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GİRİŞ 
Bilgi toplumu ve küreselleşmenin yarattığı etkiler 

yönetim anlayışında da bir değişim meydana getirmiştir. Kamu 
yönetiminde yeniden yapılanma hareketleriyle yeni bir kamu 
yönetimi anlayışından söz edilmeye başlanmıştır. Özellikle 
katılım, açıklık, hesap verebilirlik, yönetişim, etkinlik, 
verimlilik, tutumluluk gibi kavramların kullanılır olmasıyla 
birlikte yeni yönetim modellerinin uygulanabilirliği ön plana 
çıkmıştır. Bu bağlamda açıklık, yönetimde gerçekleşen 
denetim mekanizmasında en etkili unsur olmuştur.   

Çağdaş örgütler büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça 
denetim sorunları önem kazanmaya başlar. Bu bakımdan 
yöneticilerin denetim işlevi konusunda bilgili olmaları gerekir. 
Yönetici konumunda bulunan kişiler, denetim yoluyla, işlerin 
planlandığı biçimde yürüyüp yürümediğini anlama olanağına 
sahip olurlar. Günümüz dünyasında gelişmiş ülkeler gibi, 
gelişmekte olan ülkeler de bilim ve teknolojinin beraberinde 
getirdiği nimetlerden yararlanmada isteklidirler. Türkiye’de 
aynı durum geçerlidir. Ancak Türkiye’de bu yenilikleri ve yeni 
yöntemleri benimsemek için özel sektörde ciddi anlamda bir 
sorun yoktur. Asıl sorun kamu sektöründedir. Bir taraftan 
yenilik ve gelişim düşüncesi olmasına rağmen, yöneticilerin 
bulundukları yerlerde rahatlarını bozmama düşüncesi ve 
yeniliklere genelde kapalı olması çelişkiler oluşturmaktadır. 
Bu durum ise yeni düşüncelerin ve yöntemlerin 
benimsenmesini zorlaştırmaktadır1. Bu ortamda etkin olan 
belediyeler de hizmetlerini teknolojiyle paralel olarak en 
verimli ve etkili bir şekilde sunmalıdır. Aynı zamanda 
hizmetlerin sunulmasında halkın verdiği vergiler ön plandadır. 
Bu vergilerden finanse edilen kamu hizmetlerinde halkın 
memnuniyeti, en etkili en verimli yöntemlerin uygulanmasını 

                                                 
1  Çevik, Hasan Hüseyin, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, Ankara 

2001, s. 174. 
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müteakip en iyi mal ve hizmet sonuçlarının elde edilmesiyle 
ortaya çıkabilir. Bu durum ise yöneticilerin topluma karşı 
sorumluluk bilincinin gelişmesiyle mümkün olabilir. 

Belediyelerde sunulan hizmetlerin etkin ve verimli 
olması istenilen sonuca ulaşmada önemli bir adımdır. Etkinlik 
ve verimlilik durumları ise idarenin performansı ve başarısı 
açısından değerlendirilir. Belediyelerin performansı ne kadar 
güçlü ve yüksek olursa, idare bir o kadar yüksek ve kaliteli 
hizmet sunacaktır. 

Performansın objektif değerlendirilmesi için idarenin 
sunduğu hizmetler ve bu hizmetler sonucunda ortaya çıkan 
mali tablonun birlikte değerlendirilmesi gerekir. Çünkü 
idarenin faaliyetleri bir bütündür. Performans denetimi ise 
idarenin faaliyetleri üzerinde etkilidir2. 

Bu değerlendirmeler ışığında, çalışmamızın konusu, 
Türkiye’de en aktif mahalli idare birimi olan belediyelerde 
sunulan hizmetlerin istenildiği kadar etkin, verimli ve tutumlu 
bir şekilde gerçekleştirilebilmesidir. Öncelikle ilk bölümde 
belediyeler ve denetim konusunda ön bilgi verilecek, ardından 
ikinci bölümde belediyelerde performans kavramına ve 
denetimine değinilecek, son bölümde ise belediyelerde 
gerçekleşen mali denetim ise performans denetimi ışığında ele 
alınacaktır. 

                                                 
2  Sanal, Recep, Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, 

Ankara 2002, s. 20. 
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BİRİNCİ BÖLÜM  
GENEL OLARAK BELEDİYE VE DENETİM 
 

I. TÜRKİYE’DE BELEDİYELER 
A. Genel Olarak  
Belediyeler genel olarak yerel ortak ihtiyaçları 

karşılamak üzere kurulmuş mahalli idare birimleridir. Nitekim 
Anayasa’nın 127. maddesi belediyeler başlığı altında 
belediyeleri de sayarak “Mahalli İdareler il, belediye veya köy 
halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları kanunda 
gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 
tüzel kişileridir” demektedir. 

Belediyeler pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 
halka en yakın kuruluşlardır3. Özellikle sundukları hizmetler, 
karar organlarının seçimle işbaşına gelmesi, belediyeleri halka 
yakınlaştıran temel unsurlardan biridir. 

Belediyeler, mahalli idare anlayışına uygundur. Halkın 
ihtiyaçlarını yerinden karşılaması bakımından ise önemli yerel 
hizmet birimleridir. Bu bakımdan belediyeler, mahalli idare 
sisteminin temel bir birimi niteliğindedir ve toplumsal 
hayattaki önemi gittikçe artmaktadır4.  

                                                 
3 Ulusoy, Ahmet, Mahalli İdareler Maliyesi, Ankara 2002, s. 163. 
4  Bülbül, Duran, Yerel Yönetimler Maliyesi, Ekim 2006, s. 151. 
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II. GENEL OLARAK DENETİM 
A. Genel Olarak  
Genel olarak denetim; bir faaliyetin sonuçlarının 

mümkün olduğu kadar plânlara uygun olmasını sağlamak 
amacıyla standartlar konması, elde edilen sonuçların bu 
standartlarla karşılaştırılması, bu karşılaştırmalar sonucundaki 
uygulamaların plândan ayrıldığı noktalarda düzeltme 
önlemlerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir5. Denetim bir 
amaç değil, örgütün daha verimli bir biçimde işlemesi ve 
amaçlarına yönelmesini hedefleyen bir araçtır. 

Denetim; sistemli, planlı, programlı, hedefli ve sürekli 
bir faaliyet olup, uzmanlık becerisine sahip kişilerle, 
kuruluşlarla ve kurumlarca yerine getirilmektedir. Çağdaş 
denetim riskli ve önemli alanlar dikkate alınarak stratejik 
önceliklere göre yürütülmekte ve yıllık programlara bağlanan 
sürekli ve sistemli faaliyet olarak algılanmaktadır6. 

Denetim, ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili olarak 
gerçekleşmiş sonuçları, önceden belirlenmiş amaçlara, 
kriterlere ve standartlara göre tarafsız olarak analiz etmek ve 
ölçmek suretiyle kanıtlara dayanarak değerlendirmektir7. 
Denetim, performansı kontrol ve rapor etmek ile düzeltici 
önlemleri almak gibi aşamalardan oluşmaktadır. Bu nedenle, 
öncelikle örgüt yapısının denetimle ilişkili yönleri ve denetim 
süreci önem arz eder8. 

                                                 
5  Sanal, s. 5. 
6  Polat, Necip, Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetimin 

Etkinliği, SD, Nisan-Haziran 2003, sy. 49, s. 74. 
7  Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık 

Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
DPT, 2517, ÖİK. 535, Ankara 2000, s. 97. 

8  Sanal, s. 5. 
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B. Denetimin Amacı 
Denetimin amacı; ortaya çıkan sonuçları tarafsız 

değerlendirmek ve istenen amaçlara ulaşılmayı sağlamaktır. 
Ayrıca denetim gelecekteki hataların önlenmesine yardımcı 
olur. Mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir 
ve tutarlı hale gelmesine, kişi ve kuruluşların gelişmesine, 
verimlilik, tutumluluk ve etkinliğin sağlanmasına rehberlik 
eder. Ayrıca elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak 
da denetimin amaçlarından bir tanesidir9. İlgililerin elde edilen 
sonuçları bilmesi bilgi edinme hakkının temelinde yatmaktadır. 

Bilgi edinme hakkı temel bir insan hakkıdır10. İnsanların 
toplumda olup biteni bilmesi ve haberdar olması her bir 
işlemin açıklığından kaynaklanır. Denetim de idarenin yapmış 
olduğu bir işlem olduğu için kişilerin bu denetim sonuçlarını 
bilme hakları vardır. Denetim amaçsal olarak açık ve anlaşılır 
olmalıdır. 

Denetimin bir diğer önemli amacı ise; gelecekteki 
hataların önlenmesine yardımcı olmak, kişi ve kuruluşların 
gelişmesine destek olmaktır11. Genel anlamda denetimin amacı 
ise, bir kurum veya kuruluşta neler olduğunu ve neler olacağını 
anlamaya çalışmak olarak özetlenebilir12. Denetim ne kadar iyi 
yapılırsa yapılsın, gereği yerine getirilmedikçe denetimden 
beklenen yararın sağlanması mümkün değildir.  

İdarenin denetiminde halkın yaygılarının ortadan 
kalkması denetimin daha etkili ve aktif olarak 
gerçekleştirilmesine bağlıdır. En küçük birimden en büyük 

                                                 
9  Polat, s. 71. 
10  Kaya, Cemil, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara 2005, s. 35. 
11  Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık 

Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 97. 
12  Aykaç, Burhan – Özer, M. Akif, Mahalli İdarelerin Denetiminde Etkinlik 

Arayışları, YYVD, c. 7, Nisan 2002, sy. 4, s. 7. 
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birime kadar denetim ön planda tutulmalıdır. Çünkü denetim 
idarelerin görevini gereği gibi yapmalarını ve yönetimin bir 
bütün olarak uyumlu çalışmasını sağlamaktır. Denetimin 
belediyelerdeki genel amacına gelince; belediyelerin 
görevlerini gereği gibi yapmalarını ve yönetimin bir bütün 
olarak uyumlu çalışmasını sağlamaktır13. 

C. Denetimin Gerekliliği 
Denetim gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkan sonuçlar; 

amaçların belirlenerek, plân ve uygulama ilkelerinin 
belirlenmesinde yol gösterici olmalıdır. Denetimde amaç ve 
plânlar kadar, uygulama üzerinde etkili olan örgütsel ve 
çevresel değişkenler de dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda 
denetim sisteminin etkililiği sağlanmış olur. Aynı yaklaşım 
içinde, denetim birimlerinde görevli denetim elemanlarının 
konularına göre uzmanlaşmaları sağlanmalıdır14. 

Şeffaflık, hesap verme sorumluluğunun etkin olarak 
işlemesine imkân verir15. Demokratik bir devlette ise şeffaflık, 
hizmetlerin sunumunda halka yakınlık ve açıklık 
sağlayabilmede temel hedefler olarak görülmektedir16. Bu 
hedefler doğrultusunda Sayıştaylar birçok ülkede hükümet 
işlemlerinin verimlilik, etkinlik, tutumluluğu konusunda rapor 
verme yetkisiyle donatılmıştır17. Şeffaflığın amacı, israfın, 
suiistimalin ve sahteciliğin en alt seviyeye indirilmesindeki 
önemini vurgulamaktır. Zira şeffaflık hesap verme 
sorumluluğunu sağlayan en önemli mekanizmalardan biridir. 
Şeffaf bir sistem, yönetenlerin kamunun kaynaklarını nasıl ve 

                                                 
13  Aykaç – Özer, s. 9. 
14  Sanal, s. 242. 
15  Özbaran, M. Hakan, Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu Bağlamında 

Yolsuzlukla Mücadelede Sayıştayların Rolü, SD, Ekim-Aralık 2001, sy. 
43, s. 4. 

16  Kaya (Cemil), s. 24. 
17  Özer, Hüseyin, Performans Denetimi, SD, Ocak-Mart 1992, sy. 7, s. 33. 
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hangi amaçlara yönelik olarak kullanıldığı konusunda 
vatandaşlara Gerekli bilgileri sunduğu gibi kamu yönetimine 
duyulan güveni artırır ve kamusal kaynakların kullanımında 
etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasını özendirir. Hesap verme 
sorumluluğunun ve şeffaflığın geliştirilmesinde Sayıştaylar 
vazgeçilmez bir rol üstlenmektedirler18.  

Son yıllarda ülkemizin gündeminde de sıkça yer alan 
yolsuzluklar, şeffaflığın yeterince anlaşılamamış olmasından 
kaynaklanıyor. Aynı zamanda kaynak israfı ve toplumsal refah 
kaybının yanı sıra, toplumsal değerleri de aşındırmaktadır. 
Yolsuzluğun nedenleri arasında, saydamlık, hesap verme 
sorumluluğu ve denetim konularındaki yetersizlikler 
gelmektedir19. Denetimin işlevsel ve gerekli olması için teknik 
düzeyi yükseltilmelidir. Bu çerçevede; istatistik yöntemlerinin 
kullanılması yoluyla denetim verimliliği artırılmalı, denetim 
sonucunda ortaya çıkan veriler amaca uygun biçimde 
değerlendirilmeli ve bunların geliştirilmesi açısından 
denetimin gerekliliği sağlanmalıdır20. Yolsuzlukların 
nedenlerinden biri olarak sayılan kamusal denetimin 
yetersizliği karşısında, denetimin etkinliğinin artırılması da 
hem yolsuzlukların önüne geçecek hem de yolsuzlukları ortaya 
çıkaracak bir unsurdur21. Bu nedenle denetim idarelerde hem 
gerekli hem de etkin olmalıdır. 

D. Denetimin Fonksiyonları 
Denetimin kamu yönetiminde birinci fonksiyonu, kaynak 

dağılımında kendini göstermektedir. Denetim aracılığıyla 
kamusal kaynakların israf edilmesi önlenmeye çalışılmaktadır, 
diğer taraftan ise kaynakların kaybolması durumu meydana 
gelmektedir. Denetimin ikinci fonksiyonu ise, kamu 

                                                 
18  Özbaran, s. 11. 
19  Polat, s. 67. 
20  Sanal, s. 242. 
21  Polat, s. 74 - 76. 
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sektöründe performans yönetimini egemen kılmaktır. Ayrıca 
denetimle birlikte kamusal kaynaklar etkin, verimli ve tutumlu 
bir şekilde kullanılacak, gelir ve gider dengesinin iyi kurulması 
için çaba gösterilecektir. Bir de ulusal çıkarlar ve toplumsal 
beklentiler yönünde devletin politikalarını denetlemek, 
denetimin temel fonksiyonlarını oluşturacaktır22.  

Bu durumlara paralel olarak ortaya çıkan denetimle ilgili 
üç temel fonksiyon vardır. Birinci fonksiyon her şeyden önce 
denetimin olabilmesi için, belli amaçların bulunması 
gerekmektedir. Bu amaçlar örgütün temel amaçlarıdır. İkinci 
fonksiyon ise verimliliktir. Amaçlara ulaşırken mümkün olan 
en yüksek verimlilik düzeyine ulaşılması gerekmektedir. 
Üçüncü fonksiyon ise zamandır. Belli bir amaca etkin bir 
çalışma ile mutlaka zamanında ulaşmak gerekmektedir23.  

 
E. Bazı Denetim Çeşitleri 
1. İç Denetim - Dış Denetim 
Yönetim, kendi iç işleyişini değerlendirmek üzere 

denetim yapabilir ya da yaptırabilir. Buna iç denetim adı 
verilir24. 5018 sayılı Kanunu’nda iç denetim, “kamu idaresinin 
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 
yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla 
yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık 
faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol 
yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol 
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde 

                                                 
22  Köse, Ömer, Denetim ve Demokrasi, SD, Nisan-Haziran 1999, sy. 33; 

Nakleden, Aykaç – Özer, s. 7. 
23  Köksal, Erhan, Türkiye’de Merkezi Hükümetin Taşra Örgütünün 

Denetimi, AİD, c. 7, Mart 1974, sy. 1, s. 51. 
24 Ergun, Turgay, Kamu Yönetimi, Kuram-Siyasa-Uygulama, TODAİE, 

Ekim 2004, s. 115. 
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sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul 
görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.” (m. 63) 
şeklinde tanımlanmıştır.  

İç denetim, idarenin kendi yapısı içerisinde cereyan eden 
iş ve işlemleri, kendi elemanları vasıtasıyla denetim ve 
kontrole tâbi tutmasıdır25. İç denetim faaliyetleri, idarelerin 
yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin yönetim ve 
kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek gerçekleşir26. 
Bunun yanı sıra, kamu kesimi yolsuzluğunun, israf ve 
etkinsizliğin yaygın olduğu ülkelerde, bu tür sorunlar 
genellikle mahalli idare düzeyinde de sıklıkla 
gözlemlenmektedir. İşte bu noktada, iyi işleyen iç denetim 
sistemleri, yolsuzluk ve benzeri sorunların üstesinden 
gelinmesinde bir sübap vazifesi görmekte ve konunun tarafı 
olanlara kurumun mali pozisyonuyla ilgili bilgi aktarımında 
önemli rol oynamaktadırlar. İç denetimin yokluğunda 
belediyeler, yolsuzluk, israf ve suiistimaller karşısında çaresiz 
kalabilmektedirler27.  

İç denetim, hiyerarşik yapının çalıştırılması ile 
olabileceği gibi, kurum teftiş kurulunun çalıştırılması şeklinde 
de olabilir. Esasında uygulamada iç denetim, her iki 
mekanizmanın da ortak çalışması ile ilgilidir28. İç denetim söz 
konusu sitemin etkinlik ve yerindeliğinin denetimi anlamına 
gelmektedir. İç denetim, bir kuruluşun çalışma usul ve 
esaslarını geliştirmek, iç mekanizmayı etkinleştirmek amacını 
taşımaktadır. İç denetim birimi tarafından düzenlenen ve 

                                                 
25  Doğan, M. Emin, Belediye ve Belediye Bütçesinin Denetimi, YYVD, c.14, 

Ocak 2005, sy.1, s. 64. 
26  Öz, Ersan – Kaplan, Ersin, Türk Mali Sisteminin Yeniden 

Yapılandırılması, TİD, y. 77, Mart 2005, sy. 446, s. 258. 
27  Baltacı, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İç Kontrol ve İç Denetim, LMHD, 

Nisan 2006, s. 955. 
28  Doğan, s. 64. 
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yayınlanan denetim raporları sayesinde, kurumun 
performansından yararı olanlara yada bir şekilde etkilenecek 
olanlara bilgi sağlanmaktadır29. İç denetim bir mahalli idarede 
inceleme yapmak, öneride bulunmak için üst düzey 
yönetimden bağımsız olarak çalışır30. İç denetimde, mahalli 
idarenin etkinliğine ve saygınlığına bir zarar gelmeksizin 
kendisinden beklenen faydalar sağlanmaktadır31. 

Dış denetime gelince, denetlenen kurumun dışında ve 
ondan bağımsız olarak yapılan bir denetim şeklidir. Dış 
denetim idarenin dışında bağımsız denetçilerce kamu 
idaresinin mali işlemlerinin ilgili mevzuata uygunluk ve 
performans açısından denetlenmesidir32. Dış denetim faaliyet 
sonuçlarının dışarıdan bir kurum tarafından 
değerlendirilmesidir33.  Diğer bir ifadeyle kurum veya 
kuruluşun işlemlerinin bir başka kuruluşça denetlenmesi diye 
de tanımlanabilir34. 5018 sayılı Kanunu’nda  ise “Dış denetim, 
genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate 
alınarak; kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas 
alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin 
malî denetimi ile  kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına 
ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, kamu 

                                                 
29  Baltacı, s. 962. 
30  Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Yönlendirme Komitesi 

(CDLR), Mahalli İdarelerde Mali Yönetim Fransa ve İngiltere Örneği, 
Ankara 1995, s. 95. (Bundan sonraki dipnotlarda bu kaynak CDLR 
şeklinde kısaltılarak gösterilecektir.) 

31  Kalabalık, Halil, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Mahalli İdare 
Hukuku, Ankara 2005, s. 740. 

32  Kerimoğlu, Baki – Yılmaz H. Hakan, Yerel Yönetimlerde Rol ve 
Sorumlulukların Belirleyiciliğinde Harcama Yapısı, Mali Yerelleşme: 
Yolsuzluk ve Bölgesel Eşitsizlik Sorunlarının Çözümü İçin Yeni 
Yaklaşım, İstanbul 2005, s. 22. 

33  Öz – Kaplan, s. 255. 
34  Ergun, s. 115. 
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kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp 
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi 
ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle 
gerçekleştirilir”. (m. 68) şeklinde tanımlanmıştır. 

Dış denetimi gerçekleştirenlerin bu anlamda görevleri ise 
şunlardır35:  

1) Hesapların doğruluğu ve yasallığı hakkında rapor 
vermek, 

2) İç denetim ile mali denetimin yeterliliğini gözden 
geçirmek,  

3) İç denetimin etkinliğini incelemek, 
4) Performans denetimi sağlamak için gerekli genel 

düzenlemeleri gözden geçirmek. 
Bu görevlerden ilk üçü, geleneksel kamu sektörü dış 

denetimini yansıtır. Dördüncü görevin ise çerçevesinde, 
belediyelerin faaliyetlerinin bağımsız bir şekilde incelenmesi 
gereği olduğu kabul edilir. Böylece yalnız muhasebe 
işlemlerinin doğruluğu değil, harcamaların yasallığı da 
denetlenir. Ayrıca performans denetimi de sağlanmış olur.  

Kanunun öngördüğü dış denetim idarî nitelikli olup, 
Sayıştay tarafından gerçekleştirilir36. Dış denetim, genel kabul 
görmüş uluslararası standartlar dikkate alınarak mali denetim, 
hukuki denetim ve performans denetimi şeklinde 
gerçekleştirilir. Dış denetimin asıl amacı performans 
denetimidir. Zira Sayıştay 1996 yılından itibaren performans 
denetimi gerçekleştirmek için yetkilendirilmiş ve 
görevlendirilmiştir37. Aslında bu önemli bir gelişmedir ve dış 
denetçiler yasal gerekler olmasa bile performans denetimini 
yapmak zorundadır. Dış denetçinin önemli bir görevi de, 

                                                 
35  CDLR, s. 97. 
36  Derdiman, R. Cengiz, Yeni Düzenlemelere Göre Yerel Yönetimler, 

İstanbul 2005, s. 17. 
37  Öz – Kaplan, s. 258. 
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denetimleri ile ilgili sonuçları rapor etmesidir. Bir dış 
denetçinin üzerinde yoğunlaşması gereken en önemli konular 
şunları kapsamalıdır38: 

1) Hesapların kanun hükümlerine uygun yapıldığını, 
2) Harcamaların kanuna göre yetkilendirilmiş olduğunu, 
3) Gelirlerin kanuna göre elde edildiğini, 
4) Gerekli muhasebe kurallarına uyulduğunu, 
5) İç denetim ile mali denetim sistemlerinin ciddi ve 

kayıpları engellemeye yeterli olduğunu, 
6) Yapılan denetimler ile ortaya çıkabilecek ciddi 

ihmallerin olmadığını, 
7) Tüm usulsüzlüklerin yetkili makamlara bildirildiğini, 
8) Önemli mali kararlar da yönetimin bazı dış etkenleri 

dikkate almayı veya ilgili konulardaki hususları  unutmadığını, 
dikkate almalıdır.  
Görüldüğü gibi dış denetim işlevsel olarak iç denetimle 

iç içe girmiş durumdadır. Aynen iç denetçi gibi dış denetçi de, 
3 veya 4 yıllık bir süredeki başlıca çalışma alanlarını 
kapsayacak bir plâna göre hizmet vermelidir. Bu plân 
yapılırken dış denetçi, iç denetçinin plânlarını dikkate almalı 
ayrıca bütçe kalemlerinin önemi ile risk unsurlarını da 
düşünmelidir39. Dış denetimde, denetlenen kuruluşun örgütsel 
yapısı içerisinde bulunmayan, ancak daha üst konumdaki bir 
birim tarafından yürütülen bu denetim biçiminde, denetleyen 
birim bir kamu denetim birimi olabileceği gibi özel nitelikli bir 
denetim birimi de olabilmektedir40. 

Son olarak iç denetim işlerinde, mahalli idarenin dış 
denetçisiyle yakın çalışılması gerekir. Böylece çalışmaların üst 
üste çakışması engellenir ve dış denetçiye yeterli bilgi 

                                                 
38  CDLR, s. 97. 
39  CDLR, s. 98.  
40  Sanal, s. 17. 
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verilerek iç denetimin etkin olduğu konusunda tatmin edilmesi 
sağlanır41. 

2. Hiyerarşik Denetim – Vesayet Denetimi 
Bir kamu kuruluşu içinde yer alan kamu görevlileri 

arasında bir kademeleşme, ast-üst ilişkisi ve bir düzen vardır. 
Bir kuruluşta, kamu görevlilerinin ast ve üst biçiminde 
örgütlenmesine hiyerarşi adı verilmektedir42. Hiyerarşinin 
gerçekleşebilmesi için astın ve üstün aynı örgüt içinde 
bulunması gerekir43. Her kamu tüzelkişisi, hiyerarşi yönünden 
bir bütündür. Bir kuruluşta üstün, ast üzerindeki denetimi için 
yasal bir dayanağa gerek yoktur. Üstün astlarını denetlemesi, 
üstün yönetme görevi kapsamı içinde yer alır. Bir kamu 
kuruluşu içindeki üstün hangi makam olduğu, kuruluş 
statüsünde belirlenmiştir. Hiyerarşi ilişkisi, üstün asta emir 
vermesi ile astı yönlendirme yetkisini içerir. Ast görevini 
yerine getirirken, kanunları, kendi anlayışına göre değil, üstün 
anlayışı ve yönlendirmesi doğrultusunda uygular. Bu yönüyle, 
üstün anlayışı, ast için bağlayıcı niteliktedir44. Bu bağlamda, 
hiyerarşik denetim, kamu kurumlarında kademeleşmeden 
kaynaklanan üstün ast üzerindeki denetim yetkilerini kapsayan 
bir yönetsel denetim türüdür. Üstün astlarını denetlemesi, 
üstün yönetme görevi içerisindedir. Hiyerarşik denetimde üst, 
emri altında olanların yaptıkları işlemleri her zaman 
denetleyebilir45. 

Hiyerarşik denetim sürecinde üst, astın işlemlerini uygun 
bulur veya uygulanmasını geciktirebilir ya da tümüyle iptal 
edebilir. Astın görevine giren konularda, üst ast yerine 

                                                 
41  CDLR, s. 96. 
42  Sanal, s. 8. 
43  Yıldırım, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri –I, Mimoza Yayıncılık, Konya 

2006, s. 26. 
44  Sanal, s. 8. 
45  Aykaç – Özer, s. 8. 
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herhangi bir işlem yapamaz. Başka bir deyişle, üst astın yerine 
geçerek kendisi karar alamaz. Bu durumda üstün asta verdiği 
emrin de hukuka uygun olması, konusunun suç oluşturmaması 
gerekir. Vesayet denetimi, yerinden yönetim kuruluşlarının, 
kendilerinin dışında olan başka bir kuruluş tarafından 
denetlenmesidir. Yerinden yönetim kuruluşlarının görevlerini 
gereği gibi yapmalarını ve yönetimin uyumlu çalışmasını 
sağlama yönünden bu tür denetime ihtiyaç duyulur46. Ayrıca 
82 Anayasası’nın 127. maddesinde de belirtildiği üzere; 
“Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin 
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması 
ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, 
kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet 
yetkisine sahiptir” ifadesi yer almaktadır. 

Vesayet denetiminin en ayırıcı özelliği, bu denetim 
yetkisinin kanunun açık bir hükmüne dayanması ve ancak 
kanunun öngördüğü alanlarda ve izin verdiği ölçüler içinde 
kullanılabilmesidir47. Vesayet denetimi hukuka uygunluk 
açısından gerçekleştirilen bir denetimdir48.   

3. Düzenlilik Denetimi  
Bu denetim türü, denetime tabi kuruluşların muhasebe 

kayıtları ve mali tabloların incelenmesi ve değerlendirilmesi ile 
işlemlerin mevzuata uygunluğunun denetimi olup mali denetim 
ve uygunluk denetimlerini kapsamaktadır49. 

                                                 
46  Sanal, s. 9. 
47  Sanal, s. 11. 
48  Yıldırım, s. 30. 
49  Özer, Akif, Günümüzün Yükselen Değeri: Yeni Kamu Yönetimi, SD, 

Ekim-Aralık 2005, sy. 59, s. 30. 
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a. Mali Denetim 
Mali tablo ve raporların güvenilirliği ve doğruluğuna 

ilişkin denetimdir50. Bir diğer ifadeyle mali denetim gelir, 
gider ve mallara ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, mali 
tabloların ve mali sistemlerin denetimidir51. Mali denetim, 
genel hatlarıyla; toplumsal ihtiyaçlar ile kaynakların 
denkleştirilmesi, para politikaları ile maliye politikasının 
sağlam verilere oturtulmasıdır. Ayrıca gelir, gider ve mal 
hizmetlerinden doğan hesap ve işlemlerin hukukî kurallara 
aykırılıklarının tespit edilerek giderilmesi yolunda 
değişikliklerin önerilmesi, hazine zararına yol açacak 
uygulamalara engel olunması, hazinenin verimliliğinin 
artırılması gibi amaçları ihtiva eder52.  

Mali denetim yapılırken elbette hukukî denetime de yer 
verilmelidir. Mali işlemlerin, kanun, tüzük, yönetmelik, 
genelge ve benzeri düzenleyici işlemlere uygunluğu hukuki 
denetim ile ortaya çıkmaktadır. Denetim olayının temelinde 
performans (etkinlik) araştırması vardır. Kurumlar belirli amaç 
ve görevleri gerçekleştirmek için kurulurlar. Kurumları 
yönetenlerin esas görevi, kurumların amaçlarını ve görevlerini 
en başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için gerekeli olan 
tedbirleri almaktır. Eğer söz konusu olan bir kurum değil kâr 
amaçlı bir işletme ise beklenen temel amaç en yüksek kâr 
seviyesine ulaşmak, bir kamu kurumunda ise beklenen amaç 
belirlenmiş görevleri en az maliyetle eksiksiz olarak 
gerçekleştirmektir53.  

b. Uygunluk Denetimi 
Uygunluk denetiminde faaliyet ve işlemlerin ilgili kanun, 

tüzük, yönetmelik ve  benzeri düzenleyici işlemlerde 

                                                 
50  Öz – Kaplan, s. 255. 
51  Polat, s. 74. 
52  Doğan, s. 63. 
53  Doğan, s. 69. 
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uygunluğunun denetlenmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Yani 
uygunluk denetimi kurumun işlemlerinin mevzuata 
uygunluğunun denetlenmesidir. Mali ve uygunluk 
denetimlerini kapsayan düzenlilik denetimi sadece 
harcamaların kanuna uygunluğunu ve kayıtlarının tutulmasını 
incelediğinden sonuçların değerlendirilmesinde ve dolayısıyla 
kaynakların kullanımı hakkında bilgi vermede yetersiz 
kalmaktadır54. Bundan dolayı ortaya çıkan bu eksikliği 
tamamlamak için ve gereğinin karşılanması için performans 
denetimi denilen yeni bir denetim türü geliştirilmiştir. 

c. Performans Denetimi 
Performans denetimi çalışmamızın temel konusudur. Bu 

konuya ikinci bölümde ayrıntılı olarak değinileceği için bu 
başlık altında anlatılmayacaktır.  

                                                 
54  Özer, Akif, s. 31. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
PERFORMANS DENETİMİ VE BELEDİYELERDE 

UYGULANMASI  
 
I. PERFORMANS DENETİMİ 
A. Genel Olarak  
Değişen ve gelişen dünyada Türk kamu yönetiminin de 

değişikliklere ayak uydurması ve gerekli değişiklikleri yapması 
ve yeni yapılanmalara uyum sağlaması gerekir. Kamu 
kurumlarının ve kamu adına hareket eden kişilerin 
sorumluluğu açısından ayrıca yöneticilerin daha iyi ve kaliteli 
hizmet üretip sunmaları açısından kurumların denetime tabi 
olması çok önemlidir. Dolayısıyla kamu kurumlarının daha da 
işlerlik kazanması ve etkinlik, verimlilik ve başarı gibi 
hususların üstesinden gelmesi oldukça önemlidir55. Bu 
anlamada performans denetimi, kurumların belirlenen 
hedeflere ne ölçüde ulaştığını ve belirlenen programların ne 
ölçüde hayata geçirildiğinin değerlendirilmesidir. Bu 
değerlendirme yapılırken, kaynakların etkin ve etkili bir 
şekilde kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır56. 

Kamu kesiminde rekabetin olmaması nedeniyle 
dolayısıyla da sağlanan hizmetlerin alternatifi olmadığı için 
son zamanlara kadar performans üzerinde ciddi olarak 
durulmamıştır. Fakat ortaya çıkan ekonomik zorluklar, 
hükümetleri kamu harcamalarının azaltılması, daha az 
kaynakla daha fazla hizmet üretme arayışlarına yöneltmiştir. 
Bundan dolayı hizmet kalitesi yükselecek ve kamu kurumları 
daha verimli hale gelecektir. 

                                                 
55  Çevik, Hasan Hüseyin, Organizasyonlarda Stratejik Yönetim, Yönetim ve 

Organizasyon, Ankara 2001, s. 153. 
56  Kerimoğlu, Baki, Yerel Yönetimlerde Mali Kontrole Yaklaşım, YYVD, c. 

12, Nisan 2007, sy. 4, s. 25. 
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Türkiye’de kamu kurumlarında etkin ve verimli 
çalışmanın değerlendirilmesi; özellikle kamu görevlilerinin ne 
kadar çalıştıkları, başarılı oldukları ve bu çalışmalarının nasıl 
ölçüldüğü genellikle üstlerin astlar hakkında yaptığı sicil 
işlemleri  ile dikkate alınır. Ayrıca değişik ödüllendirmelerle 
kamu görevlileri üstün başarı elde ettikleri hizmetlerden dolayı 
teşvik edilirler. Ancak bu yöntemle istenen başarının 
sağlanması yeterli ve mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığında 
kurumlarda  görev yapan personelin performansının ölçülmesi 
ve buna göre değerlendirmesi önem arz etmektedir57. 

Etkili ve evrimli bir hizmet için, kurumlarda doğru işin 
doğru zaman ve yerde, doğru kişilerce uygun miktar ve 
nitelikte yapılmasını sağlanarak, yeterli düzeyde kamusal mal 
ve hizmet üretimi gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin 
sunulmasında amaçlanan, kamu yararının sağlanması ve 
hizmetlerin kamuya yöneltilmiş olmasıdır58. 

B. Performans Denetiminin Tanımı 
Performansın sözcük anlamı; yapmak, yerine getirmek, 

uygulamak, bir görevi başarıyla yürütmek, uygulamak 
sürecidir59. Performans, belirli bir amaca yönelik olarak 
yapılan planlar doğrultusunda ulaşılan noktayı, elde edilenleri 
kaliteyi ve standardı belirleyen bir kavramdır60.  Diğer bir 
ifadeyle performans, her hangi bir işin, hizmetin ya da malın 
en etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi anlamına gelmekle 

                                                 
57  Çevik, s. 153. 
58  Bilgin, Kamil Ufuk, Kamu Performans Yönetimi, Memur Hak ve 

Yükümlülüklerinin Performansa Etkisi, TODAİE, Ankara 2004, s. 15-16. 
59  Öztürk, Yunus Emre, Performans Denetimi ve Türkiye’de 

Uygulanabilirliği, SÜSBMYOD, c. 7, sy. 1-2, y. 2004, s. 154. 
60  Songur, Mehmet, Mahalli İdarelerde Performans Ölçümü, Ankara 1995, s. 

1. 
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birlikte61, amaçlı ve plânlı bir faaliyet sonucunda elde 
edilenleri belirleme yetkisine de  sahiptir62.  

  Bu bağlamda, performans denetimi ise; kurumların 
kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu bir biçimde kullanılıp 
kullanılmadığının denetlenmesidir. Kurumlardan farklı olarak 
işletmelerde ise verimliliğin yanında kârlılık üzerinde de 
durulmaktadır63. Yani performans denetimi; kurumun bütün 
kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve programların 
planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarında 
tutumluluk, verimlilik ve etkinlik açısından denetlenmesidir64. 
Bu denetim biçiminin uygulanabilmesi için iyi bir yönetim 
anlayışına ihtiyaç vardır. Aslında, performans denetimi özel 
sektör kaynaklıdır ve kamu kesimine uygulanması özel sektör 
anlayışının kamu yönetimine uygulanması demektir. Bu 
denetimin kamuda verimlilik ve etkinlik anlamında 
kendisinden beklenen sonucu vermesi ise sistemin iyi 
işletilmesine ve kontrolüne bağlıdır65. 

Özel sektörde ve kamu kurumlarında performans 
denetimi, kültürel ve politik nedenlerden dolayı farklılıklar 
gösterir. Çünkü kamu örgütleri bazı açılardan özel örgütlerden 
farklıdır ve bu farklılıklar kamu kurumları için önemlidir. 
Öncelikle en kritik noktalardan birisi kamu kurumlarının 
hedeflerinin net olarak tanımlanmadığı şeklindedir. Kamuda 
kurumsal veriler zor ölçüldüğü için kamu örgütlerinde 
performans değerlendirme sonuçları güvenilir olmayabilir. 
Ayrıca kamudaki yöneticilerin politik davranışları ve statü 

                                                 
61  Çevik, s. 154. 
62  Bilgin, Performans Yönetimi, s. 13. 
63  Sanal, s. 9. 
64  Polat, s. 74, Aynı yönde bkz. Sanal, s. 9. 
65  Öz – Kaplan, s. 261. 
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konusundaki gelecek kaygıları verecekleri idari kararlar 
etkilemektedir66.  

Performans denetimiyle, kurumların bütün birimleri ile 
birlikte, mal ve hizmet üretimi açısından hangi seviyede 
oldukları, daha iyi bir seviyeye ulaşıp ulaşamayacakları 
belirlenir67. Performans denetimi ise belli bir faaliyetin etkin, 
etkili, verimli ve ekonomik sonuçlar doğuracak şekilde 
uygulanıp uygulanmadığını değerlendirme amacını taşır. 
Ayrıca performans denetiminde mevcut bilgi ve kanıtların 
tarafsız bir biçimde incelenmesi yoluyla bir kurumun 
performansı değerlendirilir. Aynı şekilde değerlendirecek 
olursak performans denetimi, denetlenen kurumun 
kaynaklarını (işgücü, para, gibi) verimli, etkin ve tutumlu bir 
biçimde yönetmede ve kullanmada gerekli özen gösterip 
göstermediğinin denetlenmesini sağlar. Bir diğer deyişle 
performans denetimi kaynakların verimlilik, etkinlik ve 
tutumluluk ilkeleri açısından yönetilip yönetilmediğini ve mali 
sorumluluğun gereklerinin makul ölçüde karşılanıp 
karşılanmadığını görmek için bir kurumun faaliyetlerinin 
değerlendirilmesidir. Bu tanımda geçen sözcükleri kısaca şu 
şekilde açıklanabilir68; 

Değerlendirme: Denetçinin geçerli ve güvenilir kanıtlara 
dayanarak bir yargıya varması anlamındadır. Denetçi, kurumun 
performansına ilişkin yargısını denetim usullerine başvurarak 
oluşturur.  

Faaliyetler: Performans denetimi bir kurumun mali 
faaliyetlerinin yanı sıra mali olmayan faaliyetlerini de içerir. 

                                                 
66  Halis, Muhsin – Tekinkuş, Mehmet, Kamuda Performans Yönetimi, 

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar; Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm 
Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ankara 2003, s. 169. 

67  Bilgin, Performans Yönetimi, s. 16. 
68  Özer, Hüseyin, Performans Denetimi, SD, Ocak-Mart 1992, sy. 7, s. 31-

33. 
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Bu nedenle denetçilerin denetlenen kurumun tüm işlemlerini 
anlamaları gerekir. Bu durum, denetçilerin sosyal ve fen 
bilimcileri ve diğer uzmanlarla ilişki kurmalarını gerektirir.  

Kurum: Performans denetimi bir kurumun faaliyetlerini 
bir bütün olarak inceler. Genel bir sonuca varabilmek için 
kurumun bir bütün olarak incelenmesi zorunludur.  

Kaynaklar: Bir kurumun kaynakları para, insan, araç, 
gereç ve makinelerden oluşur. Performans denetimi bütün bu 
kaynakları denetler.  

Yönetim: Yönetim; plânlama, örgütlendirme, 
yönlendirme ve kontrol etme gibi işlevleri içerir. Performans 
denetimi yönetimin bütün bu aşamalarını denetler. Performans 
denetimi sadece kaynak kullanımı ile ilgilenmez. 

Tutumluluk: Performans denetiminde tutumluluk temel 
bir unsurdur. Kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 
kaynakların en düşük maliyetle kullanımı önemlidir.  

Verimlilik: Girdi ve çıktı ilişkilerini gösterir. 
Kaynaklardan yararlanma ile ilgilidir.  

Etkinlik: Kurumun hedeflerini ne ölçüde 
gerçekleştirildiğini ifade eder.  

Mali Sorumluluğun (hesap verme sorumluluğunun) 
Gerekleri: Kamu yöneticileri yasama organının tayin ettiği 
politikaları uygun programlara dönüştürerek yerine getirmekle 
yükümlüdür. Bu programları uygulayabilmek için kendilerine 
belirli kaynaklar tahsis edilir. Programlarının sonucunu bir 
raporla yasama organına iletirler.  

Makul Olma: Denetçi performans denetimi sonucunda 
rapor yazarken sübjektif hareket etmez. Bazı bilgilerin maliyeti 
zahmetine değmeyecek kadar yüksek olabilir. Denetçi bu tip 
bilgiler üzerinde ısrar etmez. Makul olan sonuçları 
değerlendirmeye alır. 

Tanımlardaki sözcüklerden de görüldüğü üzere 
performans denetiminin, kurumların başarılı şekilde doğru ve 
gerekli mal ve hizmetleri yerine getirme ve sunmada kullandığı 
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yöntem ve araçlar konusunda yapılan faaliyet olduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla performans denetimi yapılan işin ne 
kadar bir örgütün amaç ve hedeflerine göre gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediğinin ölçülüp değerlendirilmesi konusunu ele 
alır69. 

C. Performans Denetiminin Amacı 
Performans denetimi, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk 

unsurlarını dikkate alarak faaliyetlerin ne şekilde yapıldığını 
değil, ne kadar iyi yapıldığını gösterir. Denetim, kurumları 
ulaştıkları performans düzeyinden sorumlu tutar; daha iyi bir 
başarı düzeyine ulaşma açısından ilgili birimlere yardımcı 
olur70. Performans denetimi, daha verimli, daha tutumlu, daha 
etkin düzeyde belediyelerin geliştirilmesinde önemli bir rol 
oynar ayrıca kamu faaliyetlerinin sonuçlarında iyileşmelere de 
yol açar71. Böylelikle sunulan kamu hizmetleri olması gereken 
yerde olur. Ayrıca kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerden 
memnun olan vatandaş ise vergisini ödeme konusunda daha 
istekli hale gelir. Eğer verilen hizmet memnuniyet verici ise, 
kişiler vergilerinin kendilerine kaliteli hizmet olarak geri 
döndüğünü görürler ve devlete güven duyarlar.  

Kamu hizmetlerinin sunulmasında, kamu personelinin 
performanslarının artırılması, en iyi hizmetin sunulması ve 
verimliliğin sağlanması açısından önem arz eder. Devletin 
imkânları halktan toplanan vergilerle karşılandığı için, genelde 
kamu personeli ellerindeki kaynaklarını halkın beklenti ve 
taleplerine göre kullanmalıdırlar. Bu bağlamda, performans 
anlayışı hem verimliliğin sağlanmasında hem de halka hizmet 

                                                 
69  Çevik, s. 154. 
70  Öztürk (Yunus Emre), s. 168. 
71  Öztürk (Yunus Emre), s. 153. 
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sunulmasının başarılmasında en etkin anlayışlarından bir 
tanesidir72. 

Kamu kaynaklarının sadece mevzuata uygun olarak 
kullanımı artık kamuoyunu tatmin etmemekte, bu kaynakların 
amacına uygun olarak verimli bir şekilde kullanılması daha 
büyük önem arz etmektedir. Nitekim şekil yönünden mevzuata 
uygun olduğu halde, birçok harcamanın amacına ulaşmadığı 
etkin bir sonuç ortaya çıkarılamadığı sıkça görülmektedir73. 
İşte performans denetimi bu sorunların belirlenmesi 
durumlarında çözüm yolu olarak görülmektedir. 

Performans kavramının yukarıda ifade ettiğimiz 
durumlarda önemini yitirmeyen önemli bir boyutu ekonomik 
anlamda performans kavramıdır. Çünkü ister karmaşık 
ekonomik kuruluşlar olsun, isterse sosyal amaçlı kuruluşlar 
olsun kârlılık işletmelerin varlığını sürdürmelerinin temel 
şartlarından birisidir. Bundan dolayı nasıl kârlılığı 
sağlayamamış bir işletme yok olursa, hizmette verimliliği 
sağlayamamış ve maliyet-yarar dengesini kuramamış bir kamu 
kurumu da varlığını sürdüremez74.  

Performans denetimi belirli bir faaliyetin etkin, etkili ve 
ekonomik sonuçlar doğuracak şekilde tamamlanıp 
tamamlanmadığının denetlenmesini amaçlar. Bu bir kurumun 
performansı hakkında yeterli kanaat edinilebilmesi için 
objektif bir değerlendirmedir75. Beklenen performans 
denetiminde amaçları gerçekleştirmek için olması gereken 
kavram çıktılardır. Eğer doğru çıktılar belirlenmişse -bu 
performans yönetiminin önemli bir parçasıdır- bu çıktılardan 

                                                 
72  Çevik, Hasan Hüseyin, Kamu Kurumlarında Verimlilik ve Verimliliğin 

Başarılması: Emniyet Teşkilatı Örneği, PBD, c. 3, 2001, sy. 3-4, s. 79. 
73  Sanal, s. 260. 
74  Songur, s. 8. 
75  Kerimoğlu, s. 25. 
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elde edilecek sonuçlar kurumun performans seviyesini 
oluşturur76. 

Sonuç olarak performans denetiminin amaçlarını 
maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz77:  

1) Bir projenin ya da programın uygulamasıyla ilgili 
olarak başarı veya başarısızlığın ölçülmesini sağlamak, 

2) Başarı ya da başarısızlığı belirlemek, 
3) Geleceğe yönelik önerilerde bulunmak, 
4) Performans hesap verme sorumluluğunu ilerletmek, 
5) Performansın geliştirilmesini sağlamak, 
6) Performans bilgisi sağlamak, 
D. Performans Denetiminin Kapsamı ve Niteliği 
Performans denetimi kurum faaliyetlerinin verimlilik, 

etkinlik ve tutumluluk (VET) ilkelerine göre yönetilip 
yönetilmediğini inceler. Dolayısıyla performans denetimi78; 

1) İdari faaliyetlerin tutumluluğunun denetlenmesi,  
2) İnsan kaynakları ile mali ve diğer kaynakların 

verimliliğinin denetlenmesi, 
3) Denetlenen kuruluşların performansının etkinliğinin 

denetlenmesi,  
hususlarını kapsamaktadır.  
Başlarda temel performans denetiminde ortaya çıkan 

anlayış en düşük maliyet en yüksek üretim iken günümüzde ise 
müşterinin tatmini, kalite, yenilik gibi çok değişik ölçülere 
ağırlık verilerek geleceğin performans anlayışına geçilmiştir79. 

Performans, genel anlamıyla başarı durumunu gösterse 
de kamu kurumlarında, yönetimin kendisine verilen görev ve 

                                                 
76  Songur, s. 30. 
77  Öztürk (Yunus Emre), s. 158. 
78  Karakaş, Mehmet, Performans Denetimi Tanımı, Unsurları, Performans 

Denetimi İle Düzenlilik Denetiminin Karşılaştırılması ve Performans 
Denetimine Duyulan İhtiyaç, VSD, Ocak 2004, sy. 184, s. 122. 

79  Songur, s. 8. 
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hizmetleri amaçlarına uygun bir biçimde başarıyla yerine 
getirip getirmediğinin değerlendirilmesi olarak 
anlaşılmaktadır. Performans değerlendirmesinin hem yasal 
boyutu hem de kurumsal boyutuyla önemi büyüktür. Kurumsal 
anlamda verilen görevlerin yasal amaçlar doğrultusunda 
başarılı olarak yerine getirilip getirilmemesi önemlidir80. 

Performansın boyutlarının değerlendirilmesinde önemli 
ve etkin bir kavram olan girişim kavramı ortaya çıkar. Girişim, 
risk alma, kendine güven ve sorumluluk alabilme yeteneği gibi 
pek çok konuyu kapsamaktadır. Bu yaklaşıma göre 
değerlendirildiğinde kamu kurumlarında performansının 
değerlendirilmesi, kalite ve verimliliğin arttırılması için özel 
kesim tekniklerinden ve yöntemlerinden daha fazla 
yararlanılması gerekmektedir81. Girişim kavramı da kamu 
kesiminde çok özel kesimi ilgilendiren bir kavramdır. 

E. Performans Denetiminin Ortaya Çıkış Nedenleri  
II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanılan sıkıntılar 

neticesinde tüm ülkelerde kıt olan kaynakların verimli, etkin ve 
tutumlu kullanımı konusunda arayışlar başlamıştır. Sosyal 
devletten beklentilerin artmasına karşın, devlet gelirlerinin 
aynı oranda artmaması, kamu harcamaları ile ilgili 
tekniklerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Aynı zamanda kısıtlı 
olan kaynaklarla daha çok hizmetin daha kaliteli ve daha etkili 
bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmiştir82.  

1980’li yıllardan günümüze kadar performans denetimi 
önemli ölçüde gelişmiş ve değişmiştir. Özellikle 1990’lı 
yıllarda performans denetim ve ölçümü için vergi 
mükelleflerinin zorlaması, kamu harcamalarının artması, 

                                                 
80  Çukurçayır, Akif – Eroğlu, Tuğba, Yerel Yönetimlerde Yeniden 

Yapılanmaya Farklı Bir Yaklaşım: Verimlilik ve Başarı Karnesi, SD, 
Nisan-Haziran 2004, sy. 53, s. 54. 

81  Özer (Akif), s. 11. 
82  Öztürk (Yunus Emre), s. 156. 
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merkezi idaredeki pek çok yetki ve sorumluluğun belediyelere 
devredilmesi gibi nedenler belirgin hale gelmiştir. Yetki ve 
sorumlulukların merkezi idareden belediyelere devredilmesi, 
çalışanların ve kişilerin beklentilerinin artmasına, kamu 
hizmetlerinin arz ve talebinde değişimlere neden olmuştur. 
Meydana gelen bu değişimler performansın 
değerlendirilmesini ve performans denetimini önemli hale 
getirmiştir83. 

Ayrıca 1990’larda devletin eski sınırlarına dönmesine 
yönelik girişimler, bazı kamu hizmetlerinin görülmesinde 
önemli sorunlara yol açmıştır. Daha az kaynakla daha etkin 
kamu hizmeti sunma durumu oldukça zor bir hal almış, bu 
zamanda kamu hizmetlerinin vergilerle finansman edilmesi 
öngörülmüştür. Meydana gelen bu durum ise verimliliği ve 
etkinliği tekrar gündeme getirmiştir84. Aynı dönemde bilişim 
teknolojisindeki gelişmeler daha iyi yönetim bilgilerinin 
üretilmesini olanaklı kılmıştır. Teknolojiyle birlikte sorunlar ve 
riskler daha iyi teşhis edilir, çözüm yolları ve ulaşılan sonuçlar 
daha net ve anlaşılır bir şekilde ifade edilir duruma gelmiştir. 
Kamu yönetimi anlayışında meydana gelen değişmeler 
sonucunda, elde edilen sonuçlara ve gelişmelere paralel olarak 
hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık kamu yönetiminin temel 
ilkeleri haline gelmiştir. 

Devletin görev ve sorumluluklarının artıp, sosyal devlet 
anlayışının gelişmesi sonucunda, sadece hukuka uygunluğu 
kapsayan denetime, kalkınma planlarına uygunluk ve kamu 
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması kavramları da 
girmiştir. Kişilerin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde 
devletten beklentileri artmıştır. Ancak bu beklentilere rağmen 
kamu kaynaklarında yeni artışların sağlanamaması ve bu 

                                                 
83  Çukurçayır – Eroğlu, s. 57. 
84  Özer (Akif), s. 14. 
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zamanda da meydana gelen savurganlık, halkın duyarlılığının 
da artmasına neden olmuştur85. 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma esnasında 
karşılaştıkları en önemli güçlük, kaynakların yetersizliğidir. Bu 
ülkelerde sermaye, işgücü ve teknoloji konularında önemli 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan 
ülkelerde, eldeki yetersiz olan kaynakların kullanımda en 
yüksek üretimi sağlayacak ve verimli kullanılacak şekilde 
sorunlar ortaya çıkacaktır86. Kamu hizmetlerine olan talebin 
artması ve toplumsal yaşam standartlarının yükseltilmesi 
durumu kamu harcamalarını ilgi odağı haline getirmiştir. Bu 
bağlamda performans denetimi gelecekte yapılacak olan kamu 
harcamaları ve yatırımlarla ilgili kararlara temel oluşturur. 
Dolayısıyla performans denetiminin yapılmasının en önemli 
nedenlerinden biri kurumlara hizmetlerin etkin ve verimli 
olarak kullanılması ile ilgili karar almada yardımcı olmasıdır. 
Performans denetiminin ortaya çıkmasındaki diğer bir neden 
ise; medyanın ve vatandaşların çeşitli kamu faaliyetlerinin 
nasıl yapıldığı hakkında demokrasi anlayışının gereği olarak 
bilgi edinmelerini sağlamak için yapılır. Aynı zamanda 
performans denetimi, hesap verme sorumluluğu ve demokratik 
yapının sağlanması ve güçlendirilmesi açısından gereklidir. 
İşte devletin yapısal olarak değişiminde hesap verme, 
verimlilik, etkinlik ve tutumluluk gibi fonksiyonlara duyulan 
ihtiyaç performans denetimini ortaya çıkarmıştır87.   

Bu şekilde yeni bir denetim türü olan performans 
denetiminin ortaya çıkmasındaki amaç kısaca; kamusal 
faaliyetlerin kapsamındaki artış, kaynakların adaletle 
dağıtılması ihtiyacı, demokratik gelişim ile kamuda hesap 

                                                 
85  Aykaç – Özer, s. 11. 
86  Tekin, Mahmut, Sanayi İşletmelerinde Verimlilik ve Önemi, SÜSBED, 

Konya 1992, sy. 1, s. 176. 
87  Öztürk (Yunus Emre), s. 154. 
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verme sorumluluğu bilincinin yerleşmesi, kamuda açıklık ve 
bilgi teknolojisindeki hızlı gelişim gibi nedenlerden 
kaynaklanmıştır. 

F. Performans Denetiminin Unsurları 
Performans denetimi belli bir faaliyetin verimli, etkin ve 

tutumlu sonuçlar doğuracak şekilde uygulanıp 
uygulanmadığını değerlendirme amacını taşır. Performans 
denetimi kurumun performansını değerlendirme yöntemi 
olduğu için bu unsurların bir arada olması gerekir. 

Verimlilik, etkinlik ve tutumluluk (VET) kavramlarının 
kendine özgü özellikleri bulunmakla birlikte, birbirleriyle de 
yakından ilişki içerisindedirler. Bazen birbirlerinin yerine 
kullanılmakta bazen de birbirleriyle karşılaştırılmaktadırlar88. 
Performans denetimi verimliliğe, etkinliliğe ve tutumlu 
(ekonomik) olmaya ulaşabilmek için ölçülebilir hedefler ortaya 
koymayı ve bu hedeflere ilişkin olarak çıktıları/ürünleri sürekli 
ölçmeyi gerekli kılmaktadır. Bu anlamda ele alınacak bir 
performans anlayışında, kurumlara önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Zira performans yönetimi için kurumların şu üç 
temel görevi yerine getirmesi gerekir89:  

1) Kuruluşun ortak amacını ve görevini tüm örgüte 
benimsetmek, 

2) Kuruluş birimleri ve insan kaynakları arasında 
karşılıklı bilgi akışını süratli ve etkin bir biçimde sağlayacak 
bir iletişim sistemi oluşturmak, 

3) Kuruluş birimlerinin ve çalışanlarının performansını 
sürekli geliştirmek için gerekli önlemleri almak. 

 Verimlilik, etkinlilik ve tutumluluk unsurları, ulaştırma 
ve haberleşme hizmetlerinin zamanında karşılanması, eğitim 
ve sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde yerine getirilmesi için 

                                                 
88  Öztürk (Yunus Emre), s. 159. 
89  Bilgin, Performans Yönetimi, s. 13-14. 



 29 

önemli olmakla birlikte büyük ölçüde etkili olabilmektedir. 
Çünkü kurumların etkili ve verimli çalışması ve kaliteli 
hizmetler sunması tüm ülke ekonomisini doğrudan 
etkilemektedir90. 

Denetimin bu unsurları, kuruma verilen amaç ve 
hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini, kaynakların verimli 
ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını belirlemektedir. Ayrıca 
amaç ve hedeflerden sapmalar varsa bunların nedenlerini 
ortaya koymaktadır. Hatta önceden belirlenen hizmet 
ölçütlerinin amaca uygunluğunu araştırıp tartışmak ve her türlü  
sorunların düzeltilmesi için çözümler içermektedir91. 

Bir kuruluşun verimlilik, etkinlik ve tutumluluk 
durumları birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Hatta bunlar bazen 
birbirlerine ters düşerler. Örneğin; bir postanenin tutumluluğu 
mektupların haftada bir kez topluca gönderilmesiyle 
artırılabildiği halde, böyle bir uygulama kurumun etkinliğini 
engelleyebilir. Dolayısıyla performans denetiminde denetçi 
birbirleriyle çok ilişkili bu kavramları kısımlara ayırmak yerine 
kurumun tam performans sağlamasında yönetimi engelleyen 
bir zayıflığın var olup olmadığı noktasını araştırmalı ve 
verimlilik veya tutumluluk arayışı içinde performans 
kalitesinden ödün verilmemelidir92.  

1. Verimlilik 
Verimlilik, performans anlayışının gelişim sürecinde 

önemli bir boyuttur. II. Dünya Savaşından sonra mal ve 
hizmetlere olan büyük taleplerin olması ve kaynakların kıt 
olması o dönemde verimlilik kavramı bir kurtarıcı gibi 
toplumunun hizmetine çıkmıştır. Bu çerçevede ulusal 

                                                 
90  Kılavuz, Raci, Etkililik – Verimlilik Kavramlarının Analizi ve Kamusal 

Mal-Hizmet Sunumunda Etkililik, TİD, y. 72, Eylül 2000, sy. 428, s. 161. 
91  Aykaç – Özer, s. 11. 
92  Özer (Hüseyin), s. 38. 
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politikalar geliştirilmiş ve işletmeler verimlilik esasına göre 
yeniden gözden geçirilmişlerdir93. 

Verimlilik, bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği 
çıktı ile bu çıktıyı sağlamak için kullanılan girdi arasındaki 
ilişkidir şeklinde tanımlanabilir94. Başka bir ifadeyle, 
verimlilik belli miktarda girdi ile mümkün olan en yüksek 
miktarda çıktının sağlanması ya da belli miktarda çıktının 
mümkün olan en az girdi ile elde edilmesidir. Örneğin: Devlet 
dairelerinde iş süresi içinde vatandaşa verilen hizmetin 
niteliğinde herhangi bir düşme olmadan daha fazla vatandaşa 
hizmet veriliyorsa verimlilik artmıştır demektir95. Girdiler mal 
ya da hizmetin üretilebilmesi için ihtiyaç duyulan üretim 
faktörlerinden oluşmaktadır. Çıktılar ise milli gelir, olarak 
ifade edilmektedir96. Bu anlamda verimlilik kavramı, mallar, 
hizmetler ve diğer sonuçlar (çıktılar) ile bunların üretiminde 
kullanılan kaynaklar (girdiler) arasındaki ilişkiyi; aynı girdi ile 
en çok çıktının elde edilmesini veya aynı çıktının en az girdi 
ile uygun kalite dikkate alınarak belirlenmesini sağlar97.  

Verimlilik, daha az masraf ve ekipmanla, daha az 
yorularak, daha fazla üretim, çok kaliteli ürün veya seviyeli 
hizmet etmek, verimli çalışmak, biçiminde ifade 
edilmektedir98. Yine verimlilik, hedeflenen mal ve hizmetlerin 
üretilmesinde eldeki kaynakların yer ve zaman açısından 
mükemmel planlanmasını gerçekleştirerek en rasyonel yol ve 
yöntemlerle en ideal sonuçların elde edilmesini amaçlar99. 

                                                 
93  Halis – Tekinkuş, s. 170. 
94  Kılavuz, s. 148. 
95  Öztürk (Yunus Emre), s. 161. 
96  Tekin (Mahmut), s. 170. 
97  Tekin (Mahmut), s. 169. 
98  Kılavuz, s. 148. 
99  Çevik, Verimlilik, s. 68. 
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Verimlilik, insan kaynağının iş başarımında aranan temel 
bir özellik olup, iş yerindeki gerekli tüm fiziksel şartların da 
uygun olmasını gerektirmektedir100.  

Aynı zamanda verimlilik, en az masrafla en çok kâr elde 
etme ölçüsüdür. Verimli çalışamayan işletmelerin yaşama 
şansı düşüktür. Değişen ve karmaşık çevrede kâr elde etmenin 
çok zor olduğu faktörlerden daha çok, denetim altında 
tuttukları iç faktörler üzerinde dikkatle durmalı; maliyetleri 
arttırılmalıdır. Verimlilik oranını yükseltirken işletmeler, fizikî 
üretim miktarını artırmanın yanında kaliteyi de yükseltmeye 
özen göstermelidir101. Ancak verimlilik karlılıktan ayrılır. 
Verimli bir iş kârlı olmayabilir. Kamusal faaliyetlerde de 
kârlılık amaç olmamalıdır102.  

Verimlilik sonuçlarla, bu sonucu elde etmek için 
harcanan zaman arasındaki ilişki olarak da tanımlanabilir. 
Verimlilik, bir kaynağın en çok ürün sağlayacak şekilde 
kullanılması veya belirli bir ürünün en az kaynak kullanılarak 
elde edilmesidir. Verimlilik, girdiler ile çıktılar arasındaki oran 
olduğuna göre, girdi miktarındaki artışa paralel olarak çıktı 
miktarı da artarsa, verimlilik seviyesi değişmemektedir. Üretim 
faaliyetinde emek, sermaye, malzeme, hammadde gibi 
girdilerin en aza; maaş veya hizmet gibi çıktıların en fazlaya 
ulaştırılması durumlarında yükselen bir verimlilikten söz 
edilebilir103.  

Verimliliği “belirli bir amacın en düşük maliyetle 
gerçekleştirilmesi ya da belirli bir miktar kaynakla amaca en 
iyi biçimde ulaşılması” olarak tanımlamak da mümkündür104. 

                                                 
100  Öztürk (Yunus Emre), s. 161. 
101  Öztürk, Mehmet, Fonksiyonları Açısından İşletme ve Yönetim, Ankara 

2003, s. 113. 
102  Atay, Cevdet, Devlet Yönetimi ve Denetimi, İstanbul 1999, s. 44-45. 
103  Öztürk (Mehmet), s. 110. 
104  Tekin (Mahmut), s. 169. 



 32 

Bu anlamda, yüksek verimlilik, aynı miktar kaynakla daha çok 
üretmek ya da aynı girdiyle daha çok çıktı elde etmektir105. 
Eğer kaynakların kullanımında  girdiler sınırlıysa o zaman 
verimli bir faaliyet bu kaynaklarla en yüksek çıktıyı elde 
etmeyi amaçlamalıdır. Bu durumun tam  tersi olarak eğer çıktı 
sınırlıysa o zaman da verimli bir faaliyet mal ve hizmet 
şeklindeki girdileri en aza indirmeyi amaçlamalıdır106.  

Aslında verimlilik düşünüldüğü alana göre 
değişmektedir. Ancak verimlilikle ilgili olarak günümüzde 
daha çok ekonomik alanla ilgili olarak tanımlar verilmekle 
birlikte, verimlilik kavramı üretim en az girdi ile en fazla 
çıktının elde edilmesini ifade etmek için de kullanılmaktadır. 
Buna ilave olarak verimlilik konusu, yaşamın her döneminde 
kullanılabilecek bir kavramdır. İnsanın yaşamını verimli 
geçirmesinden bütün özel ve kamu kuruluşlarının en verimli 
şekilde çalışmasına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. 
Verimlilik özel sektör kadar kamu yönetimi için de başarılması 
zorunlu olan bir konudur. Hatta özel sektörde verimliliğin 
başarılamaması işletmeyi iflasa kadar götürebilir. Kamu 
kurumlarında verimliliğin sağlanmaması ise bütün topluma 
zarar verecek boyutlara ulaşabilir107.  

Günümüzde teknoloji tek başına arzu edilen ekonomik 
büyüme ve gelişmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmamaktadır. 
Bu sebeple yöneticiler, mevcut kaynakları verimli bir şekilde 
kullanmak durumundadırlar. Verimlilik, hayat standardını 
yükselten, maliyet artışına engel olan, karşılaşılan problemlerin 
çözümünü sağlayan ve kaynak kıtlığına çözüm getiren önemli 
bir faktör durumundadır108. 

                                                 
105  Öztürk (Mehmet), s. 105. 
106  Özer (Hüseyin), s. 35. 
107  Çevik, Verimlilik, s. 79.  
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Kamu hizmetlerinin sunumunda, diğer bir ifadeyle 
hizmet sektöründe girdi ve çıktıların belirlenmesi kolay 
olmamaktadır. Kamu hizmetlerinde çıktıların parasal değerinin 
tespit edilebilmesi gerçekten çok zordur. Bu nedenle kurumsal 
verimliliğin belirlenmesinde önemli zorluklarla karşılaşmak 
mümkündür. Özel sektörde genelde verimlilik ölçütü parasal 
açıdan kâr olarak alınmakta ve aynı zamanda bu çıktının da bir 
ölçütü olarak kullanılabilmektedir. Eğer bir işletmede 
verimlilik artırılırsa, yani ürün daha düşük maliyetle elde 
edilirse veya aynı maliyetle daha çok ürün üretilebilirse, bu 
aynı zamanda kuruluşun kârının da artması anlamına 
gelmektedir. Kuruluşun verimliliğinin artırılması ile parasal 
gelirin (kârın) artması kuruluşun verimliliğinin yükselmesine 
yol açabilmektedir. Bu durumda özel kuruluşlarda kâr 
verimliliğinin belirlenmesinde önemli bir unsur olmaktadır. 
Kamu kuruluşlarında ise, vatandaşlara ucuz ve kaliteli hizmet 
götürmek genellikle parasal beklentilerden önce gelir. Kamu 
kuruluşlarında parasal kazancın temel amaç olmaması, 
kazancın ya da kârın kamu hizmetlerinde verimliliğin 
ölçülmesinde her zaman kullanılabilecek bir unsur değildir. 
Genellikle kamu hizmetlerinde verimliliğin ölçülmesi kolay 
olmadığı gibi, kâr ölçütünün de yokluğu, kamu örgütlerinde 
verimliliğin ölçülmesini tamamen zorlaştırmaktadır. Örneğin 
savunma, eğitim ve yargı gibi kamu giderlerinden sağlanan 
hizmet ya da ürünün parasal olarak tespiti oldukça güçtür109. 

Modern insanın yaşamını en verimli şekilde geçirmesi 
daha da zorlaşmıştır. Çünkü modern yaşamın karmaşıklığı, 
aşırı gelişmesi ve ileri teknolojiye sahip olması insanı 
genellikle verimsiz ve israf davranmaya itmiştir. Fakat bu 
modern insanın verimli mal ve hizmet üretme, verimli hizmet 
gerçekleştirme, insana yakışır hizmet üretmesinden 
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vazgeçmesini gerektirmez. Tam tersine insanların bütün bu 
olumsuzluklara rağmen başarılı ve verimli yönetim 
gerçekleştirmek için daha da çalışmaları ve gayret etmeleri 
gerekmektedir. Harcanan para ile elde edilen çıktılar arasında 
bağlantı kurma çabası önemlidir. Bir kamu örgütüne verilen 
para ile elde edilen hizmet çıktıları arasında orantı kurulur ve 
kamu kuruluşunun ne kadar para karşılığında ne kadar hizmet 
ürettiğine bakılır. Örneğin bir hastane ne kadar hastaya kaç 
para harcayarak hizmet verdiğini ölçebilir. Ya da bir üniversite 
kaç öğrenciye kaç saat ders verdiğini ve bunu ne kadar 
maliyetle yaptığını bulabilir110. 

2. Etkinlik 
Etkinlik denetimi ile ölçülen, alınan kararların çözülmesi 

istenen soruna ne derece çözüm getireceğini araştırmak ve 
saptamak, alınan önlemlerin ne ölçüde ulaşılması istenen 
amaca götüreceğini belirlemek ve bu konuda aksamalar ve 
kuşkular varsa bunları gidererek etkinliğin sağlanmasıdır111.  

Etkinlik, “etkin olma durumu, iş yapma gücü, çalışma, 
faaliyet” olarak tanımlanır. Amaçlara yönelik bir kavram olan 
etkinlik genel anlamıyla bir genel veya özel amacın 
gerçekleştirilme derecesi olarak görülür ve faaliyetlerin 
yapılmasıyla elde edilen çıktının değerini yansıtır. Dolayısıyla 
çıktının parasal değerinin ötesinde bir kavram olan etkinlik, 
çıktılarının sonuçları ve bunların amaçlarla ilişkisi üzerinde 
durur112.  

Etkinlik aslında sunulan hizmetin ürettiği sonuç ve 
çevreye yaptığı etkidir. Bu yönüyle çıktılardan farklıdır. İki 
çeşit sonuçtan söz edilebilir. Hizmetin amacı bir kişinin 
sağlığının, ya da suyun temizliğinin veya bir yolun 
dayanıklılığının kalitesinin artırılması olabilir. Ya da ikinci tür 
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bir sonuç için, örneğin adalet veya hapishane hizmetleri ile suç 
işleyen kişilerin zararlı davranışını değiştirerek topluma 
kazandırma düşünülür. Bu noktada örneğin emniyet 
birimlerinin performans ve verimliliklerinin etkinlik açısından 
değerlendirilmesinde üretilen hizmetin hitap ettiği çevre ve 
kesimdeki etkilerine bakmak gereklidir. Örneğin mahalledeki 
suç sayısında azalma olup olmadığına bakılmalıdır113. 

Etkinlik kavramı, verimlilikten daha geniş bir içeriğe 
sahiptir. Örgütlerin tanımlanmış amaçlarına ve hedeflerine 
ulaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda, bu 
amaçlara ve hedeflere ulaşma derecesini belirleyen 
performansın bir diğer unsurudur. Etkinlik bir kurumun tespit 
ettiği politikayla ve aldığı tedbirlerle önceden saptanan 
amacını ne ölçüde gerçekleştirdiğini ifade eder. Etkinlik 
unsurunda belirli koşullar vardır. Etkinliğin sağlanabilmesi için 
bu koşullar kullanılabilir nitelikte olmalıdır.  

Etkinlik ölçümünün koşulları şu şekilde belirtilebilir114. 
1) Çıktılar bir örnek ve tekrarlanabilir olmalıdır. Örneğin 

bir hastanede reçetelerin belli bir eczacı tarafından 
doldurulması gibi. 

2) Çıktının ölçülme zorluğunu giderebilmek için 
performans denetimi kabul görmüş olmalıdır. Örneğin bir 
öğretmenin bir haftada belli bir sınıfa olan ders saati sayısı bir 
standart olarak konulabilmesi gibi. 

3) Standartların yokluğu halinde hali hazırdaki çıktı 
önceki yılların çıktıları ile karşılaştırılabilir.  

Etkinlik denetimi belki de performans denetimindeki en 
önemli alanıdır. Kaynak kullanımında tutumluluk ve verimlilik 
sağlanmış olmasına karşın denetlenen kurum hedeflerine 
ulaşamamış olabilir. Kurumlarda hedeflere ulaşmak için 
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etkinlik en etkin bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu 
değerlendirmenin sonucunda etkinlik unsurunda ortaya çıkan 
avantajlar vardır. Bu avantajlar etkinliğin öneminin ortaya 
çıkmasına neden olur. Etkinlik ölçümünün avantajları şu 
şekilde sıralanabilir115: 

1) Nitelikli olan konuları kontrol etmeye yardım eder, 
2) Başarıyı göstermeye yardım eder,  
3) Bütçe ve planların hazırlanmasına yarar, 
4) Mal ve hizmetleri fiyatlandırmada temel sağlar, 
5) Hizmetin ne düzeyde sağlanacağı konusunda karar 

vermeye yarar, 
6) Personel üzerinde performans tahminlerine yardım 

eder. 
3. Tutumluluk 
Tutumluluk, kurumun amaçları da göz önünde 

bulundurularak, kaynakların uygun miktar ve kalitede, uygun 
zamanda ve yerde, en az maliyetle elde edilmesi anlamına 
gelmektedir. Uygun miktar, kaynak ihtiyacının seviyesini 
gösterir. Uygun zaman, kaynağın ihtiyaç duyulduğunu; uygun 
yer ise, kaynakların ihtiyaç duyulduğu yerde kullanılması 
demektir. Uygun maliyet ile kullanımda amaç en düşük 
maliyeti bulmaktır. Dolayısıyla tutumluluk, kaynakların 
(girdilerin) doğru miktarda, doğru zamanda, doğru maliyetle 
elde edilerek, doğru yerde kullanılıp kullanılmadığını ele alır. 
Örneğin, ısınma faaliyetlerinde girdi olarak kömür 
kullanılması halinde girdi maliyetleri açısından kömürün 
çevreye verdiği olumsuzluğun göz önüne alınması gerekliliği 
açıktır. Dolayısıyla kömürden pahalı olmasına rağmen çevreye 
daha az zarar veren bir maddenin doğal gaz gibi kullanılması 
tutumluluğu olumlu yönde etkilemektedir 116. 
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Tutumluluk kavramı ayrıca insan gücünü ve araçların ne 
şekilde kullanıma hazır hale geldiğini diğer bir deyişle, 
denetlenen kuruluşun personel, mal ve hizmet şeklindeki 
kaynaklarını hangi şartlar altında elde edildiğini ifade eder. Bu 
anlamda tutumluluk başlı başına bir amaç olmayıp, diğer bazı 
amaçların gerçekleşmesiyle ilişkili bulunmakta ve bu şekilde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde tutumlu 
davranışın personel, mal ve hizmetlere hiçbir şekilde para 
harcanmaması anlamına geldiği sonucuna ulaşılabilir. Bu 
durum ise denetime tabi kurumun tutumluluğu gerçekleştirmek 
adına diğer hiçbir sonuca ulaşmaması sonucunu doğurur. 
Aslında bir kurum istenilen amacı en düşük maliyetli 
kaynaklarla ve en uygun zamanda gerçekleştirdiği ölçüde 
tutumludur. Tutumluluk diğer amaçlarla birlikte 
değerlendirilmeli ve amaçları gerçekleştirmede gerekli olandan 
fazlasını harcamamak anlamında düşünülmelidir. Örneğin 
belirli malları en düşük teklifi verenden satın almak en 
ekonomik yol olabilir fakat kurum amaçlarını gerçekleştirmede 
bu en düşük maliyetli mallar yetersiz kalabilir. Onun için 
denetçi tutumluluk üzerine rapor düzenlerken amaçları 
gerçekleştirmede kurum etkinliğini göz önünde 
bulundurmalıdır.  

Tutumlu olmayan uygulamalara bazı örnekler vermek 
gerekirse bunları şu şekilde sıralayabiliriz117: 

1) Gereğinden fazla yöntemin kullanılması, 
2) Gereğinden fazla çaba harcanması, 
3) Amaca hizmet etmeyen işlerin yapılması, 
4) Eski teçhizatların kullanılması, 
5) kalite kontrol denetimi yapılmaması. 
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G. Performans Denetiminin Ölçülmesi-Performans 
Denetimi Süreci  

Kurumlarda sorumluluğun başarılması ve etkin 
performans değerlendirilmesi, kurumun başarısını 
göstermektedir. Bunu yapmak için performansın ölçülebilir 
olması temel noktadır. Performans ölçümü düşüncesi özel ve 
kamu bütün organizasyonlarda önemlidir. Özel sektörde bu 
genellikle fazla karmaşık değildir. Çünkü kârlılık ölçülebilir 
bir kriterdir; kâr elde etmek veya daha az kayba neden olmak 
uygun bir performans göstergesidir118. 

Performans ölçümünde amaç bilgi sağlamaktır119. 
Kurumlarda bilgi alma konusunda, hizmet ve malların üretimi 
için kurumlara aktarılan paraların nasıl harcandığı ya da 
mevcut usullere göre harcanıp harcanmadığı önemli bir 
sorundur. Çünkü bu kaynaklar vergi mükelleflerinin verdiği 
vergilerle finanse edilmektedir. Ayrıca kamu yöneticilerinin, 
kamu çalışanlarının ve kamu kurumlarının performanslarının 
ölçülmesi açısından da kaynakların nasıl harcanıp 
harcanmadığı önemli bir noktadır. Diğer taraftan kaynakların 
istenilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığı sağlanan 
hizmetler açısından değerlendirilip ölçülebilir. Diğer bir 
ifadeyle performans değerlendirilmesinde, girdiler ile çıktılar 
arasındaki verimlilik ilişkisi önemli bir sorun olmakla birlikte 
aynı zamanda kesintisiz devam eden bir süreçtir. Yani bir daire 
gibi nerede başladığı ve nerede bittiği tam olarak belli 
olmayan, fakat daha çok süreklilik arz eden bir faaliyettir120. 

Performans seviyesinin belirlenebilmesi için, 
gerçekleştirilen etkinliğin sonucunun bir şekilde 
değerlendirilmesi lazımdır. Değerlendirmeye esas alınan 
ölçünün anlaşılabilir, anlatılabilir, açık ve objektif olması 
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gerekmektedir. İşe yarayan değerler, ölçüm işlemi sonucunda 
belirlenir ve bu değerlerin her biri bir performans 
göstergesidir. Örneğin; iyi-kötü, başarılı-başarısız, birinci-
onuncu gibi121. Diğer bir deyişle, performans değerleme 
aşamasında değerlendirilenlere değil, bir nevi 
değerlendirmelerin başarıyla yapılıp yapılmadığına 
bakılmaktadır. Performans hedeflerinin gerçekleşip 
gerçekleşmediği veya ne kadar gerçekleştiğine ilişkin duruma 
dayalı bir değerlendirmenin yapılması söz konusudur122. 

Ölçümlerle elde edilen değerlerle olaylar zaman içinde, 
ortak özelliklere göre kendi içlerinde ve birbirleriyle 
karşılaştırılabilirler. Bu karşılaştırmalarda istatistikçi 
yöntemler kullanılarak yeni bilgi ve yorumlara ulaşmak 
mümkündür. Ölçümlerin niteliği ve içeriği ölçümlerin önemine 
ve istenilen bilgilerin çeşitliliğine, doğruluğuna ve 
güvenilirliğine göre değişebilmektedir123. Mesela belediyede 
yürütülen eylemlerin ve gerçekleştirilen çalışmaların ne derece 
başarılı sayılacakları önemli bir konudur. Bu konuda belediye, 
değişik birimlerde performans ölçümünü sağlayacak ölçüm ve 
değerlendirme sistemini kurmalıdır. Performans kriterlerinin 
açık olarak gösterildiğinden emin olunmalıdır. Performans 
kriterleri ile ilgili olarak belediye bazı hedefler belirlemelidir. 
Ayrıca varolan performans ile hedeflenen performans 
arasındaki farkları analiz ederek hedeflere yaklaşabilmek için 
gerekli önlemleri almalıdır. Sorunlu olan alanlar iyileştirilecek 
alanlar listesine eklenmeli ve öncelikli olanlar acilen 
çözülmelidir124. 

                                                 
121  Songur, s. 1.  
122  Bilgin, Performans Yönetimi, s. 31. 
123  Songur, s. 35. 
124  Öztemel, Ercan, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi, Değişim, 

Adapazarı 2001, s. 95. 
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Kamu sektöründe olsun, özel sektörde olsun, performans 
ölçülmesi aralıksız devam eden ve dönüşüm içinde olan bir 
süreçtir. Bu süreçte birinci aşama şudur; yöneticiler yapılacak 
işin bütün yönlerini belirlemelidir ve bu yönlerin örgütün 
hedefleriyle nasıl ilgili olduğunu açıklığa kavuşturmalıdır. 
Yani hizmet için yapılması gerekenler belirlenmelidir. İkinci 
aşamada; yöneticiler beklentilerin oluşturulmasını 
gerçekleştirir ve yapılması gereken görevlerin ve hizmetlerin 
ne kadar iyi yapılması gerektiğini ortaya koyarlar. Üçüncü 
aşamada; yöneticiler çalışanların performansının 
izlenmelidirler. Bu aşamada ilgili yönetici, altında 
çalışanlarının, sürekli olarak kusurlarını bulmak değil, iş veya 
görev yaparken onları yönlendirerek ve yaptıkları olumlu 
hareketleri izleyerek belli bir süre sonra yapacağı resmi 
değerlendirmeyi hazırlar. Daha sonra yönetici işi yapma ile 
ilgili (performans) sorunların nasıl düzeltileceği konusunda 
çalışanlara belli önerilerle belli davranış biçimlerini anlatır. 
Dolayısıyla çalışanların performansını izleyen bir yönetici aynı 
zamanda bir takım antrenörü gibi en iyi sonucu alacak davranış 
biçimine ulaşıncaya ve performansı istenilen düzeye 
getirinceye kadar uğraşır. Dördüncü aşama ise; resmi 
değerlendirme ve denetlemenin yapılmasıdır. Performans 
ölçümün bu aşamasında yöneticiler, bireysel performans 
değerlendirmelerini kaydedilmiş ve belirtilen notlardan 
yaparlar125. Yukarıda açıklanan hedeflerde olduğu gibi, 
performans ölçütlerinin de ölçülebilir değerler olarak 
belirlenmesi lazımdır. 

Performans ölçümünde diğer bir yöntem de, müşteri 
memnuniyetindeki değişiklikleri ölçmektir. Bunun en kolay 
yolu müşteri şikâyetlerini değerlendirmektir. Bir diğer yöntem 
ise, tüketici hizmetlerine önem vermektir. Hem çalışanlar hem 
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de yöneticiler için performansın kolay anlaşılabilir, basit ve 
açık şekilde ifade edilmiş ve anlamlı olması gerekir. Bunun 
yanı sıra, kurumsal amaçların açık olması, performansın bir 
kriter olarak kabul edilmesi olması gereken şartlardır. Önceki 
yöntemler ile kolay karşılaştırma yapabilmek için, uygun 
geçmiş verilere de sahip olmak gereklidir126.  

 Diğer taraftan hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek için 
hizmet kalitesinin performansının ölçülmesi ve geliştirilecek 
noktalar bulunarak daha yüksek kaliteye ulaşılmaya 
çalışıldığının gösterilmesi gerekmektedir127. Performans 
denetiminin temel fonksiyonu performansın ölçülmesi, 
değerlendirmeler yapılması ve performans konusunda gerekli 
düzenlemelerin yapılabilmesi için denetim sağlanmasıdır. 
Kısacası yapılan denetim plânlarla belirlenen sınırlar içinde, 
sistemi hedeflenen performans seviyesine ulaştırmanın 
araçlarından birisidir. Beklenen performans sistemlerinde 
amaçları gerçekleştirmek için gereken veriler çıktılardır. Eğer 
doğru çıktılar belirlenmişse bunların kontrolünden elde 
edilecek sonuçlar kurumun performans kriterini oluşturur. 
Yani performans denetimi, kurumdaki tüm davranışları 
önceden belirlenmiş hedef ve amaçlara yönelik plânlar 
çerçevesinde yönlendiren bir süreç olarak tanımlanabilir. 
Kurumun performans denetiminde kontrol görevi, farklı bir 
anlayışla ilerleme kaydeder. Burada kontrol “ne yapıldı, ne 
yapılmadı” yerine “ne yapılmaya çalışılıyor, niçin yapılıyor, ne 
kadar iyi yapılıyor” ve bir adım daha atılarak “başka ne 
yapılmalı ve ne kadar iyi yapılmalı” soruları esas alınarak 
gerçekleştirilmektedir. Kontrolün temel görevi yönetime 
performans geliştirici imkânları göstermek ve sorunların 
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çözümüne yardımcı olmaktır. Bu nedenle yönetime performans 
ölçümleri ile ilgili çok yönlü bilgi verilmek durumundadır128.  

Burada önemli olan belirlenen ölçütlerin şu şekilde 
olması gerekir129: 

1)  Kurumun gelişmesine katkısının olması, 
2) Sürekli iyileştirme gerektirecek alanları göstermesi, 
3) Kurum içinde işlerin beklenen veya arzu edilen 

şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini göstermesi, 
4) Yöneticilere karar vermede kolaylık sağlaması, 
5) Stratejik hedefler tarafından desteklenmesinin 

sağlanmasıdır. 
Kurum içinde, üretim, zaman ve maliyet gibi unsurları 

içine alarak kullanılan yöntemlerinin temel hedefleri arasında, 
kaliteyi geliştirmek, zaman tasarrufu sağlamak, verimlilik ve 
kârlılığı artırmak, kaynakları etkin kullanmak ve maliyeti 
düşürmek sayılabilir130. Yukarıdaki ilkelerin ışığında 
kurumların mali, teknik, hizmet kalitesi, verimlilik, bütçe ve 
plânlar, kaynakların kullanımı ile ilgili birçok konu 
belirledikleri performans ölçütleri sürekli izlenerek kurumdaki 
hizmet kalitesinin iyileşmektedir. Performans ölçütleri 
belirlendikten sonra onların ölçülmesi için gerekli yöntem ve 
metotlar belirlenir. Performans ölçütlerinin hangi periyotlarda 
ölçüleceği de yine karara bağlanır. Bazı ölçütler aylık, bazıları 
iki aylık, bazıları yıllık, bazıları ise günlük olabilir. Bazı 
durumlarda boyutların ölçülmesi, bazı durumlarda bir formül 
kullanılması ve bazı durumlarda ise sayının sayılması gibi 
değişik yöntemler olabilir. Mesela, dökülen asfalt miktarı her 
ay (aylık) dökülen asfalt yüzölçümü (m²) olarak ölçülebilir. 
Toplanan çöp miktarı kamyon sayısı olarak (haftalık veya 
aylık) ölçülebilir. Performans sisteminde çok şeyi ölçmek 
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önemli değildir. Önemli olan kurumun ve yönetimin gerçek 
performansını gösterecek verileri bulmak, onları toplamak ve 
ölçütleri onlar üzerine oturtmaktır. Yani veri toplamak önemli 
değildir. Gerekli verileri toplamak önemlidir131. 

Performans ölçümünün yapılıp yapılmamasını veya nasıl 
yapılacağı belirlenirken, kamu görevlileri bu ölçümleri hangi 
amaçlarla kullanacaklarını da düşünmelidirler. Çünkü 
performans ölçümü önemli maliyet ve çabayı gerektirir. Uygun 
performans standartları geliştirmek, bu bilgileri işlemek, 
değerlendirmek, ölçüm raporlarını hazırlayıp ilgili birimlere 
göndermek bu maliyeti arttırıcı hususlardır132.  

Kamu kurumlarında etkililiğin ölçülmesinde ortaya çıkan 
diğer bir zorluk ise kurumlarda faaliyet gösteren örgütlerin 
tanımlanmış bir mal ve hizmet sunmamalarıdır. Örneğin, bir 
otomobil fabrikasının ne ürettiği açıktır. Ama bir üniversitenin 
veya belediyenin ne veya neler ürettiği tam olarak açık 
değildir: Konferans ve seminerler mi, araştırmalar mı? Bu 
noktada üretilen mal ve hizmetin açık bir tanımlamasının 
yapılamaması, beraberinde bu hizmeti sunan veya malı üreten 
kurumun etkililiğinin ölçülmesini de zorlaştırmaktadır. 
Üzerinde durulması gereken bir nokta da, özel sektörün hizmet 
veya mal sunduğu müşterilerin tanımlanmasının açıkça 
yapılabilmesine karşın, kamu kurumlarında böyle bir 
imkânının olmamasıdır. Örneğin, bir belediyenin park 
hizmetinden veya devletin sağlık hizmetinden kimlerin 
yararlandığı belirli değildir133. 

Kamu çalışanları, ölçüm ve rapor işlerini yaptırmadan 
önce bunu ne amaçla kullanacaklarına karar vermelidirler. Bu 
yolla en yararlı yöntemin ne olacağını da belirleyebilirler. 
Genellikle çalışanlar, performans verilerinin kullanılmasında 

                                                 
131    Öztemel, s. 285. 
132  Songur, s. 12. 
133  Kılavuz, s. 162. 



 44 

bilgilendirilmelidir ayrıca bunlara teknik yardım 
sunulmalıdır134. 

Performans ölçümünün yapılıp yapılmayacağı veya nasıl 
yapılacağı düşünülürken, kamu kurumlarında performans 
ölçümlerinin hangi amaçla kullanılacağı sorusunun da cevabı 
düşünülmelidir. Çünkü performans ölçümü önemli sayılacak 
kadar maliyet ve çaba gerektirir. Uygun performans 
standartları geliştirmek, veri toplamak, bu bilgileri işlemek, 
analiz etmek ve toplanan bilgiyi hazırlanan standartlar içerisine 
yerleştirmek, ölçüm raporlarını hazırlayıp ilgili yerlere 
göndermek ve bu raporları okuyup yorumlamak gibi aşamalar 
bir maliyet gerektirmektedir. Her ne kadar bilgi işleme, analiz, 
uygun standartlara yerleştirme ve bilgi üretme basamakları için 
bilgisayar yazılımları ve donanımları ile yapılabilir olsa da, bu 
yazılım ve donanım için de danışman, eğitim ve lisans hakları 
gibi diğer harcamalar gerekecektir135. 

Gerek kurumsal hedeflerin, gerekse insan kaynaklarına 
ilişkin bireysel hedeflerin belirlenmesinde sayılabilir hedefler 
olmasını sağlamak gerekmektedir. Bunun yapılması ise, kamu 
yararı ilkesinin egemen olduğu geleneksel kamu yönetimi 
anlayışına ters düşmektedir. Ancak, kamu yararı ve kamu 
hizmeti olduğu için sayılabilir hedefler koymaktan kaçınmak, 
performans ölçütlerini de olumsuz etkileyeceği için performans 
hedeflerini ilkece ve olabildiğince sayılabilir nitelikte 
belirlemek gerekir. Ölçülebilir performans ölçütleri ilkesi, 
sayılabilir performans hedefleri doğrultusunda, ölçülebilir 
performans ölçütleri getirilmesidir. Böylece, yönetimin söz 
konusu hedeflere ilişkin olarak performans konumu 
belirlenebilmektedir. Performans hedefleri belirlemek ne kadar 
zor ise, ölçülebilir performans ölçütleri getirmek de o kadar 
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zordur. Ancak, bu zorluğu sayılabilir performans hedefleri 
ilkesine göre hareket ederek aşan bir yönetimin, her aşamadaki 
performansın ortaya çıkarılmasında da başarılı olması 
mümkündür136. 

1. Bireysel Performans Ölçümü ve Değerlendirmesi 
Çalışan insanın kendisinden beklenen ya da istenen 

performansa uygun davranış gösterebilmesi için, öncelikle işin 
gerektirdiği özelliklere sahip olması gerekir. Yani çalışan 
kişinin performans yeteneğinin verilen görevi gerçekleştirmeye 
uygun olması gerekir. Ancak çalışan insan, kendisine verilen 
görevi, istenen miktar, kalite ve sürede gerçekleştirebilmesi 
için, performans yeteneğinin yanı sıra hem fizyolojik ve hem 
de psikolojik olarak performansa hazır olmalıdır. Performansa 
hazır olma durumunda gerek iş ortamındaki ve gerekse dış 
ortamdaki fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler 
etkili olmaktadır137.  

İlk olarak her yönetici başında bulunduğu kurumun genel 
amaç ve hedefleriyle bağlantılı ve uyumlu olarak hareket 
etmelidir. Yönetici daha sonra işin hedeflerini çalışanlara 
aktarmalı ve onlarla paylaşmalıdır. Böylelikle çalışanların, 
kurum içinde ve dışında hem yöneticiyle hem de arkadaşlarıyla 
ilişkileri açısından bu hedefleri görmeleri sağlanmış olur. 
Ayrıca kurumun genel hedeflerine katkı sağlayan çalışanlara 
da teşvik yapılmalıdır. Bu durum, çalışanların daha fazla 
sorumluluk almasını, sonuca ulaşmada katkısının olacağı 
düşüncesini ayrıca işe daha fazla sahip çıkmasını, 
sağlayacaktır. Yönetici bu aşamada yapılacak işin belirli 
standartlarını ve içeriklerini çalışanların katılımıyla belirlerken 
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ve onların işi daha iyi başarmaları için her türlü yönlendirmeyi 
ve teşviki yapmalıdır138.  

İyi bir yönetim sistemi; objektif, tutarlı, sürekli ve adil 
bir performans değerleme sistemine sahip olmakla 
mümkündür. Bu özelliklere sahip bir performans sisteminin 
kurulmasında birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır. Çünkü 
çalışanların performansı değerlendirilirken belirlenen 
hedeflerin yanında;  çalışanların gayretleri, davranışları gibi 
önemli hususlar da vardır. Önceleri performans değerleme 
yöntemlerinde çalışanlar sadece amirleri tarafından 
değerlendirilmektedir. Özellikle amirin değer yargıları, 
yetenek sınırlamaları işin içine girmekte ve değerlendirmenin 
güvenilirliği gölgelenebilmektedir. Bu sebeple iyi bir 
performans değerleme sistemi kurabilmek için insandan 
kaynaklanan durumların objektif olarak değerlendirilmesi ve 
denetimin güvenilirliğini sınırlayan unsurların en aza 
indirilmesi gerekmektedir139. 

Bireysel performans değerlendirmesi çalışanların 
bireysel başarılarını ve belirli bir zaman diliminde 
davranışlarını değerlendiren ve bu davranışları ölçen bir 
süreçtir. Performans değerlendirmesi; çalışanların ve birimlerin 
çalışmalarını değerlendirmek için oluşturulan bir ölçüm 
modelidir. Performans değerlendirmesi doğrudan insan 
kaynakları ile ilişkilidir. Değerlendirme süreci sonunda, 
çalışanların geçmişteki performanslarına ilişkin sonuçlar elde 
edilir. Bu sonuçlar, çalışanların performanslarının belirlenmiş 
standartlara uygunluğunu ölçmede ve çalışanların hedefleri ile 
işletmenin uyumunun sağlanmasında yardımcı olur140. 
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Performans anlayışı kurumun sistemine aktarıldığında, 
bireysel performansın belirlenmesi, ölçülmesi ve tarafların 
bilgilendirilmesi yoluyla kurumun hedeflerinin bir arada 
geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkar. Ancak, performansı 
izlenen çalışanların işteki başarıları, diğer özelliklerinden daha 
da önemlidir. Çalışanların yetki görev ve sorumluluklarını 
ilgilendiren diğer olması gereken özellikleri, bireysel 
performanslarını değerlendirmedeki ölçütler olmalıdır141. Oysa 
performans yönetiminde bireylerin kurum içindeki mutluluğu 
önemlidir. Bu nedenle, performans değerlendirmenin objektif 
ve ölçülebilir nitelikte olması gerekmektedir.  

2. Örgütsel Performans Ölçüm ve Değerlendirmesi 
Etkili bir denetimin yapılabilmesi için denetim 

standartlarının belirlenmesi, örgütsel performansın ölçülmesi, 
ölçümler ile yapılan denetimin karşılaştırılması gerekir. 
Denetim süreciyle çok geniş bir örgütsel alan imkanı vardır. 
Ölçülecek alana bağlı olarak birtakım zorluklarla karşılaşma 
olasılığı da meydana gelecektir. Örneğin bir işçinin veya işçi 
grubunun performansını ölçmek, sınav yaparak bir öğrencinin 
başarısını ölçmekten daha zordur142. 

Örgütsel performans, kaynakların ekonomik şekilde 
kullanımıyla, verimli, etkin ve tutumlu unsurları dikkate 
alınarak yapılır. Ayrıca müşteri memnuniyeti açısından da bir 
kamu kurumunun performansı da ölçülebilir. Özellikle 
hizmetin sunulduğu bölgelerde gerçekleştirilecek anketlerle 
vatandaşın hizmetlerden memnuniyeti ölçülebilir. Buradaki 
ankette; vatandaşlara kurum adına hizmet sunan çalışanın 
davranışı, hizmetin kalitesi, ortamın temizliği gibi konular 
sorulabilir143. 
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Her zaman sunulan hizmette elde edilen verimlilik 
ekonomik anlam ifade etmeyebilir. Hatta verimlilik (en az 
girdi ile en fazla çıktının elde edilmesi) sadece ekonomik 
anlamda uygulanırsa çoğu kurum için yararlı da olmaz. Çünkü 
birçok kamu kurumu ekonomik faaliyetler dışında hizmet 
üretmektedirler. Örneğin adalet kuruluşları, sosyal hizmet 
kurumları ve benzeri kuruluşlar hiçbir ekonomik yönü 
olmayan faaliyetler gerçekleştirirler. Dolayısıyla buralarda 
verimliliğin sağlanması ve performansın ölçülmesi farklı 
nitelikler gerektirir. Bazı hizmetlerin alternatifi olmasına 
karşılık yukarıda sayıldığı gibi birçok hizmetin alternatifi 
yoktur. Alternatifsiz sunulan kamu hizmetlerinin başarısının 
değerlendirilmesi, performansının ölçülmesi ve sonuçta verimli 
olup olmadığına karar verilmesi zor olacaktır144. 

Etkili bir denetimin sağlanabilmesi için yöneticilerin, 
kurumun niteliğine uygun denetim standartlarının belirlenmesi 
gerekir. Örneğin herhangi kurumdaki bir memurun örgütsel 
performansı ile aynı kurumdaki bir daire başkanının 
performansı aynı standartlar ve özellikler içinde 
değerlendirilmemelidir145. Bu noktada kurumun sunduğu 
hizmete ve yapılan işe göre performans ölçüm tekniği de 
değişebilir. Bazı işler takım halinde çalışmayı gerektirirken 
bazıları bireysel olarak yapılmaktadır. Bu durum, farklı 
davranış biçimlerinin performans değerlendirilme sürecinde 
kullanılmasını gerektirir. Bu anlamada kurumlar örgütsel 
performans ölçümünü objektif olarak gerçekleştirebilmek için, 
kaynakların ekonomik kullanımını, hizmet dağıtım durumunu, 
hizmetlerin verimliliğini, etkinliğini ve müşteri memnuniyetini 
dikkate almalıdırlar146.  

                                                 
144  Çevik, Verimlilik, s. 69. 
145  Ergun, s. 120. 
146  Çevik, Verimlilik, s. 77. 
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H. Performans Denetimi ve Stratejik Plânlama 
Performans denetiminde en önemli plan, stratejik 

plandır. Performans denetiminde planlama önemli bir rol 
oynar. Stratejik planlamanın da aynı şekilde performans 
planlaması ve performans geliştirilmesi sürecinde önemli bir 
rolü vardır. Performansın ölçülmesi ve denetiminin 
gerçekleşmesi stratejik planlamaya önemli ölçüde bağımlılık 
gösterir147. Stratejik plân ve performans plânlaması birlikte ele 
alınmış ve birbirini tamamlayacak şekilde birbirlerine sıkı sıkı 
bağlanmıştır. Yani stratejik plânlama ancak performans 
plânlaması ve yönetimi ile birlikte bir anlam ifade 
etmektedir148. Stratejik plânlama, kurumların temel yönetim 
işlevleri arasında denge kuran, performansı geliştiren ve 
değişiklikler öngören uzun verimli kararlar almak, plân 
yapmak demektir. Böylece, stratejik plânlamayla diğer plânlara 
temel oluşturulmaktadır149.  

Stratejik planlamanın en önemli özelliği tüm kurumu 
içine alan genel ve bağlayıcı bir çerçeve oluşturmasıdır. 
Stratejik planlar bu özelliği ile daha alt seviyelerde hazırlanan 
planlara temel oluştururlar. Performans değerlendirilmesi ile 
bu anlamda tüm planların stratejik planlarla uyumlu olarak 
hazırlanması gerekmektedir. Çünkü planların birbirleriyle olan 
bu uyumu, planların daha tutarlı daha sağlam ve daha etkili 
olmasını sağlar. Aksi halde hazırlanan planlar kurumlarda 
karışıklığa ve dolayısıyla performans düşüklüğüne neden 
olabilir150. 

Strateji genel anlamda, belirlenen hedef ve amaçların 
geleceğe yönelik olarak incelenmesi ile iç ve dış etkenlerde 
meydana gelebilecek değişimler göz önüne alınarak yapılan bir 

                                                 
147  Songur, s. 26. 
148  Tamer, s. 5. 
149  Bilgin, Performans Yönetimi, s. 28. 
150  Songur, s. 27. 
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çalışmadır. Stratejik planlar ise, örgütün tüm birimlerine 
yönelik bütçenin hazırlanmasına yön veren, üretim, pazarlama 
gibi temel yönetim birimleri arasında denge kuran uzun 
dönemli planlardır. Bu planlarda; hizmet ortamı, müşteriler, 
teknoloji kaynakları, pazarlama, personel, amaç ve görevler 
gibi konulara yer verilir151. Dolayısıyla bu planlarda, 
hedeflenen amaçlarla sahip olunan kaynakların birbirine 
denkliği önemlidir. Bu aşamada dikkat edilip en önemli şekilde 
değerlendirilecek husus, kurumun elindeki personeli ve mali 
durumudur. Aynı zaman da bu durumda en iyi yöntem, 
kurumun kendine eleştirel bir açıdan bakmasıdır. Ancak bu 
özellikle kamu kurumlarında çok da kolay olamayan bir 
durumdur152. 

Stratejik plân konusunda birçok kanunda yasal 
düzenleme getirilmiştir. Bunlardan; 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu153, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu ile nüfusu 50.000’in üzerinde olan 
belediyeler, tüm il özel idareleri ve 5018 sayılı Kanuna ekli 1, 
2 ve 4 notu cetvellerde yer alan tüm kamu idarelerine stratejik 
plânlama yükümlülüğü getirilmiştir154. İçişleri Bakanlığı’nın 
2005/36 sayılı Genelgesi ile belediye stratejik plânlarının 
belediyeler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde (ilk 
stratejik plânın ise bir yıl içinde), performans plânlarının da 
ilgili olduğu yılbaşından önce hazırlanması ve bunların 
bütçeye esas teşkil etmesi gerektiği, bununla birlikte, o tarihe 

                                                 
151  Songur, s. 27. 
152  Çevik, Stratejik Yönetim, s. 318. 
153 Bundan sonra bu kanunun adı metin içerisinde “5018 sayılı Kanun” diye 

anılacaktır. 
154  Tamer, Mustafa, Belediyelerde Stratejik Plânlama Yapımının Son Günü 

Olan 13 Temmuz 2006 Tarihi Ertelenmelidir, YYVD, c. 11, Haziran 2006, 
sy. 6, s. 4. 
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kadar 5018 sayılı Kanun gereğince DPT Müsteşarlığınca 
seçilecek belediyelerde stratejik plânların hazırlanacağı 
bildirilmişti. Ancak, 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
geçici dördüncü maddesinde, ilgili belediyelerde stratejik plan, 
“...Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde 
hazırlanır” hükmüne yer verilmiştir. Uygulama bu hüküm 
doğrultusunda yürütülmekte olup buna göre belediyelerde ilk 
stratejik plan 13 Temmuz 2006 tarihine kadar hazırlamalıdır. 

Performans denetimi iyi bir performans seviyesine ulaşabilmek 
için idarenin, stratejik planlamasını içine alan geniş bir anlayış 
geliştirir. Performans denetimi son zamanlarda giderek 
yaygınlaşan bir kavram olup, kurumların planlama ve denetim 
faaliyetlerinin daha geniş alanlarda uygulanmasına yönelik 
gelişmiş bir yönetim anlayışı ortaya koyar. Performansın bu 
anlayışı, stratejilerin, politika ve taktik planlarının doğru olarak 
hazırlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yapılan planlarla 
uygulamaların uyumunun izlenmesi ve elde edilen bilgilerin 
etkili yöntemlerle ve çalışanlara aktarılması için ortam 
sağlar155. 

Performans denetiminde en temel özelliklerden birisi, 
performans stratejilerini ve hedeflerini belirlemektir. Kurumun 
stratejileri ve hedefleri doğrultusunda performans hedefleri 
belirlenir. Örneğin belediyeler performanslarına yönelik şu 
stratejileri belirleyebilirler156: 

1) Belediyede performans sürekli ölçülecek ve bu 
anlamda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 

2) Hizmet üretim zamanları azaltılacak ve hizmetlerin 
bütün belde halkına duyurulmasına özen gösterilecektir.  

3) Belde içerisinde her sokak asfaltlanacaktır. 

                                                 
155  Songur, s. 25. 
156  Öztemel, s. 285. 
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4) Belde sakinlerinin şikâyetlerini kolaylıkla belediyeye 
ulaştırmaları sağlanacaktır.  

5) Üretilen hizmetler hakkında sürekli bilgilendirme 
yapılacaktır. 

6) Belediye hizmetlerinin sayısını artırmak için sürekli 
yeni kaynakların aranmasına özen gösterilecektir. 

Kurumların bu strateji anlayışında sadece çalışanların 
kişisel performanslarını ölçmek içinde bulundukları örgütün 
toplam performansını ortaya koymayacaktır. Dolayısıyla 
burada yapılması gereken kişisel performans yanında örgütsel 
performansın ölçülmesidir. Bir bütün halinde bu değerlendirme 
tam bir performans ölçümünün ve denetiminin uygulanmasını 
gerektirir157. Stratejik planların bu anlamda 
değerlendirilmesinde ise uzun vadeli planlar önemlidir. Bu tür 
planlar genellikle beş yıl ve daha uzun vadelidirler. Burada 
stratejik planlar geleceğin kararları ile değil mevcut kararların 
gelecekteki durumu ile ilgilenmektedirler. Stratejik planlarda 
asıl konu gelecekte ne olacağı değil, gelecekte yapılmak 
istenenlerin gerçekleşebilmesi için plan yapmaktır. Stratejik 
planlama ile ilgili bir son özellik ise kurumlara risk alma ve 
teşebbüs yeteneklerini artırmak imkânı sağlamasıdır158. 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında baktığımız zaman 
belediyelerin bütçelerinin; kalkınma plânına, yıllık 
programlara, kurumun stratejik plân ve performans hedeflerine 
uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Stratejik plân ve 
buna uygun olarak hazırlanacak yıllık performans plânı 
belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil edeceğinden, 
bütçenin bu ilkeler çerçevesinde olması gerekecektir159. 

                                                 
157  Çevik, s. 159. 
158  Songur, s. 28. 
159  Tamer, Mustafa, Belediyelerde Performans Yönetimi, YYVD, c. 10. 

Aralık 2005, sy. 12, s. 41. 
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II. BELEDİYELERDE PERFORMANS DENETİMİ 
A. Genel Olarak 
Yerel hizmetlerin merkezden plânlanması, yerel halkın 

ihtiyaç ve önceliklerinin belirlenmemesi, halkın istekleri 
doğrultusunda etkili bir plânlama yapılmaması, karar verme ve 
uygulamada gecikme, duyarsızlık gibi nedenler verimliliği ve 
etkinliği olumsuz etkileyen sorunlara neden olmaktadır160. Bu 
bağlamda belediyeler için etkili bir denetim gerekecektir161. 
Yasama, yürütme ve yargı denetimi, diğer tüm kamu 
kuruluşlarında olduğu gibi belediyeler üzerinde de; yasama 
organı adına Sayıştay tarafından, yürütme organı adına 
merkezi idarenin birimlerinde yer alan teftiş kurulları 
tarafından, yargı adına ise bağımsız mahkemeler tarafından 
yerine getirilmektedir. Bu üç denetim yolunun dışında bir 
dördüncüsü olarak sayılan kamuoyunun denetimi, devletin 
diğer kurumlarında olduğu gibi, belediyelerde de olumlu ve 
etkin bir biçimde yerine getirilememektedir162. 

Temel amaç, mevcut sorunları çözerek, çağdaş 
yönetimin gereği olan verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun 
sağlanması olmaktadır. Bu doğrultuda kamu kurumları ile ilgili 
önemli çalışmalar yapılmalı ve kamu hizmetini çok daha iyi 
koşullarda yerine getirebilmeleri için çaba harcanmalıdır. Bu 
anlamada belediyeler, belli kamu hizmetlerini, en düşük 
düzeyde halka sunan bir kurum olarak görülür163.  

Belediyeler, üstlendikleri kamu hizmetlerinin 
yürütülmesinde merkezî yönetime göre verimlilik ve etkinliliği 
daha üst seviyede gerçekleştirebilen kuruluşlar olarak 
değerlendirilmektedir. Belediyeler, topluluğun ihtiyaçlarının 
karşılanması için verimli, etkin ve yerel ihtiyaçlara uygun 

                                                 
160  Doğan, s. 16. 
161  Öztürk (Yunus Emre), s. 164. 
162  Doğan, s. 61. 
163  Aykaç – Özer, s. 5. 
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kararların alınmasını ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 
sağlayarak düzeyde olmalıdır. Belediyeler, toplumun 
ihtiyaçlarına daha uygun, esnek, ılımlı ve halka daha dönük 
hizmet sunmak durumundadır164. İnsanların gereksinimlerinin 
karşılanması da performans değerlendirilmesi açısından önemli 
bir boyuta sahiptir. Bu boyut insan kaynaklarının nasıl 
değerlendirileceğini ve ölçüleceğini gösterir. İnsanlar da bu 
boyutla birlikte belediyeleri daha kolay izleyebilmektedir. Elde 
edilen sonuçlar verimlilik, rekabet edebilme, istihdam, yeterli 
hizmetin verilmesi, yurttaş memnuniyetinin sağlanması gibi 
alanların hepsinde kullanılmaktadır. Çünkü müşteriyi 
belirlemek belediyeler için zor olabilir. Özel sektöre oranla 
kamu sektöründe daha verimsiz bir yönetim 
gerçekleştirilmekte ve kaynaklar israf edilebilmektedir. 
Kamusal kaynakların geldiği yer toplumdur çünkü kaynaklar 
halkın ödediği vergilerden meydana gelmektedir. Yani kamu 
görevlileri kendilerine ait kazandıkları kaynakları 
kullanmamakta tam aksine halktan toplanan vergiler ve benzeri 
gelirleri toplum adına kullanmaktadırlar165. 

 Belediyelerin, karşı karşıya bulundukları kaynak 
sorununu aşabilmek ya da en azından mali sıkıntılarını 
hafifletebilmek için özellikle bazı yöntemlere ihtiyaç vardır. 
Bu durumda belediyelerde kaynak açığını kapatmanın başlıca 
üç yöntemi vardır166: 

1) Hizmetlerde verimliliği ve etkinliği arttırmak, 
2) Harcamaların kapsamını daraltmak ve kaynakları 

rasyonel olarak kullanmak, 
3) Gelirleri arttırmak, yani var olan kaynaklarını daha  

verimli ve etkin bir biçimde kullanmak ve yeni gelir kaynakları 
bulmak. 

                                                 
164  Ökmen, s. 102. 
165  Çevik, Verimlilik, s. 68. 
166  Çevik, Verimlilik, s. 68. 
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Belediyelerde ki kaynak açığının kapatılmasındaki bu 
yöntemlerin uygulamada yansıması farlı farklı olacaktır.  
Örneğin bir mahalli idare birimi olan belediyeler, 
kaynaklarına, yapılarına, çalışanlarına, büyüklüklerine ve 
mekândaki konumlarına göre farklılaşma gösterir. Bu 
farklılaşma yalnız belediyenin iç işleyişine yansımamakta 
belediyeler arası ilişkilere de yansımaktadır167. Bu yansıma 
neticesinde denetim ve uygulanacak yöntemler olan şekliyle 
değil olması gereken şekliyle yapılmalıdır. Belediyelerin 
hepsinde çalışanlarının hesaba çekilebilirlikleri ve 
performanslarının ölçülerek verimli olup olmadıklarının 
denetimi ve tespiti kaynak çözümü için ayrıca önem 
kazanmaktadır168. 

Belediyenin genelini ilgilendiren performans ölçütleri 
için şu örnekler verilebilir169:  

1) İç ve dış denetimlerde uygunsuzluk sayısı, 
2) Üretilen hizmet sayısı, 
3) Yatırımları gerçekleştirme oranı, 
4) Müşteri şikayeti çözüm oranı, 
5) Elde edilen mali kaynakların tutarı, 
6) Hizmetin birim maliyeti, 
7) Özelleştirme gelirlerindeki artış oranı, 
8) Belediyenin toplam sigorta gideri, 
9) Belediyenin öz gelirlerinin toplam gelirlere oranı. 
Ancak belediyelerin bünyelerinde gerektiğinden fazla 

personel bulundurur duruma gelmeleri, belediyenin 
kaynaklarında bir başka sıkıntıya daha neden olacaktır. 
Dolayısıyla bütçelerindeki giderlerin yüksek olması; bu 
belediyelerin personel giderlerini karşılayabilmede 

                                                 
167  Ortaylı, İlber – İlhan, Tekeli, Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi 1, 

Belediyecilik Araştırma Projesi, Ankara 1978, s. 241. 
168  Çevik, Verimlilik, s. 68. 
169  Öztemel, s. 171. 
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zorlanmalarına neden olmaktadır. Bu durumun doğal sonucu 
olarak da, yerel halkın beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
yatırımların ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesinde güçlükler 
ortaya çıkmaktadır170.  

 Bundan dolayı belediyelerde öncelikli olarak denetim 
daha da etkili ve sürekli bir duruma getirilmelidir. Belediyeler 
kendilerine en uygun ve en etkili bir performans yönetimi 
oluşturmak durumundadırlar. Yapılan işin ve çalışanların 
performansının ölçülmesi hizmette kaliteyi ve verimliliği 
beraberinde getirmektedir. Belediyeler de buna ayak 
uydurmak, hatta öncü olmak zorundadırlar. Çünkü belediyeler 
halka en yakın olan ve yerel ihtiyaçları tam olarak yerinde 
tespit edebilen kurumlardır. Neticede, belediyelerin ürettiği 
mal ve hizmetlerin verimliliği, etkinliği ve kalitesi vatandaş ve 
kamu için önem arz etmektedir. Belediyelerin vatandaşa karşı 
olan yükümlülükleri onun yüksek performansta hizmet 
vermesini gerekli kılmaktadır. Bütün bunlar için belediyelere 
yönelik olarak yapılan düzenlemelerde performans denetimine 
büyük önem verilmelidir171.  

Belediyeler; temel değerlerine bağlı kalarak, 
geliştirdikleri stratejilerini ve hedeflerini gösterecek 
performans ölçütlerini belirlemelidirler. Bu ölçütler aynı 
zamanda belediyenin belirlediği stratejiler ve hedeflerin doğru 
olup olmadığı hakkında bilgi verecektir. Verilen bu bilgilerde 
bir terslik varsa belediye yönetiminin, ya stratejisinde problem 
vardır, ya da stratejisini uygulamada problemler yaşanmış 
demektir. Eğer bunlar doğru değil ise, o zaman performans 
ölçütü yanlış belirlenmiştir. Zaten stratejik plânlamanın amacı 
da budur. Yapılan değerlendirmeler ve ölçümlerle stratejilerde, 

                                                 
170  Doğanyiğit, Sadettin, Yerel Yönetimlerde Nasıl Bir Mali Denetim, SD, 

Temmuz-Eylül 1998, sy. 30, s. 145. 
171  Tamer, Performans Yönetimi, s. 37. 
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hedeflerde, plânlarda gerekli işlemler daha doğru hale 
getirilir172. 

Şu konularda belediyecilerin dikkatli kararlar vermeleri 
kurumların başarıları için çok önemlidir173:  

1) Belirlenen performans ölçütleri, kurumun hem iç 
işleyişi hem de toplum içindeki yeri hakkında bilgiler 
vermelidir 

2) Müşteri memnuniyetini gösterir ölçütler 
belirlenmelidir,  

3) Performans ölçütleri ölçülebilir nitelikte olmalıdır, 
4) Performans ölçütleri, kurumda çalışanlar veya ilgili 

birimlerde çalışanlar tarafından anlaşılır şekilde açık ve net 
olarak tanımlanmış olmalıdır,  

5) Aynı anlama gelecek göstergeler kullanılmamalıdır,  
6) İyileştirme amaçlı çalışmalarda kişilerin performansını 

ölçmekten çok, süreçlerin ve sistemlerin performanslarının 
ölçülmesi hedeflenmelidir, 

7) Performans değerlerindeki değişiklikler 
yorumlanabilmelidir. Kullanılan veriler güncel veriler olmalı 
ve doğruluğundan emin olunmalıdır,  

8) Performans ölçütlerinin neyi gösterdiği ve hangi 
sisteme ait olduğunun belirlenmesi için sistemlerin sınırları 
çizilmeli ve ölçümler arası karmaşıklığa neden olunmamalıdır, 

9) Performans ölçütleri değişebilmeli ve 
yenilenebilmelidir,  

10) “Performans yönetim sistemi” kurulmalıdır ve 
sistemin de sürekli iyileştirilmesi yapılmalıdır. 

B. Belediyelerde Performans Denetiminin İşlevselliği  
Belediyelerin ne tür hizmetler ürettiklerinin analizinin 

yapılması gerekir. Bunların sınıflandırılmasına gerek 

                                                 
172  Öztemel, s. 171. 
173  Öztemel, s. 283. 
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duyulabileceği gibi eksik olan hizmetlerinde ortaya konulması 
gerekecektir. Belediyeler sundukları hizmetlerin kalitesini nasıl 
belirlediklerini ortaya koymalıdırlar. Bu yöntem ve ortaya 
konulan kriterler kullanılarak, hizmetlerin kalitesi ölçülmeli ve 
düşük kaliteli olan hizmetlerin üzerinde daha çok durulmalıdır. 
Aynı şekilde, belediyeler pazarlama stratejilerini oluşturmalı 
ve gerekirse yeni hizmetlerin devreye girmesi için özel 
yöntemler belirlemelidirler. Belediyeler ürettikleri hizmetlerin 
çalışanlar ve insanlar üzerindeki etkilerinin de araştırmasını 
yapmalıdırlar. Diğer taraftan da hatalı hizmet üretmenin 
nedenleri ve ortaya çıkardığı sonuçları ortaya konularak 
değerlendirilmelidir. 174. Örneğin, itfaiyenin yangın yerine 
ulaşmadaki çabukluğu, çöp toplamada bir ekibinin bir günde 
topladığı çöp miktarı veya toplanan çöpün planlanan miktara 
oranı gibi175. 

Etkin bir yönetim, vatandaşların şu anda olduğu kadar 
gelecekteki beklenti ve ihtiyaçlarını tespit edip bunları 
karşılamalı aynı zamanda vatandaş memnuniyetini de dikkate 
almalıdır. Günümüz mal ve hizmet pazarlarında satılan ürün 
veya hizmetin teknolojik gelişmişliği ve çeşitliliği karşısında 
vatandaş gün geçtikçe daha da seçici olmuştur. Vatandaşın 
satın alma gücü, alternatif mal veya hizmetin çok olması ile 
zorlaşmıştır. Bundan dolayı tercihini yaparken ürün ve 
hizmetin kaliteli olmasını tercih eder duruma gelmiştir. Bu 
anlamda ideal olan yönetim, vatandaşın şimdiki ve gelecekteki 
ihtiyaçlarını tahmin etmeli ve bu ihtiyaçların temin edilmesi 
için ürün geliştirme, çeşitlendirme gibi yönetim stratejilerini 
belirlemelidir176. Belediyelerde ihtiyaçların sürekli olarak 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu ihtiyaçlara cevap 

                                                 
174  Öztemel, s. 95. 
175  Songur, s. 1. 
176  Yatkın, Ahmet, Yerel Yönetimler Reformu Üzerine Bir Değerlendirme, 

YYVD, c. 9, Ocak 2004, sy. 1, s. 30. 
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verebilecek ürün ve hizmetlerin sunulması şarttır. 
Vatandaşların teknolojik, ekonomik ve diğer nedenlerden 
dolayı sürekli değişen ihtiyaçların takip edilmesi ve bu 
ihtiyaçların karşılanması kaliteli bir yönetimin temel hedefi 
olmalıdır. Belediye çalışanı, işinin en küçük ayrıntısına 
göstereceği gayretin ve özenin hizmet kalitesini etkileyeceğine 
inandırılmalıdır. Aynı zamanda da çalışana kalitenin 
geliştirilmesine daha fazla katkıda bulunma yolları gösterilmeli 
ve bu konuda çalışanlar her zaman teşvik edilmelidir177. 

Belediyelerin iç işleyişi ve çalışanlarıyla ilgili olarak 
anlatılanlar ışığında belediyelerin performansının ölçülmesi ve 
yönetimi önem kazanacaktır. Ele alınan konu, belediyeler de 
performans ölçümünü bir hayli zorlaştırmaktadır. Çünkü 
belediyeler ağırlıklı olarak sosyal içerikli hizmetler üretmekte 
bu nedenle de ön planda olan kâr değildir. Bu durumda bazı 
işler vardır ki sadece maliyet unsuru olup, hiç bir geliri 
olmayabilir. Örneğin park yapımı böyledir178. 

Performans denetimi kaynak israfının önlenmesi ve 
yolsuzlukların önüne geçilebilmesi için önemli bir denetim 
olarak da türü olarak ta ortaya çıkmaktadır. Kamu 
kurumlarında performans denetimi, verimlilik, etkinlik, 
tutumluluk kavramlarıyla temel alınarak yeni bir yaklaşım 
geliştirilmektedir. Denetim konusu önemlidir, özellikle 
belediyelerin yaptıkları toplumsal amaçlı çalışmaların 
verimliliğinin ölçülmesi son derece zordur. Bu amaçla 
belediye, toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili 
olarak kendisine bir hedef belirlemeli, amacını belirledikten 
sonra da kendisini amacına ulaştıracak kaynaklarını tespit 
etmelidir. Örneğin belediye otobüs ve sürücü ihtiyacı tespit 
etmelidir Bu tespitlerden sonra elindeki kaynakları hangi 

                                                 
177  Yatkın, s. 35. 
178    Kaya, Erol, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi ISO 9001, İstanbul 

2003, s. 121. 
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usullerle hedefine dönüştüreceğini de belirlemelidir. Bu 
faktörleri belirlemekle birlikte belediye, performans denetimi 
ve değerlendirmesi için gerekli olan girdileri de tespit etmiş 
olur. Bundan sonraki aşamalar faaliyet sonuçları yani çıktılar 
ve bunların başta belirlenen hedeflerle karşılaştırılması 
olmalıdır. Örneğin belediye taşınan yolcu sayısını, çalışanların 
ücretleri bakımından faaliyet sonuçlarını kontrol etmelidir. Son 
faktörle de hem vatandaşların memnuniyetini hem de 
çalışanların memnuniyetini değerlendirerek, olan ve olması 
gerekenin karşılaştırmasını yaparak verimliliği ve etkinliği 
ölçmelidir179. Böylelikle performans denetimi belediyelerde 
işlerlik kazanarak daha etkili bir denetim aracı olarak ortaya 
çıkacaktır. 

C. Belediyelerde Performans Denetiminin Gerekliliği 
Performans denetiminde yukarıda bahsetmiş olduğumuz 

verimlilik, etkinlik ve tutumluluk unsurlarından ne derece 
yararlanılır ise başarıya ulaşmak o kadar kolay olacaktır. 
Belediyeler üzerindeki denetimin istenen şekilde olabilmesi, 
mutlak bir şekilde performans denetiminin de bu sürece 
sokulması ile mümkün olacaktır180. 

Belediyelerde hem belediyenin geneli için hem de her 
birimi için performans ölçütleri belirlenmelidir. Bazı 
kuruluşlarda stratejik hedeflerin her birisi için en az bir 
performans ölçütü belirlendiği görülmektedir. Belediye, 
hazırladığı stratejik plânlarında bu açılardan kurumun 
performans göstergelerini belirlemelidir. Bu konularda 
belediyenin verimliliği, etkinliği, çağdaş değişimin 
yakalanması ve kalite faktörlerine göre performans 
değerlendirmesi yapılmalıdır181. 

                                                 
179  Çukurçayır – Eroğlu, s. 59. 
180  Aykaç – Özer, s. 9. 
181  Öztemel, s. 282. 
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Ölçümlerde mutlaka basit, etkili ve kabul edilebilir 
kriterler kullanılmalıdır. Burada kural, her çalışanın veya 
birimin kendi performansını ölçebilmesinin mümkün 
olmasıdır. Performans ölçümlerinde matematik kullanımına 
dayalı birçok yöntem bulunmakta ise de belediye gibi 
kurumların çok değişik alanlarda faaliyetlerinin ölçülmesinde 
böyle bir yöntem verimli olamayabilir182. 

Belediyelerde performans denetimi sonuç ve ürün odaklı 
bir hizmet anlayışı ile yeniden yapılanmanın en önemli 
unsurlarından birisidir. Performans denetiminin başarısında 
belediyelerin üst düzey yöneticileri anahtar bir rol 
oynamaktadır. Belediyeler hem çalışanın performansını hem 
de kurumun amaçlarını değerlendirmede dış çevre faktörünü 
de dikkate almalıdır. Aynı zamanda hizmet içi eğitimde 
personelin performansını artırmada göz önüne alınmalıdır. 
Belediyelerin daha iyi performans için; tüm aşamalarda 
öğrenme, uyum süreci, çözüm bulma ve bu çözümleri öğrenme 
ve kaynaklar için yardım politikalarını geliştirmesi 
gerekmektedir183.  

Belediyeler, hizmet üretirken ve bu hizmetleri halka 
sunarken verimli ve etkin performans göstermek zorundadırlar. 
Hizmetlerin verimli olması, hizmetin daha düşük maliyetle 
sunulması demektir; etkin olması ise hizmetin daha iyi ve daha 
yaygın bir şekilde sunulması demektir. Kısaca belediyeler, 
sağladıkları girdileri en yüksek verim ile en etkin çıktılara 
yöneltmek zorundadırlar. Belediyelerin hizmetlerinin arz ve 
talep değerlerince belirlenmesi mümkün olmadığından, hangi 
yerel hizmetlerin üretileceği konusunda tercihler daha farklı 
yöntemlerle saptanmalıdır. Yani verimlilik her zaman 
belediyelerin temel amacı değildir184.  

                                                 
182  Kaya (Erol) s. 116. 
183    Çukurçayır-Eroğlu, s. 60. 
184  Çukurçayır – Eroğlu, s. 77. 



 62 

Belediyenin amaçları dışında bir ölçüt belirlemenin bir 
anlamı yoktur. Mesela belediye çalışanlarının kaç kitap 
okuduğunun belirlenmesinin belediyeye herhangi bir faydası 
yoktur. Ama dökülen asfalt miktarının belirlenmesi hedeflenen 
asfalt döküm miktarı ile karşılaştırmak için oldukça önemli bir 
bilgi içermektedir. Mesela belediyede çalışan kişilerin 
isimlerinin tutulması performans bakımından herhangi bir 
fayda sağlamaz. Personel birimi bu bilgileri ücret ödemek, 
SSK ve sicil bilgilerini tutmak için kullanabilir. Ama bu 
bilginin personel biriminin performansı ile ilgili bir bilgi 
üretmesi söz konusu değildir. Bunun yerine personel devir 
oranı gibi kurumun gelişmesi ile ilgili olarak, sürekli değişimi 
gösteren bir gösterge daha faydalı bilgiler üretir. Bazı 
belediyeler için bu ölçüt o kadar önemli gözükmeyebilir. 
Belirlenen performans ölçütleri tamamen belediyenin 
hedeflerine bağlı olarak belirlendiğinden, bir belediye için 
önemli olan ölçüt, diğerleri için önemli olmayabilir. Bu ölçüm 
yapılırken belediyeler, belde nüfusuna yapılan harcamaları, 
planlanan hizmetleri ve verilen ücretleri vb. oranlarlar. Bu 
hesaplamalar söz konusu mal ya da hizmetin etkinliği ve 
verimliliği hakkında bilgi verir.  

Belediyelerde performans ölçülmesi olan ve olması 
gerekenin karşılaştırılmasına dayanan bir dizi süreçten oluşur. 
Bu çıktı farkının ölçülmesi, performans düzeyi açısından 
bilgilendirici olur. Performans değerlendirilmesinde temel 
ölçütler verimlilik, etkinlik ve tutumluluk olarak alınmalıdır. 
Örneğin, herhangi bir hizmetin performans düzeyi ölçülürken o 
hizmeti talep eden belde sakini sayısı ile hizmetin 
götürülebildiği belde sakini sayısı karşılaştırılabilir. Basit bir 
yöntemle bile olsa performans değerlendirmesi kurumsal 
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vizyon ve örgüt kültürünün üretkenliği açısından önemli 
katkılar sağlayacak özelliklere sahiptir185. 

D. Belediyelerde Performans Denetiminin Özellikleri 
Performans denetiminde belediyelerin başarılı olmasında  

gerçek performans üzerinde değerlendirme yapmak için hem 
mali hem de mali olmayan veriler kullanılır. Performans 
denetimi verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun gerçekleşme 
derecesini belirlemek için farklı yöntemleri incelediğinden 
kapsamı geniştir. Performans denetiminin belirli kriterleri 
yoktur. Bu denetim tipi için gerekli olan teknikler belediyenin 
tipi ve niteliğine göre hazırlanır. Bir belediyenin ,  program 
veya projesinin genel işleyişi hakkında rapor vermek 
önemlidir. Bu işleyiş hakkında rapor verirken hata, atlama ve 
yolsuzluk konuları da incelenmelidir. Performans denetimi 
belediyelerin hedef ve amaçlarını gerçekleştirme derecesini 
değerlendirir. Yani bu denetim belediyeler açısından geleceğe 
yönelik olmakla birlikte belediyelerin geçmişini ve şu andaki 
durumunu gelecekteki projeler açısından inceler. Performans 
denetimi için uzmanlık bilgisi gerekmektedir. Performans 
denetimi işlemler ve usullerin geliştirilmesi için genel 
yorumlarda bulunduğundan dinamiktir. Performans 
denetiminde yönetimin başarısızlıkları yanında başarılarını da 
dikkate alarak tarafsız olmaya çalışır 

Performans denetiminin özelliklerini kısaca şu şekilde 
sıralayabiliriz186: 

1) Performans denetimi faaliyetlerin verimlilik, etkinlik 
ve tutumluluk (VET) ilkelerine göre yönetilip yönetilmediğini 
inceler.  

2) Performans denetimi bir kurumu, programı, faaliyeti 
veya hizmeti kısmen veya tamamen konu alabilir.  

                                                 
185  Çukurçayır – Eroğlu, s. 60. 
186  Özer, s. 32. 
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3) Performans denetimi yargısal bir kararla sonuçlanmaz. 
Dünyada performans denetimini yargısal bir kararla 
sonuçlandıran Sayıştay örneği bulunmamaktadır. 

4) Performans denetiminin en önemli özelliklerinden biri 
kapsamının geniş olmasıdır.  

5) Performans denetimi hem merkezi yönetimde hem de 
belediyelerde uygulanabilir. 

6) Performans denetimi, yönetimin zayıflıklarını 
belirtmenin yanında bu zayıflıkların giderilmesi ve yönetimin 
iyileştirilmesi için yapılabilecekleri denetlenen kurum 
yönetimi ile belirleyerek, yönetimin gelişmesine yardımcı 
olacak önerilerde bulunma özelliği nedeniyle geleceğe 
yöneliktir.  

7) Performans denetimi siyasal yargıda bulunmaz. 
Politikaları sorgulamak seçmenlerin işidir. Bu nedenle 
Sayıştay performans denetimi ile politikaların uygulanma 
tarzını ve kararları uygulamaya koyan sistem ve işlemleri 
inceler.  

8) Performans denetimi karmaşık, zaman alıcı ve yoğun 
çalışmayı gerektiren maliyetli bir denetim türüdür. Ancak 
maliyetine oranla kendisinden sağlanan faydalar çok daha 
büyüktür.  

Yolsuzlukların azaltılmasında denetimin önemli bir rolü 
olduğu açıktır. Bu nedenle denetim sisteminde aksayan 
hususların giderilerek denetimin etkinliğinin artırılması son 
derece gerekli ve zorunludur187. Performans ölçümü vardır ve o 
da çok sınırlı yapılmaktadır. Örneğin, bir yol yapımında 
performans, o yol maliyetinin ölçümü suretiyle yapılmaktadır. 
Maliyet elbette çok önemli bir unsurdur fakat tek başına yeterli 
değildir. Söz konusu yol niçin yapılmaktadır? Bu yol 
projelendiği gibi yapıldığında kendisinden istenen faydayı 

                                                 
187  Sanal, s. 247. 
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sağlamakta mıdır? Örneğin daha iyi anlaşılması için herhangi 
belediyenin, ilçe merkezine yığılmaları önlemek, gelişimi 
çevre mahallelere yaymak için her mahallede en az bir prestij 
caddesi yapmaktadır. Kilit taşı döşeli, aydınlatması ve trafik 
plânlaması ile cadde düzenlemesi olmalıdır. Her merkezde 
yapılan bu yollarla, söz konusu yol çevresinde ilçe 
merkezlerindeki gibi ön planda olan işyerleri açılması 
hedeflenmektedir. Gerçekten de bu uygulamanın yapıldığı 
mahallelerde bir süre sonra işyerlerinin vitrinlerinin değişmeye 
başladığı, merkezlerde bulunmaması gereken işyerlerinin 
düzenlenen yerlerden çekildikleri görülmektedir. Belediye 
tarafından bu amaçla yapılan bir prestij caddesinin performansı 
ölçülürken nelerin değerlendirilmesi gerekir? Maliyet elbette 
değerlendirilecektir. Bu caddesinin emsalleri kaça mal 
ediliyorsa, bu caddenin maliyeti de bu sınırlar içinde olmalıdır. 
Ama bunun yanı sıra şu hususların da değerlendirilmesi 
gerekir188.  

1) Söz konusu caddenin yapımı ile hedeflenen dönüşüm 
süreci istenen sürede gerçekleşmekte midir? Eğer beklenen 
gelişme olmamış ise hata nerededir? Yer seçimi mi yanlış 
yapılmıştır? 

 2) Vatandaş, yapılan uygulamadan memnun mudur? 
Memnuniyetsizlik söz konusu ise sebebi nedir? Proje mi 
yanlıştır?  

3) Proje programlanan zaman içinde bitirilebilmiş midir? 
Gecikme varsa nelerden kaynaklanmıştır? 

4) Yol inşaatında kullanılan malzemeler, bu yol için 
yeterli kalitede midir? 

Belediyelerin performanslarının değerlendirilmesi ve 
denetimi için bunlar gibi birçok husus göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

                                                 
188  Kaya (Erol) s. 118-119. 
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Belediyelerde performans denetimi, belediyelerin 
faaliyetlerinde hangi ölçüde verimli, etkin ve tutumlu 
olduğunun girdilerin ve çıktıların karşılaştırılması suretiyle 
değerlendirilmesidir. Belediyeler bu değerlendirmeyi ve 
denetimi amaçlar, kaynaklar, faaliyetler, faaliyet sonuçları ve 
faktörleri üzerinden yaparlar189. 

Belediyelerin performansı elbette sadece bu işlemlerle 
sınırlı değildir. Belediyelerin faaliyetlerinden vatandaşın 
memnuniyet derecesi nedir? Belediyedeki diğer birimlerin bu 
müdürlükten memnuniyet dereceleri nedir? Bir birimde önceki 
yıllara göre ne kadar iyileştirmeler yapılmıştır? Örneğin, daha 
önce bu müdürlük %25 performans ile iş üretirken bu yıl oranı 
%30’a çıkarabilmiş midir? Benzeri şekilde kişilerin 
performansları da değerlendirilir. Fakat unutulmaması gereken 
en önemli şey; bu ölçümlerin performans denetimi için 
yapılıyor olmasıdır. Yani elde edilen verilerden hareketle 
birilerini cezalandırmak gayesi yoktur. Hatalar nereden 
kaynaklanıyor? Bunun bulunması gerekir. Tabi bunun 
bulunması için önce nerelerde hataların var olduğu 
bulunmalıdır. Performans ölçümü bunun için yapılır. Sonra tek 
tek analiz edilir. Örneğin müdürlükteki bu düşük performansın 
sebebi nedir? Çalışanların eğitimleri mi yetersizdir? Çalışanın 
şahsi sorunları mı bulunmaktadır? Bu birim çalışmaları belirli 
dönemlerle sınırlı olduğu, diğer zamanlarda bu işlemleri 
yapamadığı için mi performans düşük olmaktadır190. Mesela 
belediye başkanları eğer birim müdürlerinin ek olarak eleman 
taleplerinden şikâyetçi iseler, bu çalışmaları yaptıkları zaman 
tüm ilave eleman taleplerinin sona ereceğini göreceklerdir. 
Hatta bazı birim müdürleri, kendilerinde fazla eleman 

                                                 
189  Çukurçayır – Eroğlu, s. 57. 
190  Kaya (Erol), s. 120. 
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bulunduğunu, bunların diğer birimlere kaydırılmasını bile 
istemeye başlayacaklardır.  

E. Belediyelerde Performans Denetiminin Fayda ve 
Sakıncaları 

Performans denetimin birimleri arasında yeterli 
işbirliğinin kurulmaması denetim programlarında tekrarlara 
neden olur. Bir de yeni denetim tür ve tekniklerdeki 
gelişmelerin bütün denetim elemanları tarafından takip 
edilememesi ve anlamlı hizmet içi eğitimlerin yapılmaması, 
performans denetimine engel oluşturmaktadır.  Tüm bu 
engellere rağmen performans denetiminin belediyelere 
sağlamış olduğu faydaları da göz ardı edilmemelidir.  

Performans denetiminin sağladığı faydaları da şu şekilde 
sıralayabiliriz191:   

1)  Kamu kaynaklarının yönetiminin geliştirilmesi için 
bir temel oluşturur. 

2) Kamu yöneticilerinin ve yönetime ilişkin 
uygulamaların kalite düzeyini iyileştirmek ve kamu yönetimini 
raporlarla destekler. 

3) Yönetimin faaliyet sonuçlarını ve hesaplarını 
iyileştirmek. Belediyelerin daha verimli, etkin ve daha tutumlu 
oluşmasını sağlar.  

4) Savurganlığı ve verimsizliği en aza indirecek 
olasılıkları tespit eder.  

5) Politika süreç ve yönetim yapısında iyileştirmeler için 
önerilerde bulunur. 

6) Belediyelerin uzun dönemde hedeflerine uyum 
sağlamayan ya da bütünleşmeyen bölümlere ait amaçların, 
yeniden gözden geçirilmesine ön ayak olur. 

                                                 
191  Öztürk (Yunus Emre), s. 158. 
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7) Programlanan amaçlara en iyi şekilde nasıl 
ulaşılabileceği düşüncesiyle yönetimin çalışma performansının 
etkinliğini değerlendirir. 

Belediyelerde performans gerekliliğinin vatandaşlara 
anlatılması, inandırılması ve bu anlayışın yerleşmesi gerekir. 
Performans denetiminin, getirdiği olumlu özelliklerinin 
değerlendirilmesi ve etkili bir biçimde uygulanabilmesi 
durumunda belediyelere faydaları sağlar.  

Aynı zamanda belediyelerde performans denetiminin bir 
diğer faydası, bireysel performans değerlendirmesinde ortaya 
çıkmaktadır. Zira objektif bir değerlendirme sistemi kurabilen 
belediyelerde, insan kaynaklarının zayıf ve güçlü yanları 
belirlenebilmekte ve bu konuda onların başarılarını geliştirici 
nitelikte önlemler alınabilmektedir192. 

Performans denetiminin bahsedilen faydalarının yanı sıra 
ortay çıkan bir takım sakıncaları da mevcuttur. Performans 
değerlendirme kurum başarısı için önemli olmakla beraber, bu 
alanda yapılacak yanlışlar ciddi olumsuzluklara neden 
olabilmektedirler. Performans değerlendirmesi yapılan birçok 
kurumda, bu çalışmalar, çalışanların korkulu rüyası haline 
gelebilmektedir. Özellikle üstün astlarını değerlendirmesinin 
performans ölçümünde ağırlıklı yöntem olması, üst ast 
ilişkilerinde problemler doğurmaktadır. Bu gibi durumlarda 
genel olarak çalışanların üstlerine karşı samimiyetten uzak hoş 
görünme çabaları gözlenmektedir. Samimiyetin bulunmadığı 
yerde başarının yakalanması mümkün olamaz193. 

F. Belediyelerde Performans Denetiminin Aşamaları 
Performans denetimi için en başta plânlama sürecinin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte; denetim 
konusunun seçimi ve denetimin plânlanması yapılır. Ardından 

                                                 
192  Bilgin, Performans Yönetimi, s. 41. 
193  Kaya (Erol), s. 116. 
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inceleme sürecine geçilir. Bu süreçte; kanıt toplama, analiz-
sentez ve öneriler geliştirme aşamaları yerine getirilir. Son 
olarak rapor aşamasına geçilir. Bu süreçte ise sunum, 
görüşmeler ve değerlendirmeler aşamalar halinde 
gerçekleştirilir.  

1. Plan Aşaması 
Performans plânlaması performans denetiminin önemli 

bir parçasıdır. Başka bir deyişle sağlıklı bir performans 
denetiminin temel aracı planlamadır. Plânlama, bir kurumda 
kurumun gerçek durumunu, zayıf ve kuvvetli yönlerini ile 
ortaya koyup buna dayalı olarak geleceğe yönelik stratejileri 
belirlemektir. Plân bu şekilde belirlenen hedeflere ulaşmada 
uygulanacak stratejilerin sistemli bir şekilde sıralandığı 
belgedir. Bu doğrultuda plânlama aşamasında, kurumun tüm 
birimlerinde belirli hedefler saptanır ve bu hedeflere ulaşmak 
için  de gerekli programlar ve etkinlikler belirlenir. Hizmet 
plânlama, satın alma, kalite kontrolü, finansman ve muhasebe 
hep plânlama kapsamındadır. Aynı şekilde sosyal hizmetler de 
plânlama kapsamında ele alınabilir. Örneğin bir belediyenin 
sunduğu toplu taşıma hizmetinde, hizmetin kapsamı, alanı, 
otobüs ve diğer malzemelerin alımı, yedek parçaların temini, 
alınacak malın standartlarının belirlenmesi, giderlerin 
finansmanı gibi hususlar bu çerçevede düşünülebilir194. 

Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek için plânların 
uygulanması gerekmektedir. Bu konuda şunların yapılması 
beklenmektedir195: 

1) Vatandaş memnuniyetini artıracak ve kuruma fayda 
sağlayacak olan gereksinimleri belirlemek, 

2) Hizmetin kalitesini etkileyecek gelişmeleri ve 
değişiklikleri ortaya çıkarmak, 

                                                 
194  Halis – Tekinkuş, s. 178. 
195  Öztemel, s. 215. 
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3) Yetersiz kontroller ile hedeflerden sapmalar var ise 
onları ortaya çıkarmak, 

4) Hizmet kalitesini muhafaza etmek veya artırmak 
koşulu ile maliyetlerde indirime gitmek. 

Burada bir belediyede ne tür hizmetlerin üretilmesinin 
mümkün olduğu belirlenir. Bir hizmetin kalitesini gösteren 
özelliklerin neler olduğu ortaya konulur. Mesela ulaşım 
hizmetlerinde servislerin zamanında kalkması bir kalite 
özelliğidir. Daha önce belirtildiği gibi belediyeciler 
üretecekleri hizmetleri belirlerken hizmetleri sınıflandırmalı ve 
her hizmet sınıfı için ileriye yönelik hedefleri ve öncelikleri 
belirlemelidirler. Değişik şekillerde sınıflandırmalar yapmak 
mümkündür. Belediye, görevlerini dikkate alarak sınıflandırma 
yapabilir. Bu durumda planlama aşamasının gerçekleştirilmesi 
esnasında şu şekilde bir sınıflandırma dikkate alınabilir196:  

1) Alt yapı hizmetleri, 
2) Ulaşım hizmetleri, 
3) Kültürel hizmetler, 
4) Sosyal yaşam hizmetleri, 
5) Çevre düzenlemesi hizmetleri. 
Bu hususlarda fiziksel dış koşulların düzeltilmesi 

amacıyla astların seçimi, eğitimi ve yönetilmesiyle ilgili 
çalışmalar gözden geçirilmeli ve gerektiğinde plânların ilgili 
bölümlerinde değişiklikler yapılmalıdır. Uygulama ile plânlar 
arasındaki farklar, genellikle çalışmaların yapıldığı koşullarda 
meydana gelen değişikliklerden ve beklenmeyen yeni sorunlar 
çıkmasından kaynaklanır197. 

Performans denetiminde, söz konusu içerik ve amaçlara 
ulaşmak için öncelikle, kuruluşun amacına daha etkin bir 
biçimde ulaşabilmesinde gerekli stratejik plân ve kararlar ile 

                                                 
196  Öztemel, s. 289. 
197  Sanal, s. 6. 
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geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. İkinci 
aşamada ise, kuruluşun var olan performans düzeyi ölçülmeli, 
değerlendirilmelidir. Kuruluşta halen uygulanmakta olan 
yönetim sistem ve alt sistemlerinin, süreçlerinin performans 
stratejilerine uygunluğu sağlanmalıdır. İşte bunların 
sonucunda, performansı geliştirmeye yönelik plânlama 
yapılmalıdır198. 

Plânlama ile birlikte ölçüm sistemleri geliştirilmelidir. 
Bu amaçla neyin, nasıl, ne şekilde ölçüleceği belirlenmelidir. 
Verileri hazırlama ve bu verileri çözümleme yöntemleri 
üzerinde çalışılmalıdır. Son olarak performans denetiminde, 
performansı geliştirmek için alınacak önlemler belirlenmelidir. 
Bunlara ilişkin faaliyet plânları hazırlanmalı ve uygulamaya 
konulmalıdır. Fakat performans değerlendirilmesi her zaman 
sunulan hizmetin önemi ile birlikte ele alınmamakta ve 
vatandaşların memnuniyetini ölçerken matematiksel sonuçlara 
ulaşmak zor olmaktadır. örneğin vatandaşın kuruma duyduğu 
güven, siyasî görüşleri, gelir durumu bu memnuniyeti 
etkilemektedir. Performans denetimi açısından önemli olan 
veri toplama ve değerlendirme kurumların bir diğer 
problemidir199.  

Performans plânlama aşamasında, önceden belirlenmiş 
olan kurumun amaçları doğrultusunda, kuruluş dışı ve kuruluş 
içi etkenler göz önünde bulundurularak, mal ve hizmet üretimi 
sürecine etki edecek her türlü girdi ve kaynakları en uygun 
biçimde kullanarak, kuruluşa ilişkin amaçlar belirlenmelidir. 
Performans denetimini seçen kamu kuruluşunun, bu aşamada 
kurumsal performansı, bölüm, takım ve bireysel performansları 
ortaya koyabilecek özellikte, ölçütler geliştirmesi; performans 
denetimi adına yapılacakları gelecekteki belli bir zaman dilimi 

                                                 
198  Bilgin, Performans Yönetimi, s. 16. 
199  Halis – Tekinkuş, s. 199. 
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içinde kimlerin ne kadar, nerede ve ne kalitede 
gerçekleştireceklerini saptaması gerekmektedir. Bu saptama, 
anlaşılacağı üzere kuruluşun faaliyet göstereceği gelecek 
zaman diliminde yerine getirmesi gereken iş ve görevlerine 
ilişkin olarak bir dizi öngörülerde bulunması anlamına 
gelmektedir200. 

2. İnceleme Aşaması 
İnceleme sözcüğü tek başına kullanıldığında, belirli bir 

konunun ya da sorunun saptanması veya durumun belirlenmesi 
anlamına gelmektedir201. Performans incelenme aşamasında, 
bir önceki aşama olan plânlama aşamasında öngörülen 
durumun değerlendirilerek, kuruluşa özgü performans ilke ve 
kararların uygulamaya geçirilmesi söz konusudur. Performans 
plânlaması eğer uzun soluklu, verimli bir plân ise, bu aşamada 
bazı taktik plânlamalar da yapmak gerekebilir. Bu nedenle, bu 
aşamasında performans hedeflerine ulaşabilmek için, ikincil 
hedeflere gereksinim olabilir. Performans plânlamasında, eğer 
soyut performans ölçütleri getirilmiş ise, bunların inceleme 
aşamasında daha somut ve her iş için ayrı ayrı ölçütler 
geliştirilebilir. Performansın bu aşamasında, plânlamaya ilişkin 
ortaya çıkan sorunlar giderildikten sonra yapılacak olan, bu 
hedeflere göre üretim kaynaklarını harekete geçirmektir. Buna 
göre, araç, gereç ve teknolojiyi ekonomik ve verimli 
kullanmak; insan kaynaklarını bir taraftan özendirici araçlarla 
desteklemek diğer taraftan yüksek performansta çalıştırmak 
gerekir. Ancak, bu sırada söz konusu girdi ve kaynakların 
yönetiminde, kamuya özgü ölçütler olan hukukilik, saydamlık 
ve hesap verebilirlik ölçütlerine göre, mal ve hizmet 
üretiminde bulunmalarını sağlamak gerekmektedir202.  

                                                 
200  Bilgin, Performans Yönetimi, s. 29. 
201  Sanal, s. 22. 
202  Bilgin, Performans Yönetimi, s. 30. 
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Verimli ve etkin bir kurum olmak için veri toplama ve 
analizinin belirli bir amaca yönelik olarak, planlı ve disiplinli 
yapılması gerekmektedir. Gelişi güzel analizlerin bir faydası 
olmayacaktır. Analizler esnasında hataların sistematik olarak 
ortaya çıkartılması, sebeplerinin bulunması ve önlenmesi temel 
amaç olmalıdır. Genelde problemlerin temel nedenlerini ortaya 
çıkartmak kolay değildir. Bu nedenle bu aşamada problemlerin 
temel nedenleri ortaya çıkarılarak analizler objektif bir şekilde 
değerlendirilmiş olacaktır. Bu durum ise dikkatli bir 
incelemeyi gerektirir. Çoğu zaman problemler vatandaşa veya 
çalışana yüklenmektedir. Bu doğru değildir. Gerçekte 
problemler, yetersiz işlem planlarından, uygun olmayan 
işlemlerden, çevre ve çalışma şartlarından kaynaklanmaktadır. 
Ortaya çıkan bu problemleri belirledikten sonra ise bu aşamada 
şunların yapılması gerekmektedir203: 

1) Toplanacak verileri belirlemek, 
2) Hizmet kalitesini en çok etkileyen veriler başta olmak 

üzere toplanan verileri analiz etmek, 
3) Analiz sonuçlarını kurum içinde ilgili yerlere 

ulaştırmak, 
4) Üst düzey yönetime periyodik olarak sürekli 

iyileştirme ile ilgili raporlar sunmak. 
Yapılan bu incelemeler, kurumun varlığını sürdürme ve 

geliştirilmesini sağlamak için uzun dönemde örgütsel yapısı, 
görev, çıktı ve süreç tasarımlarında yapılması gereken 
değişiklikleri ortaya koymaktadır204. Gerçekleştirilen bu 
inceleme sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde, 
denetim elemanlarınca acele olarak düzeltilmesinde yarar 
görülen konular, düzenlenen bir raporla ilgili birime 
iletilmektedir. İlgili denetim birimi bu inceleme aşamasında, 
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ilgili kurumun mevzuatı kapsamında bulunan personel, 
bütçeleme, yatırım programları, malzeme, bina, araç, gereç, 
verimlilik, etkinlik ve yönetim ilkeleri açısından, 
değerlendirilmesi, çözüm yollarının araştırılması ve sunulacak 
raporlarla birlikte çözümlerin önerilmesi gerekecektir.205 

3. Rapor Aşaması 
Kurumların denetimden en etkili bir biçimde 

yararlanabilmeleri için denetim sürecini bütün boyutlarıyla 
görebilmeleri gerekmektedir. Denetçilerin topladıkları bilgilere 
dayanarak hazırladıkları raporlar, ne türden düzeltici eylemlere 
girişilmesi gerektiği konusunda ilgili birimlere yardımcı olur. 
Bu raporlardan yeterince yararlanabilmek için raporları 
hazırlayanlarca, gerekli bilgilerin kısa zamanda toplanması ve 
raporların, içinde bulunulan durum değişmeden önce 
hazırlanması önem taşımaktadır. Bunun için de denetim 
etkinliğinde rol oynayan her birim ve kişinin denetim sürecinin 
işleyişi konusunda bilgi sahibi olması önem taşımaktadır. Bir 
başka önemli nokta, kurumlarda yapılan sıkı denetimin, 
çalışanlarda özgürlüklerini yitirme korkusu ve morali olumsuz 
yönde etkilemesi tehlikesinin bulunmasıdır. Denetim, 
çalışanlar üzerinde bir baskı olarak algılanmayacak düzeylerde 
tutulmalıdır. Denetim raporlarının yanlış anlamalara yol 
açacak biçimde düzenlenmemesi de önem taşımaktadır. 
Denetim raporları, örgütü oluşturan birimler arasında 
kayırmacı bir tutumu yansıtmamalıdır. Yöneticiler, düzeltici 
eylemlerin kurumun bütün birimlerinde yaratacağı etkileri 
dikkate alacak bir tutumu benimsemek zorundadırlar206. 

Raporların zamanında verilmesi denetimin etkinliğini 
önemli ölçüde artırır. Bu yarar, devamı istenmeyen bir 
uygulamanın varlığı durumunda açıkça görülebilir. Yönetim 
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kademelerine zamanında sunulan raporlar, sorunların teşhisini 
de kolaylaştırır. Bir raporun ne kadar çok bilgi içerirse denetim 
yönünden o ölçüde yararlı olur. Raporun fiili performans ile 
önceden saptanmış standartları karşılaştırması gereklidir. 
Ayrıca rapor, standartlardan büyük sapmalar olup olmadığı 
hakkında da bilgi içermelidir. Sonuçta bir rapor, alınacak 
düzeltme önlemleri hakkında somut önerileri de 
kapsamalıdır207. 

Raporları hazırlayanların, değişik amaçları ve dolayısıyla 
kurumların değişik yönlerini ilgilendiren bilgilere ihtiyaçları 
vardır. Bu nedenle elde edilen verilerin rapor edilmesinde 
esnek davranılmalıdır208. Çalışmalar sonucunda düzenlenen 
raporlarda,  kanunlara, uygulanan yöntemlere, sorunlara, 
çözüm yollarına ve önerilere yer verilmektedir. 
Gerçekleştirilen denetimde raporlama aşamasında amaca 
uygun davranılmalıdır. Denetim raporları işe uygun, kısa, açık 
ve anlaşılır olmalı; gözlenen aksaklıkların düzeltilmesi 
amacıyla alınacak önlemleri kapsayıcı özellik taşımalıdır. 
Denetim raporlarının değerlendirilmesi aşamasında, 
değerlendirme sonuçlarının ilgili birimlere ulaştırılmalıdır. 
Ayrıca bunların sonuçlarının izlenmesine fayda sağlayacak bir 
düzen kurulmalıdır209.  

Performans denetim raporlarının sağlayacağı faydalar ise 
şöyle sıralanabilir210:  

1) Sayıştay’ca seçilecek alanlarda kamu kaynaklarının 
verimli, etkin ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığı hakkında 
TBMM’ye tarafsız ve bağımsız bilgi, görüş ve tavsiyeler 
sunarak, yasamanın yürütme üzerindeki denetiminin eksiksiz 
yapılmasına yardımcı olmak, 
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2) Sayıştay denetimine giren idarelerin performans 
yönetimlerini kurup geliştirmelerini teşvik etmek; iyi 
uygulama örneklerinin bulunup ortaya çıkarılarak tüm kamu 
yönetimine yaygınlaştırılmasına imkân sağlamak, 

3) Kamu yönetiminde performansa ilişkin hesap verme 
sorumluluğunun kurumsal ve yöneticiler düzeyinde 
yerleşmesine ve derinlik kazanmasına katkıda bulunmak ve 
böylece kamu yönetiminde yenilenme ve yeniden yapılanma 
çalışmalarına ivme kazandırmak. 

Performans raporlarıyla neye göre değerlendirme 
yapılacağı belirlenmektedir. Daha sonra kurumun amaçlarını 
geliştirecek, kurumu ileri götürecek yeni projeler, girişimler de 
belirlenmelidir. Elbette belirlenen bu hedef ve ölçüler yüksek 
birimlerin yönetiminde kalmamalıdır. Bütün kuruma iletilmesi 
gerekmektedir. Bu bilgilerin paylaşılması, elde edilen 
bulguların raporlanması esastır. Ayrıca yaşanan teknolojik 
gelişmeler bu döngüyü etkilememektedir. Zaman tasarrufu 
esas olduğuna göre teknolojiden faydalanmak da bu durumda 
ön plana çıkmaktadır. Bütün bunların birbirini takip etmesi, 
hızlı bir şekilde devam etmesi ve birbirleri arasında güç 
birliğinin sağlanması gerekmektedir211.  

Sonuç olarak bu aşama aslında, performans 
değerlendirilmesinin denetimi aşamasıdır. Bu açıdan, söz 
konusu girdi ve kaynakların performans anlayış ve ilkelerine 
göre, kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi söz konusudur. 
Diğer bir deyişle, plânlaması yapılan ve incelenmeye tabi olan 
performans değer ve ölçütlerine göre iş ve görevlerin 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılmalıdır212. Bu üç 
aşamadan sonra ise elde edilen sonuçlar gözden geçirilerek, bir 

                                                 
211  Çukurçayır – Eroğlu, s. 49-50. 
212  Bilgin, Performans Yönetimi, s. 31. 
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düzeltme gerekip gerekmediği değerlendirilir. Böylece tekrar 
başa dönerek yeniden süreç işlemeye devam eder213. 

G. Belediyelerde Performans Denetiminin Mevzuat 
Açısından Değerlendirilmesi 

1. Anayasa Açısından Değerlendirme 
Ülkemizde belediyelerin denetimi 1982 Anayasası’nın 

127. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen “Merkezi idare, 
belediyeler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü 
ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 
sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların 
gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve 
usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir” hükmü 
gereği İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve belediyeler 
kontrolörleri tarafından yapılmaktadır. Belediyelerin 
denetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması, bu alanda 
denetim yapan, denetim elemanlarının başarısına bağlıdır214. 

Belediyelerle uygulanacak olan performans denetimi ile 
ilgili olarak, 1982 Anayasası’nda herhangi bir açık hüküm yer 
almamıştır. Bununla birlikte Anayasa’da performans 
denetiminin uygulanabilmesi için asgari koşulun onu 
engelleyici hükümlerin bulunmaması olduğu dikkate alınırsa 
Anayasa VET denetimi için bir engel teşkil etmemektedir. 
Anayasa’nın 160. maddesinde denildiği gibi “Sayıştay … 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek … ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama 
işlerini yapmakla görevlidir” ifadesinde yer alan ‘denetleme’ 
terimi sınırlandırılmamıştır. Bu nedenle bu terimin hem 
düzenlilik denetimini hem de performans denetimini içerdiği 
kabul edilmektedir215. 

                                                 
213  Çukurçayır – Eroğlu, s. 49-50. 
214  Aykaç – Özer, s. 23. 
215  Öztürk (Yunus Emre), s. 164. 
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2. 832 Sayılı Sayıştay Kanunu Açısından 
Değerlendirme 

832 sayılı Sayıştay Kanunu’na göre, Sayıştay’ın; 
denetim, yargı ve idari danışma işlevleri mevcuttur. Sayıştay 
denetime tabi kuruluşların kaynaklarını incelemeye yetkilidir. 
Bu inceleme etkin, verimli ve tutumlu unsurlar bağlamında 
değerlendirilir. Sayıştay bu görevini yerindelik denetimine 
göre gerçekleştirmektedir. Denetim işleri dairesinde, gelir, 
gider ve mal hesaplarının ve işlemlerinin incelenmesi, 
TBMM’ne sunulmak üzere uygunluk raporunun hazırlanması 
ve hazine işlemlerinin denetlenmesi faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedir216. Ancak, Sayıştay’ın denetim yapısı bir 
ölçüde de olsa değişmiş ve performans denetimi yapan bir 
birim haline gelmiştir. Zira performans denetimi ekonomik bir 
denetimdir. Sayıştay’ın görev alanının genişletilmesini genel 
olarak değerlendirdiğinde düzenlemenin yerinde bir düzenleme 
olduğu fark edilmektedir. Böylelikle hem tüm kamu kurumları 
Sayıştay denetimine tabi tutulmuş olmakta ve hem de tüm 
kurumların performans denetimi Sayıştay tarafından 
gerçekleştirilmektedir217. 

Belediyelerin mali denetimlerinin Sayıştay tarafından 
yapılması, Sayıştay’ın bağımsız ve siyasi etkilere kapalı bir 
kurum oluşundandır. Sayıştay’ın, belediyeleri denetiminde de 
söz sahibi olması, denetimin çok elden yapılmasının zararlarını 
giderebileceği gibi, tek elden yapılan denetimin uygulamada 
mali birliği sağlayıcı yönde önemli etkisi de olacaktır. Bu 
bağlamda Sayıştay; belediye ve il özel idarelerini daha etkili ve 
teknik olarak denetleyebilmek ve belediyelerde karşılaşılan 
sorunları yerinde çözümleyebilmek için, özel ihtisas 

                                                 
216  Doğan, s. 93. 
217  Öz – Kaplan, s. 256. 
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birimlerini faaliyete geçirmiş ve belediyelerin mali denetimini 
yapmıştır218. 

Sayıştay denetimi, şu anda belediye harcamalarını 
kanunilik denetimi kapsamında denetlemektedir. 26.06.1996 
yılında Sayıştay Kanunu’na 4149 sayılı Kanunla ek madde 10 
getiriliyor. Verimlilik ve etkinlik değerlendirmesi başlıklı bu 
madde de “Sayıştay, denetimine tabi kurum ve kuruluşların 
kaynakları ne ölçüde verimli, etkin ve tutumlu kullandıklarını 
incelemeye yetkilidir. Bu inceleme sonuçları Sayıştay Birinci 
Başkanı tarafından bir değerlendirme raporuyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. Bu raporlar ile bu 
Kanunda öngörülen genel mahiyetteki diğer raporlar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür 
ve Komisyon önerisi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna sunulur”219. Getirilen bir düzenleme ile 
performans denetimi yapabilme olanağı getirilmiştir. Yani 
1996 yılında Sayıştay’a performans denetimi yapma görevinin 
verilmesiyle birlikte performans denetimi, denetim sistemimize 
girmiştir220. 

 4149 sayılı Kanunla Sayıştay Kanunu’na getirilen Ek 
10. maddeye göre, yapılan performans denetimi sonuçlarına 
ilişkin raporlar TBMM Plân ve Bütçe Komisyonunda 
görüşüldükten sonra Komisyonun önerileri ile birlikte TBMM 
Genel Kuruluna sunulacaktır221. Yani Sayıştay’ın bu anlamda 
yapmış olduğu inceleme sonuçları TBMM başkanlığına 
sunulduktan sonra Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
görüşülür ve ardından Meclis Genel Kurulu’na sunulur 

                                                 
218  Doğanyiğit, s. 154. 
219    26 Tem 2007,  http://www.tbmm.gov.tr/genser/kanun2.html  
220  Sanal, s. 105, Aynı yönde bkz, Öz – Kaplan, s. 254.  
221  Özbaran, s. 11. 
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denilmekle beraber bu anlamda Sayıştay’ın denetiminin 
kapsamına sadece Cumhurbaşkanlığı dahil değildir222.  

Sayıştay denetiminin asıl amacı tüm ülkelerde olduğu 
gibi ülkemizde de Meclis adına denetim yapmak ve denetim 
sonuçlarını Meclise raporlamaktır. Bu durum Anayasal 
gereklilikten kaynaklanmaktadır. Anayasa’nın 160. ve 164., 
Sayıştay Kanunu’nun 25, 28, 47, 55, 81, 88 ve Ek 10. 
maddelerine göre Sayıştay’ın Genel Uygunluk Bildirimleri 
yanında Meclise sunması gereken çok sayıda rapor 
bulunmaktadır. Sayıştay faaliyetlerinde yargısal işlevlerin 
ağırlıklı olması, Meclis adına yapılması gereken denetimin 
gerçekleşmesine engel teşkil etmemelidir223. Zira bu anlamda 
performans denetiminin uygulanması kanunilik denetiminden 
vazgeçilmesini gerektirmez224. Sayıştay’ın denetimine tabi 
idare ve kurumların hesap ve işlemlerinin, kurumların 
kanunlarına göre, bir bütçe ya da hesap dönemi içindeki bütün 
gelirlerinin, giderlerinin ve mallarının hesaplarının saymanlar 
tarafından Sayıştay’a verilmesi zorunludur225.  

Sayıştay tarafından yapılması öngörülen dış denetimin 
etkili bir biçimde yapılabilmesi için iç denetimin iyi bir şekilde 
işlemesi şarttır. Dış denetimden tek başına Sayıştay’ın sorumlu 
tutulması, Sayıştay’ın daha fazla iş yükü ile donatılması 
anlamına gelmektedir. Öngörülen denetim sisteminde 
performans denetimi önemli bir yere sahiptir. Sayıştay ise şu 
ana kadar hukukî ve maddi denetime daha çok ağırlık 
vermektedir226. Sayıştay denetimi devlet işlemlerinde açıklığı 

                                                 
222  Yıldırım, s. 58. 
223  Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık 

Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 16. 
224  Tekin, Ahmet, Belediye Harcamalarının (Belediye Bütçesinin) Denetimi, 

YYVD, c. 4, Şubat 1999, sy. 2,  s. 57. 
225  Sanal, s. 106. 
226  Ekici, Birol – Toker, M. Cem, Avrupa’da ve Ülkemizde Yerel 

Yönetimlerin Denetimi ve Etkinliği, ÇYYD, c.14, Ocak 2005, sy.1, s. 6.  
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ve saydamlığı artırmanın bir aracı olarak kabul edilmektedir227. 
Sayıştay’a yürütmenin etkinliğini, verimliliğini ve 
tutumluluğunu değerlendirme -performans denetimi- yetkileri 
de vermektedir228. Sayıştay’ın hem hesap mahkemesi ve hem 
de idarî denetim meri olarak görev yapması, hukuka tam 
tamına uygunluk arz etmez. Sayıştay’ın tüm daireleri hem idarî 
görevler ve denetimle ve hem de hesap yargılaması ile 
görevlendirilmişlerdir229. 

3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu Açısından Değerlendirme 

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları 
çerçevesinde kamu harcama sürecini daha hızlı ve sağlam 
esaslara bağlamak, kamu mali yönetim sistemimizde disiplin, 
hesap verilebilirlik ve saydamlığın, kamu kaynaklarının 
kullanılmasında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun 
sağlanması amacıyla 24.12.2003 tarihinde 5018 sayılı Kanun 
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun 01.01.2005 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu’nu yürürlükten kaldırmıştır. Bu kanun ile bütçe 
kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi 
şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde 
etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, 
sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde 
yetki ve sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç 
kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş 
gelişmelere uygun yeni bir kamu mali yönetim sistemi 
oluşturulması öngörülmektedir230. 

                                                 
227  Özbaran, s. 21. 
228  Doğanyiğit, s. 152. 
229  Derdiman, s. 17. 
230  İnan, Atilla, 5018 sayılı Kanununa Göre Sorumluluk Düzeni ve 

Belediyelerde Uygulanması, YYVD, c. 9, Temmuz 2004, sy. 7, s. 19. 
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5018 sayılı Kanun, mali sistemi köklü bir şekilde 
değiştirmiştir. Getirilen en önemli değişiklik performansa 
dayalı mali yapıdır. Birkaç yıldır alt yapısı hazırlanan 
performansa dayalı mali yapı çalışmaları bu kanun ile 
somutlaştırılmıştır. Kanunun çıkarılma gerekçesi olarak, kamu 
mali yönetimindeki etkinsizlik, verimsizlik, ihtiyaçlara cevap 
verememe gibi sebepler ön plana çıkmaktadır. Bu Kanun ile 
getirilen düzenlemeler kamu mali yönetiminde “disiplini ve 
etkinliği” sağlamaya yöneliktir. Kanun’un amacı kamu 
kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde elde 
edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali 
saydamlığı sağlamaktır. Kanun’da kamu kaynaklarının 
tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve 
verimli kullanılmasını sağlayacak yasal düzenleme, yönetsel 
sistem ve süreçler olarak tanımlanmıştır (m. 3/1). Burada, ifade 
edilen etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik terimleri performans 
yönetiminin alt açılımlarıdır. Dolayısıyla bu durumda mali 
yönetimin performansa dayalı olacağı yasal olarak hüküm 
altına alınmıştır231. 

5018 sayılı Kanun ile zarardan sorumluluk konusunda 
zararın, sorumlularına ödettirilmesi hükmü getirilmiştir. 
Böylelikle kamuyu zarara uğratanlar bu zararın bedelini 
ödeyecektir. Bu hüküm performansa dayalı yönetim anlayışı 
çerçevesinde getirilmiştir. Zira kamuda etkinlik ön plandadır. 
Kaynakların, zarara uğratmak suretiyle kaybı etkinsizliğe 
neden olacağı için bunun zarar verene ödettirilerek telafi 
edilmesi öngörülmektedir. Kanunda denetim konusunda 
getirilen en büyük yenilik performans denetimidir. Kanunda 
öngörülen düzenlemeye genel olarak bakıldığında, her kamu 
idari birimine bir iç denetim görevlisi memur edilerek ilgili 
kurumun Sayıştay’ın dış denetimine hazır hale getirilmesi 

                                                 
231  Öz – Kaplan, s. 246. 
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planlanmıştır. Yani, kanunda belirtilen unvanlara sahip olanlar, 
bağlı bulundukları kurumlarda ilgili mali yıl içerisinde denetim 
için gerekli alt yapı çalışmasını gerçekleştirerek, kurumun 
Sayıştay’ın dış denetimine veya performans denetimine hazır 
hale getirilmesini sağlayacaklardır. Getirilen bu düzenlemede 
denetim işlevinin bir kısmı ilgili kurumun kendi iç çalışmasına 
bırakılmıştır. Performans esaslı yönetimin bir gereği olarak 
harcamacı kuruluşların serbestisi genişletilmiştir232. 

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun 41. maddesi, üst 
yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama 
yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl 
faaliyet raporu hazırlanmasını öngörmektedir. Belediye 
başkanının hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunda, nelerin yer 
alacağı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesinde 
belirtilmektedir. Buna göre; 5018 sayılı Kanunun 41. 
maddesinde “Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen 
harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları 
çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. Bu raporlar, 
stratejik planlama ve performans programları uyarınca 
yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine 
göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen 
sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanır. Harcama 
yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst 
yönetici, birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin 
faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu hazırlar. 
İdare faaliyet raporu, Sayıştaya verilir ve üst yönetici 
tarafından kamuoyuna açıklanır. Merkezî yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları, 
idare faaliyet raporlarının bir örneğini Maliye Bakanlığına, 
mahallî idareler ise İçişleri Bakanlığına gönderir. İçişleri 
Bakanlığı, mahallî idare faaliyet raporları üzerine 

                                                 
232  Öz – Kaplan, s. 260. 
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değerlendirme raporu hazırlar, Sayıştay’a gönderir ve 
kamuoyuna açıklar. Bu Raporun bir örneği de Maliye 
Bakanlığına gönderilir”. Belediye başkanı belediyenin üst 
yöneticisi oluğu için bu hüküm belediye başkanları içinde 
geçerlidir. 

5018 sayılı Kanun ile getirilen yeniliklerden birisi de, 
kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu 
bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali 
işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali 
kontrolünü yapan iç denetçilik kurumudur233. 

Belediyelerin 5018 sayılı Kanunun kapsamında olduğu 
açıktır. Ancak, hangi mahalli idare kuruluşları veya birimleri 
bu Kanunun kapsamına dahil sorunun cevabı, Kanunun 3. 
maddesindeki mahalli idarenin tanımı ile verilmiştir. Kanunun 
mahalli idare; yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle 
sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi 
ve bunların kurdukları birlik ve idareyi ifade eder şeklinde 
tanımlanmıştır. 1050 sayılı Kanundan farklı olarak il özel idare 
ve belediyelerin kurdukları birlikler ile belediyelere bağlı özel 
kanunla kurulan ASKİ, EGO, İSKİ, İETT gibi idareler de 
Kanunun kapsamına dahil edilmiştir234. 

5018 sayılı Kanunun iç ve dış denetime ilişkin hükümleri 
gereğince, mahallî idarelerin diğer belediyeler veya her türlü 
kamu kuruluşları ile anlaşma veya birlik kurmak sureti ile 
yaptıkları hizmetler ve oluşturdukları her türlü kamusal 
kuruluşlar ile bir kamu tüzel kişisi ve kamu idaresi olan köyler 
de iç ve dış denetim kapsamında değerlendirilmelidir235. 

                                                 
233  Bozoğlu, Osman, İl Özel İdareleri ve Belediyelerde İç Denetçi Atamaları, 

YYVD, c. 11, Kasım 2006, sy. 11, s. 28. 
234  Güngör, Hayrettin, 5018 sayılı Kanun, YYVD, c. 8, Aralık 2003, sy. 12, s. 

3.  
235  Derdiman, s. 18. 
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4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Açısından 
Değerlendirme 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesinde; 
“belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 
belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına 
göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine 
göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen 
sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu 
açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı 
kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz 
konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir” denmektedir. 

Ayrıca, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve 
gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri, 
belediyenin iç ve dış borçlarının durumunu, borçlanma yoluyla 
sağlanan kaynaklarla yapılan hizmet ve yatırımlar da bu 
raporda gösterilir. Yıllık faaliyet raporları bilgilendirme ve 
değerlendirmenin ötesinde, belediyelerde uygulanan denetim 
sistemlerinden biridir. Bu yönüyle, yetersizliği durumunda, 
belediye başkanının görevden düşürülmesine de yol açabilir. 
(5393 sayılı Belediye Kanunu m. 26) 

Diğer yandan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinde, “Belediye 
meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ile 
yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek 
…”; encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34. maddesinde, 
“Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik 
plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı 
inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek …”; belediye 
başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. maddesinde, 
“Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: Belediyeyi 
stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin 
kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak 
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bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 
ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak …”; 
stratejik plân ve performans programı başlıklı 41. maddesinde, 
“Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden 
itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa 
bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl 
başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp 
belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve 
meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından 
kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000’in 
altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu 
değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin 
hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde 
bütçeden önce görüşülerek kabul edilir” hükümleri yer almış 
bulunmaktadır. Stratejik plân ve performans programı bütçenin 
hazırlanmasına esas teşkil eder’ ilkesi ile performans 
programının da önemi vurgulanmıştır236.  

5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
Açısından Değerlendirme  

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 
Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve 
sorumlulukları başlıklı 7. maddesinde büyükşehir belediyesinin 
görev ve sorumluluklarından biri, “İlçe ve ilk kademe 
belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin 
stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve 
bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak ...”sayılmıştır. Yine 
aynı kanunun büyükşehir belediye başkanının görev ve 
yetkileri başlıklı 18. maddesinde büyükşehir belediye 
başkanının görev ve yetkilerinden biri “Belediyeyi stratejik 

                                                 
236  Tamer, Performans Yönetimi , s. 38. 
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plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi 
hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve 
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak” 
belirtilmiştir. Bu hükümlerle Büyükşehirler belediyesine ve 
Büyükşehir belediye başkanına stratejik plânlama ile ilgili 
görev verilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin bugüne kadar 
stratejik plân ve performans programı konusunda pek fazla bir 
şey yapmadıkları uygulamadan gelen bilgilerden 
anlaşılmaktadır237. 

6. Diğer 
Türkiye’de stratejik plânlama ilke kez Sekizinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı’nda yer almıştır. Daha sonra, 5018 sayılı 
Kanunda bu kavrama yer verilmiştir. Yapılan düzenlemeler ile 
plân, program ve bütçe ilişkisi kurulmuştur. Süreç ise stratejik 
plânın hazırlanması, performans esaslı bütçenin yürürlüğe 
konulması, uygulanması ve denetlenmesi (iç ve dış denetim) 
olarak ortaya çıkmaktadır. Burada, kamuda stratejik plânın 
Devlet Plânlama Teşkilatı, bütçenin Maliye Bakanlığı ve 
denetimin ise Sayıştay tarafından yapılması öngörülmüştür. 
Bunlardan da anlaşılacağı üzere kamuda stratejik plânların 
hazırlanması ve koordinasyonundan Devlet Plânlama Teşkilatı 
yetkili ve sorumlu kılınmıştır. Bununla ilgili olarak Devlet 
Plânlama Teşkilatı tarafından bir kılavuz hazırlanarak kendi 
internet sitesinde yayımlanmıştır. Kurumlar kendi stratejik 
plânlarını bu kılavuz doğrultusunda hazırlamakla mükellef 
tutulmuştur. DPT tarafından bu konuda başarı sağlamak üzere 
kendi aralarından kamu kurumlarının dağılımına uygun 
şekilde; Tarım ve Orman Bakanlığı, DİE, Hacettepe 
Üniversitesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, İller Bankası 
Genel Müdürlüğü, Denizli İl Özel İdaresi ve Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere sekiz adet kamu 
kurumunda pilot uygulamaya başlanmıştır238.  

Sekizinci BYKP’da, denetimi sınırlayan düzenlemeler ve 
fiili uygulamaların, denetim sisteminin bağımsız çalışmasını 
sağlayacak mekanizmaların güçlendirilmesi ile kaldırılması ve 
etkinliği ölçen temel araçlardan birisi olarak performans 
denetiminin uygulanması öngörülmüştür. Bu çerçevede 
hazırlanan 2002 yılı programında da kamu yönetiminin 
yeniden yapılandırılmasında verimlilik ve etkinliğin 
sağlanmasına yönelik etkin bir performans değerlendirme 
sisteminin oluşturulması hedef alınmıştır. Sekizinci BYKP 
hazırlıklarına esas olmak üzere, oluşturulan komisyon 
tarafından düzenlenen Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda; 
Türk kamu yönetiminde denetim işlevinin yerine 
getirilmesinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya 
bulunulduğundan bahisle, bunun etkinleştirilmesine yönelik 
çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler genel olarak 
aşağıdaki konulardan oluşmaktadır. Mevcut denetim 
elemanlarının etkinliğini artırmak, yönetimde verimlilik, 
etkinlik ve tutumluluk anlayışını yerleştirmek üzere; halen 
sürdürülen hukukilik denetimleri yanında performans 
denetimleri de yapılmalı ve sistem tabanlı denetim teknikleri 
kullanılmalıdır. Her kamu kuruluşunda bulunacak yakınma 
büroları aracılığıyla halkın dilek ve şikayetleri yönetime 
aktarılmalı, bu sorunlara ilgili kuruluşun en alt biriminden 
başlayarak çözüm getirilmeye çalışılmalıdır239. 

 Belediyelerce faaliyet raporu hazırlanmasına ilişkin esas 
ve usuller, Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan 17.03.2006 tarihli 
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26111 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 
Yönetmelik’te ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Belediyece 
hazırlanması gereken faaliyet raporunun kapsamı ve şekli, 
anılan yönetmeliğin faaliyet raporunun kapsamı ve şekli anılan 
Yönetmeliğin 18. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; 
belediyelerin faaliyet raporları; genel bilgiler, amaç ve 
hedefler, faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, 
kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi ile öneri 
ve tedbirler bölümlerinden oluşur. Faaliyetlere ilişkin bilgi ve 
değerlendirmeler bölümünde, mali bilgiler ile performans 
bilgilerine detaylı olarak yer verilir. Bu başlık altında; 
kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile 
meydana gelen sapmaların nedenlerine, kurum ve kuruluşların 
faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu 
tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali 
denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler yer alır. Performans 
bilgileri bölümünde ise, idarenin stratejik plan ve performans 
programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, 
performans programında yer alan performans hedef ve 
göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen 
sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve 
bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. Ayrıca 
belediyeler ilk performans programlarını hazırladıkları yıla 
kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde 
sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler. 

Bir de bunlara ilaveten; İçişleri Bakanlığı belediyeler 
bünyesinde “Belediyeler Performans Ölçüm Projesi” 
(BEPER)’ni başlatmış bulunmaktadır. Proje ile belediyelerin 
performansını ölçmek ve aralarında bir kıyaslama yapmak için 
bir performans ölçüm sistemi geliştirme amaçlanmıştır240. 
BEPER’e göre performans ölçümü bir bireyin ya da grubun 
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veya bir kurumun amaçladığı işi ne kadar 
gerçekleştirebildiğinin nicelik ve nitelik olarak ifadesidir. 
Performans yönetimi, belirli amaç ve hedefler doğrultusunda, 
performans ölçütlerinin belirlenmesi, bilgi toplanması ve bu 
bilgilerin performans ölçütlerine göre değerlendirilmesi, 
performansın iyileştirilmesine yönelik önlemlerin belirlenmesi 
ve izlenmesidir. Performansın ölçülebilmesi için verilen 
hizmet sonuçlarının sayısal olarak değerlendirilebilmesi ve 
temel alınan performans göstergelerine göre bu hizmetin 
göreceli olarak yerinin saptanması gerekmektedir. Performans 
ölçümü girdi ve çıktılardan oluşan bir süreçtir. Örneğin; 
girdiler, hizmet girdilerinin birim maliyetleri, hizmetin 
sunulması için gereken personel ve bir çöp toplama aracının 
100 km’de harcadığı yakıt miktarı iken, çıktılar, sunulan 
hizmetin birim bedeli ya da tarifesi, hizmet sunulan belediye 
sakinleri ve toplanan katı atık miktarı olmakta ve bu değerlerin 
kullanılması ile katı atık veya su hizmetlerine ilişkin birimlerin 
performansı sayısal olarak ölçülebilir, denmektedir. Diğer 
yandan; projenin amaçları olarak; “belediyelerin sundukları 
mal ve hizmetler için temel performans kriterleri oluşturarak 
ulusal performans göstergelerini tespit etmek ve belediyeler 
arasında karşılaştırmalar yapmayı mümkün kılacak bir model 
geliştirmek, demokratik katılım ve şeffaflığı, hesap sorma-
verme mekanizmalarını güçlendirmek, etkin ve verimli bir 
hizmet anlayışını yerleştirmek, belediyelerin sundukları mal ve 
hizmetlerin kalitesini artırmak, karar vericiler ve vatandaşlara 
objektif verilere dayanarak değerlendirme yapma imkânı 
sağlamak, belediyelerin kendi bünyeleri içinde “izleme-
geliştirme” kurulmasına örneklik teşkil etmek ve belediyelerin 
hizmet kalitesini Avrupa Birliği normları ile uyumlu hale 
getirmek” olarak sayılmıştır241. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
MALİ DENETİM VE BELEDİYELERDE 

UYGULANMASI 
 
I. MALİ DENETİM 
A. Genel Olarak 
Belediyelerin etkili ve verimli bir hizmet üretimi 

sürecine girebilmesi için, yapılması gereken işlemlerden birisi 
de, bu kuruluşların mali yapılarının güçlendirilmesidir. 
Belediyeler açısından optimal hizmet üretiminde, bu 
kuruluşların gelir düzeyi önemli olduğu kadar, bu gelirlerin 
nasıl harcandığı da önem arz etmektedir.  

Belediyelerde en önemli konulardan birisi de üretilen 
hizmetlerin maliyet analizlerinin yapılmamasıdır. Belediye bir 
çok hizmeti bir bedel almadan üretmek ve vatandaşa sunmak 
zorundadır. Daha çok belediye üst yönetiminin günlük 
tercihleri bu konuda etkin olmaktadır. Bir hizmeti üretmenin 
maliyeti çok yüksek olabilir. Onun yerine alternatif olarak 
dört-beş hizmet üretmek mümkün olabilir. Kaynaklar kısa 
dönemli etkisi olan hizmetlere harcanıp uzun dönemli 
ihtiyaçlar kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamaz hale 
gelebilir.  

Mali denetim, hesaplar ve mali tablolar ile işlemlerin 
düzenliğinin ve mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. Bu 
denetim, hesapların ve mali tabloların durumunu açıkça ortaya 
koyması bakımından önemlidir. Bunlar; bütün işlemlerin ve 
yalnızca bu işlemlerin kuralına uygun şekilde taahhüde 
bağlanıp bağlanmadığı, tahakkuk ettirilip ettirilmediği, bunlar 
için ödeme emri verilip verilmediği ve kayda geçirilip 
geçirilmediği, eksiksiz kayıt yapmak ve varlıkları nakit, 
yatırımlar, sabit kıymetler, stokları korumak  
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için uygun önlemlerin alınıp alınamadığı gibi konulardır242. 
B. Mali Denetim Kavramı 
Mali denetim, idari hesap ile diğer mali verilerin doğru 

olup olmadığının, muhasebe kayıtları ve diğer destekleyici 
kanıtların incelenmesi suretiyle ortaya çıkarılmasıdır243. Çevre 
sorunları gibi küresel sorunlar dahil yaşanan sorunlara en iyi 
çözümlerin yerelde aranması, yerel düzeyde oluşturulan 
politikaların da ülke çapındaki politikalara katkıda bulunması, 
belediyelerin önemini ve görev alanlarını artırmıştır. Kamu 
yönetiminde başlatılan yeniden yapılanma çalışmalarıyla 
ülkemizde de belediyelerin yetki ve sorumlulukları artırılmak 
istenmektedir. Etkili bir kamu yönetiminin kurulması 
çalışmaları çerçevesinde yürütülen yeniden yapılanma 
sürecinde ülkemiz denetim sistemi de yeniden 
yapılandırılmaktadır. Aşırı ve etkisiz denetimin kaldırılması, 
kamu harcamalarında savurganlığın önlenmesi, denetim 
birimlerinin ve yürüttükleri denetimin çağdaş ülkelerde 
bulunan denetim sistemine uygun bir biçimde yapılandırılması, 
denetim sisteminin yeniden şekillendirilmesinde önem verilen 
hususlar olarak öne çıkmaktadır244.  

Mali denetim ve gözetim, hesapların, nakit ve diğer 
varlıkların denetimini içermektedir. Mali denetimin amacı, 
denetimin türü ve konusu ne olursa olsun, idarelerdeki gelir, 
gider ve mal hareketlerinden doğan hesap ve işlemlerin, 
bunlarla ilgili mevzuata uygun olup olmadığının tespit 
edilmesidir. Belediyelerde mali denetimin konusu, muhasebe 
işlemlerinin kontrolü, gelir ve gider işlemlerinin hukuka 
uygunluğunun araştırılması, harcamalara ilişkin belgelerin 
doğruluk ve tutarlılığı olmaktadır. Bununla birlikte bu denetim 
türü; mali yönetimi, kaynakların etkin ve ekonomik olarak 
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kullanılıp kullanılmadığı konularını içerecek şekilde 
genişletilebilir. Ülkemizde belediyeler üzerindeki mali 
denetim, belediyelerin gelir ve giderleri ile malları üzerinde 
TBMM adına denetim yapma yetkisi bulunan Sayıştay 
tarafından yapılmaktadır. Bundan başka belediyeler açısından 
İçişleri Bakanlığı’nın da belli yetkileri ve sorumlulukları 
bulunmaktadır. Mali denetim 5018 sayılı Kanunu’na göre mali 
yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin 
yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı 
durumlarda etkilidir. İlgili belediye başkanının talep etmesi 
veya doğrudan Başbakanın onayı üzerine İçişleri Bakanı, 
yetkili denetim elemanlarına, ilgili belediyelerin tüm mali 
yönetim ve kontrol sistemlerini, mali karar ve işlemlerini 
mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirecektir. Bu teftişler 
sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği İç Denetim 
Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekli işlemlerin 
yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına 
gönderilecektir245.  

C. Mali Denetimin Amacı 
Yerel hizmetlerin yerine getirilmesi yerel hizmetler için 

yapılan harcamaların yerel halkın denetimine sunulması, 
yönetimlerin sorumluluğundadır. Ayrıca gelirin dağıtılmasına, 
tasarrufun ölçülmesine uygunluk mali denetimin gerçekleşmesi 
için şarttır246. 

Mali denetim, mali açıdan düzenliliğin ve mevzuata 
uygunluğun etkili bir biçimde incelenmesi için; kaydedilen 
bütün işlemlerin yürürlükteki genel ve özel kurallara uygun 
olup olmadığını belirler. Bütün gider ve gelirlerin yetki 
sınırları ile parasal limitler çerçevesinde olup olmadığına, aynı 
zamanda parasal limitler çerçevesinde ödenip ödenmediğine, 
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alacakların zamanında tahsil edilip edilmediğine, dikkat 
edilmelidir. Mali uygunluk denetiminde amaç, denetlenen 
kuruluşun işlemlerinin, yetkili kurullarca konulmuş olan belli 
yöntem ve kurallara uyulup uyulmadığını saptamaktır. Bu 
denetim, kuruluşun iç denetim birimlerince ya da resmi veya 
özel dış denetim birimlerince yapılabilmektedir. Maliye 
Bakanlığı denetim birimlerince yapılan vergi denetimi, resmi 
dış denetim birimlerince yapılan uygunluk denetimine örnek 
oluşturmaktadır247. 

Belediyeler yasal kuruluşlar olup, varlıkları ve yetkileri 
merkezi hükümet tarafından sağlanır. Ayrıntılı denetimler ise, 
kanunlara dayanılarak çıkartılan yönetmelilere göre yapılır ve 
gerektiğinde belediyelerin etkinliklerini ve harcamalarını 
denetleyen kanunları mahkemeler yorumlar. Belediyeler 
kaynak açısından yerel vergilere ve/veya merkezi hükümetin 
doğrudan desteğine güvenirler. Dolayısıyla merkezi 
hükümetin, belediyelerin sağladığı hizmetler ve yaptığı 
harcamalarla yakından ilgili olması kaçınılmaz bir olgudur. 
Mahalli idare harcamalarının ulusal ekonomi üzerindeki etkisi 
de, merkezi hükümetin belediyelerin mali işlerine yoğun 
müdahalesi için iyi bir neden oluşturmaktadır248. 

Genelde belediyelerde kâr kavramı olmadığından, 
kârlılık testi yerine başka bir başarı ölçüsü koymak gerekir. Bu 
çoğu zaman ekonomi, etkinlik ve verimlilik konularını 
vurgulanarak yapılır ve sağlanan hizmetlerin mali 
incelemelerinin daha yoğun bir düzeyde yapılmasını 
gerektirir249. 
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II. BELEDİYELERDE MALİ DENETİM 
A. Genel Olarak 
Bütçe, Latince “bulga; torba, kese” kelimelerinden 

türetilmiş, ilk olarak 17.yy.da İngiltere’de siyasal ve ekonomik 
içerikli olarak kullanılmaya başlanmıştır. Maliye bakanının 
devlet gelir ve giderlerini yazdığı kağıtları “budget” denilen 
deri çanta ile getirip parlamentoda “opening the budget” 
yapması ile bütçe müzakerelerini başlatmış, böylece, deri 
çantanın açılarak bütçe müzakerelerinin başlaması nedeni ile 
“budget”, “bütçe” olarak ekonomi literatürüne geçmiştir250.  

Tarihi gelişimi içerisinde baktığımız zaman, bütçe 
uygulamalarının, halkın idareyi denetleme ihtiyacı duyması ile 
meydana geldiğini görüyoruz. Kısaca bütçe bir denetleme 
ihtiyacının ifadesidir de denebilir. Bütçenin denetimi iktisadî, 
siyasi ve hukukî fonksiyonlarının doğal bir sonucudur. Mali 
işlemlerin amaç ve hedeflere uygunluğun denetimi bütçe 
kalemlerinde belirtilen usullerle yapılır.. Bütçenin bu 
fonksiyonu, denetim organları yanında kamuoyu tarafından da 
denetime tâbi tutulacağını ifade etmektedir251. 

Bütçe uygulamasının düzenli bir şekilde yapılmasını 
sağlamak, gelir ve giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve 
meclis kararlarına uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını 
tespit etmek için denetim yapılır252. Denetimin temel amacı, 
belediyelerin amaçlarını gerçekleştirmelerini sağlayarak, 
verimlilik ve etkinlik seviyelerini yükseltmektir. Amacın 
sadece gerçekleşmesi yeterli olmamakla birlikte en yüksek 
derecede gerçekleşmesini sağlamaktır. 

Belediye bütçelerini, ilk belediyenin kuruluşu ile 
başlatmak mümkündür. Ancak, bugün ki anlamda belediye 
bütçesi tarihini, zaman içerisinde yapılan düzenlemeleri göz 
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ardı etmeksizin, 1927 yılından başlatabiliriz. 1930 tarih ve 
1580 sayılı Kanunla, belediye bütçesinin şekli yapısı, 
hazırlanması ve uygulaması kanunlaştırılmıştır. Belediye 
bütçesinin hazırlanması ve denetlenmesine yönelik tüzük, 
yönetmelik ve kararnameler takip eden yıllarda belediye 
bütçelerinin zamanın gereklerine göre gelişimi sağlanmıştır. 
Her sene yeniden düzenlenen bütçe kanunları ile belediye 
bütçesinin hazırlanması ve uygulanması konusundaki yeni 
hüküm ve esaslar tespit edilmiştir253. 

Belediyeler, kurum içi denetim birimleri tarafından iç 
denetime tabi tutulurken aynı zamanda merkezî hükümet 
tarafından oluşturulup TBMM adına veya ilgili bakanlık 
(genellikle İçişleri Bakanlığı) adına çalışan denetim 
mekanizmaları tarafından da dış denetime tabi 
tutulmaktadırlar254. İç denetim, belediyelerin kendi yapısı 
içerisinde meydana gelen işlemleri, kendi elemanlarıyla 
denetime tabi tutmasıdır. Bu hiyerarşik yapıyla olabileceği 
gibi, teftiş kurulunun çalıştırılması şeklinde de olabilir. Aslında 
iç denetim, her iki mekanizmanın da ortak çalışması ile 
olmuştur255. Belediye bütçesinin iç denetimi, diğer iş ve 
işlemlerde olduğu gibi, belediye meclisi, belediye encümeni ve 
belediye teftiş kurulu tarafından yapılır. İç denetim 
mekanizmaları, kurumun kendi organı olup, kurum icraatlarını 
denetlemekle görevlidir. Belediyeler, kendi organları 
tarafından yapılan iç denetimin yanı sıra merkezi idare 
organları tarafından da dış denetime tâbi tutulmaktadırlar. Dış 
denetim mekanizmaları, belediye dışında kuruluşlar olup, 
kendilerine kanunun verdiği yetki ve görevler dahilinde bu 
faaliyetlerini gerçekleştirirler256.  
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Belediyelerde mali yönden yapılan iç denetim etkin 
olmakta, dış denetim de önem kazanmaktadır. Sayıştay’ın, 
mali açıdan tarafsız ve bağımsız bir denetim tarzının olması, 
mali alanda içtihat birliğinin oluşmasına neden olmuştur. Buna 
karşın Sayıştay’ın denetlediği belediye sayısı, 3215 olan 
toplam belediye sayısına oranla çok düşük kalmaktadır. 
Toplam belediyeler içinde sayıları çok fazla olan belde 
belediyelerinin büyük bir kısmı fiilen Sayıştay denetimi 
dışında kalmaktadır. Büyükşehir ve il belediyeleri her yıl veya 
birkaç yılda bir denetime tâbi tutulurken, ilçe ve belde 
belediyelerinde denetlenen belediye sayısı oldukça azdır257.  

Bütçe, belediyelerin gelir ve gider tahminlerini gösteren 
gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve 
harcamalara izin veren meclis kararıdır258. Bütçeler, kalkınma 
plân ve programlarının gerekleriyle fayda ve maliyet unsurları 
gözönünde tutularak verimlilik ve tutumluluk ilkelerine göre 
düzenlenir. Bütçe, belediyenin diğer meclis kararları gibi 
kesinleşir ve yürürlüğe girer. Daha açık bir ifadeyle bütçe 
meclisin onayı ile kesinleşir. Sayıştay’ın belediye bütçeleri 
üzerindeki denetimi genel olarak kesin hesap dönem sonu 
hesapları ve harcamaları üzerinde “uygulama sonrası denetim” 
şeklinde yoğunlaşmaktadır. Kesin hesap ve yönetim dönemi 
hesaplarının bir ay içerisinde Sayıştay Başkanlığına 
gönderilmesi zorunludur259. 

Yani; belediye bütçesinin iç denetimi, diğer iş ve 
işlemlerde olduğu gibi, belediye meclisi, belediye encümeni ve 
belediye teftiş kurulu tarafından yapılır. İç denetim 
mekanizmaları, belediyelerin kendi organı olup, belediyelerin 
işlemlerini denetlemekle görevlidirler. Belediye bütçesinin 
belediye meclisi tarafından denetimi söz konusu olur. Belediye 
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meclisi bütçenin;  tasarı halini, uygulanmasını ve uygulamadan 
sonrasını olmak üzere üç aşamada denetler. Bütçe denetiminin 
temeli kesin hesaptır. Bununla meclis, dönem başında 
belediyeye verdiği, harcama yetkisinin ne şekilde 
kullanıldığını denetler. Bütçe kesin hesabı, belediyenin mali 
durumu hakkında bilgi verir. Bununla birlikte bütçenin kesin 
hesabı, belediyenin dış denetime hazır olmasını da 
sağlamaktadır260. Kesin hesabın görüşülüp karara bağlanması 
görevi, belediye meclisi görevleri arasında sayılmıştır. Bunun 
için kesin hesap cetvellerinin, ait olduğu yılın bitiminden 
itibaren 6 ay içerisinde büyükşehir belediyelerinde 7. ayın ilk 
haftasına kadar başkan tarafından, encümen kararıyla tetkik ve 
tasdik için meclise gönderilmesi gerekmektedir. Bir yıl 
içerisinde uygulanan bütçe kesin hesapları, belediyelerde 
Haziran, büyükşehir belediyelerinde ise Temmuz ayı içinde 
belediye meclisi toplantısında incelenir. Kabul edildikten sonra 
onaylanmak üzere mahallin en büyük mülki idare amirine 
gönderilir. Mülki idare amiri onaylandıktan sonra, 1 ay içinde 
Sayıştay’a gönderilir. Meclisin bütçede olan bir diğer denetimi 
de, bütçe kalemlerinde aktarma yapılması ve bütçeye ek 
ödenek tahsisinde ortaya çıkmaktadır. Burada meclis, işlemleri 
bütçe tekniği ve hedefleri açısından inceleyerek kararını 
vermektedir. Belediye meclisi, belediye teftiş kurulu, Sayıştay, 
mülkiye müfettişleri ve İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin 
incelemiş olduğu hesapları da inceleyebilir. Burada amaç, 
diğer denetim organlarınca yapılan denetimin doğruluğunu 
kontrol etmek değildir. Meclis bu uygulaması ile belediyenin 
hedefleri, mali durumunu, yatırımların gerçekleşip 
gerçekleşmememsi gibi hususları tespit edip, sonraki 
uygulamalar için değerlendirecektir. Yani hesap dönemi 
sonunda, bir yıllık bütçe incelemesi ile birlikte belediye 
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meclisine sunulan kesin hesap ve yıllık raporun incelenmesi ve 
kabulü ile bütçe denetimi gerçekleşmiş olur. Böylelikle, mali 
yıl içinde belediye hesabına hangi hizmetler için ne kadar 
harcama yapıldığı, ertesi yıla ait ne kadar borç devredildiği 
belediye meclisince incelenmiş ve denetlenmiş olur. Yapılan 
incelemeler sırasında, kanuna aykırı işlemler tespit edilirse 
bunlara sebebiyet verenler hakkında gerekli yasal işlemlerin 
yapılmasına ayrıca belediye zararının tazmin ettirilmesine 
yönelik kararlar da alınır261. 

Belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından 
biri olan Denetim Komisyonu ile ilgili düzenlemeler 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliği’nin 22. ve 23. maddelerinde yer almaktadır. Sözü 
edilen maddelere göre; İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 
10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak 
ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile 
bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi 
üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok 
olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyona 
seçilecek üye sayısını meclis belirler. Komisyon, her siyasi 
parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayınsının 
meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 
Komisyona siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, 
üyeler de o partiden aday olabilir. Denetim komisyonu üyeleri 
arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Komisyon üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt 
çoğunluğu ile karar alır. Komisyon çalışmasını kırk beş işgünü 
içinde tamamlar. Buna ilişkin raporunu ise Mart ayının sonuna 
kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden 
hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili 
mercilere suç duyurusunda bulunulur. Kanun, denetim 
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komisyonunu, belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim 
yetkisini kullanmasına yardımcı olma amacıyla 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, denetim komisyonu kendi adına 
ve kesin kararlar alabilen bir komisyon değildir. Tam tersi 
belediye meclisi adına çalışan ve çalışmaları sonucu 
düzenlediği raporu görüşüp karara bağlanmak üzere meclis 
başkanlığına sunan bir komisyondur. Belediye meclisinin ise 
denetim komisyonu raporundaki önerilere bağlı olarak karar 
alma zorunluluğu bulunmamaktadır262. 

Belediye bütçesinin belediye meclisi tarafından sağlıklı 
ve ciddi bir şekilde denetlenmesi, meclisin siyasi yapısı ile de 
ilgilidir. Belediye başkanı ile aynı görüşü paylaşan üyelerin 
beraber olduğu görüşmeler, kesin hesapların, hazırlandığı 
şekliyle kabul edilmesini sağlar. Özellikle, bütçe 
komisyonunda muhalefet üyesinin olmaması veya etkisiz 
sayıda kalması, kesin hesaplar hakkında tartışmaların 
yapılmasına engel olmaktadır. Belediye encümeninin, aylık 
cetvellerin incelenmesine ait görevi de encümenin bütçe 
denetimi konusundaki görevidir. Belediye saymanları 
tarafından düzenlenen aylık cetveller, takip eden ayın 15’ine 
kadar encümene gönderilmek üzere belediye başkanına verilir. 
Bu cetvellerde, o ay içinde yapılan tahsilat ve ödemelerle, fazla 
veya yersiz tahsil edilmesinden dolayı geri verilen paraların 
ayrı ayrı birer cetveli, bütçenin bölüm ve maddelerine uygun 
olarak düzenlenir. Encümen, kendisine gelen aylık cetvellerin 
ve ekli belgelerin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirtilen 
ilke ve kayıt sistemlerine uygun olarak düzenlenip 
düzenlenmediğini kontrol eder. Encümen gelir ve giderlerin 
mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını da inceleyerek, 
varsa yanlışları düzelttirip uygunluğunu sağlayarak bir hafta 
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içerisinde karara bağlar. Karara bağlanan bu cetveller denetime 
hazır olacak şekilde saklanır. Özellikle aylık hazırlanan 
cetveller encümen tarafından onaylanmadıkça, bütçe kesin 
hesabı düzenlenemez. Encümen, belediye bütçeleri üzerindeki 
denetimini, bütçe kesin hesabı hakkında görüş bildirmesi 
esnasında da yapabilir. Her yıl bütçe kesin hesabı, hesap 
döneminin biriminden sonra gelen Nisan ayı içinde encümene 
verilir. Encümen, kesin hesap üzerinde incelemesini yaparak, 
görüşüyle birlikte meclise sunulmak üzere başkana havale 
eder. Encümen kesin hesapları incelerken, yapılan 
harcamaların doğruluğunu, verimliliğini ve hukukiliğini 
inceler. Harcamaların yapıldığı projeler ile harcama arasındaki 
bağlantılar önemlidir. Kaynakların, verimli, etkin ve tutumlu 
kullanımının tespiti de encümenin dikkate alacağı önemli bir 
husustur263. 

B. Mali Denetimin Uygulanması 
Belediyelerin özerk bir yapıya sahip olabilmeleri için 

mali yönden güçlendirilmeleri gerekir. Öte yandan, 
belediyelerin mali yönden güçlü bir yapıya sahip olabilmeleri 
için aşağıdaki temel ilkelerin göz önünde bulundurulmaları 
gerekir264: 

1) belediyelere görevleri ile orantılı gelir kaynaklarının 
sağlanması, 

2) Belediyelerin gelir kaynakları içerisindeki 
özgelirlerinin arttırılması, 

3) Belde halkının kaynak temini ve kullanımına 
katılımını sağlayacak şekilde bir yapının oluşturulması, 

4) Belediyelerin harcamalarının çeşitli usûl ve ilkeler 
çerçevesinde yapılmasını sağlayacak bir yapının oluşturulması, 
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5) Belediyelere mali ve teknik hizmet sağlayan İller 
Bankası’nın yeniden yapılandırılması. 

Belediyelerde saymanların yeterli bilgi, deneyim ve 
güvenceye sahip olmadıkları her zaman şikayet edilen bir konu 
olmuştur. 5018 sayılı Kanunun 57. maddesinde, kamu 
idarelerinin bu arada belediyelerin mali hizmetler birimi 
yöneticisi ile mali kontrol yetkisi ve muhasebe yetkilisi olarak 
görevlilerin, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate 
alınarak mesleki eğitime tabi tutulacakları ve bu eğitimi 
başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Sertifika 
alamayanlar kamu idarelerinde bu kadrolara atanamayacakları 
hükme bağlanmıştır. Bu durumda, belediye saymanlarının 
eğitiminde Maliye Bakanlığına önemli bir görev verilmiştir. 
Bu görevin sadece tayin, terfi ve yer değiştirmesiyle ilgili 
olmadığı bu maddeye göre açıktır265.  

Belediyelerin asıl fonksiyonu; halkın her türlü 
ihtiyaçlarını en iyi bir biçimde karşılamasını ve yerel 
hizmetlerin yerine getirilmesini aynı zamanda da bu 
hizmetlerin en verimli ve en etkin bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra yapılan 
harcamaları halkın denetimine sunmaları, belediyelerin 
sorumluluklarının bir gereğidir266. 

Ayrıca 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun’un 15/a maddesi, İçişleri 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün 2. ve 7. maddeleri ile 
Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin 16. ve 17. maddeleri 
gereğince İçişleri Bakanlığı müfettişleri; belediyelerle bunlara 
bağlı kuruluşların her çeşit işlemlerini, amir, memur ve 
hizmetlilerin görevlerine ait fiil ve hareketlerini incelerler. 
Mülkiye müfettişleri; belediyelerin bütçe gelirlerinin tahakkuk 
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ve tahsilatını, giderlerinin taahhüt, tahakkuk ve ödeme işlerini, 
bütçeye, kanun ve tüzüklere ve tebliğlere uygunluğu 
bakımından inceler ve denetlerler. Ayrıca 3512 sayılı 
Kanun’un 11. maddesi ile Mahalli İdareler Kontrolörleri de 
belediyeler ve bağlı kuruluşların her çeşit işlemlerini mülkiye 
müfettişleri gibi denetlemektedirler. Dolayısıyla İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde görev icra eden Mülkiye Müfettişleri ile 
yerel ve merkezi belediyeler kontrolörleri, idari ve mali 
nitelikte denetim ve incelemelerde bulunmak suretiyle bir 
şekilde idari vesayetin gereğini yerine getirmektedirler. İlgili 
teftiş kurullarının belediyeler üzerindeki mali denetim görevini 
yerine getirirken bu denetim kurumları ile belediye ve il özel 
idarelerinin kendi organları arasında bir uyuşmazlık 
oluştuğunda TBMM adına denetim ve inceleme görevini ifa 
eden Sayıştay bu uyuşmazlıkları ikinci derece inceleyerek 
kesin hükme bağlar. Bunun yanı sıra Sayıştay, il genel meclisi 
ve belediye meclislerince alınan kararlarda belirtilen hususlara 
bağlı kalmayarak özel idare ve belediye hesaplarına ilişkin her 
türlü gelir-gider evraklarını da denetler ve incelemelerde 
bulunur267.   

Bir de belediye bütçesinin, kamuoyunca denetlenmesi ise 
mali denetimin önemli bir kısmını oluşturur. Kamuoyunun 
duyarlılık gösterdiği en önemli konu, idarelerin yapmış 
oldukları harcamalardır. Kendisinden yasal vergiler veya cezai 
yaptırımlar ile alınan paraların nasıl harcandığını bilmek 
istemektedirler268. Belediyelerde mali denetiminin 
uygulanmasında istenen sonuca ulaşılabilmesi için açıklık 
ilkesi ön planda olmalıdır. Açıklık ilkesi, bütçenin 
hazırlanmasından denetimine kadar geçen her aşamada, ilgili 
belgelerin düzenli olarak yayınlanması esasına dayanır. 
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Bütçeye ait bütün işlem ve belgelerin kamuoyu tarafından 
bilinmesine imkân tanınmaktadır. Kamuoyunun, belediyelerin 
harcamalara ait faaliyetlerini takip etmelerinin bir yolu da 
ihalelerdir. İhalelerin açıklık içerisinde yapılması, üzerinde 
doğabilecek sorunların önlenmesine yardımcı olur. Aynı 
zamanda ihalelerin açık olması neyin nasıl ve kime ihale 
edildiğini kamuoyunun bilgisine aktarılmasını da sağlar269. 

C. Mali Denetimde Etkinlik ve Verimlilik 
Para olmadan hiçbir hizmet üretilemez. Hükümetin 

sağladığı kaynaklar sınırlı olduğuna göre, etkin ve kaliteli 
hizmet üretmek için mevcut mali imkânları çok iyi kullanmak 
gerekir. Belediye yöneticileri bunun yollarını araştırmalıdır. Bu 
konuda her türlü fikri desteği aramalıdırlar. Belediyeler 
gerekirse vatandaşlarla ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile 
birlikte çareler aramalıdır270. 

III. MALİ DENETİM KONTROLÜ 
A. Genel Olarak 
Mali sistemin önemli unsurlarından birisi kamu mali 

kontrol sistemidir. Kamu mali kontrol sistemi ilgili kamu 
idaresinin yöneticilerinin olduğu kadar, vatandaşlar için de 
kamu kaynaklarının etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasının 
teminatıdır. Kamu idarelerinin faaliyetleri üzerindeki mali 
kontrol üç şekilde yürütülmektedir: Birincisi,  iç kontrol 
mekanizmasıdır. Bu mekanizma kamu idaresinin harcama 
sürecinin her aşamasında rol ve sorumluluk alan görevlilerce 
yürütülür. İç kontrolün amacı, iç denetimdeki gibi sonucu 
tespit etmeyi değil, yanlış kararlar gibi hususları önlemektir. 
İkincisi iç denetim mekanizmasıdır. Bu mekanizma kamu 
idaresinin mali işlemlerinin ilgili yasal düzenlemelere 
uygunluğu ve performans denetimini içeren ve iç denetçilerce 
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gerçekleştirilen iç denetimdir. Burada iç denetim bu görevi 
profesyonel olarak yürüten iç denetçiler tarafından yerine 
getirilir. Bu denetim, kamu idaresinin geçmiş döneme ait mali 
işlemlerinin ilgili kanunlara uygun olarak yürütülüp 
yürütülmediği, elde olan kaynaklarla performans ölçütlerini 
gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin tespiti şeklinde 
gerçekleşir. Ayrıca elde edilen sonuçlardan üst yönetimin 
raporla haberdar edilir. Bu özelliğinden dolayı iç denetimle üst 
yöneticiye danışmanlık görevi de yerine getirilmiş olacaktır. 
Üçüncüsü ise dış denetimdir. Dış denetim idarenin dışında 
bağımsız denetçilerce kamu idaresinin mali işlemlerinin ilgili 
mevzuata uygunluk ve performans açısından denetlenmesidir. 
İç denetçiler ise hiçbir şekilde idarenin işlemlerine karışmazlar, 
harcama sürecinde görev almazlar. İç denetçiler tarafından 
yürütülen iç denetim faaliyetinin amacı kamu idaresinin üst 
yöneticisine, kurumun yapısı, mali yönetim ve kontrol 
sistemlerinin çalışması ve faaliyetleriyle ilgili olarak bilgi 
vermektir. Ayrıca iç denetçiler kurumda yapılan işlemlerin 
kanunlara uygunluğu ve sunulan hizmetlerin kalitesinin 
performans kriterlerine uygunluğu hakkında danışmanlık 
görevi de yapmaktadırlar. İç denetçiler tarafından yürütülen iç 
denetim faaliyeti bu anlamda hem mali uygunluk denetimini 
hem de performans denetimini içermektedir. Dış denetimin 
amacı ise, iç denetimde olduğu gibi üst yöneticiye danışmanlık 
yapmak değil, idarenin mali işlemlerinin ilgili meclis adına 
denetlenmesidir. Bu denetim, yargılama şeklinde de 
yapılabilmektedir. İç denetimin kapsamı, üst yöneticiye 
danışmanlık görevi kapsamında, kurum içinde mali işlemlerin 
kanunlara uygunluğu, mali yönetim sisteminin kurumun 
amaçlarına, politikalarına, stratejik plânına ve mali 
programlarına uygun olarak çalışması ve bunun için gerekli 
teknik altyapıyı içeren sistem denetimi ile performans 
denetimidir. Buna karşılık iç denetim oluşturulan mali yönetim 
ve kontrol sisteminin nasıl çalıştığının profesyonel denetçilerce 
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kontrol edilmesi ve üst yöneticilere raporlanmasıdır. İç 
denetim ise yukarıda söylediğimiz gibi, harcama sonrası 
uygunluk ve performans denetimlerini kapsamaktadır. İç 
denetime, hataları veya uygulama ihtimallerini en aza indirmek 
amacıyla bağlı olduğu yönetim tarafından kendisine kurumun 
sistemlerini ve uygulamalarını denetleme görevi verilir271. 

B. Mali Denetimde Kontrol Mekanizması 
Mali denetimde gerçekleştirilen dış denetim, bağımsız 

değerlendirme fonksiyonu niteliğine sahiptir. Belediyeler, dış 
denetimi gerçekleştirirken, finans tablolarının eksiksiz bir 
şekilde ve işlemlerin düzenli olup olmadığı hakkında görüş 
bildirmekle sorumludurlar. Dış denetim, çoğu kez, performans 
denetimleri de icra eder. İç denetimden farklı olarak dış 
denetim denetlenen dışındadır272. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Meclis kararlarının 
kesinleşmesi başlıklı 23. maddesine göre; “… Belediye 
başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün 
içinde idarî yargıya başvurabilir. Kararlar kesinleştiği tarihten 
itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare 
amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar 
yürürlüğe girmez. Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü 
kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir” denmektedir. Bu 
madde ile belediyelerde bütçe ile ilgili alınan kararlar üzerinde 
denetim mekanizması işlemektedir. 

Belediye bütçesinin hazırlanmasında, 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu’nun 61. maddesine göre; “… belediyelerin 
stratejik plânına ve performans programına uygun olarak 
hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl 
içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren gelirlerin 
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir” 

                                                 
271  Kerimoğlu, s. 25. 
272  Kerimoğlu, s. 25. 



 107 

denmektedir(m. 61). Belediye başkanı; Mahalli İdareler Bütçe 
ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesine göre; her yıl 
Haziran ayının sonuna kadar bütçe çağrısı ile stratejik plân ve 
performans programına uygun olarak gider bütçelerini 
hazırlamak üzere birimlere çağrı yapar. Bütçe çağrısında 
belirtilmek suretiyle yukarıda belirtilen cetvellerin dışındaki 
bütçe hazırlığına ilişkin diğer cetvellerin de birimler tarafından 
doldurulması istenebilir.  

Aynı zamanda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
bütçenin hazırlanması ve kabulü ile ilgili 62. maddede ise; 
“Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül 
ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri 
Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe 
tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe 
tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye 
Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle 
birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine 
sunar” ifadelerine yer verilmiştir. Görüldüğü üzere bütçe, 
belediye başkanı, İç İşleri Bakanlığı ardından da Maliye 
Bakanlığı’na gönderilmekle birlikte mali denetimin kontrol 
mekanizması etkili olmaktadır. (m. 62) 

 
SONUÇ  

Türkiye’de belediyelerde tüm kurumlarda olduğu gibi 
kurumun performansının değerlendirilmesinden daha çok 
çalışanın performansı üzerinde durulmaktadır. En sık 
karşılaşılan durum ise sicillerin doldurulması ve çalışanın üstü 
tarafından değerlendirilmesidir. Ancak bu durumda birimler 
arası ilişkiler de verimli bir çalışma ortaya çıkmayacaktır. 
Çünkü bu sicil işlemleri yıllık yapılması gereken olağan bir iş 
olarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum ise hizmetlerin verimli 
ve etkin sunulması için yeterli olmamaktadır. Çünkü çalışanlar 
ile birimler arasında illiyet bağı çok sıkıdır. 
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Performans denetimi daha verimli ve etkin bir şekilde 
hedeflenen sonuçlara ulaşmayı amaçlamaktadır. Türk kamu 
yönetimi geliştirme ve iyileştirme çalışmaları içinde,  
verimliliği ve etkinliği artırmak temel amaç olarak alınmalıdır. 
Aynı zamanda sunulan hizmetlerin daha kaliteli ancak daha az 
maliyetle olması açısından da önemlidir. Ancak bazen kamu 
kaynakları israf edilerek en fazla girdiyle en az ürün elde 
edilmekte bunun da hiçbir denetimi yapılamamaktadır. Bu 
nedenle Türkiye’de kamu kurumlarında çalışan personelin 
verimliliğin sağlanmasında ayrı bir özen gösterilmesi 
gerekecektir. 

Verimlilik bugün yönetim alanındaki belki de en önemli 
konudur. Denetimin gerçekleşebilmesi için, denetim 
sitemimizin öncelikli sorunu ise, büyük ölçüde statik bir 
görünüme sahip olması, çağdaş gelişmelere ve yeniliklere 
yeterince açık bulunmamasıdır. Çağdaş Dünyada sürekli 
gelişme açısından en dinamik sektörler arasında yer alan 
denetim, ülkemizde bu ivmeyi yakalamaktan uzak kalmıştır. 
Ancak ülkemiz, mahalli idare birimi olan belediyelerde 
oldukça hantallaşmış pek çok yeniliğe ayak uyduramaz hale 
gelmiştir. 

Ancak yeni kamu yönetimi anlayışı kamu hizmetlerinde 
önemli bir değişiklik getirmiş, geleneksel yönetim anlayışı 
yerini iyi yönetişim anlayışına bırakmıştır. Bu gelişmeler 
sonucu, kamu kurum ve kuruluşlarının sadece verimli, etken ve 
ekonomik olmaları değil, insan haklarına saygılı, kararlarını 
aldıktan sonra bunları saydamcı bir anlayışla halka açıklayan; 
karar ve eylemlerini gereği, sonuçları, etkisi ve karşılaşılan 
sorunlarıyla birlikte gerektiğinde hesap verebilen kamu 
örgütleri olmaları gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Belediyelerde mali denetim ve özellikle performans 
denetimi en etkili denetim yollarından biridir. Sabırlı, pratik 
düşünen, çalışkan ve dinamik denetim elemanlarına ihtiyaç 
vardır. Etkili denetimlerin gerçekleşmesi için her alanda 



 109 

mücadele gerekmektedir. Etkin belediyelerin varlığı denetim 
için en sağlam yollarından birisidir. Performans denetimi, zor 
bir faaliyet çeşididir. Çünkü performans denetimi belediyelerin 
amaçlarına ulaşmasında uzun bir süreç gerektirir. Ama 
getireceği yararlar düşünüldüğünde bütün bunlara da değeceği 
düşünülebilir.  

Sonuç olarak belediyelerde performans denetimi ve mali 
denetim konusunda tespit ve önerilerimiz şunlardır: 

1) Belediyelerin sahip olduğu kaynakların doğru yerde 
ve doğru zamanda ihtiyaca göre tespit edilmesi, 

2) Belediyelerde tespit edilen bu kaynakların verimli, 
etkin ve tutumlu kullanılması,  

3) Kaynakların verimli kullanımı belediyelere mali fayda 
sağlamasının yanı sıra vatandaşlara da hizmetlerden 
memnuniyet sağlanması,  

4) Vatandaşların sunulan faaliyetlerden haberdar 
olmasının sağlanması, yani belediyeler tarafından atılan her 
adımda açıklık ve şeffaflık ilkesinin ön planda olması, 

5) Açıklık ilkesinin bir getirisi olarak belediyelerin işlem 
ve eylemlerinin denetime tabi olması,  

6)   Belediyelerde çalışanların sayısının gerektiği kadar 
olması aynı zamanda da çalışanlar üzerinde motive etme 
durumunun etkin olması, 

7) Temel amacı yerel gereksinimlere hizmet vermek olan 
belediyelerin faaliyetlerini gerçekleştirmesinde en az girdi ile 
en çok çıktı elde edebilmesi, 

8) Belediyelerin performans denetiminin iyi uygulandığı 
kurumları örnek alması,  

9) Performans denetimi esnasında objektif kriterlerin ve 
yöntemlerin göz önüne alınıp, uzun soluklu ve istikrarlı bir 
şekilde değerlendirilmesi, 

10) Performans denetiminin belediyelerin tüm 
birimlerinde aktif olarak yapılması ve kurumun uzun dönemde 
başarısı için her duruma göre esnek olması, 
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11)  Performans denetiminin öncelikli olarak stratejik 
planla uyumlu olması, 

12) Mali denetimle işlerlik kazanması ve belediyenin 
mali yönünün de kalkınması, 

13) Mali denetimin istikrarlı ve şeffaf olacak şekilde 
gerçekleştirilmesi, 

14) Belediyelerdeki performans denetimi ile mali 
denetiminin paralellik arz etmesi, gibi durumlar göz önüne 
alınarak değerlendirilmeli ve aceleci davranılmadan denetimler 
en verimli ve en etkili bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 
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