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Ekonomi, insan ihtiyaqlannln slnlrsizligi, kaynaklarin ise sinirlillgi 
ilkesine dayanir. Bu nedenle iktisat, slnlrll kaynaklarla s~nlrslz ihtiyaqlan en 
iyi bir gekilde tatrnin etlne ilmi olarrik tanlmlanlr. Soz konusu sinirll kaynak- 
Iru-ln, sadece bir klsmlnln karnu kesiminin elinde oldugu, buna karglllk top- 
lumsal ihtiya~lann hlzla artti& dugunulurse slnirll kaynaklarln onemi daha 
iyi anlayilmaktadlr. Iqte bu noktada sln~rll kamusal kaynaklann verimli ve 
etkin kullanilmasl sorunu gundeme gelmektedir. Acaba verirnli ve etkin kul- 
la nil mas^ gart olan kamusal kaynaklar verimli ve etkin kullanllmakta mldlr? 
Bu sorunun yanitlanabilmesi iqin kamusal kaynaklann kullanlm~nln, verim- 
lilik ve etkinlik aqlsrndan denetirni gereklidir. 

Demokratik sistemlerin temel organ] olan parlernentolar, halktan top- 
lanacak gelirleri yine halk iqin harcama yetkisini butqe kanunlan ile yuriitme 
organma devrederler. Bu yetki devri, yurutme organinln butqe uygulama fii- 

aliyetlerinin de denetlenrnesi fikrini beraberinde getinnektedir. Pek tabii ki 
bu denetimi, yetkiyi devreden organln, yani parlamentonun yapmas1 gere- 
kir. Ancak, yuriitmenin biitqeyi uygulama faaliyetlerinin bizzat parlamento 
taraflndan denetlenmesi yapisal nedenlerle mumkiin degildir. Bu yuzden 
parlamento adlna, yiiriitmenin biitge uygulamalar~nl ve uygulamalar~n so- 
nuqlarinl, yiiriitmeden baglmslz olarak denetleyecek, uzmanlandan olugan 
Saylgtaylar dogmugtur. Parlamentolara yardimci uzman kuruluglar olantk 
anayasalara giren Sayigtaylar, baglanglqta sadece "hukuka uygunluk" dene- 
tirni yapmaktaydllar. Ancak ramanla kaynak kullanlmlnda, ldarenin sorum- 
lulugunun, sadece yasalara ve kurallara uyn~rikla slnlrll olmamasl gerektigi 
fikri kuvvet kazanmlgt~r. Bu geligim beraberinde denetim sisterninin de de- 
gigmesinin gerekliligini gundeme getinnigtir. 

Idarenin faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri aq1- 
sindan degerlendirilmeyip, sadece hukuka uygunlugu yonunden denetleme- 
nin, qogu defa savurganll~l onaylama, qallgan kigiyi pasifize etme ve gekilci- 
likten ibaret bir qallgma oldugu yolundaki goriiglerin kuvvet buln~as~,  dene- 
tim organlarlnl da bu konu iizerinde diigiinmeye sevketmiqtir. Nihayet son 
15-20 ylldir Dunya Saylgtaylannin gundemine, verimlilik, etkinlik ve tu- 
tumluluk denetirni yani klsaca perfom~ans denetirni kavraml girnlig ve bir- 
qok ulke Saylqtayl, klasik uygunluk denetinli yanlnda perfom~ans denetimi- 
ni de benimsemigtir. Ayr~ca bu degigim, Yiiksek Denetirn Organlimnin uye- 
si bulundugu I N T O S A I ' ~ I ~  1977 deki IX. Kongresinde al~nan kararla belge- 
sel bir nitelik de  kazanml~tlr. Artlk, "qagdag devlette denetimden beklenen 
"3E" kurallnln gerqeklegtirilmesidir. Bunlar verimlilik (Efficiency), Etkin- 
lik (Effectiveness), iktisadilik ( ~ c o n o m ~ ) ' d i r . " ( ~ )  Bir denetim bu ilkrlere 
yaklagtlg~ iilqiide baganlldlr. 



1862'de Divan-i Muhusebat ad~yia kurulan K i r k  Say i~ tay~ ,  halcn var- 
Iigin~ dogruduri dolr,ruya i'inayasacian alan y3rg1 yetkisi ile donat~lrnig, ken- 
dine ozgu yiiksek bir mali denetirn ve yatgl organ1 olarak devlet diizeni igin- 
de onemli bir yer tutmaktad~r. 

Sayigtay, mevcut dulzlmu ile hukuka uygunluk denetimi aqlslndan et- 
kili bir kurumdur. Kendi denetim srthas~ iqensinde en etkili ve guveriilir de- 
netini organ1 olma iizelligini n~uhafrlza etrnektedir. Ancak ~iie\~cut cienetim 
sisterni iie, karnusai kaynaklarln sarfinda sadece nlevzuat ihaleleririi orraya 
q~karabilmekte, verirnlllik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerinin ihalelerini ise 
dikkate alamamaktadir. Sridece iglenllerin hukuka uygunlugunun aragtlrli- 
dig1 bu tiir bir denetim ve uy i~lamada daha qok bi~imsel bir g-oriiniim arzet- 
tnekte, hana bnzrn savurgan&$ onaylarna, baganstz idarecey~ nkhrns. call- 
gan memuru pssifize erme glbl istennleyen sonuqlar dogurabilmektedir. 

Sayi~tay'~n anlk sadece maddi hata ve usulsiiz hacam:) nedeni ile dev- 
letirl ugradiij~ kayb~ a ra~ t~nnak  yerine, -diger qagdag iiike Say12tilyl;ul gibi-, 
devlet mallarinin amaqlar do~rulrusunda kullanilmasi, luzumsuz kullan~l- 
mas1 veya uygun kullan~lmarnas sonucu olugan devlet klybini da araytlrnn 
bir denetim organ1 olmasl gerekir. Sayigtay, idarenin yasalara bagl l l~g~ ya- 
ninda, hedeflere ulagmada nc iil~iide bayan sagladifyni, klrumun, beiirlenen 
hedeflere ulag~labilmesi i ~ i n  alternatif yonremlerin olup olrnadlklr~~, Inevcut 
yontemlerden en tutum1usunv.n tercih edilip edilmedigini, maddi Ire be~er i  
kaynaklruln kuilanirninda gerekii itinanin gosterilip gosterilniedigini aragtl- 
r2n, devlet kaybin~n o'ldu$u her yerde varlt&nl hissettiren etkili bir konumcia 
olrndi&r. Ancak boyle bn konurndaki Sayqtay topluniun beidentilerine ce- 
vap verebilir. Bu da, kiasik uygunluk denetiminin yaninda, performans de- 
netirninin de yapilmasiyla miinli<iindiir. Cunkii, perfonnans denetimi ile ig- 
lemler verirnlilik, etkinlik ve tutu~nluluk ilkeleri apsindan da degerlendiri- 
lir. 

Bazi iktisatqilara gore bir qbk ekonornik problem, kam~i sektoriinde 
verirnliligin arttnilmnsi ils giderilebilir. Enflasyonla miicadelede, u, 7un va- 
dede yapilniasl gerekenlerden biri de, toplarn arzin toplarn talep seviyesine 
q~km~lmas ib r .  Runun bir yolu da kamu harcamalarln~n verimliliijinin arttl- 
nlmaslndan gqer .  Perfoixlsns denetimi de katnu yonetim birirrllerin verim- 
liligini ve etkinligini geligtirmek amacinl giider.i2! Bu nedenle perforni:ins 
denetimi her geyden once ekonornik problernleri giderici etkisi nedeniyle 
gereklidir. 

Denetim, biitqe ile yaklndan ilgilidir. Butqe ne tur bir yapiya ve teknik 
niteliklere sahipse, denetim de o ozelliklere gore sin~flandinlmi~ amaq-hiz- 
met-maliyet iligkisini iqeren program biitqe sisteminin geregi olarak deneti- 
min de perfonnans denetimi biqin~inde olmasl gerekir. Ciinku performans 
denetimi, "pogam amaqlarinin yan l i~  seqilinesini, anlac;-kaynak iligkisinin 
yanllg kun~lmas~nl,  kaynaklann tam ve etkin olmayan kirllanim ~ekillerini 
ve yonetirn n~etodl;ir~ridaki yanllgllklan ortaya g~kartnakta yardl~ncl 
O I U ~ . " ( ~ )  



Ulkeniizde de 1973 mali yilinda program biitqe uygulamasina geqil- 
migtir. Oysa, mevcut Sayigtay denetimi temelde kanunilik denetimini esas 
almigtir. Bu da denetimin sadece mevzuata dayali olmasi demektir. "Saylg- 
tay'in yaptigl denetim Anayasaya uygunluk aqislndan yasal kayitqilik anla- 
y i y n ~  agip makro diizeyde ekonomik ve niali anlam kazandiglnda, diger bir 
deyigle, sosyo ekonornik bir oz kazandiglnda, as11 etkinligini bu1ac:tktir. An- 
cak o z m a n  gelecek iqin kwar alinrnaslnda ve toplumun kaynaklar~nln yeni- 
den kullanilrnas~nda Sayigtay denetirninin iglevleri belirgenlegecektir. 
0ziinde yeni kararlari etkileyici olrnayan bir denetim gereksizdir, yanllg- 
tir."(" Bu baglamda, programlann amaqlara vamadaki yetersizligini olqtii- 
gii ve yeni planlama, butqeleme ve programlama doneminde, bu degerlen- 
dinneden yararlanarak gerekirse yeni kararlar allnmaslna yardlmci oldugu 
(9 iqin de perforrnans denetimi gereklidir. 

Aynca program biitqe sistemi yapisi icabi sorumluluk kavramlna da 
yenilik getirmigtir. Yoneticilerin sorurnlulugu sadece hukuki sorumluluk 
olmaktan qlkanlnilg, etkinlik sorunilulug~i kavranii geligtirilmigtir.(6) Buna 
-ore, kamu fonlannin ve diger kaynrtklar~n kullaniminda, kamu gorevlileri- 
a. 
nln sorurnlulu~u sadece mevzuata uymaktan i baret degildir. Kamu gijrevli- 
leri, karnu fonlarinln gereksiz ve savurgan kullanllmasindan ve bu kaynak- 
lann kullanlmlnl gerektiren arnaqlara ulagniak iqin gerekli onlemlerin alln- 
maniaslndan da sorumludurlar. 

Yani, kapnilmasi imkans~z nedenler diglnda, planlanan programla- 
nan ve biitqelenip ijdenek tahsis edilen bir hizmetin yapllmamasl, eksik ya- 
pilmasi veya zamaninda yapilmaniasl da yoneticinin sorumlulu~unu dogu- 
rur. Igte boyle bir sorumlulu~un tesbiti de ancak performans denetimi ile 
rniimkiindiir. (') 

Program biitqe ile birlikte uygulanncak olan performans denetiminin 
diger bir faydasl da ilgili kruar niercllerine an1ac;lan gerqeklegtirebilniek iqin 
degigik qozum yollan ve en rrtsyonel sec;irni yapma olanaglnr sunmasidlr. 
Oysa klasik biitqe ve uygunluk denetimi, kamr verici birimlere bu tiir bir ola- 
nak saglamaz. Klasik biitqe ve uygunluk denetiminde neyin niqin yaplldigi, 
hangi arnaqlara ulagllrnak istendigi degii; nemqlerin satin allndigl ve bunla- 
ra ne kadar harcama yapildigl tesbit edlllr. Bu harcamalann sonucu ve sagla- 
nan fayda iizerinde durulriiaz. 

ornegin, klasik uygunluk denetimi ile bir cezaevinin nasll denetlene- 
bilecegine bakallm. 

Yapllacak olan, giderlerin kiinunliua, tiiziiklere ve ytinetmeliklere uy- 
gun olanik yapllap yapllmaditjlnln aragtir~lmasdir. Yani, personelin riia:igi 
dogru hesaplanmr~ nil? Kesintiler dol;_ru y:~pilinig rnl? 0demeler yapillrken 
istihkak sahiplerinin kiiiiligi aragtlrrl~nl? i i i l '?  Cezaevine yapilan sittin alma- 
larda ihale kanununu~i gerekleri yerine gtztiriliiiig mi? Mahkuiiilara ver-ilen 



dcrsler ic;ln bjirctrnerilerc ijcret do&-11 hesnplanrn~g IIII'? v.h. IJgcr t ) i~ t i i r l  t ~ n -  
lar mevzuatn uygun olarak yapllrrl~~ ise sorun kalmayacak ve s~rurnlitlar be- 
raat edecektir. t-Ialbuki, turn bu f~ialiyetlerin bir m a c i  v d i r .  Ornegin, n~ah-  
kumlara ders vennenin amacl, onlrtri toplurna kazandlnnak, serbest haynta 
at~ld~kliu-1 zaman tekrar bunalima girip s~ iy  igiemelerini onlernek 01:ibilir. 
Fakat, klasik uygunluk denetimi ile bu amacin geryekle~tirilip gerycklegti- 
rilmedigini veya ne duzeyde ger~ekle~tirildikini tesbit etmek miitnkiin tfe- 
gildir. Cagda~  denetim sisterninde, tiitn cezaevi yaninda sadece cezaevi egi- 
tim prograrni da perfomans denetirnine tabi tutulabilmektedir. Biiylelikle, 
ornetin bir yilda kag mahkumun etfitirne tabu tutuldugu, bunlardan ne kada- 
nnln mahkurniyetinin sona erdigi, serbest hayatta kaylnlri ig bulabildigi, i ?  
bulanlann hangi egitime tabi tutuldu~u, (tial~cilik, :u~cl l~k ,  torna, tesviye, 
v.b.) ig bulanlar~n iginden memnun olr~p olmadlgi gibi bir gok konuda a rq -  
tirma yapilarak cezaevindeki egitim programlnin perforrnansi olgiilebilir. 
Boylece omegin anc i l~k  kursunun gereksiz oldugu, bu kursu bitirenlerin 
serbest hayatta mutlu olamad@, oysa torna kursunun ~ o k  faydal~ oldu%u, 
ancillk kursuna tahsis edilen kaynaklann torna kursunri aktanlmasi halinde 
egt im pro&aminin performansln~n daha yiiksek olacag~ ortaya konabilir. 

Yani, bir cezaevi idaresinin etkinligi, sadece hatasiz inaag odenmesi, 
usuliine uygun gida maddesi at in mas^, mahkumiann saylsl ve sagl~kli olma- 
sl ile degil; e s k ~  mahkumlann akibetiyle, yeniden sug igleyenlenn saylsl ol- 
giilebilir. Biitiin bu ol~iimlerin yapilabilmesi &in de performans denetirni 
gereklidir. Aynca, Say~~taylann  bir kurum olarak ortaya q~kmalmnln ana 
espirisinin, siyasal iktidarlann parlamento ad~na  denetlenmesi oldugu dugii- 
niilurse bazi memurlann maa~lanndan eksik vergi kesildiginin veya ban  
memurlara olmas~ gerekenden daha fazla tazminat odendiginin tesbit edil- 
mesinin siyasal iktidarlan denetlemekle bir ilgisi olmadigl ay~kt l r . (~)  

Sayqtay bugiinkii apisindan kurtulwak etkili bir konuma geldikten 
sonra, denetirnin de tek e Y de toplanmasi; turn gene1 ve katma biit~eli kun~rn- 
lar ile birlikte, Kamu Iktisadi Te~ebbiislerinin, ozelle~tirme faaliyetlerinin 
ve turn fonlann mali denetimlerinin de Sayi~ttiy'a verilmesi gerekir. 

Bu ~eki lde etkili ve yetkili bir konu~na gelecek olan Sayigtay, perfor- 
mans denetimi sonucu hazlrlanacak raporlann da rneclise sunulrnasi ile par- 
lamentoya yardlmc~ olma giirevini daha anlarnli bir ~eki lde yerine getirebi- 
lecektir. Aynca, Sayi~tayln performans denetimi ile Meclise saglttyacaij bu 
destek. yasanln yurutrne uzerindeki denetinl giicunu daha etkili hissettinne- 
sine de yol aqacaktir. 

Kanaatimce, turn bu nedenlerden otiiru, Tiirk Say~gtaylrlln da bir qok 
qagdag iilke sayigtayl gibi en kisa zamrznda uygunluk denetimi ile birlikte 

erfonnans denetimini de iqeren kapsamli bir denetime geymesi gerekli, 
Katta gmtlr. 
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