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SUNUù

Kamu kesiminin performansının geliútirilmesinde ve kamusal
hesapverme sorumluluk üstlenen Sayıútaylar kendi performanslarının
ölçülüp parlamentoya ve kamuoyuna raporlanmasında öncü bir rol
oynamaları gerekti÷inin bilinci içinde hareket etmektedirler.
Performansın ölçülmesi gerçekten zor ve karmaúık süreçlerin ve
mekanizmaların baúarılı bir úekilde tasarlanmasını ve etkili bir úekilde
uygulanmasını gerektirmektedir. Unutulmaması gereken bir baúka nokta
da performans ölçümünün kendi baúına bir amaç de÷il, daha iyiye
gitmenin bir aracı oldu÷udur. Baúka bir ifadeyle, performans ölçüleri
yoluyla elde edilen bilgilerin analizlerinden ileriye dönük mesajlar
çıkarılmadı÷ı sürece performans ölçümünün de performans bilgisinin de
anlamı olmayacaktır.
Baúkanlı÷ımızca kurulan bir Komisyonca hazırlanan bir araútırma
raporunun bu dizi içinde yayımlanıyor olmasını mesleki birikimimize
katkı ba÷lamında anlamlı buluyor, bu düúüncelerle eme÷i geçen bütün
mensuplarımıza teúekkür ediyorum.
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Sayıútayın Performans Ölçümüne øliúkin Ön Araútırma Raporu

Özet
Komisyonumuz Sayıûtay için hemen uygulamaya konabilir bir performans
ölçüm rejimi oluûturmanın ya da Sayıûtayın faaliyetlerine özgü performans
ölçülerinin tespit etmenin güçlüøünün farkında olarak bu alanda ileride
çalıûma yapacakları temel kavramlar ve iyi uygulama örnekleri hakkında
bilgilendirmek üzere bir ön araûtırma raporu hazırlanmasını doøru bir
yaklaûım olarak görmüûtür. Esasen Komisyonumuzun görev çerçevesi de
bunu gerektirmektedir.
Performans ölçümü bir kurumun önceden belirlenen amaçlara ve hedeflere
göre ortaya çıkan ürünleri, hizmetleri ve/veya sonuçları birlikte
deøerlendirmesine yönelik analitik bir süreçtir. Kendi baûına bir amaç
olmayıp yönetimin karar alma süreçlerinde yararlanmasına elveriûli bilgiler
üretmesine yönelik bir faaliyettir. Performans ölçümü sonucunda elde edilen
bilgi kurumun daha etkin biçimde yönetilmesine ve kurum dıûına
hesapverme sorumluøu çerçevesinde gerçekleûtirilen raporlamaya yardımcı
olur.
Ancak performans ölçümünün bu amaçları gerçekleûtirebilmesi için
performans ölçülerinin belirli özellikleri taûıması gerekir. Daha açık bir
ifadeyle, performans ölçüleri; hedeflerle ilgili ve anlamlı, sorumluluklarla
baølantılı, kurumca kabul edilmiû, dengeli, açık, iyi tanımlanmıû ve basit,
güvenilir, doørulanabilir ve mukayese yapmaya elveriûli ve maliyet ehven
olmalı; ters etkiler ya da sonuçlar doøurmamalıdır.
Genel bir ifadeyle, performans ölçüleri kavramı bir amaca ulaûılmasında
doørudan bilgi saølayan, performans göstergeleri ise dolaylı bilgi veren
ölçümlemeler için kullanılmaktadır. “Performans ölçüleri” ve “performans
göstergeleri” birbirinden farklı terimler olmakla birlikte, çoøu zaman aynı
anlama gelmek üzere birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Keza
“Performans ölçümü” kavramı da sıklıkla hem ölçüleri hem de göstergeleri
ihtiva edecek ûekilde kullanılmaktadır. Performans ölçülerinin girdi, çıktı,
sonuç, verimlilik, tutumluluk, etkinlik, kalite ve finansal ölçüleri olmak üzere
pek çok çeûidi bulunmaktadır.
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Performansın ölçülmesi gerçekten zor ve karmaûık süreçleri ve
mekanizmaları gerektirmektedir. Bu nedenle etkili bir performans ölçüm
sisteminin tasarlanmasından söz edilmektedir. Böyle bir sistem faaliyetlerin
ve hedeflerin doøru ûekilde belirlenmesi, uygun performans ölçü setinin
tespit edilmesi, verilerin toplanması, analiz edilmesi, raporlanması ve
izlenmesi unsurlarından oluûmaktadır. Kuûkusuz bu süreç birkaç yıllık
istikrarlı ve sabırlı çabaları gerektirmektedir. Ayrıca ölçüm sisteminin baûarısı
için bazı temel meselelerin baûlangıçta göz önünde bulundurulması ve
sistemin süreklilik temelinde gözden geçirilip deøerlendirilmesi iûin tabiatı
gereøidir. Öncelikli meseleler yönetimin taahhütte bulunması, sorumluluk
daøıtımı ve koordinasyon saølanmasıdır.
Performans bilgisi hedefler, planlar ve amaçlarla baølantılı olarak fiilen
gerçekleûtirilen iûler hakkında deøerlendirme yapmada yararlanılan ve
sistematik biçimde toplanan nitel ve nicel bilgiyi ifade etmektedir.
Performans bilgi sistemi ise performans bilgisinin süreklilik temelinde elde
edilmesinin ve bu bilgiden yararlanılmasının sistemli biçimde yönetilmesidir.
Gerek performans ölçüm sistemi ve gerekse performans bilgi sistemi olarak
adlandırılan sistemler kurumların yönetim ya da karar alma mekanizmalarının
alt sistemlerini oluûtururlar ve ana sistemle bütünleûik olmalıdırlar. Öte
yandan performans ölçüleri yoluyla elde edilen bilgilerin analizlerinden
dersler çıkarılmadıøı sürece ne performans ölçümünün ne de performans
bilgisinin anlamı olmayacaktır. Performansın ölçülmesi iûlerin iyiye gitmesini
saølamalıdır.
Performans ölçümü konusunda pek çok model veyahut da daha iyi
yönetmek ve daha baûarılı yönetim için tasarlanan sistemlerinin her birinin
performansı ölçmeye dönük yaklaûımları bulunmaktadır. Bu çerçevede
“Program Mantıøı Yaklaûımı”, “Dengeli Skor Kartı Modeli”, “Sunulan
Hizmetler ve Baûarılan ùûler Yaklaûımı”, “Üçlü Bilanço Modeli” ve “Kalite
Ödül Kriterine Dayalı Özdeøerlendirme Modeli” önemli üstünlükleri olan
modeller ve yaklaûımlar olarak öne çıkmaktadır.
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Dengeli Skort Kartı yaklaûımı ilke olarak tek baûına hiçbir ölçünün
performansı sergilemeyeceøinden yola çıkmakta ve kurumun müûteri, iû
süreçleri, yenilenme ve finansal alanlardaki perspektiflerini esas olarak
dengeli performans ölçüleri belirlenmesi gerektiøi sonucuna ulaûmaktadır.
Bu yaklaûımın dengeli biçimde performansı sergileyebilme özelliøi nedeniyle
Geliûkin sayıûtayların önemli bir kısmı bu modeli uygulamaktadır. Avustralya
ve Avustralya’nın eyaletlerinden Yeni Güney Galler, Viktorya ve Kuzey
Territory’nin yüksek denetim kurumlarının performans ölçümü alanında
yararlandıkları Dengeli Skor Kartı yaklaûımı bizim için de zengin deneyimler
sunmaktadır. Geliûkin ülke sayıûtayları tarafından performans ölçümü
konusunda giderek yaygın biçimde uygulama alanı bulan dengeli skor kartı
modeli Komisyonumuzca da Sayıûtaya uygulanabilir iyi bir uygulama örneøi
olarak deøerlendirilmiûtir.
Performans ölçülerinin belirlenmesi ya da performans ölçüm sistemlerinin
kurulması ve dahası bu sistemin diøer yönetim sistemleri ile bütünleûtirilmesi
zaman alıcı, zor, karmaûık, tekrarlayıcı ve uzun soluklu bir çalıûmayı
gerektirmektedir. Bu nedenle, Sayıûtayın performans ölçüm sisteminin
dengeli skor kartı yaklaûımına göre ûekillendirilmesi ve önemli sonuç
alanlarında elveriûli performans ölçülerinin ya da göstergelerinin saptanması
amacıyla daimi bir çalıûma grubu kurulması yararlı olacaktır.
Söz konusu çalıûma grubu Dünyadaki geliûmeleri ve yenilikleri izleyip bu
bilgileri kurum içinde uyarlamaya çalıûmalı, elde ettiøi bilgileri kurum dıûında
çeûitli platformlarda diøer kamu kuruluûları ile paylaûıp deøerlendirmeli ve
ayrıca Türkiye’deki Kamu Harcama Yönetimi Reformu baølamında
yürütülen çalıûmalara performans ölçümü baølamında katkı saølayabilmelidir.
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Birinci Bölüm
Giriû
1. Komisyonun görev çerçevesi
Komisyonumuz Baûkanlık Makamının 26.9.2001 tarih ve
Gen.Sek.Yrd.2001/358-449477/3667 sayılı onayıyla, “Baûka yüksek
denetim kurumlarının performans ölçüm rejimleri konusunda bilgilenerek kendi
perspektifimiz açısından ölçüm rejimimizin oluûturulması yönünde ön araûtırma
yapmak” üzere görevlendirilmiû olup iûbu rapor bu görev
çerçevesinde hazırlanmıûtır.

2. Komisyonun önündeki zorluklar ve sınırlılıklar
Performans ölçülerinin belirlenmesi ya da performans ölçüm
sistemlerinin kurulması ve dahası bu sistemin diøer yönetim
sistemleri ile bütünleûtirilmesi zaman alıcı, zor ve karmaûık bir
çalıûmayı gerektirmektedir. Ayrıca performans ölçümü konusunda
ülkemizde zengin bir deneyimin bulunmayıûı Komisyonumuzun
çalıûmaları açısından ciddi bir engel oluûturmuûtur.
Öte yandan performans ölçümü ülkelerin ve kamu kurumlarının
ihtiyaçları çerçevesinde uygulamanın getirdiøi deneyimlerle sürekli
olarak geliûmekte olan bir alandır. Pratiøin getirdiøi yeniliklere ve
geliûmelere açık böylesi çetrefil bir konuda kullanılan terimler ve
kavramlar da farklılaûabilmektedir.
Literatürde önceleri performansla ilgili bir konu olarak ele alınan
ölçüm meselesi zaman içinde performans yönetimi kavramının içinde
bir unsur olarak deøerlendirilmeye baûlanmıûtır. Kimi ülke
deneyimlerinde dengeli performans ölçü setlerinden söz edilirken
kimilerinde de performans ölçüm sisteminin kurulması öne çıkan bir
konu olmuûtur.
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Keza bazı kamu kuruluûlarında “performans ölçümünün
raporlanması” kavramı, bazılarında ise “performans bilgisinin
raporlanması” terimi kullanılmakta olup bu baølamda performans
ölçüm sistemleri yerine performans bilgi sistemleri ön plana
çıkmaktadır. Konunun üst boyutunu ise kamu kurumlarının veya bir
bütün olarak kamu kesiminin performans ölçüm sistemlerinin
performans bilgi sistemleri ve dahası yönetim bilgi sistemleri ile
baølantılarının kurulup bütünleûtirilmesi meselesi oluûturmaktadır.
Literatürde kullanılan terimler, kavramlar ve bunların içeriklerindeki
farklılıklar ve çeûitlilikler de Komisyonumuzu zorlamıûtır.

3. Komisyon çalıûmalarının yürütülme tarzı ve
yararlanılan kaynaklar
Komisyonumuz 6 Kasım 2001, 22 Kasım 2001, 3 Aralık 2001 ve 24
Aralık 2001 tarihlerinde toplam 4 toplantı yapmak suretiyle meseleyi
tartıûıp raporunu hazırlamıûtır.
Bu toplantılarda; performans ölçüleri/göstergeleri, performans ölçüm
sistemleri, performans bilgisi, performans raporlaması ve dengeli skor
kartı gibi konuyla ilgili temel kavramlar hakkında bilgi edinmek üzere;
x

Sayıûtay yayınları arasında yayımlanan “Performans Ölçümü ve
Performans Denetimi”, “Performans Ölçüm Rehberi”, “Performans
Bilgisine Yönelik ùyi Uygulama Prensipleri”, “Performans Ölçümü:
Performans Denetimlerinde Araûtırılması Gerekenler” baûlıklı
kitaplar incelenmiû,

x

Internet aracılıøıyla literatür taraması yapılarak Raporun
Kaynakça bölümünde gösterilen ùngilizce dokümanlar
gözden geçirilmiû,

x

“Results-Oriented Government: A Guide to Stratejic Planing
and Performance Measurement in the Public Sector”
(Government of Alberta.), “Performance Indicator: A
Practical Guide” (Victoria) ve “Key Performance Indicator”
(New South Wales) baûlıklı dokümanların ilgili
bölümleri ile “Performance Information for Management and
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Accountability Purposes” (Tasmania) dokümanı dilimize
kazandırılarak irdelenmiû;
x

Ayrıca Avustralya, Viktorya, Yeni Güney Galler ve Kuzey
Territory Sayıûtaylarının kurumsal planları ve yıllık faaliyet
planları gözden geçirilerek deøerlendirilmiûtir.

4. Komisyonun meseleye genel yaklaûımı
Komisyonumuz Sayıûtay için hemen uygulamaya konabilir bir
performans ölçüm rejimi oluûturmanın ya da Sayıûtayın faaliyetlerine
özgü performans ölçülerinin tespit etmenin güçlüøünün farkında
olarak bu alanda ileride çalıûma yapacakları temel kavramlar ve iyi
uygulama örnekleri hakkında bilgilendirmek üzere bir ön araûtırma
raporu hazırlanmasını doøru bir yaklaûım olarak görmüûtür. Esasen
Komisyonumuzun görev çerçevesi de bunu gerektirmektedir.

5. Hazırlanan raporun ana hatları
Raporun Giriû baûlıklı bölümünü takip eden ùkinci Bölümünün amacı
performans ölçümünün ne olduøunu ve bundan ne amaçla
yararlanıldıøını ortaya koymak ve performans ölçümünün genel resim
içindeki yerini belirlemektir. Bu bölümde ayrıca konuyla ilgili ana
kavramlar ve bazı terimler üzerinde durulmakta, performans
ölçüleri/göstergeleri ve çeûitleri hakkında bilgi verilmektedir.
Üçüncü Bölüm performans ölçüm sistemi ve bu sistemden
yararlanma
konusuna
ayrılmıûtır.
Performans
ölçülerinin
belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar ve
yapılan ortak hatalara deøinilerek performans ölçüm sisteminin
aûamaları ve unsurları üzerinde durulmaktadır. Etkin bir performans
ölçüm sistemi ile iyi bir performans bilgi sisteminin özellikleri de bu
bölümde ele alınmaktadır.
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Daha sonraki iki bölümde ise performans ölçümüne iliûkin bazı
ölçüm modellerine ana hatlarıyla deøinilip Dengeli Skor Kart
yaklaûımı üzerinde durulmakta ve bu modeli uygulayan Sayıûtaylardan
örnekler verilmektedir.
Raporun son bölümü ise Sayıûtayların ve diøer ülke deneyimlerinin
ıûıøında Kurumuz açısından performans ölçümünde dikkat edilecek
bazı hususlara ve önerilere ayrılmıûtır.
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ùkinci Bölüm
Performans Ölçümü ùle ùlgili Temel
Bilgiler
1. Performans ölçümünün tanımı ve amacı
Performans ölçümü bir kurumun önceden belirlenen amaçlara ve
hedeflere göre ortaya çıkan ürünleri, hizmetleri ve/veya sonuçları
birlikte deøerlendirmesine yönelik analitik bir süreçtir. Daha teknik
bir ifadeyle, bir kurumun kullandıøı kaynakları, ürettiøi ürünleri ve
hizmetleri, elde ettiøi sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik
biçimde veri toplaması, bunları analiz etmesi ve raporlaması süreci
olarak tanımlanabilir. Uygulayıcılar açısından ise bir kurum tarafından
veya bir program içinde yürütülen faaliyetlerin rakamsal olarak ifade
edilmesi anlamına gelmektedir.
Bir kuruluûun yürüttüøü faaliyetlerde hedeflenen sonuçlara ulaûıp
ulaûamadıøı, hizmetlerinin verimli, etkin ve tutumlu bir düzeyde
gerçekleûip gerçekleûmediøi hususlarının deøerlendirilmesinde
performans ölçümü önemli bir yönetim aracı olarak iûlev görür.
Performans ölçümünden elde edilen bilgi “Hedefimiz nedir?”,
“Arzuladıøımız ve elde ettiøimiz sonuçlar nelerdir?”, “Baûarılı
olduøumuzu nasıl anlarız?”, “Bu baûarıları verimli, etkili ve tutumlu
bir biçimde mi elde ediyoruz?” ve “Ürettiøimiz hizmetler
müûterilerimizi ve paydaûlarımızı ne ölçüde memnun ediyor?” gibi
soruların cevabını arayan yöneticilere yapacakları deøerlendirmelerde
katkı saølamaktadır.
Performans ölçümü kendi baûına bir amaç olmayıp gerektiøinde karar
alma sürecinde yararlanmaya elveriûli ve güvenilebilir bilgileri
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saølamaya yönelik bir faaliyettir. Performans ölçümü genel anlamda
bir kuruluûun (bir programın, bir hizmetin ve bir bölümün) yaptıøı
iûleri daha iyi anlamasına ve performansını geliûtirmesine yardımcı
olur.
Saølıklı bir performans ölçümünden kurum faaliyetlerinin arzulanan
sonuçları ne ölçüde yerine getirdiøine iliûkin bir deøerlendirme
yapmaya imkan vermesi beklenmektedir.

2. Performans ölçümünün yararları
Performans ölçümü bir yanıyla günümüzde giderek yaygın olarak
kullanılan bir yönetim aracıdır, diøer yanıyla da hesapverme
sorumluluøunun
önemli
mekanizmalarından
da
birini
oluûturmaktadır.
Performans ölçümüne yönelik bilgiye iki nedenle, kurum içi ve
kurum dıûı amaçlar bakımından, ihtiyaç duyulur. Baûka bir deyiûle,
performans ölçümü sonucunda elde edilen bilgi kurumun daha etkin
biçimde yönetilmesine ve kurum dıûına hesapverme sorumluøu
çerçevesinde gerçekleûtirilen raporlamaya yardımcı olur. Bu nedenle,
hesapverme sorumluluøunun yerine getirilmesine yönelik raporlarda
kullanılacak bilgiler için yapılan ölçümlerle kurum yönetiminin
yararlanması amacıyla yapılan ölçümlerin açık biçimde birbirinden
ayrılması performans bilgisinden faydalanılmasında önemli bir
husustur.
Performans ölçümünün yararları ûu ûekilde sıralanabilir:
x

Yöneticilere kurumlarını daha iyi yönetmeleri için elveriûli
bilgiler saølar.

x

Yönetim uygulamalarının geliûmesini, baûka bir deyiûle
yöneticilerin önceden belirlenmiû sonuçlara ulaûmak üzere
programlarını daha etkili biçimde yürütmelerini saølar.
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x

Planlar, programlar ve süreçlerde ortaya çıkan problemlere
iûaret etmek suretiyle çözümler geliûtirilmesine yani süreklilik
temelinde bir geliûme saølanmasına yardımcı olur.

x

Kurum çalıûanları ile kurum performansı arasında baølantı
kurar ve onların hesapverme yükümlülüklerini yerine
getirmede güven duymalarını saølayarak onları motive eder.

x

Bütçe hazırlama sürecine açıklık getirmek suretiyle,
desteklenecek faaliyetlere ihtiyaç duyulan kaynakların
aktarılmasına ve ayrılacak fonların belirlenmesine yardım eder.

x

Dıûa dönük raporlama yoluyla kamuoyunun ilgisinin kurum
hizmetlerine çevrilmesini, böylece kurum hizmet kalitesinin
artmasına katkıda bulunur.

x

Programların daha anlaûılır olmasına ve böylece vatandaûlara
karûı hesapverme sorumluluøunun yerine getirilmesine zemin
hazırlar.

x

Politikaların, planların ve programların deøerlendirilmesi
bakımından politika belirleyenlere ve karar verenlere yardımcı
olur.

3. Performans yönetiminin bir unsuru olarak
performans ölçümü
Performans yönetimi nihai olarak kurumların hesapverme
sorumluluøuyla ilgili bir mesele olup kurumun ürettiøi çıktıları ve
ulaûtıøı sonuçları yönetmesini ifade etmektedir. Bu baølamda,
kurumsal performansın etkin ûekilde yönetilebilmesinde performans
ölçülerinin tespit edilmesi önemli bir rol oynar. Tekrarlanan ve
döngüsel bir süreç olarak performans yönetimi ve unsurları aûaøıdaki
biçimde tasvir edilmektedir:
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úekil 1: Performans yönetiminin bir unsuru olarak performans
ölçümü

Stratejik Amaçların ve
Hedeflerin Saptanması

ùyileûmeye Yönelik
Önlemler Alınması

Performans Ölçülerinin
Belirlenmesi

Bilginin Raporlanması

Somut Hedeflerin Tespit
Edilmesi

Bilginin Elde Edilmesi

4. Temel kavramlara kısa bir bakıû
“Performans ölçüleri” ve “performans göstergeleri” birbirinden farklı terimler
olmakla birlikte, çoøu zaman aynı anlama gelmek üzere birbirinin
yerine kullanılabilmektedir. Keza, “Performans ölçümü” kavramı da
sıklıkla hem ölçüleri hem de göstergeleri ihtiva edecek ûekilde
kullanılmaktadır.
Genel bir ifadeyle, performans ölçüleri bir amaca ulaûılmasında
doørudan bilgi saølayan, performans göstergeleri ise dolaylı bilgi
veren ölçümlemeler için kullanılmaktadır. Göstergeler, çoøu zaman
ölçülerin alt seti olarak kabul edilmekte ve performansı daha alt
düzeyde ölçebilmektedir.
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Performans ölçüleri
Performansın bazı boyutlarının doørudan, net ve eksiksiz biçiminde
rakamsal olarak ifade edilmesidir. Hedeflere karûılık hizmetlerin ne
kadar iyi yürütüldüøünü gösteren sayısal ifadelerdir. Örneøin;
ameliyat edilen hasta sayısı, okuma-yazma kursunu bitirenlerin sayısı,
trafik kazalarındaki azalıû oranı gibi.
Performans ölçüleri esasen yapılmak istenilenlere iliûkin standartları,
somut hedefleri ya da kıyasları (benchmarks) yani ulaûılacak nirengi
noktalarını kapsar. Standartlar önceden belirlenmiû mükemmellik
düzeyleri olup performansın veya mükemmelliøin asgari düzeyini
ifade eder. Somut hedefler ise kurum içinde oluûturulmuû standartlar
olup önceki yıllara iliûkin sonuçlara dayanır. Kıyaslar sektörde en iyi
performansı gösteren verilerden saølanabilir.

Performans göstergeleri
Göstergeler dolaylı ölçüler olup doørudan ölçüm yapmanın zor
olduøu, açık ve kesin ölçümlemelerin yapılamadıøı veya kesin bir
sebep-sonuç iliûkisinin kurulamadıøı durumlarda çıktı ve
performansla ilgili birtakım bilgiler vermektedir.
Göstergeler kurum faaliyetinin deøiûik yönlerini ölçen doørudan
ölçüler arasındaki iliûkiden türetilir ve bir dizin, bir oran, birim baûına
bir ölçü ûeklinde veya bir baûka karûılaûtırma ûeklinde ifade edilir.
Bunlar, ölçülen performansı daha alt düzeyde karûılamaktadır.
Örneøin, baøımlılık yaratan ilaç alıûkanlıøını önleme projesinin
etkinlik göstergesi olarak yasadıûı ilaçların karaborsa fiyatı veya sosyal
yardım kurumunca saølanan hizmetin kalitesi bakımından yardım
parası alanların tatmin düzeyi.
Kamu sektöründe nihai etkileri ölçmek ûöyle dursun, çıktıları ölçme
güçlüøü dikkate alınırsa göstergelerin daha fazla kullanıldıøı
söylenebilir.
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5. Performans ölçülerinin temel özellikleri
Performans ölçülerinin:
x

Hedeflerle ilgili ve anlamlı, (Misyon, amaç ve hedeflerle
doørudan ilgili ve anlamlı bilgiler vermesi)

x

Sorumluluklarla baølantılı, (Belirli bir performans
standardının baûarılmasından sorumlu olan birimle
eûleûtirilmesi ve performansı deøerlendirecek olanlar ve
hesap verecek olanlar tarafından ortaklaûa belirlenmesi )

x

Kurumsal olarak kabul görmüû, (Kurum içinde politika
ve bütçe kararlarının alınmasında yararlanılması)

x

Dengeli, (Performans hakkında net bir tablo ortaya
koyması bakımından farklı ölçü türlerini içermesi)

x

Açık, iyi tanımlanmıû ve basit, (Kolayca anlaûılması,
kolay hesaplanması, kolay yorumlanması, yanlıû anlamalara
meydan vermemesi)

x

Güvenilir, güncel ve zamanlı, (Dayandıøı verilerin doøru
ve inanılır olması; verilerin doøru olması ile zamanında veri
üretilmesi adasında denge kurulması)

x

x

Karûılaûtırılabilir,

(Kurum içi ve kurum dıûı
karûılaûtırmalara ve yıllarla ilgili mukayeselere elveriûli
olması)

Doørulanabilir, (Veri toplanmasına/üretimine iliûkin
süreçler kuûku
belgelendirilmesi)

x

uyandırmaması

ve

açık

biçimde

Maliyet etkin (Verilerin toplanma ve iûlem görme
maliyetlerinin kabul edilebilir ve makul olması)

olması gerekir. Öte yandan, performans ölçülerinden;
x

Ters etki yaratmaması (olumsuz, istenmeyen veya
yararsız eøilimleri teûvik etmemesi)

beklenir.
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6. Performans ölçü çeûitleri
Performans ölçüleri çok farklı kategorilerde sınıflandırılmaktadır.
Genellikle, bir sürecin mantıken iûlemesine dayalı olan ve yaygın
olarak yararlanılan sınıflamaya göre beû tür performans ölçüsü
bulunmaktadır: girdi, çıktı, sonuç, verimlilik ve kalite ölçüleri.
Kamu kurumlarındaki çıktıların ve sonuçların farklı özellikler taûıması
ve farklı grupların ilgilerinin de deøiûik alanlara yönelmesi nedeniyle
tutumluluk, etkinlik ve finansal ölçüler de zaman zaman yukarıda
belirtilen beûli ölçü grubunun içine girebilmektedir.
Farklı grupların varlıøı ve ilgileri performansın deøiûik yönleri
üzerinde yoøunlaûılmasına yol açmaktadır. Örneøin yöneticiler,
verimliliøe ve yıllık hedeflere ulaûmaya, politikacılar maliyetlere ve
politika hedeflerine ulaûmaya, tüketiciler, müûteriler ve hizmetten
yararlananlar da hizmet kalitesine ilgi duyarlar. Bu nedenle
performansın deøiûik boyutlarını ölçen ölçüler üzerinde kısaca
durulmasında yarar bulunmaktadır.
úekil 2: Performans ölçüleri ile ilgili temel kavramlar ve birbirleriyle
baølantıları
Dıú Etkiler

Kaynaklar

TUTUMLULUK

Girdiler

Çıktılar

VERøMLøLøK

MALøYET
ETKøNLøöø
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Girdi ölçüleri (Kullanılan kaynaklar)
Belli bir ürünü veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynak miktarını
gösterir. ùûi yapmak için hangi kaynaklara sahip olduøumuz ve hangi
kaynaklara ihtiyacımız olduøu sorusuna cevap verir. Bu ölçüler hizmet
saølanmasının toplam maliyetini, kullanılan kaynakların miktarını
ve/veya bileûimini ya da hizmete duyulan talebi gösterir.
Örnekler;
x Programın müûterisi olmaya hak kazananların sayısı
x Hizmetten yararlanmak isteyenlerin sayısı
x Okuma yazma programına katılanların sayısı
x Araç sayısı
x Danıûman hizmetlerinden yararlanılabilecek saat sayısı

Çıktı ölçüleri (Tamamlanan faaliyetler)
Ne üreteceøiz ve hangi faaliyetleri bitireceøiz sorusuna yanıt arar. Çıktılar
programın ne ürettiøini belirlemekte yararlıdır. Ancak bu ölçüler
programın amaçlarına ulaûıp ulaûmadıøını, sunulan hizmetlerin verimli ve
kaliteli olup olmadıøını göstermez. Belli hizmet taleplerine yanıt vermek
için ne kadar personel/zaman tahsis edildiøini gösteren iû yükü ölçüleri
en yaygın olarak kullanılan çıktı ölçüleridir.
Örnekler
x Verilen ruhsat ve lisansların sayısı
x Muayene edilen gemilerin sayısı
x Tedavi edilen hastaların sayısı
x Bakımı yapılan yolların uzunluøu
x Yazılan rapor, ilam sayısı
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Sonuç ölçüleri (Ulaûılan sonuçlar)
Hangi sonuçlara ulaûıldıøı sorusunu yanıtlar. Amacın birkaç yılda
gerçekleûtirilmesi söz konusu deøil ise hem orta dönemli hem de uzun
dönemli sonuçlar ölçülebilir. Yöneticiler, politikacılar, müûteriler,
paydaûlar genellikle sonuç ölçüleriyle ilgilidir. Çünkü müûteri
ihtiyaçlarının ve paydaû beklentilerinin ne ölçüde karûılandıøını gösterir.
Çıktı ölçüleri ile sonuç ölçüleri sık sık birbirine karıûtırılır. Kurumun ya
da programın ne kadar baûarılı olduøu ile (sonuç ölçüsü) ne kadar iû
yaptıøı (çıktı ölçüsü) birbirinden farklıdır.
Örnekler:
x Araçların gaz emisyonlarındaki azalma yüzdesi
x Kızamık vakalarındaki azalma yüzdesi
x Turist sayısındaki artıû yüzdesi
x Eøitim programına katılanlardan iû bulanların yüzdesi
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Performans ölçüleri ile ilgili toplu örnekler
Girdi
x

x

x

x

Çıktı

Sonuç

Okuma yazma x
kursuna katılan
yetiûkinlerin
sayısı
Türkiye’de
halihazırdaki
okuryazarlık
oranı

Yetiûkinlere
yönelik
okuma
yazma
kursunu
bitiren
öørencilerin
sayısı

x

Rehabilitasyon x
hizmeti
verilmeye
elveriûli
müûteri sayısı

Rehabilitasy
on hizmeti
verilen
müûteri
sayısı

x

x
Ruhsat için
baûvuranların
sayısı

Verilen
ruhsatların
sayısı

x

x

x

Kursta 3’üncü
sınıf
öørencilerinin
düzeyinde
okuma yazma
öørenenlerin
sayısı
Okuryazarlık
oranında artıû
yüzdesi

Verimlilik
x
x

Rehabilite edilen
müûteri yüzdesi
Rehabilite edilen
müûterilerin
gelirlerinde
meydana gelen
artıû yüzdesi

x

Uygun ûartları
taûıyan
kuruluûların
sayısı

x

x

x

x

x
ùûsizlerin iû
bulmalarına
yardımcı olan
danıûman
sayısı

x
Hizmet
verilen
insan sayısı

Asgari ücretin
üzerinde
ücretle iûe

x

yerleûtirilenlerin

sayısı
x

ùûsizlik
oranında
meydana gelen
azalma
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x

Öørenci
baûına maliyet
Kursa
katılanların
sayısının kursu
bitirenlerin
sayısına
oranlanması

Kalite
x

Kurs içeriøinden
ve
öøretmenlerden
memnun olan
öørencilerin
yüzdesi

x
Hizmet
verilen müûteri
baûına maliyet
Rehabilitasyon
hizmeti verilen
müûteri
sayısının bu
hizmetin
verilmesine
elveriûli
olanlara oranı

Hizmetten
yararlananların
ortalama
memnuniyet
derecesi

Ruhsat
iûlemleri için
gereken
zaman
Verilen
ruhsatların
birim
maliyeti

x

Ruhsat
iûlemlerindeki
hataların
azalma yüzdesi

Danıûman
baûına düûen
hizmet
verilen insan
sayısı
Kiûi baûına
düûen
danıûmanlık
hizmeti
süresi

x

Danıûmaların
ihtiyaçlara
uygun ûekilde
görev yaptıøını
belirtenlerin
yüzdesi
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Tutumluluk ölçüleri (Kaynakların ne kadar az masrafla
kullanıldıøı)
Tutumluluk ve verimlilik ölçüleri planlanan çıktıların üretilmesinde
yararlanılan süreçler, girdilerin ve çıktıların maliyeti hakkında bilgi verir.
Tutumluluk, en düûük maliyetle uygun kalitede çıktı ve kaynaklar temin
edilmesidir. Bir kurum, eøer mal ve hizmetlerini mümkün olan en ucuz
fiyattan satın alıyorsa tutumlu davranmaktadır.
Yaygın olarak kullanılan tutumluluk ölçüleri:
x
kaliteden fedakarlık etmeden rekabetçi fiyat oluûumunun sonucu
olarak masrafların kısılması;
x
doøalgaz, elektrik, telefon gibi kamu hizmetlerinin satın alımındaki
tenzilatlardan kaynaklanan mali tasarruflar

Verimlilik ölçüleri (kaynakların ne kadar iyi kullanıldıøı)
Verimlilik, genellikle bir faaliyet için kullanılan girdiler ile üretilen çıktılar
arasındaki iliûkiyi tanımlamak için kullanılmaktadır.
Verimlilik ölçüsü de çıktılar ile girdiler arasındaki iliûkiyi ifade
etmektedir. Verimlilik ölçüsü üretkenlik ölçüsü olarak da bilinir.
Verimlilik ölçüsü maliyet (TL) cinsinden veya her birimin süresi
cinsinden ifade edilir.
Birim maliyetler verimlilik ölçülerinin yaygın örnekleridir. Programın
üretkenliøi ve maliyet etkinliøi konusunda daha fazla bilgi vermek için
genellikle rasyolar kullanılır.
Yaygın olarak kullanılan verimlilik ölçüleri;
x personel baûına düûen iûleme konulmuû ûikâyet sayısı;
x bir tazminat ödemesi yapılmasının veya ruhsat çıkarmanın
birim maliyeti.
x Onarılan yolların uzunluøu (km) / birim maliyet
x Mezun olan öørenci sayısı/kayıt olan öørenci sayısı
(Çıktı/Girdi)
x Baûvuruların iûlemden geçme süresi/úikayetlerin çözüme
kavuûturulma süresi (Çıktı/Zaman)
x Mezun olan öørencilerin birim maliyeti/Tedavi edilen
hastaların birim maliyeti (Çıktı/Maliyet)
x ùyileûtirilen hastaların birim maliyeti/Çocuk ölüm oranlarının
azalmasının birim maliyeti (Sonuç/Maliyet)
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Etkinlik ölçüleri (Hedeflere ne ölçüde ulaûıldıøı)
Etkinlik, bir kurumun hedeflerine ulaûma derecesidir. Etkinlik, maliyetler
dikkate alınmadan ölçümlenir.
Etkinlik ölçüleri programın çıktılarının arzulanan sonuçlara yol açıp
açmadıøına bakar. Etkinliøin ölçülmesine çalıûmak organizasyonun
dıûında sonuçlar üzerinde etki yaratacak pek çok etkinin bulunması
halinde, özellikle, önem taûımaktadır.
Etkinlik ölçülerini incelerken sonuçları çıktılardan ayırt etmek yararlı
olacaktır. Doørudan çıktı kamu kurumunun bir faaliyeti sonucu hemen
ortaya çıkan fiziki bir ürün, bir hizmet olup kurum tarafından kontrol
edilebilirler Ancak kurumun içinde faaliyette bulunduøu ortamın yarattıøı
etkiler nedeniyle kurumun amaçlarını karûılama derecesi bakımından iyi
bir gösterge olmayabilir.
Sonuçlar, bir politikanın bir bütün olarak toplum üzerindeki genel etkisi
olarak tanımlanır. Kurumun sonuçları etkilemede yalnızca sınırlı bir
yeteneøe sahip olduøunu belirtmek yararlı olur. Kurum faaliyetlerinin
etkinliøine dair güvenilir bir gösterge olmasa bile kurum hedeflerinin
karûılanma derecesi olarak iyi bir gösterge bulunabilir.
Yaygın olarak kullanılan ölçüler;
x Sigara karûıtı kampanyalar dolayısıyla sigarayı bırakan
tahmini kiûi sayısı
x Vergi borçlarının %80’ini toplayan bir vergi idaresi
%80 etkindir;
x Kayıtlara geçen suçların %95’i çözüldüyse suç
aydınlanma oranı %95 etkinliøi gösterir;
x Tüm hastalık vakalarını teûhis eden bir kanserden
korunma programı %100 etkindir.
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Kalite ölçüleri
Hizmet kalitesi süreçlerin, çıktıların ve sonuçların müûterilerin
ihtiyaçlarını karûılama derecesidir. Kalite ölçüleri müûterilerin ve
paydaûların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karûılanmasındaki etkinliøin
ölçülmesidir.
Kalitenin ürün kalitesi ve hizmet kalitesi olmak üzere iki yönü vardır.
Çoøu programda her ikisinin birden ölçülmesi ve gösterilmesi
gerekebilir. Saølık alanında en az bekleme süresinin, hizmete
eriûilebilirliøin, nezaketin yanısıra tıbbi açıdan (örneøin önerilen ilaçların
beklenen etkiyi yaratıp yaratmadıøı) saølık hizmetinin kalitesinin de
izlenmesi gerekebilir.
Yaygın olarak kullanılan hizmet kalitesi ölçüleri:
x ùûi yerine getirme süreçleri (örneøin yazıûmalar);
x ùû görme hızı (örneøin bir talep için);
x Hizmet masalarındaki bekleme süreleri veya sıralar (örneøin
yardım büroları)

Finansal ölçüler
Bazı kamu iûletmelerinin finansal performans ölçüleri bulunabilir. Bu
kuruluûların kendi ticari faaliyetleri ve birim maliyet hedefleri için
ölçüleri ve rasyoları vardır. Çoøunun nakit akıûının idaresi alacaklılar ile
borçlulara vaktinde ödeme yapmak bakımından belirli yükümlülükleri
bulunmaktadır.
Yaygın olarak kullanılan ölçüler;
x Genel giderlerinin iûletme maliyetlerine dahil edilmesi
x Birim maliyet hedefleri;
x Ticari faaliyetlerden elde edilen kâr.

21

Sayıútayın Performans Ölçümüne øliúkin Ön Araútırma Raporu

22

Sayıútayın Performans Ölçümüne øliúkin Ön Araútırma Raporu

Üçüncü Bölüm
Performans Ölçüm Sistemi ve Bu
Sistemden Yararlanma
1. Performans ölçülerinin belirlenmesinde
dikkate alınacak hususlar
Performansın ölçülmesi zor ve karmaûık bir süreçtir. Uygun ölçüm
prosedürleriyle güçlendirilmiû ölçülerle birlikte geçerli, güvenilir ve
dengeli bir performans ölçüleri veya ölçü seti oluûturma ve bir ölçüm
sistemini uygulamaya koyma birkaç yıllık istikrarlı çalıûmayı
gerektiren tekrarlayıcı bir süreçtir.
Performans ölçülerinin belirlenmesi sırasında hesaba katılması
gereken bazı meseleler ve atılması gereken adımlar özetle ûu ûekilde
ifade edilebilir:
x

Varılmak istenilen hedefle ilgili olarak neyin bilinmesi ve
öørenilmesi gerektiøine karar verme (Neyi ölçeceøiz?)

x

Performans hakkında en iyi bilgiyi gösterecek ölçü
türü/setini belirleme (Ne ile ölçeceøiz?)

x

Ne tür bilgilere ve verilere ihtiyaç duyulduøunu saptama
(Hangi verileri toplayacaøız?)

x

Verilerin nasıl ve kim tarafından toplanacaøını planlama
(Verileri nasıl toplayacaøız?)

x

Ölçümün hangi sıklıkta yapılacaøını tespit etme (Verileri
hangi sıklıkta toplayacaøız?)

x

Ölçüm sonuçlarının nasıl analiz edileceøini belirlenme
(Verileri nasıl yorumlayacaøız?)

x

Ölçüm sonuçlarının nasıl sunulacaøını kararlaûtırma (Kime
hangi formatta raporlayacaøız?)
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2. Performans ölçülerinin belirlenmesinde ve
bunlardan yararlanılmasında yapılan ortak
hatalar
Performans ölçüm sürecinin zor ve karmaûık olması kimi zaman
benzer hataların yapması sonucunu doøurmaktadır. Bu nedenle,
performans
ölçülerinin
belirlenmesinde
ve
bunlardan
yararlanılmasında yapılan ortak hatalara deøinmek yararlı olacaktır:
x

Yalnızca kolay ölçülen göstergelere, genellikle de zahmetsizce
ulaûılabilenlere konsantre olma.

x

Sadece sayısal ölçüler belirleme ve bunlardan yararlanma.

x

ùû yüküne yoøunlaûma.

x

Ana amaçlardan sapma.

x

Çalıûma faaliyet ölçülerinden sanki bunlar performans
göstergesiymiû gibi yararlanma. Örneøin; ùûlem gören
vaka/dosya sayısı önemli bir çevresel faktör, baûka bir deyiûle
hizmete yönelik talep ölçüsüdür. Bu ölçü hizmetin talebi ne
kadar iyi karûıladıøını yani, ne kadar iyi performans
gösterildiøi belirtmez.

x

Her bir çıktı için yalnızca tek ölçüden yararlanmak suretiyle
çıktı performansını ölçme.

x

Çok fazla sayıda göstergeden yararlanma.

x

Dıûsal faktörleri çok fazla dikkate alma.

x

Hizmeti sunanların performans rakamlarının manipulasyon
içermesi.

x

Girdi masrafları için doøru biçimde kaynak tahsis etmeme.
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x

Kalite deøiûikliklerini kaydetmeme.

x

Marjinal verimlilikle ortalama verimliliøin karûılaûtırılması.

x

Bilginin her zaman eksiksiz veya güncel olamaması.

x

Performans göstergelerinin gözden geçirilmesine ve
güncellenmesine yönelik sistematik bir süreç belirleyip
uygulamaya koyamama.

x

Performans raporlarına cevaben önlem almama.

x

Konu hakkında bilgi vermeden ve baûarılan performans
düzeyinin anlamının nasıl yorumlanması gerektiøi hakkında
rehberlik yapmadan performans ölçümünü raporlama.

3. Performans ölçüm sistemi ve aûamaları
ùyi bir performans ölçü seti her zaman eksiksiz bir ûekilde
belirlenmeyebilir. Dahası oluûturulan ölçü setinin kurum içinde
benimsenip kullanılması her zaman mümkün olmayabilir. Bu
nedenle, performans ölçülerinin kurumda olumlu bir etki
yaratması ve kurumsal süreçlerde etkili bir rol oynayabilmesi için
bir performans ölçüm ve izleme sistemi tasarlanmalı ve
performans ölçüleri bu
ölçüm sistemi konteksi içinde
geliûtirilmelidir.
Performans ölçüm sistemi temel olarak ûu aûamalardan
oluûmaktadır:
x

Faaliyetleri ve hedefleri doøru ûekilde belirlemek,

x

Uygun performans ölçüleri tespit etmek,

x

Verileri toplamaya, raporlamaya ve izlemeye yönelik doøru
sistemleri uygulamaya koymak.
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úekil 3: Performans ölçüm sisteminin aûamaları
Birinci adım:

ùûi ve hedefleri doøru biçimde gerçekleûtirmek
üzere ölçülebilir rol ve sorumlulukların
tanımlanıp belirlenmesi

ùkinci adım:

Uygun performans göstergelerini
tespit için bu bilgilerden yararlanma

Üçüncü adım:

Verileri toplama, analiz etme,
raporlama ve elde edilen
sonuçları izlemeye dönük
uygun sistemlerin belirlenip
uygulamaya konması

4. Etkin bir performans ölçüm sistemi için
yararlı tavsiyeler
Etkin bir performans ölçüm sistemi oluûturulurken ûu temel
hususlar dikkate alınmalıdır:
x

Liderlerin taahhüdünü saølamak Uygun organizasyonel
düzeyde liderin taahhüdünün saølanması en kritik adımdır. Her
çalıûma planı her bir temel iûle ilgili stratejiler ve ölçülerle
birlikte kuruluûun amaçlarını da belirler.

x

Kurumları/faaliyetleri/fonksiyonları seçmek ùnanılırlıøı
saølamak amacıyla sınırlı sayıda kurum veya programlarla
baûlayarak, maliyetler ve kazançlar üzerine bilgi toplayarak ve
tam-ölçekli uygulamaya geçmeye çalıûmalıdır.
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x

Koordinasyon için sorumlulukları tespit etmek Performans
ölçüm sisteminin oluûturulmasında ve izlenmesinde görevler ve
sorumluluklar açıkça tespit edilmelidir.

x

Misyonu,
hedefleri
ve
amaçları
gözden
geçirmek/belirlemek Stratejik planlama gelecekle ilgili
öncelikleri tespit etmede ve gelecekle ilgili olarak bilgiye dayalı
kararlar vermede çok güçlü bir araçtır. Baûarılı ve sonuçyönelimli bir stratejik plan dört temel adımdan oluûur: Nereye
ulaûmak istediøiniz hakkında bir vizyon geliûtirme;
Kurumunuzun ûu anda nerede olduøunu deøerlendirme;
Hedefe nasıl ulaûacaøınıza karar verme; ve Geliûiminizi ölçme.

x

Hedeflere ve amaçlara yönelik geliûimi deøerlendirecek
ölçüler tasarlamak Ölçüleri tasarlarken ilk adım olarak, belki
de, diøer benzer kurumların ölçülerini gözden geçirmek
düûünülse de, diøer yetkili benzer kuruluûların hedeflerinden ve
amaçlarından farklı olabileceøini de dikkate alarak, performans
ölçülerinin kurumunuzun hedeflerini ve amaçlarını göstermesi
gerektiøinin akıldan çıkarılmaması gerekmektedir.

x

Ölçülebilir performans hedefleri oluûturmak Karûılaûtırma
temeli olmadan “iyi” performansı “kötü” performanstan ayırt
etmek zordur.

x

Veri toplama prosedürlerini uygulamaya koymak ve yazılı
hale getirmek Neyin ölçüleceøini belirledikten sonra ikinci
adım nasıl ölçüleceøini belirlemektir.

x

Performans

verilerini

periyodik

olarak

denetlemek

Performans ölçülerinin “sadece kurumu haklı çıkarmanın daha
karmaûık biçimi” haline gelmesine karûı mücadele etmek için,
performans verisinin kesinliøini kontrol edecek düzenlemeler
getirilmelidir.
x

Performans bilgisini toplamak ve analiz etmek Performans
bilgisinin periyodik analizi program faaliyetlerinin yolunda olup
olmadıøını deøerlendirmek için gereklidir.
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x

Raporlama prosedürlerini yürürlüøe koymak Performans
bilgisinin bir düzenlilik temelinde raporlanması; ölçüm
sürecinin kurumsallaûtırılmasına yardımcı olur, performans
bilgisinin planlama ve bütçe dönemi ve diøer önemli karar
verme süreçlerine rastlayan zamanlarda elde edilebilir olmasını
saølar.

x

Performans ölçüm sistemi ile önemli karar verme
süreçleri arasında anlamlı bir baølantı kurmak Performans
ölçüm çabalarının ürünleri, önemli politika veya yönetim
süreçleriyle birleûtirilmedikçe, bu çabaların sürdürülmesi olası
deøildir. Performans bilgisinin en yaygın olarak kullanıldıøı
yerlerden birisi bütçe sürecidir.

x

Performans ölçülerini süreklilik temelinde sadeleûtirmek
Performans ölçülerinin oluûumu tek seferde gerçekleûtirilen bir
olay olarak görülmemelidir. En dikkatli ûekilde oluûturulmuû
ölçüler bile deøiûen koûullara, ihtiyaçlara ve bilgilere ayak
uydurabilmek amacıyla zaman zaman yeniden biçimlendirilmek
veya deøiûtirilmek durumunda olabilir.
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5. Performans ölçüm sisteminin unsurları
úekil 4: Performans ölçüm sisteminin unsurları
STRATEJø
Amaçlar,
Hedefler, Eylem
Planları
ÖLÇÜLER
Stratejik
hedeflerle
baølantılı

DEöERLENDøRME

Performans bilgi
sisteminin kendisinin
deøerlendirilmesi

SOMUT
HEDEFLER
Planlanan
performans
düzeyini belirleme

øZLEME VE
RAPORLAMA
Performansı belli bir
dönemle veya baûka
benzer kurumlarla
karûılaûtırma

DOöRULAMA
Kurum içi ve dıûı
araçlar vasıtasıyla

SONUÇLAR
Gerçekleûen fiili
performans

6. Baûarılı bir performans bilgi sisteminin
özellikleri
Performans bilgisi hedefler, planlar ve amaçlarla baølantılı olarak
fiilen gerçekleûtirilen iûler hakkında deøerlendirme yapmada
yararlanılan ve sistematik biçimde toplanan nitel ve nicel bilgiyi ifade
etmektedir. Performans bilgi sistemi ise performans bilgisinin
süreklilik temelinde elde edilmesinin ve bu bilgiden yararlanılmasının
sistemli biçimde yönetilmesidir.
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Performans bilgi sistemi stratejik bir plandan, performans ölçülerinin
tespit edilip bir set oluûturulmasından ve performans ölçümüne
iliûkin bir çerçeveden oluûur.
Baûarılı bir performans bilgi sisteminin ûu kriterleri taûıması gerekir:
x

Performans bilgi sistemi organizasyonun amaç ve
hedeflerine yoøunlaûmalıdır.

x

Sistemin topladıøı bilgi muhtemel kullanıcısı paydaûlar
için uygun ve onlara yararlı olmalıdır.

x

Performans ölçüleri kurumun gerçekleûtirdiøi bütün
önemli iûleri kapsayacak ve bunları net biçimde
gösterebilecek dengeli bir görünüm vermelidir.

x

Performans bilgi sistemi organizasyonel deøiûikliklere ve
kiûisel ayrılmalara direnebilecek saølamlıkta olmalıdır.

x

Performans bilgi sistemi organizasyonun iû planlama ve
yönetim süreçlerine entegre edilmiû olmalıdır:

x

Performans bilgisinin toplanmasına ayrılan kaynaklar o
bilginin getirdiøi faydalarla orantılı olmalıdır.

7. Performans ölçülerinden bir yönetim aracı
olarak yararlanma
Performans ölçülerinden yararlanma her ûeyden önce bir kurumun
çalıûma kültürüne ve deøerlerine baølıdır. Performans ölçümü
sonucunda elde edilen bilgiler sonuçta kurum faaliyetlerinin
geliûtirilmesini saølayabilmelidir.
Performans bilgisinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için bu
bilgiye kurum yönetimince personelince sahiplenmesi ve
desteklenmesi gerekir. Performans ölçülerinin belirleme sürecine
katılan personel hem organizasyonun hedeflerine nasıl katkıda

30

Sayıútayın Performans Ölçümüne øliúkin Ön Araútırma Raporu

bulunduøunu hem de bu ölçülerin yaptıkları iûler üzerinde yarattıøı
etkiyi daha iyi anlayabilir. Bu nedenle, özellikle bir sahiplenme
kültürü yaratılması ve sorumluluk duygusu oluûturulması önemli bir
husustur.
Öte yanda yöneticilerin de performansı izlediklerini yani performans
bilgisinden yararlandıklarını, sonuçları analız ettiklerini ve
organizasyonda yapılacak deøiûikliklerde karar vermelerinde bu
bilgilerin etkisi olduøunu göstermeleri gerekir. Bu husus bilgi
toplayanları ve performansları bu bilgiyle ölçülenleri motive
edecektir.
Kurum yönetimleri performans ölçülerinden çok çeûitli alanlarda
yararlanabilirler. Örneøin baûka kuruluûlarla mukayese ve iyi
uygulama örneklerini kurumlarına uyarlama.
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Dördüncü Bölüm
Performans Ölçümüne ùliûkin Bazı
Modellerin Ana Hatlarıyla Tanıtımı
1. Program mantıøı yaklaûımı
Performans bilgisi elde etmek üzere programı geliûtirmeye ve analize
yönelik iûlemler aracılıøıyla programların temelinde yatan mantıkdan
yararlanılabilir. Program içindeki mevcut faaliyetler ve sonuçlarla
baølantılı önemli alanların ve konuların belirlenmesi ölçülecek
performans açısından da güçlü bir mekanizma oluûturur.
Program Mantıøı; bir programın deøiûik unsurları (kaynak, faaliyetler,
çıktılar, kısa dönemli etkiler ve uzun dönemli sonuçlar) arasındaki
nedensellik baølantılarına dayanan bir modeldir. Bu modelin temel
yaklaûımı kurumların ve programların ulaûmaya çalıûtıkları en üst
seviyedeki stratejik sonuçların doørudan ve kolayca elde
edilemeyeceøi varsayımına dayanır. Modelin ana prensibi en üst
seviyedeki sonuca ulaûılmadan önce çeûitli ara çıktılar ve ara sonuçlar
elde edilmesi ve böylece bir sonuçlar hiyerarûisi kurularak nihai
sonuca ulaûılmasıdır.
Bu modelde nihai sonuca ulaûmak üzere aûama aûama pek çok
faaliyet geliûtirilir. Kurum böylece baûarılabilecek iûler üzerine eøilir
ve somutlaûan performans hedefleri sayesinde daha açık performans
ölçüleri tespit edilebilir.
Aûaøıda program mantıøına göre inûa edilmiû bir saølık programının
sonuçlar hiyerarûisi gösterilmektedir:
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ùekil 5: Tipik bir sa÷lık programı sonuçlar hiyararúisi
Nihai
Sonuç

Sigaraya baølı ölüm ve hastalıkların azaltılması

Kullanıcıların davranıûlarının deøiûmesi

ARA SONUÇLAR

Kullanıcıların sigara konusundaki düûüncelerinin
deøiûmesi
Sigara kullananların daha fazla bilgi talep etmesi

Sigara kullananların broûürleri okuması

Sigara kullananların kampanya broûürlerini elde
etmesi

Kurumun broûürleri hedef alınan kitleye
daøıtması
Kurum Çıktısı
Kurumun sigara karûıtı broûürler
hazırlaması

Program mantıøı yaklaûımının aûamaları ûöyle oluûabilir:
x

Program hedeflerini açıklamak,

x

Girdiler, süreçler, çıktılar ve sonuçlar arasındaki iliûkilerin ana
hatlarını belirlemek,
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x
x
x

Ölçülebilen sonuçları saptamak,
Hangi sonuçların baûarılı kabul edileceøine karar vermek,
ùhtiyaç duyulan performans bilgisinin ne olduøunu tespit
etmek.

2. Genel olarak dengeli skor kart yaklaûımı
Dengeli Skor Kart Harvard Business Scohool’dan Robert Kaplan ve
David Norton tarafından özellikle kâra odaklı biçimde faaliyette
bulunan özel sektör kuruluûları için geliûtirilmiû, ancak daha sonra
kamu kuruluûlarına uygulanmıû bir performans ölçüm yaklaûımı ya da
modelidir.
Dengeli Skor Kart yaklaûımı, tek baûına hiçbir ölçünün açık
performans hedeflerini karûılayamayacaøını ya da konunun hayati
alanlarına dikkatleri toplayamayacaøını kabul etmektedir. Dengeli
Skor Kart Modeli hem mali hem de operasyonel ölçüleri
dengelendirilmiû bir ûekilde sunmaktadır.

Dengeli skor kart yaklaûımının perspektifleri
Dengeli Skor Kart Modeli aûaøıdaki temel sorulara cevap vermek
suretiyle yöneticilerin deøiûik dört önemli perspektiften bakmasını
saølar:
x

Müûterilerimiz bizi nasıl görüyor? Müûterilerimiz bizi nasıl
algılıyor? Kurumumuz ana müûterilerini memnun ediyor mu?
(Müûteri Perspektifi)

x

Neyi daha iyi yapmamız gerekiyor? Kurum içindeki süreçler iyi
çalıûıyor mu? Kurum gerekli olanı mı üretiyor? (Kurum ùçi/ùû
Süreçleri Perspektifi)

x

Geliûmeyi ve deøer yaratmayı sürdürebilir miyiz? Kurum
personelini geliûtiriyor mu?
(Yenilenme ve Öørenme
Perspektifi)

x

Kurum bütçe sınırları içinde ve verimli biçimde iû görüyor
mu? Hissedarlarımıza/paydaûlarımıza nasıl bakıyoruz?
(Finansal Perspektif)
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Bu model farklı perspektifleri bulunan kamu kuruluûlarının bu dört
perspektifin her biri için sistemli bir ûekilde ölçüler ya da göstergeler
belirlemek ve bunların kurumsal stratejilerle baølantısını kurmak
suretiyle ölçüm meselesini çözmeye çalıûır. Bu model, ayrıca, baûarı
için en kritik nitelikteki az sayıda ölçüden veya göstergeden, her
perspektif için 4 ya da 5 adetle sınırlamak suretiyle yararlanmayı
dener.
úekil 6: Dengeli bir skor kart oluûturulması

Gelecekteki
Vizyonumuz ne
olacak?

Vizyonumuz
baúarılı
olursa, nasıl
bir farklılık
oluúacak?

x
x
x

Tanımlar
Misyon Bildirimi
Vizyon Bildirimi

Paydaúlarımız
açısından

Müúterilerimiz
açısından

Kurum içi
yönetim
süreçleri
açısından

Geliúme ve
büyüme
yetene÷i
açısından

Finansal
Perspektif

Müúteri
Perspektifi

Kurum øçi
Perspektif

Yenilenme ve
Ö÷renme
Perspektif

Baúarıyı
etkileyen
önemli
faktörler
nelerdir?

Önemli
ölçümler
hangileridir?
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3. Sunulan hizmetler ve baûarılan iûler
Hükümetin kültür, sanat, saølık, ulaûım ve yargı gibi farklı politika
alanlarında sunduøu/ürettiøi hizmetler ve baûarılan iûler hakkında üst
düzeyde bilgi veren raporlar düzenlenmektedir. Bu raporlarda
hükümet faaliyetlerinin sonuçları, üstlenilen faaliyetler ve bu süreçte
kullanılan kaynaklar hakkında bilgi verilmektedir. Bu raporların amacı
sadece geliûkin performans göstergeleri belirlemek deøil, benzer tipte
hizmet veren tüm kurumların gösterge tutarlılıøını saølamaktır.

4. Üçlü bilanço (triple bottom line) modeli
Üç kademeli bilanço modelinde performans ölçümüne ve
raporlamasına kurum faaliyetlerinin üç boyutundan bakılmaktadır. Bu
boyutlar;
x

Finansal sonuçlar,

x

Sosyal etkiler (örneøin; kurum faaliyetlerinin sosyal, ahlaki ve
davranıûsal etkisi)

x

Çevresel etkiler
dıûındadır).

(genellikle

kurumun

yasal

sınırlarının

5. Kalite ödül kriterlerine dayalı özdeøerlendirme modeli
Performansın ölçülmesinde ve raporlanmasında kalite sistemlerinden de
yararlanılmaktadır. Kalite sistemleri;
x

Birkaç boyuta göre kurum performansının
deøerlendirmek üzere tasarlanmıû ilkelerdir.

x

Özellikle kurumsal öz-deøerlendirmede ya da geliûmelerin
izlenmesinde yararlanılır.
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ùekil 7: Kalite ödül modeli ve a÷ırlıklandırılan unsurları

Çalıûanların
Yönetimi
%08

Liderlik
%12

Politika ve
Strateji
%07

Çalıûanların
Tatmini
%10

Süreçler
Yönetim
%15

Kaynakların
Yönetimi
%08

Girdiler %50

Müûteri
Tatmini
%20

Temel
Baûarı
Kriterleri
%14

Toplumun
Tatmini
%06

Yenilik ve Öørenme

Çıktılar %50

úekilde gösterildiøi üzere, bu deøerlendirme modelinde dokuz
kurumsal performans alanını belli yüzdelerle aøırlıklandırarak ele alan
bir dizi kriterden yararlanılmaktadır. Bu kriterler hem performansın
sonuç boyutunu hem de performans süreci boyutunu kavramakta
olup performans ölçüleri de bunlara göre deøerlendirilmektedir.
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Beûinci Bölüm
Dengeli Skor Kart Yaklaûımını
Uygulayan Sayıûtaylardan Örnekler
1. Avustralya Sayıûtayı’nın skorkartı (2000-2001)
Avustralya Sayıûtayı nasıl bir performans gösterdiøini anlamak ve
bunu duyurmak amacıyla bir skorkart geliûtirmiû olup bunu sürekli
biçimde güncelleûtirmektedir.
Üç yıllık dönemi kapsayan Strateji Planlarına uygun olarak her yıl
hazırlanan ùû Planlarının ayrılmaz bir parçası niteliøindeki bu skorkart
dört Temel Sonuç Alanı ile baølantılıdır. Skorkart, genel olarak,
Kurumun mevcut ve gelecek ile ilgili olarak odaklanması gereken
hedefleri ve çabaları hakkında bilgi vermektedir. Kurumun
performansı bu skorkarta göre Yıllık Faaliyet Raporlarında
gösterilmektedir. Ayrıca her bir bölümün Faaliyet Planlarında da o
birime özgü somut performans hedefleri ve adımları yer almaktadır.
Aûaøıdaki tablo Avustralya Sayıûtayı’nın 2000-2001 Yılı Faaliyet
Raporunda yer alan skorkartı baûlangıçta hedeflenenlere ve
gerçekleûenlere göre,göstermektedir:
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TEMEL SONUÇ ALANLARI
Müûteri
ùhtiyaçlarının
Karûılanması

Hedeflenen

Gerçekleûen

%100

Tümü
desteklendi1

katma deøer
yaratıldıøının%90
oranında kabul
edilmesi

%91

%90

%96

Parlamento tarafından
Avustralya Sayıûtayının kabul
gören katkıları:
Denetim Hizmetleri:
x
Parlamento Kamu
Hesapları ve Denetim
Raporları Ortak
Komitesi’nin 2000-2001
yıllarında ele aldıøı Sayıûtay
inceleme raporlarından
Komite tarafından
desteklendiøi belirtilenler
Müûteri memnuniyeti
anketlerine dayalı olarak
kamu sektör kuruluûlarının
Avustralya Sayıûtayı’nın
katma deøer yarattıøını
görmesi
Performans
denetimi
x
Güvence denetimi
Performans denetim
tavsiyelerinin denetlenen
kurumlar tarafından
uygulamaya konulması
x

Kaliteli
Ürünler ve
Hizmetler
Sunulması

%79

Denetim Hizmetleri:
x

x

ùû bitim tarihlerine göre
incelemelerin tamamlanma
yüzdesi
-

Performans
denetimi

%100

%91

-

Güvence denetimi

%100

%792

Gereklilik sonucu
sürelerinde deøiûiklik
yapılan incelemelerin
zaman çizelgelerine göre
tamamlanma yüzdesi
-

Performans
denetimi

%100

%94

-

Güvence denetimi

%100

%523

1

Parlamento Kamu Hesapları ve Denetim Raporları Ortak Komitesi’nin 2000-2001 yıllarında gerçekleûtirilen
oturumlarına iliûkin tutanakların incelenmesine dayanmaktadır.
2 1999-2000 ùnceleme Programına dayanmaktadır.
3 1999-2000 ùnceleme Programına dayanmaktadır. Yeni iûbitim tarihlerini karûılamak üzere deøiûtirilen iû
programına ilave saatlerin eklenmesi gerekmiûtir. Ayrıca yeni denetim metodolojisinin adaptasyonu bir kereye
mahsus maliyet olarak ilave edilmiûtir.
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Üstün Kalitede
Bireylerin
Çalıûtırılması

Kalite Güvence sonuçlarının
minimum standartları
karûılaması4

%100

%100

Performans denetimlerinin
tahmini finansal faydasının
toplam çıktı maliyetine oranı

2:1

11:1

Performans denetim
raporlarının sayısı

50

53

%75 veya üzerinde
memnuniyet düzeyi

>%70

Kamu sektör kuruluûlarının
x Müûteri
memnuniyet
anketleri
x Müûterilerin
resmi görüûleri
yoluyla Avustralya Sayıûtayı
personelinin bilgisini, anlayıûını
ve becerilerini takdir etmesi
Kurum içi giriûimlerin ve
süreçlerin
x Personel anket
sonuçları
x Performans
yönetim
sonuçları
yoluyla performansı
desteklemesi

Bütün personel
performans

deøerlendirmelerinin

%75 veya üzerinde
memnuniyet düzeyi

memnuniyet
düzeyinde veya
üzerinde olması

Personelin iûten ayrılma yüzdesi

%20

Mesleki geliûim hedeflerinin
karûılanması
Performans denetim
hizmetleri
Güvence denetim
hizmetleri

34
40 saat

835

Sayıûtayın 2000-2001 içinde tamamlanmıû denetimlere iliûkin örnekleminin kurum içinde incelenmesinde;
denetlenen bütün incelemeler bakımından bitmiû iûlerin raporlarında yer alan bulguların kabul gördüøü
anlaûılmıûtır.
5 Yeni denetim metodolojisinin adaptasyonu 2000-2001 içinde fazla sayıda personeli gerektirmiûtir.
4
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TEMEL SONUÇ ALANLARI
Kurumun Etkin
Biçimde
Yönetilmesi

Performans sözleûmeleri
dolayısıyla denetim
maliyetlerinin artması

Hedeflenen

Gerçekleûen

Saat baûına 114$-118$

Saat baûına 115$

Bütçede gösterilen

Bütün çıktılar
baûarıldı

%11,5 veya üzerinde
memnuniyet

% 11,6 üst düzey
memnuniyet

Çıktı üretiminin saølanması:
x

Performans
denetim
hizmetleri

x

Güvence
denetim
hizmetleri

Kurumsal yönetim
performansı:
x

Bölüm
anketleri

x

Kurum
yönetimini
desteklemek
üzere
kullanılan
kaynaklar
yüzdesi

2.Yeni Güney Galler Sayıûtayı’nın skor kartı
(2000-2001)
Yeni Güney Galler Sayıûtayı Skor Kartında iki yılı karûılaûtırma ve
böylece geliûmelere dikkat çekmektedir. Aûaøıdaki tablo bu sayıûtayın
2000-2001 yılı Faliyet raporlarından derlenen bilgilerden üretilmiûtir.
Söz konusu Faaliyet Raporunun bir baûka özelliøi sadece baûarılara
odaklanmaması, ayrıca baûarı gösterilemeyen alanlara iûaret etmesidir.
Tablonun “Performans Göstergelerimiz” bölümü ilgili Sayıûtayın
“Yıla Bir Göz Atıû” baûlıklı cetvelinden genel tabloya uyarlanmıûtır.
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Müûterimiz

Hedeflerimiz

Baûarılan
Önemli ùûler

x

Parlamento,
ülke halkını
temsil eden
öncelikli
müûterimiz

x

Kamu
kuruluûları

x

Kurumun
raporlarından
faydalanan
veya
çalıûmamızdan
çıkarı olan
diøer kiûiler,
gruplar ve
paydaûlar

x

x

x

x

Kamunun
hesapverme
sorumluluøunun
ve
performansının
geliûtirilmesine
yardımcı olmak

Anket yapılan
Parlamenterler
ve denetim
müûterileri
Kurum için
cesaretlendirici
ve performansı
bakımından
olumlu.

Paramız

x

Finansal
tablolara
yönelik
incelemeler

x

Mali
durumumuz
hakkında
bilgi

x

Spesifik
incelemeler
soruûturmalar

x

Önemli
istatistikler

Performans
denetimleri

x

x

Mali
Raporlar

Ciddi ve dikkat
çekici
savurganlık
iddialarına
dönük
soruûturmalar

x

x

Baøımsız
Denetçi
raporu

x

Sayıûtayın
Finansal
Tablosu

x

Mali
Performans
Tablosu

x

Mali Durum
Tablosu

x

Nakit Akım
Tablosu

x

x

x

x

ùncelemelerimiz x
performans ve
hesapverme
sorumluluøunda
önemli
geliûmelere iûaret x
ediyor
Anket sonuçları

Personelimiz

ùûimiz

Parlamentoya
sunulan raporlar

Verimli ve
standartlara
uygun hizmet
vermek

426 finansal
tablolara yönelik
inceleme ve
denetimler
gerçekleûtirdik
Raporları daha
vaktinde
yayımladık –
basılan 8 rapor
Parlamentoya 11
performans
inceleme raporu
sunduk
Toplam kamu
sektörü
harcamalarından
finansal denetim
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x

Personelimizi
uygun ûekilde
beceriler, araçlarla
donatmak ve
geliûtirmek

x

Adil, güvenli ve
saølıklı çalıûma
ortamı yaratmak

x

Çalıûma
Gruplarına yeterli
kaynak vermek

x

Personelin
tümünün
memnuniyetini ve
refahını artırmak

x

Denetim
kadrolarının tümü
için yeterlilik (mali)
çizelgesi hazırlandı
Personel baûına
düûen eøitim günü
sayısı 6,5 tan 7,4’e
çıkarıldı
Okuldan yeni
mezun olanlara
dönük bir iûe alma
programı
geliûtirildi.
Yönetsel geliûtirme
programı
oluûturuldu.
Bütün personel
için yazma beceri

x

x

x
x
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diøer eyalet
sayıûtayları ile
kıyaslandıøında
Kurum lehinde
ve
müûterilerimiz
genelde
hizmetimizden
memnun.

Geliûme
Alanları

Performans
Göstergelerimiz
(*)

x

Daha kolay
okunabilir
raporlar

x

Kuruma daha
kolay
ulaûabilirlik

x

ùncelemeleri
zamanında
bitirmeye
yetecek personel

x

Yasalara
uygunluk
denetimine daha
az zaman ayıran
denetçiler

x

Parlamentoya
sunulan rapor
sayısı (16/17)

x

Denetlenip
parlamentoya
rapor sunulan
kuruluûlar ve
faaliyetler
(427/426)

x

Yayımlanan
Olumlu denetim
görüûleri (70/39)

x

Müûteri
memnuniyeti
endeksi (?/%85)

x

Parlamenter
memnuniyeti
endeksi (?/%79)

x

Toplam denetim
ücreti (000$)
(17.786/21.277)

hizmetimizin her
1000$ baûına
düûen maliyeti
0.51$. Bu
hedeflediøimiz
0.54’ten daha az.

x

kursları düzenlendi
Çalıûanların iûten
kaynaklanan veya
özel sorunlarına
çözüm bulmak
üzere personel
yardım programı
geliûtirildi.

x

Çalıûmamızı daha
verimli ve
personelimizi
daha üretken
kılacak yeni bir
uygulama
yönetim sistemi
yürürlüøe
konuldu.

x

Kurum içi mali
raporlama
sistemimiz henüz
ihtiyaçlarımızı
bütünüyle
karûılamaktan
uzak

x

Üst yöneticiler ve
kurum hizmetleri
personelinin
Yeterlilik (mali)
çizelgesinin daha
fazla geliûtirilmesi
gerekmektedir.

x

Henüz özel bir
yönetim planı
hazırlayamadık

x

x

Kurum kayıt
yönetim
sistemimizin
ihtiyaçlarımızı ve
1998 sayılı Devlet
Kayıt Yasası’nın
gereklerini
karûılamak üzere
önemli ölçüde
güncelleûtirilmesi
gerekiyor.

Deøerlendirme
sistemlerinin
Personel için
gerekli becerileri
yansıtacak ûekilde
iyileûtirilmesi
gerekir.
Deøerlendirmeler
bütün personel için
yapılacaktır.

x

Üst yönetim
kadrolarında
çalıûan kadınların
sayısı çok az.

x

x

Raporların zamanı
- Denetim
görüûleri
(%83/%84)
- Bakanlara
gönderilen
raporlar
(%84/%84)
- Kamu
kuruluûlarını
yöneticilerine
gönderilen
raporlar
(%75/%53)

x

x

Çalıûan
baûına düûen
hastalık izini
gün sayısı
(5.0/6.3)

Maliyet verimliliøi
ölçüleri
- Görev yapılan
zaman
(%56/%55)
- Kamu sektörü
toplam
harcamalarının
1000 $ baûına

x

Çalıûan
baûına düûen
eøitim günü
sayısı
(6.5/7.4)
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x

Çalıûanların
memnuniyeti
(2 yılda bir
anket)
(%68/?)
Çalıûanlar –
ortalama
olarak
(222/206)

x

Toplam gelir
(000$)
(20.285/23.993)

x

Toplam harcama
(000$)
(11.943/24.541)

x

Görev kârı/zararı
(000$)(8.342/(54
8)

x

Net varlıklar
(000$)
(18.767/18.219)
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-

düûen finansal
denetim maliyeti
(0.53$/0.51$)
Performans
denetimi baûına
düûen ortalama
maliyet
(198$/181$)

(*) Parantez içindeki rakamların ilki 1999-2000, ikincisi ise 2000-2001 yıllarına iliûkin bilgileri
göstermektedir.

3.Viktorya Sayıûtayı’nın performans ölçüleri
Avustralya’nın bir baûka eyaleti Viktorya’nın Sayıûtayı Stratejik
Planında beû önemli alanda belirlemiû olduøu amaçlarına uygun
stratejilerinin yanı sıra performans ölçüleri ile söz konusu performans
ölçülerine iliûkin somut hedefleri formüle etmiûtir.
Viktorya Sayıûtayı’nın 2001-2004 yıllarını kapsayan Stratejik
Planındaki bilgiler aûaøıdaki tabloda ûematik olarak gösterilmektedir:
Temel Sonuç Alanları ve
Amaçlar
Parlamentonun
ùhtiyaçlarının
Karûılanması:

Parlamentoya ek
deøer katan raporlar
sunmak;

Stratejiler

Performans Ölçüleri

Somut Hedefler

Kamu sektörü denetim
sorumluluklarımızın
bütün unsurlarında iyi
organize edilmiû ve üst
düzeyde stratejik
denetim planlama
süreçlerini uygulamaya
koyacaøız;
Performansı
geliûtirmeye katkıda
bulunma ve kamu
sektöründe
hesapverme
sorumluluøunu
güçlendirme yönünden
en fazla potansiyele
sahip olanlara yönelik
denetimleri
hedefleyeceøiz;
Kararlı bir ûekilde,
önemli paydaûlardan
muhtemel denetim
konuları hakkındaki
görüûlerini talep
edeceøiz;
Planlanmıû bütün
raporların, belirli
zamanlamaya uygun
olarak, Parlamentoya
sunulmasını
saølayacaøız.

Kamu Hesapları ve Ödenekler
Komisyonundan ve
Parlamentonun diøer
üyelerinden raporlarımızın
kalitesi ve denetim konularının
uygunluøu hakkında
deøerlendirmelerinin alınması

Kamu Hesapları ve Ödenekler
Komisyonundan ve Parlamentonun
diøer üyelerinden raporlarımızın
kalitesi ve uygunluøu açısından
yapacaøı olumlu deøerlendirmeler

Diøer önemli paydaûların
periyodik anketlerinden elde
edilen sonuçlar

Raporlarımızın deøerinin diøer
önemli paydaûlar tarafından
anlaûıldıøının ve onların tatmin
olduøunun anketlere yansıması
Planlanan zamana %100 uygunluk

Parlamentoya sunulan
raporların vaktindeliøi
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Temel Sonuç Alanları ve
Amaçlar
Denetimlerin
ùdaresi:
Üstün kalitede
baøımsız denetim
faaliyetlerine
giriûmek

Stratejiler
Bütün denetimleri
çabuk ve gecikmesiz
biçimde
tamamlayacaøız.
Bütün denetim
faaliyetlerimizde en iyi
uygulamalardan gelen
denetim
metodolojilerinden ve
pratiklerinden
yararlanacaøız.
Planlamamızın, mevcut
çalıûmalarımızın ve
raporlama
çalıûmalarımızın bütün
cephelerinde devamlı
geliûme saølayacaøız.

Performans Ölçüleri

Somut Hedefler

Denetlenen kurumların
inceleme faaliyetlerimizin
vaktindeliøinden ve
verimliliøinden memnun
olduklarına iliûkin
deøerlendirmelerinin alınması

ùnceleme faaliyetlerimizin
vaktindeliøinden ve verimliliøinden
denetlenen kurumların memnun
olduøunu gösteren deøerlendirmeler

Parlamentonun performans
denetçisinin denetim
faaliyetlerimiz hakkında 2004
yılında yapması beklenen
incelemesi sonucunda ortaya
çıkacak deøerlendirme

Denetçinin Parlamentoya lehte
genel denetim deøerlendirmesi
yapması; buna metodolojiler ve
uygulamalar hakkında iyi uygulama
örneklerinin durumunun teyidi
dahildir.

Kurumların mali tabloları
hakkında verilen görüûlerle
ilgili raporların vaktindeliøi

Mali tabloların alınmasından sonra 4
hafta içinde bütün görüûlerin
yayımlanması

Kalite güvence uygulamalarının
etkinliøi

Denetim-sonrası kalite güvence
incelemelerinin bir denetim kümesi
yüzdesine yıllık olarak uygulanması;
sonuçta gerçekleûtirilen tavsiyelerin
tümü ile birlikte.

Denetim
hizmetlerimizden ek
deøer katan sonuçlar
elde edilmesi yönünde
denetim personeline ve
dıû denetim hizmet
tedarikçilerine kaliteli
eøitim ve destek
saølayacaøız.
Spesifik olarak denetim
hizmetlerindeki
verimliliøi ve
zamanlılıøı geliûtirmeyi
amaçlayan uygulamalar
yerleûtireceøiz
Bütün denetim
süreçleri için son
derece etkili ve verimli
kalite güvence
mekanizmaları
uygulayacaøız.
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Temel Sonuç Alanları ve
Amaçlar
Kurum Dıûı ùû
ùliûkileri

Stratejiler
Sayıûtayın
parlamentoyla
karûılıklı iliûkisinin
ana unsuru olarak
Kamu Hesapları ve
Ödenekler
Komisyonu ile
üretken bir iû iliûkisi
sürdüreceøiz.
Zamanlı ve mesleki
gereklere uygun
biçimde, taslak yıllık
plan ve
rakamlandırılmıû
bütçe ihtiyaçları
hakkında Kamu
Hesapları
Komisyonu ile
Ödenekler
Komisyonuna
danıûacak ve onların
görüûlerini alacaøız.

Performans Ölçüleri
Kamu Hesapları ve Ödenekler
Komisyonu ile olan iû
iliûkilerimizin kalitesi ve
vaktindeliøi hakkında Komisyon
tarafından yapılan
deøerlendirmeler

ùû iliûkilerinin yönetimi
bakımından mesleki düzeyimiz
hakkında yılda bir kez denetlenen
kurumların fikirlerinin alınması

Somut Hedefler
Kurumsal Planın süresi boyunca
Komisyon tarafından pozitif
deøerlendirme yapılması

Denetlenen kurumlarca ifade edilen
memnuniyet düzeyinin artması

Diøer önemli paydaûlarımız ile
etkileûimimizin algılanan kalitesi
hakkında düzenli olarak
deøerlendirme alınması

Kurum dıûındaki gruplarla saølıklı
mesleki iliûkileri sürdürme
taahhüdümüzün anketler yoluyla
teyid edilmesi

Çalıûanlarımızın kiûisel
mutluluøuna ve Kurumsal
deøerlerimize duyulan baølılıøımız
hakkında yıllık personel davranıû
anketinden elde edilen sonuçlar

Personelin anketlere giderek artan
oranda olumlu yanıtlar vermesi

ùhtiyaçlarını gerektiøi
gibi anlamamızı ve
onların bu tür
ihtiyaçları karûılama
kapasitemizi ve
gücümüzü tam
anlamıyla
deøerlendirmelerini
saølamak için diøer
önemli paydaûlarla
saølıklı mesleki iû
iliûkileri kuracaøız.
Zamanlı ve iyi
koordine edilmiû
iletiûimler ve
denetim sorunlarının
ve ortaya çıkan
geliûmelerin proaktif
biçimde belirlenmesi
yoluyla denetlenen
kuruluûlarla kurulan
mesleki iliûkilerde
etkili olacaøız.
Denetim
faaliyetlerimizin ve
kaynaøını denetim
sürecimizden alan
raporların ek deøer
yaratıcı özelliklerinin
farkına varılmasını
geliûtirici fırsatları
belirleyecek ve
bunları izleyeceøiz.
Personelimizin Önemi

Tercih edilen bir iûveren olarak
görülmek

Deøiûen dıû çevre ile
uyumluluk gösteren
ve uzman ve becerili
kiûileri cezbeden
istihdam
uygulamaları
tasarlayacaøız.
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Personelimizin
yüksek mesleki
standartlara
ulaûmalarına
yardımcı olacak iyi
tasarlanmıû yıllık
öørenim ve
geliûtirme
programlarını
uygulamaya
koyacaøız.
Personelimize teûvik
edici bir çalıûma
ortamını saølayacak
ve onlara güncel
teknoloji ve iû
mekanizmaları temin
edeceøiz.

Yıllık personel performans
deøerlendirmelerinin sonuçları

Plan dönemi boyunca personelin
mesleki becerilerinin ve
performansının daha üst düzeyde
standartlara ulaûtıøına iliûkin
deøerlendirmelerin kademeli olarak
artması

Personelle ilgili istatistiklerdeki
Söz konusu istatistiklerin açık pozitif
trendler; gönüllü personel deøiûim
bir trend göstermesi
oranı, boû kadrolar, hastalık izin
süreleri ve personelin geliûimine
ayrılan sürelerin oranı

Personelimizi
kurumsal
deøerlerimizle
uyumlu olarak örnek
alınacak bir tarzda
yöneteceøiz.
Kademeli olarak 360
derecelik bir
deøerlendirme
sistemini yürürlüøe
koyacaøız.
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Temel Sonuç Alanları

Stratejiler

Performans Ölçüleri

Somut Hedefler

ve Amaçlar
Kurumumuzun
Yönetilmesi
Kurumumuzun
maksimum etkinlikte
ve verimlilikte
yönetmek

Karar almayı
destekleyen ve
kurum çapındaki
faaliyetlerin
verimliliøini en
üst düzeye çıkaran
modern ve
elveriûli bilgi
sistemlerinden
yararlanacaøız.
Finansal
tabloların
denetiminin
icrasında kurum
içi personel ile dıû
denetim hizmet
tedarikçileri
arasında uzun
vadedeki karıûıma
yönelik
planlanmıû ortamı
ifade eden revize
edilmiû denetim
kaynak saølama
politikamızı
kademeli olarak
uygulayacaøız.
Kurumsal
hedeflere kıyasen
performansımızın
dıûsal
raporlamasını
saølayan bir
performans
yönetim ve
raporlama sistemi
oluûturacaøız.

Yönetim ve denetim bilgi
sistemlerimizin kalitesi ve etkinliøi

Kurum içi ve dıûı denetim hizmet
tedarikçileri arasında uzun dönemli
ve orta dönemli kompozisyonun
planlanan ûekilde kaynaûtırılması
suretiyle finansal tabloların denetimi
için kaynak saølanmasıyla ilgili
politikanın yürürlüøe konması

Parlamentoya sunduøumuz Yıllık
Raporumuzun standardı ve
vaktindeliøi

Bütün faaliyetlerimiz için
oluûturulan zaman ve maliyet
bütçelerine sadık kalma düzeyi

2004 yılına kadar uygulamaya
konulacak bilgi sistemlerinin 20002001 yılında yapılan ana
incelemelerinde ortaya çıkan bütün
gerekli tedbirlerin alınması

Strateji Bildiriminin süresi
esnasında politikanın tedrici
biçimde uygulanması

Ulusal Yıllık Faaliyet Raporları
yarıûmasında Altın Madalyayı
kazanmak ve her yıl ùlkbaharın ilk
haftalarında Yıllık raporun
parlamentoya sunulması

Bütün organizasyonal görevlerin
belirlenen zaman ve maliyet
bütçeleri içinde baûarıyla
tamamlanması

Sayıûtay’da etkili
zaman ve maliyet
yönetim
uygulamalarını
sürdüreceøiz.

4. Kuzey Territory Sayıûtayı’nın performans
gösterge seti
Avustralya’nın eyaletlerinden biri olan Kuzey Territory’nin Sayıûtayı
çalıûmaları neticesinde iki ana sonuç yaratmayı hedeflemektedir:
x

Kamu idaresinin performansının Parlamento tarafından daha iyi
biçimde incelenebilmesi bakımından Kuzey Territory Kamu
Sektörünün mali bilgilerinin, iç kontrollarının ve performans
yönetim sistemlerinin denetimi sonucu ortaya çıkan önemli
meseleler hakkında Parlamentoya bilgi saølamak,
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x

Mali iûlerden sorumlu üst düzey görevlilere hesapverme
sorumluluklarının gerektirdiøi uygun bilgileri vermek.

Bu çerçevede Kurum kendi performansını girdi, çıktı, verimlilik,
tutumluluk ve etkinlik kriterlerinden oluûan bir ölçü seti ile
deøerlendirmektedir.
Aûaøıdaki bilgiler Kuzey Territory Sayıûtayı’nın 1999-2000 yılı
Faaliyet Raporu’ndan derlenmiûtir.

Girdiler
x

Çıktılar

Özel sektör
x
sözleûmeli
denetçilerinin
1999/2000 yılı
hizmetlerinin saat
baûına ortalama
x
maliyeti
102.06$’dır.

(Geçen yıl saat
baûına 105.84 $)
x

Denetim süresinin
15.297 saati özel x
sektör sözleûmeli
denetçilerinden
saølanmıûtır.

(Geçen yıl 15.274 x
saat)

x

x

Mali Tabloları
hakkında genel
amaçlı görüû
bildirilen kuruluû
sayısı (42)
Mali Tabloları
hakkında ilaveten
özel amaçlı görüû
bildirilen kuruluû
sayısı (16)
ùç kontrolların
uygunluøu
hakkında inceleme
sayısı (47)
Performans
yönetim
sistemlerine iliûkin
incelemelerin sayıs
(40)

Verimlilik
x

Denetim saatine
düûen maliyet
(Denetim saatleri
ile denetim saati
baûına düûen
maliyetin analiz
edilmesi)
(%4 oranında
artmıû olup artıûın
nedeni hizmet
gördürülen
uzmanın sayının
artmasından ve
doøum dolayısıyla
ayrılmalardan
kaynaklanmıûtır)

Tutumluluk
x

Hükümetin
ekonomik
iûlemlerinin
denetim maliyeti

Etkinlik
x

(azalıû trendi
izlemektedir)
Hükümetin
ekonomik
faaliyetlerinin
deøeri yüksek
oranda artarken
x
Kuzey Teritory
Sayıûtayının bu
iûlemlerinin
denetimine iliûkin
maliyeti
azalmaktadır)
x

Yasama organına
sunulan rapor sayıs
(42 meseleyi
kapsayan 3 adet)

Yasama Organına
sunulan raporlardaki
bilgilerden
Parlamenterlerin ve
Medyanın uygun
ûekilde yararlanması
(özellikle de kamu
idaresinin
performansının
araûtırılmasında)
Kamu kurumlarının
yönetimleri tarafından
kabul gören
tavsiyelerin çokluøu
(Tavsiyelerin %82’sini
uygulanmak üzere
kabul edilmesi)
Kabul edilen
tavsiyelerden bir yıl
içinde uygulananları
(Revize edilen
Tavsiyelerin %61’nin
uygulanması)

Kamu
kurumlarının
yönetimlerine
yapılan tavsiyelerin
sayısı (330)

Kuzey Territory Sayıûtayı söz konusu Faaliyet Raporunda etkinlik
ölçümü bakımından ilkeler belirleyip stratejiler geliûtirmiû olup ölçüm
sonuçları hakkında özet bilgilere gene faaliyet raporunda yer
vermektedir.

Performans Ölçüm Stratejileri:
1. Üç yılda bir yapılan stratejik gözden geçirmelerin sonuçları.
x

Avustralya Genel Denetçiler Konseyinin meslektaû
incelemesi.
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2. Sayıûtayın parlamenterlerle sürekli mülakatlar yapması.
3. Parlamento tutanaklarının, yazılı basının ve elektronik medyanın
izlenmesi.
4. Kamu Hesapları Komisyonu tarafından denetim bilgisinden
yararlanılması.
5. Kamu kurumlarının yönetimleri tarafından kabul edilen tavsiyelerin
yüzdesi.
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Altıncı Bölüm
Sonuç
Kurumumuza Yönelik Öneriler
x

Performans ölçülerinin belirlenmesi ya da performans ölçüm
sistemlerinin kurulması ve dahası bu sistemin diøer yönetim
sistemleri ile bütünleûtirilmesi zaman alıcı, zor, karmaûık, tekrarlayıcı
ve uzun soluklu bir çalıûmayı gerektirmektedir.

x

Tasarlanacak performans ölçüm sistemimiz her faaliyeti ölçmeye
çalıûmamalı, baûlangıç için önemli sonuç alanlarındaki önemli
faaliyetlerinin ölçülmesine yönelik olmalıdır. Baûka bir deyiûle, her
ûeyi deøil, önemli olanı ölçmeliyiz.

x

Performans ölçümüne iliûkin verilerin toplanması, analiz edilmesi ve
raporlanmasıyla ilgili sorumluluk mekanizmalarının ve sorumluların
tespiti ile bu sistemin çalıûması bakımından üst yönetimin kararlı
olması yaûamsal önemi haiz hususlardır.

x

Benzer kuruluûların performans ölçüleri gözden geçirilirken bu
kuruluûların hedeflerinin ve amaçlarının bir parça farklı olduøu ve
bunun performans göstergelerine de yansıdıøı göz ardı
edilmemelidir.
Performans
ölçülerimizin
kendi
stratejik
hedeflerimizle baølantılı olacaøı tabiidir.

x

Geliûkin ülke sayıûtayları tarafından performans ölçümü konusunda
giderek yaygın biçimde uygulama alanı bulan dengeli skor kartı
modeli Komisyonumuzca Sayıûtayımız için de uygulanabilir iyi bir
uygulama örneøi olarak deøerlendirilmiûtir.
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x

Performans ölçüleri yoluyla elde edilen bilgilerin analizlerinden
dersler çıkarılmadıøı sürece performans ölçümü anlamlı
olmayacaktır. Performans göstergelerinden elde edilen bilgiler
aracılıøıyla iûlerin iyiye gitmesi yönünde çaba göstermek temel hedef
olmalıdır.

x

Sayıûtayın performans ölçüm sisteminin dengeli skor kartı
yaklaûımına göre ûekillendirilmesi ve önemli sonuç alanlarında
elveriûli performans ölçülerinin ya da göstergelerinin saptanması
amacıyla daimi bir çalıûma grubu kurulması yararlı olacaktır.

x

Söz konusu çalıûma grubu Dünyadaki geliûmeleri ve yenilikleri
izleyip bu bilgileri kurum içinde uyarlamaya çalıûmalı, elde ettiøi
bilgileri kurum dıûında çeûitli platformlarda diøer kamu kuruluûları
ile paylaûıp deøerlendirmeli ve ayrıca Türkiye’deki Kamu Harcama
Yönetimi Reformu baølamında yürütülen çalıûmalara performans
ölçümü baølamında katkı saølayabilmelidir.
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