
oldugunu ifade etmektedirler. Pakistan, INTOSAI ve ASOSAI'ya uyedir ve 
bunlarln kararlarlna uymakla yukiimludur. Bu baklg aqlslndan hareketle sa- 
dece yasa hiikiimlerine gore iglem yapmak oldukqa dar bir yaklaglmd~r. Pa- 
kistan Saylgtay'lnln performans denetimi yapma aqlslndan yasal bir yetkisi 
vardlr. 

* Performans denetimi sadece teftig sayislni arttlrir ve rikjvet ile kirta- 
siyeciligi fazlalagtlrabilir. 
Performans denetiminin amacl, herhangi bir h~rslzl yakalayabilmek iqin 
araqlar~ daha etkili hale getirmek degildir. Ne de insanlarl cezalandlrmayl 
esas hedef olarak kabul eden bir aragtlrma aracldlr. Bunun yerine, daha qok 
idareye bir yardlm niteligi taglr. Temel varsaylml, denetlenen idarenin idare- 
cilerinin kendi performanslarrnl ve hizmet ettiklerinin refahlnl arttlrmaya 



yonelik samimi bir gabanln iqerisinde olduklar~dlr. Performans denetimi, et- 
kinlian ve etkililigin arttlrllabilecegi alanlar ve firsatlara dikkatleri ~ e k e r .  
Bireyler iizerinde durmak yerine, oncelikle sistemler, prosediirler ve kont- 
roller iizerinde yogunlaglr. Yeni bir bak~g apsl getirir ve bir taklm firsatlarln 
farklna varamamlg, rutin faaliyetlere bogulmug idarecilere baglmslz bir ba- 
klg apsi  saglar. Y lllar geqtikqe denetqilerin uzmanllgl ve konulara hakimi- 
yeti artar ve degigik durumlarda denetim yapma tecriibesine sahip olurlar. 
Kamu idarecileri, denet~ilerin bu uzmanllk ve tecriibesinden faydalanabilir- 
ler. Bu nedenle, teftig s ay~s~n ln  artacagl ve riigvetin fazlalagacagl korkusu 
yersizdir. 

* Performans denetimi israfa neden olur. 

Yiiriitme dairelerinin aynl yllda birden fazla denetime, bir kez mali denetime 
bir kez de performans denetimine, tabi olmasl sorun yaratabilir. 

Saylgtay bu elegtirinin farklndadlr. Planlama agamaslnda denetim progra- 
mlnda uygun degigiklikler yapmak suretiyle, bu soruna kabul edilebilir bir 
qoziim bulmaya qallgmaktadir. Simdiki uygulama, aym yll iqerisinde hiqbir 
daire ya da yiirutme organinln ayrl ayri mall denetirn ile performans deneti- 
mine tabi tutulmamasi yondndedir. Ancak, denetim ekibinin sijzkonusu de- 
netimleri aynl anda yapmaslnda herhangibir saklnca yoktur. Bu nedenle, bir 
dairenin aynl y11 iqerisinde Sayigtay'dan gonderilen iki ayrl ekibi misafir et- 
mesi gibi bir durum sozkonusu degildir. 

* Performans denetimi Sayigtay'ln " hakimiyet " ini arttiran bir meka- 
nizmadir . 
Bu gozlem, hemen hemen Diinya'nln her yerinde burokrasinin hakimiyet 
kurmaya meyilli oldugu diigiiniildiigii zgman, akla uygun bulunabilir. An- 
cak, bu gozlem onemli bir noktayn gijzardl ettnektedir:Bu durumdaki haki- 
miyet kurma iddialan, iincak performans denetimi yapma nedenlerinin yii- 
zeysel ve yersiz olmasl halinde dogru olabilir. Eger performans denetimi, bir 
sosyal ve politik ihtiyaca tatminksr bir cevap veriyorsa, sozii edilen gozlem 
yanllg anlamadan bagka bir gey degildir. 

* Performans denetimi oldukqa fazla say~da teknik alanla ilgili uz- 
manhk gerektirir ve Sayi~tay da bu uzmanllga sahip dealdir. Bu neden- 
le, koydugu hedefleri gerqekle~tirebilmesi miirnkiin degildir. 
Saylgtay, bu tiir ozel bir gal~gmanln gerektirdigi bilgi birikiminin farklnda- 
dlr. Bu konudaki yetersizligi gidermek amac~yla qeg~tli adlmlar atmlgtlr. Ilk 
once, Hollanda'nin teknik yardlmlar~ ile, denet~ileri igin bir kurallar serisi 
oeligtirmigtir. Bu kurallar, farkll sektorlerin teknik detaylarl hakhnda denet- 
a. 
plere bilgi vermekte ve bu sektorlerle ilgili projelerin performans denetimi- 



nin yapllmaslnda denetqilere yardlmcl olmaktadlr. Bugune kadar ele dlnan 
sektorler gunlardlr: Binalar, yollar, kopruler, sagllk, egitim, sulama, tarim, 
karayollarl, demiryollarl, enerji, iqme suyu, kanalizasyon, telekominikas- 
yon, hrsal alanlarl geligtirme ve qevre. Daha qok sektor iqin kurallarln hazlr- 
lanmasl sureci devam etmektedir. Ikincisi, Saylgtay, gerekli uzmanllgl elde 
etrneleri iqin denetqilerini gerek ulke iqinde gerek ise ulke dlglnda faal bir ge- 
kilde egitmektedir. U~uncusu, memurlarlnl temsilciler heyetine dahil etmek 
suretiyle, yurutme organlarlnln teknik yardlmlar~nl da elde etmektedir. Bu 
eksikligin klsa zamanda giderilmesi beklenmektedir. Dorduncusu, denetim 
alanlarlnda uygulamalardan elde edilen tecrubeler Saylgtay'ln bilgi biriki- 
mini arttlrmaktadrr. 
* Performans denetimi Hesaplar Grubundaki elit kesim arasinda mo- 
da olan bir fikirdir ve alan Qenetqileri arasinda kok salmamigt~r. 

Performans denetimi, orta diizey rnemurlar (B- 171 18) taraflndan yaplldlgl 
ve bunlarln qogunlugu da Hesaplar Grubunun elitleri araslnda yer ald~gl iqin, 
yukarldaki gorug, gerqegi tam olarak yansltmamaktadlr. Bunun da otesinde, 
her yll gerqeklegen performans denetimi saylsl arttlglna gore, performans 
denetimi fikirsel bir luks de degildir. Saylgtay, alt duzey memurlarln egitim 
kurslarina performans denetimlni de eklemigtir. Performans denetimi fikri 
yavag yavag her duzeyde kok salmaktadlr. 

* 1dari Hizmetler B o l i i m i i ( 1 ~ ~ )  halen biitiin bu qaligmalari yaptigi 
iqin performans denetimi gereksizdir. 
IHB ve Saylgtay'ln yaptlgl igler araslnda en azlndan iki fark vardlr. Birincisi 
Saylgtay baglmslz bir kurumdur ve IHB gibi yurutme organlnln bir parqasl 
degildir. Bu yiizden, performans denetiml IHB'nin ~a l~gmalar ln~  ve tavsiye- 
lerini de ele alan baglms~z ve tarafslz bir incelemedir. Ikincisi, performans 
denetimi, devlet projeleri ve programlar~nln topluma etkilerinin incelenme- 
sini iqeren etkililik denetimini de yapar. IHB bu hususlarla ilgilenmez. 

* Faaliyetin sona ermesinden sonra yapildigi igin performans deneti- 
mi yararsiz bir igtir. 

Bu durum butun denetim tiirleri igin geqerlidir. Mali denetiminin "anlamslz- 
11g1" konusunda hala ikna olunmamlg Ise performans denetimi ile neden ilgi- 
lenilmektedir? 

* Performans denetimi olaydan bir iki sene sonra yapilmaktadir, bu 
durumda belirli bazi kararlarin ahnig nedenlerini belirlemek miimkiin 
olmayabilir, bu kararlarin bazilari kamu yararina oldugu diigiincesi ile 
alinmig olabilir, yoksa oldukqa yersiz kararlar olarak goziikebilirler. 



Bu durum, eksik belgeleme nedeniyle ortaya qlkar. Eger bir kamu idarecisi 
yersiz gozuken bir faaliyette bulunmug ise, bu kararlnln dayandlgi nedenleri 
ileride talep edilmesi halinde sunabilmek iqin belgelemelidir. Boyle bu dav- 
ranlg, buyuk ihtimalle, performans denetqilerini tatmin edecektir. Gerqek- 
ten, performans denetiminin katkllarlndan biri, idarecilere diizgun dokuman 
hazlrlama, insiyatif kullanabilmeyi saglayacak yasal prosedurlerin olugtu- 
rulmasl ve bu prosedurlerin dlglna glkl lmas~n~ saglayacak duzenlemelerin 
yapllmasl, konusunda yardlmcl olmasldlr. ~dareci, verdigi karardan sorumlu 
olacagln~ anlarsa, bu kararlnl etkileyen butun faktorlerin kaydlnl tutma ko- 
nusunda dikkatli olmaya qallglr. Bu gekilde, performans denetimi daha iyi 
bir idare i ~ i n  ortam yaratlr. 
* Biitiin yiiriitme organlarlnda iktisadilik, etkinlik ve etkililigi sagla- 
maya yonelik bir tefti~ mekanizrnasl olduguna gore performans deneti- 
mine gerek yoktur. 

Performans denetimi, yiirutme organlnln teftig mekanizmaslna bir ikame 
degil ilave niteligindedir. Ger~ekten,  Saylgtay kaynaklarl butun dairelerin 
butuniiyle incelenebilmesi iqin yeterli degildir. Ne de Saylgtay bu kadar guq- 
lu hale getirilmek istenir. Bu, temelde varllmak istenen amaca ayklrl da ola- 
bilir. Performans denetimi yaklag~mlnda, yurutme organlar~nln, faaliyetle- 
rinde iktisadiligi, etkinligi ve etkililigi saglamaya yonelik kendi izleme ve 
degerlendirme programlarlnl haz~rlamalar~ gerekir. Saylgtay, iq degerlen- 
dirme prosedurlerinin tatminkBr11g1 hususunda rapor verir. Ancak, bu ig ne- 
den Saylgtay tarafindan yap~ lma l~d~r?  Cunku, Saylgtay yurutme organlndan 
baglmslzdlr ve yasama organ] adlna hareket eder. Y asama organ], para-de- 
ger iligkisine yonelik olarak yiirutmenin izledigi prosedurlerin etkinligi ve 
etkililigi hakkinda baglmslz ve tarafslz bir goruge ihtiyaq duyar. Bu nedenle 
de, Saylgtay'ln yaptlgl, denetim ~abalarlnln tekrarl anlamlna gelmemekte- 
dir. 

* Performans denetimi, benzer eekilde yurutmenin etkinligi ile ilgile- 
nen Ombudsman'm yapt~klannin tekrarldlr. 

Ombudsman'ln fonksiyonlarl Saylgtay'lnkinden farklldlr. Ilki bireylerin ya 
da organizasyonlarln yurutme organl hakklndaki gikayetlerinin dogrulugu- 
nu aragtlrlr. Y urutme organlar~ tarafindan insiyatifin kotuye kullan~lmas~, 
bilinqli geciktirmeler ya da sure aglmlarl ile ilgili konularla ilgilenir. Perfor- 
mans denetiminin faaliyet alanl daha genigtir. Birincisi, denetlenenlerin faa- 
liyetlerini herhangi bir gikayet olmasada inceler. Ikincisi, faaliyetlerle ilgili 
engelleri gozoniinde tutmak suretiyle yiirutmenin baganIan hakklnda da ra- 
por verir. ~ ~ u n c i i s u ,  Ombudsman'ln faaliyet alanl dlglnda kalan, yiirutme 
organlnln politikalarl ve programlarlnln etkililigi uzerine de yorum yapar. 



* Performans denetiminin etkililigi, hesap verme yiikiimliiliigiiniin 
zaylf oldugu bir ortamda kugkuludur. 

Bu gozlem, demokratik geleneklerin zaylf ve insanlarln igledikleri suqlar- 
dan dolay1 cezalandlrllmadan, kolayca kurtulabildigi bir durumda, perfor- 
mans denetiminin "yararslz" olacagina dikkati qekmektedir. Asllnda bu tiir 
bir gozlem performans denetiminin sagladlgl gibi bir mekanizmaya ihtiyaq 
duyuldugunu gozler onune sermektedir. Performans denetimi, kamu kay- 
naklarlnin kotii kullan~lmaslna kargi halkl bilin~lendirir. Demokratik gele- 
nekler, bu tur bir denetimin gerekliligi savlnl saglamlagtlrmakla birlikte bu- 
nun terside dogrudur. Y ani , performans denetimi, daha iyi demokratik gele- 
nekler tesis edllmesine de yardlm edebilir. 

* Performans denetimi, etkinsizligin gerlek sebepleri " modas~ gel- 
miq " ve " yozlagmq " devlet prosediirleri iken, bundan " masum " devlet 
gorevlilerini sorumlu tutma egilimindedir. 
Bu gozlem, performans denetqilerinin buyuk olqude katkl saglayabilecegi 
hayati oneme haiz bir alana igaret etmektedir. Performans denetimi raporla- 
ri, etkinsizligi ya da israfi "artt~ran" sistemler ve prosedurler hakklnda goriig 
bildirir. Denetim raporlar~, asllnda sistemler ve prosediirler iizerinde yogun- 
laglr, bunlarl uygulamaya qallganlar~n degil. 

15. SON soz 

Performans denetimi, Pakistan'da biiyuk bir potansiyele sahiptir. Denet~i-  
ler, uygunluk denetimi kavraml ile de yaklndan ilgilenmektedirler. lhtiyaC- 
l a r~  olan tek gey, geqen yirmi yll iqerisinde sistematik bir gekilde geligen, per- 
formans denetimini ogrenmektif. Denetim prosedurlerinin de iyilegtirilmesi 
gerekmektedir. Ancak, bu o kadar zor bir ig degildir. Esas mucadele, Saylg- 
tay'jn bu fikri yasama organlna ve denetleneceklere kabul ettirebilmesi ko- 
nusudur. Belki de, bu kavramin pazarlanabilmesi iqin daha fazla gayrete ih- 
tiyaq vardir. Benzer gekilde qaba gerektiren diger onemli bir konu, gerekli 
kaynaklarln elde edilmesi ve teknik denetimler icin danigmanlara yetki ve- 
rilmesi konusudur. Saylgtay, kaliteli raporlar iiretmeye bagladiginda, dene- 
tim sonuqlarinln planlama agamaslnda kullanllabilme zamanl gelmig ola- 
caktlr. 

EK-I. HESAP VERME YUKUMLULUGU UZERINE BIR NOT 

Hesap verme yukumlulu~u "teyid edilmig bir sorumluluk iqin cevap verme 
yukiimlulu~u" anlamlna gelir (Kanada Sayigtay~ hakklnda Baglrnslz 1ncele- 
me Komitesi Raporu, 1975). 



a )  Politik H e s a p  Verme  Yukumliilugii: 

Gelirlerin toplanmas1 ve kamu fonlarlndan harcama yapllmas~ konularlnda, 
yurutme organlnln yasamaya hesap verme yiikiimluliigiinii ifade eder. Yu- 
riitme organlnln, sozedilen her iki konuda yasal slnrrlar iqerinde kaldlglna 
dair yasama organlnl ikna etmesi beklenir. Politik hesap verme yiikiimliilii- 
giinii yerine getirmek iqin, yurutme organ] mali hesaplar yoluyla yasamaya 
rapor verir. 
b) idari H e s a p  V e r m e  Yukumliilugii: 
Yurutme organinln, kullanlmlna a r~lmlg olan kaynaklar~ iktisadi, etkin ve 
etkili bir eh lde  kullanmasl ile ilgi: s o r u m l u l u ~ ~ n u  ]fade eder. Yurutme or- 
van1 bu I! onular hakklnda, kamu, tegebbiisler! ise) nihai hesaplar formun- I 8a,. faaliyetleri hakklnda ise aaliyet ra orlarr , iq degerlendlrme raporlar~ ve 
teftlg raporlarl formunda, rapor verir. l!u raporlar, amaqlara ulagllma bagarl- 
sl, kalite, ve hizmet sevi esi gibi konularda bilgi verir. Sozkonusu raporlar 
herzaman yasamaya i l e t ~  3' mez, ancak hesap verme mekanizmasin~n tiimu- 
nun onem11 blr parqaslnl olugtururlar. 

c) Yasal H e s a p  Verme  Yukumliilugii: 

Y urutme organlarinln, ulkenin yasalarlna uyma ve qegitli kurallar ve yonet- 
meliklerin emrettigi geyleri yapma yiikumlulu~unu ifade eder. Yiirutme or- 
gan la r~ ,  iilke mahkemelerinin verdigi kararlara uymakla yiikumludurler. 
Yasal hesap verme yiikumluliigii, bireyleri, organizasyonlar~n yapt lg~ usul- 
suzliiklere karg~ korumayl amaqlayan bir mekanizmadlr. idari kurallar ve 
yonetmelikler slk slk kamu idarecilerinin qegitli yasal konularda rapor ver- 
mesini gerektirir. Bu raporlar da genellikle yasama organlna iletilmez. 

Performans denetimi, butiin bu agamalardaki hesap verme yukumliiliikleri- 
ni inceleyen ve yiirutme organlarlnln bu* yiikumluliikleri, makul slnlrlarda 
yerine getirip getirmedigi konusunda, yasama organlna rapor veren bir me- 
kanizmadlr. Y iirutmenin hazlrladlg~ raporlar kaqlnllmaz olarak kaynaklarl 
kullanmaktan sorumlu olanlarln kendi goriig aqllarlnl igerecektir. Durumu 
oldugundan daha iyimig gibi gostermeye qallgacaklar, ya da  raporlarda b a z ~  
konular ihmal edilecek ya da yanllgllklar yapllacaktlr. Performans denetimi, 
bu raporlarln tarafslz ve baglmslz bir incelemesini yapar ve bu konuda de- 
netqilerin goruglerini yasama organlna bildirir. Ancak bunlarl yaparken, de- 
netqiler, yurutme organlarlnln kargl karglya kaldlgl qegitli kisitlar~ da hesaba 
katarlar. Ne olmasl arzu edildiginden qok, o durumda ne yapllabilirdi husu- 
su uzerinde dururlar. Makul bir insanln yaklaglm tarzinl esas al~rlar .  Bir go- 
ruge varmadan oncede, yurutmenin faaliyetlerinin tumunu gozonunde tutar- 
lar. Performans denetiminin faydalarlndan biri, idari raporlar~n giivenirligi- 
ni arttlrmasl ve kamu idarecilerinin performansl hakklnda yasamaya daha 
fazla guven vermesidir. Bu gekilde, performans hakklnda daha fazla bilgi 
saglamalarl igin kamu idarecileri de tegvik edilmig olur. Sonuqta, tatmin se- 
viyesi, bilgi ve dokumanlardaki ayrlntl duzeyi yukarllara dogru qekilir. 



EK-11. PAKISTAN'DA PERFORMANS DEGERLENDIRME VE 
PERFORMANS DENETIMI 

Pakistan'da Say~gtay, kamu igletmelerinin performans degerlendirmesine 
1978 yllinda bagladi. Bu donemde performans denetimi kavraml, ozellikle 
de ikt~sadilik, etkinlik ve etkililik qat~sl, hala geligme halinde idi. Hollandali 
dan~gmanlar~n kamu igletmelerinin performans degerlendirmesi amaclyla 
geligtirdigi metodoloji, iktisadilik, etkinlik ve etkililik terimlerini kullanma- 
maktaydl. Bunun yerine, performans degerlendirmesi "guqlu ve zaylf yan- 
l a r ~ n ~  belirlemek amaclyla, bir organizasyonun periyodik olarak sistematik 
bir gekilde incelenmesidir" geklinde tanlmlanmrgt~. Bununla birlikte, incele- 
menin proseduru ve yogunlagt~g~ konular, iktisadilik, etkinlik ve etkililik 
kavramlarlnln ifade ettikleri ile a y n ~ d ~ r .  
198 l'de, Say~gtay kalkinma projelerinin performans denetimine bagladlg~ 
ve izledigi metodoloji sozkonusu uq kavram~ aq~kqa kulland~. Prosedur, per- 
formans degerlendirmesininki ile hemen hemen a nlydr . Ancak, inceleme 
teknikleri ohukqa farkl~yd~.  Kamu kesimi igletme Y erinin performans deger- 
lendirmesi iyi idare uygulamalar~ ~ g ~ g ~ n d a  yapll~rken, projelerin performans 
denetiminde, rojelerin iktisadi ve finansa!.getiri hadlerinin belirlenmesine 
onem verilme R teydi. Ancak, bu metodoloj~nin uygulanmaya baglanmas~n- 
dan k ~ s a  bir sure sonra, Say~gtay, projelerin performans denetiminin sadece 
mali ve iktisadi getiri hadlerine yonelik o lmas~n~n qok dar bir yaklag~m oldu- 
Gunu farketti. Bu nedenle, performans denetimi blterleri biraz daha genigle- 
eldi. Simdi, Say~gtay, performans denetimi ya arken biter alarak ikt~sadi ve 
mali analizler yan~nda oenel kabul gormug mu g asebe uyoularnalar~nl da kul- 
lanmaktad~r. Bu gekilbe, performans denetiminin alan~,  kamu igletmelerinin 
performans degerlendirmesinden biraz daha genig hale gelmig oldu. 
Pakistan'da performans degerlendirmesi ve performans denetimi araslndaki 
diger bir fark, performans degerlendirmesi yap~l~rken,  kamu igletmelerinin 
sundugu bilgilerin oldugu oibi kabul edilmesidir. Bilgiler denetlenmemek- 
tedir. Boyle o lmas~n~n ne 8 enl, . b.. uyuk .. . lht~malle, . kamu igletmelerinin ~ o g u -  
nun mali denetiminin ozel muhasebe firmalar~ ya da Saylgtay iqerisindeki di- 
ger bir daire taraf~ndan yapllmlg o lmas~d~r .  Performans degerlendirmesini 
yapanlar, bu nedenle, bllg~yi denetlememektedirler. Bilgiler, sadece once- 
den belirlenmig baz~  kri terlerle analiz edilmektedir. 
Performans denetiminde ise, denetqilerin, denetlenenlerce sunulan bilgileri 
"denetlemesi" ya da dogrulamas~ beklenir. Bundan sonra, bilgiler, onceden 
belirlenmig b a z ~  kriterlerle analiz edilir. 
Performans degerlendirmesi ve performans denetimi aras~ndaki, yukar~da 
belirtilen, farkln Pakistan'a has bir durum oldugunu not etmekte yarar vard~r. 
Performans denetimi ile ilgili literaturde bu terlmler birbirinin yerine kulla- 
n~lmaktad~r. Bu terimlerin Pakistan Saylgtay'lndaki tarihi geligimini bilme- 
yen birisi iqin, bu fark oldukqa kafa kar~gt~r~c~dl r .  Iki farkl~ terim kullan~lma 
nedenini anlatmak ise olduk~a fazla, ~ o g u  kez yararslz, qaba sarfedilmesini 
gerektirir. 




