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ÖNSÖZ 

 

 

“İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Türkiye’de İzleme ve Değerlendirme 
Sisteminin Uygulanabilirliği” başlıklı bu çalışma Maliye Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Yeterlilik Tezi olarak hazırlanmıştır.  

Son yıllarda; kamu kesimine, hesap verebilirlik, saydamlık, daha iyi 
yönetişim ve taleplere daha hızlı ve etkin cevap verebilme konularında, iç ve dış 
paydaşlar tarafından yöneltilen baskılar, küreselleşmenin de etkisiyle bütün ülkelerde 
olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda 
geleneksel yönetim anlayışları yerlerini sonuç odaklı bir yönetim anlayışına 
bırakmaya başlamıştır. 

Sonuç odaklı yönetim anlayışları kamu sektöründe performans yönetim 
sürecinin bir parçası olan stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, sonuç 
odaklı izleme ve değerlendirme gibi çağdaş yönetim tekniklerinin kullanımını 
zorunlu kılmaktadır. 

Sonuç odaklı izleme ve değerlendirme sistemleri, kamu idarelerinin 
performansı ile ilgili somut ve kaliteli veriler sağlayarak karar alma mekanizmalarını 
geliştiren ve bu sayede hesap verebilirlik, saydamlık ve hızlı ve kaliteli hizmet 
sunumunu sağlayan güçlü bir kamu yönetimi aracıdır. 

Bu çalışmada sonuç odaklı izleme ve değerlendirmenin ne olduğu, hangi 
aşamalardan oluştuğu ve böyle bir sistemi kurarken karşılaşılabilecek sorunlar 
üzerinde durulacak; iyi uygulama örnekleri ışığında Türkiye’deki kamu idarelerinde 
izleme ve değerlendirme sistemi kurulabilmesi için çeşitli önerilerde bulunulacaktır. 

Tezi hazırlarken fikirleriyle bana yardımcı olan Maliye Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanı Sayın Doç. Dr. Ahmet KESİK’e ve Daire Başkanım Ali Mercan 
AYDIN’a katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

 

        Nalan KARAGÖZ 

             Ankara-2010 
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ÖZET 

 

 

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE İZLEME 
VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

KARAGÖZ, Nalan 

Maliye Uzman Yardımcısı 

Mesleki Yeterlilik Tezi 

Eylül 2010, 97 Sayfa 

 

İzleme ve değerlendirme, kamunun amaçlarına ulaşma konusunda 
kullanabilecekleri güçlü bir kamu yönetimi aracıdır. Kamu idareleri amaçlarını 
gerçekleştirme yolunda bu amaçlara ne derece ulaştıklarını ölçmek ve 
değerlendirmek için iyi şekilde tasarlanmış performans geri bildirim sistemlerine 
ihtiyaç duyarlar. Bu kapsamda izleme ve değerlendirme sistemini kurmadan önce 
hazırlık çalışmaları yapılmalı, ulaşılmak istenen sonuçlar ve performans göstergeleri 
belirlenmelidir. Performans izleme ve değerlendirme çerçevesini oluşturan bu 
çalışmalardan sonra, kamu idareleri için en uygun olan izleme ve değerlendirme 
yöntemleri belirlenerek sistem oluşturulmalıdır. İzleme ve değerlendirme sisteminin 
uygulandığı ülkelere bakıldığında sisteme karşı olan talebin, kültürel ve politik 
faktörlerin, sürecin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadığı gözlenmiştir. 
Bahsedilen bu faktörler sistemin kalıcılığı ve sürdürülebilirliği açısından önem 
taşımaktadır. Sonuç odaklı bir izleme ve değerlendirme sistemi kurmak isteyen 
ülkelerin, uluslararası iyi uygulama örneklerinden ders çıkartmaları ve buna göre 
sistemlerini oluşturmaları gerekmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: İzleme ve Değerlendirme, Sonuç Odaklılık, Performans 
Göstergesi 
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ABSTRACT 

 

 

THE APPLICABILITY OF MONITORING AND EVALUATION SYSTEM 
IN TURKEY WITHIN THE FRAMEWORK OF BEST PRACTICES 

 

KARAGÖZ, Nalan 

Assistance of Finance Expert 

Proficiency Thesis 

September 2010, 97 Pages 

 

Monitoring and evaluation is a powerful public management tool that can be 
used to achieve public sector’s objectives. Public agencies need performance 
feedback systems to measure and evaluate to which extent they achieve their 
objectives in the way of conducting them. In this scope, readiness assessment should 
be done and desired outcomes and performance indicators should be determined 
before establishing monitoring and evaluation system. After these efforts which 
constitute performance monitoring and evaluation framework, the system should be 
established by being determined monitoring and evaluation methods that is most 
suitable for public agencies. In countries where monitoring and evaluation systems is 
implemented in good manners, it has been observed that demand for such systems, 
cultural and politic factors play an important role to put into practice of the process. 
These factors are important in terms of permanence and sustainability of the system. 
Countries which would like to establish results-based monitoring and evaluation 
system need to take lessons from best practices and to establish system according to 
these lessons. 

 

Key Words: Monitoring and Evaluation, Results-Based, Performance 
Indicators. 
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GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte hesap verebilirlik, saydamlık, iç ve dış paydaşlara 

karşı sorumluluk gibi konularda hükümetler üzerinde oldukça büyük bir baskı 

oluşmaya başlamıştır. Ülkemizde de son yıllarda kamu mali yönetimi alanında 

yaşanılan gelişmeler bu durumun bir göstergesidir. Kamuda, kullanılan kaynaklardan 

çok; çıktı, sonuç, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetine önem verilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

İç ve dış paydaşların, kamu yönetiminin, hesap verebilirlik, saydamlık, 

vatandaş odaklılık gibi ilkeler doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi ve 

geliştirilmesi beklentisi, kamu yönetiminde reform çabalarına neden olmuş ve 

performans yönetimi, ölçümü ve kamu performansı gibi yeni kavramların gündeme 

gelmesini sağlamıştır. 1990’larda hız kazanan bu reformların temel amacı kamu 

kurumlarının performanslarına ilişkin daha kaliteli ve somut bilgiler sağlayarak karar 

alma mekanizmasını geliştirmektedir (OECD, 2007:11).  

İdareler, politika oluşturma ve karar verme süreçlerinde anlamlı, sayısal 

olarak ifade edilebilen performans bilgilerine ihtiyaç duyarlar. Bu bilgilerin 

zamanında ve doğru bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi, yöneticilerin doğru 

kararları vermesi ve topluma sunulan hizmetlerin, onlardan beklenen sonuçları 

üretmesi açısından son derece önemlidir. İzleme ve değerlendirme (İ&D), iyi ve kötü 

performansın ortaya çıkmasını ve nedenlerini anlamamızı sağlayan araçlardır 

(Mackay, 2007:1). 

İ&D, performans yönetiminin temel taşlarından bir tanesidir. Devlet ve kamu 

idareleri mali ve beşeri ve fiziki kaynaklara ihtiyaç duydukları kadar iyi bir 

performans geri bildirim aracına da ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle İ&D kamunun 

amaçlarına ulaşmasını sağlayacak yolları geliştirmek için kullandığı güçlü bir kamu 

yönetimi aracı olarak tanımlanabilir (Kusek ve Rist, 2004:1). İ&D, geçmiş 

deneyimlerden ders alınması, hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların planlaması 

ve tahsisinde kamu kurumları, yöneticiler, topluma ışık tutan bir süreçtir.  

Kamu idarelerinin yöneticileri, stratejik kararlar verirken, kaynak tahsisi 

yaparken ve kaynakları yönetirken algılara dayalı olarak karar vermezler. Genel 

olarak mevcut gelişmelere bakarak karar verirler. Aynı şekilde paydaşların da en çok 
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ilgilendiği şey mevcut sonuçlardır ve yöneticiler sonuçlara ulaşma konusunda 

paydaşlara karşı sorumludurlar. Mevcut gelişmeyi ölçmek, izlemek, elde edilen 

bulguları analiz etmek, değerlendirmek ve raporlamak performans yönetiminin en 

önemli unsurlarındandır. 

İ&D, hesap verebilirliğin sağlanmasına da yardımcı olur. Kamu idarelerinin 

stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerini gerçekleştirmekle 

yükümlüdürler. İ&D bunların ne ölçüde yerine getirildiğini gösterir, dolayısıyla 

hesap verebilirliğin sağlanması için uygun bir zemin sağlanmış olmaktadır.  

Bu çalışmanın ilk bölümünde performans ölçümü ve performans 

göstergelerine ilişkin genel açıklamalar ile İ&D’ye ilişkin literatür bilgisine ve İ&D 

yöntemlerine, ikinci bölümde kamu idarelerinde performans İ&D sürecine, üçüncü 

bölümde İ&D açısından iyi uygulama örneklerine yer verilecek, son bölümde ise 

kamu idarelerinde İ&D sistemi kurma ve geliştirme konusunda önerilerde 

bulunulacaktır.  
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1. GENEL AÇIKLAMALAR 

1.1 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

Performans ölçümü, sonuçların ve hizmetlerin etkinliğinin düzenli olarak 

ölçümü olarak tanımlanabilir. Bu tanımda dikkati çeken kavram “hizmet ya da 

sonuçların düzenli ölçümü”dür. Gelişimin düzenli olarak ölçümü sonuç yönetiminin 

en önemli parçalarından birisidir. Doğru şeyler ölçülmezse veya ölçüm doğru bir 

şekilde yapılmazsa, veriler yanılmaya ve doğru kararların verilmemesine neden 

olabilir ve bunu yanlış alınan kararlar izler (Hatry, 1999:3). Bu nedenle iyi 

göstergelerin geliştirilmesi ve bu göstergelerin yönetimde ve politika kararları 

alınırken kullanımı gereklidir. 

1.1.1 Niçin Performansı Ölçüyoruz? 

Performans ölçümü, yöneticiler ve politika yapıcılar için kullanışlı bir bilgi 

kaynağıdır ve hesap verebilirlik açısından önemlidir. Performans ölçümü aşağıdaki 

unsurların gelişmesine katkı sağlar:1 

 Hesap verebilirlik: Eğer performans ölçümüne ilişkin dokümanlar iyi 

tasarlanmışsa amaç ve hedeflere ulaşma konusundaki ilerlemeyi bize gösterir ve 

kamunun vatandaşlara karşı hesap verme yükümlülüğünü gerçekleştirmek için 

kullanılır.  

 Stratejik planlama: Performans ölçümü, var olan hedeflerdeki ilerlemeyi 

ölçmek suretiyle stratejik planlama ve hedef oluşturma konusunda yardımcı olur. 

Performans ölçümünün olmadığı bir sistemde sırf plan yapılması anlamlı 

değişmelerin olması için yeterli değildir. 

 Program yönetimi ve hizmet kalitesi: Göstergeler bir kez belirlendikten 

sonra, ilerlemeden yana olan kurumlar, arzu edilen sonuçlara nasıl ulaşılacağına 

karar verirken yöneticilerine büyük bir esneklik tanırlar. Bu onların değişen koşullara 

ve ihtiyaçlara hızla ayak uydurmalarını sağlar. Performans göstergeleri sadece 

                                                 

1 http://www.finance.alberta.ca/publications/measuring/results_oriented/module3_overview.pdf, s.1-2. 
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üzerinde durulması gereken sorunlu alanların tanımlanmasında değil, aynı zamanda 

bu sorunlara çözüm üreten yaklaşımların oluşturulabilmesin sağlar.  

 Bütçeleme ve kaynak tahsisi: Performans ölçümünün bütçeleme sürecinde 

kullanımı, maliyetlerle program sonuçları arasında ilişki kurmamıza yardımcı olur. 

Bu sayede, öncelik belirlenmesi, maliyetlerin değerlendirme, program sayısını 

artırma, azaltma veya program değişikliği yapma kararları daha sağlam bir temele 

oturmuş olur. 

 Sözleşmelerin izlenmesi: Kamu hizmetleri giderek özel sektör aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bundan dolayı performans göstergeleri riskleri kontrol etme 

ve hizmet kalitesini sağlamada önemli bir araç haline gelmeye başlamıştır. Kısaca, 

sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini anlamak için performans 

göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Personel yönetimi: Performans ölçümü çalışanların motivasyonlarını 

artırır. Bireysel hedeflere ulaşma durumunu değerlendirmede kullanılan nesnel 

araçlardır. Performans ölçümü aynı zamanda, çalışanların ve yöneticilerin bireysel 

çabaları ile uzun dönemli hedefler arasında bağlantı kurulmasını sağlar. 

 Kurumlar arası işbirliği: Performans ölçümü kurumlar arası işbirliği ve 

ilişkileri güçlendiren araçlardır. 

 Halkla iletişim: Performans göstergelerinin kamuoyuna duyurulması, 

vatandaşların programlar hakkındaki algısını güçlendirir.  

Performans bilgisi performans göstergelerinin ölçümü sonucunda elde edilen 

araçlardır. Performans bilgilerinin bütçe sürecine dahil edilmesinin pek çok yararı 

bulunmaktadır (OECD, 2007:11): 

 Verilen hizmetlerin sonuçları üzerine odaklanmamızı sağlar.  

 İdarenin hedef ve öncelikleri ile ilgili bilgi elde etmemizi sağlar. 

 Planlamayı teşvik eder. İdareyi bir makineye benzetirsek onun hangi 

parçasının çalıştığı hangisinin çalışmadığı ile ilgili sinyal niteliğindeki bilgileri verir.  
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 Parlamento ve kamuya nitelik ve nicelik açısından daha iyi bilgi 

sağlayarak saydamlığı geliştirir.  

 Sunulan hizmetlerin yönetimini ve etkinliğini geliştirmeye yardımcı olur.  

1.2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Performans göstergeleri, değişimin tespit edilmesini sağlayan veya planlanan 

bir durumla ilişkili sonuçları ortaya koyan değişkenlerdir (OECD, 2002:29). 

Performans göstergeleri, İ&D’nin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için son 

derece önemlidir. Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını 

ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve 

sayısal olarak ifade edilen araçlardır.2 Göstergeler, bize nerede güçlü olduğumuzu ve 

nereleri geliştirme ihtiyacımız olduğunu söyler. 

Performans göstergeleri faaliyetlerin girdileri, çıktıları, sonuçları ve etkilerini 

ölçerler. Performans hedeflerini belirlemek, süreci değerlendirmek, sonuçları ortaya 

çıkarmak, sorunları tanımlamak ve gerekli önlemleri almak, kuruluşların 

performanslarını karşılaştırmak için kullanılmaktadır. Göstergeler belirlenirken ana 

paydaşların sürece katılımı çok önemlidir. Göstergeler, gelişmeyi ölçer. Ancak 

yeterince iyi tanımlanmamış göstergeler başarıyı ya da başarısızlığı tam olarak ölçme 

yeteneğine sahip değildir. Olması gerekenden daha fazla gösterge tanımlanması, veri 

kaynaklarına ulaşma zorluğu, verileri elde etme maliyetinin yüksek olması, 

göstergelerin kullanışsız olması elde edilen verinin düşük kalitede olmasına neden 

olmaktadır (World Bank, 2004:6).  

Göstergeler, kamusal faaliyetlerin, performansı etkilediğine dair bilgiyi bize 

tam olarak vermez. Onlar sadece değerlendirme için gerekli olan bilgiyi sağlar. Bu 

nedenle göstergelerin değerlendirilmesi gerekir. Bu durumu bir örnekle açıklamaya 

çalışalım: Performans göstergeleri bir maçın skoru gibidir. Kimin kazandığını veya 

kimin kaybettiğini gösterir. Ancak maçın skorunun neden böyle olduğunu göstermez. 

                                                 

2T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Performans Programı Hazırlama 
Eğitimi, 25-31 Mayıs 2009 Eğitim Dokümanları, “Performans Hedefleri ve Göstergelerin 
Belirlenmesi” konulu sunum. 
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Ortaya çıkan performans düzeyinin nedenlerinin saptanması ve düzeltici önlemlerin 

alınması için detaylı analiz ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulur.  

İ&D’nin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, ortaya konulan hedeflerin nesnel 

ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesini gerektirir. 

1.2.1. Performans Göstergesi Çeşitleri 

Çalışmanın amacına bağlı olarak göstergeleri 4 ayrı kategoride toplamak 

mümkündür3: 

Girdi göstergeleri: Bir sonuca ulaşmak için kullanılan veya tüketilen kaynak 

miktarını gösterir. Bu gösterge çıktı miktarlarıyla ilişkilendirildiğinde etkinlik ve 

verimlilik göstergelerini üretmek için kullanılmaktadır (Hatry, 1999:12). 

Girdi göstergeleri için harcanan para miktarı, çalışan sayısı, çalışma saatini 

örnek verebiliriz. Bazen girdi göstergeleri, belirli hizmetler için talep seviyesini veya 

ihtiyaç düzeyini göstermek için kullanılmaktadır. Bir eğitim programına kaydedilen 

öğrenci sayısı gibi. Ancak bu tip göstergeler bize hizmet kalitesi ve hizmet sonuçları 

hakkında yeterli bilgiyi vermez. Politikacılar ve yöneticilere rehberlik eden ve 

hizmetlerin sonuçları, etkinliği ve verimliliğini ölçen göstergelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu göstergeler sadece istenilen sonuçlara ulaşma seviyesini değil 

aynı zamanda istenilen sonuçlara makul bir maliyetle ulaşılıp ulaşılmadığını da 

göstermektedir. 

Çıktı göstergeleri: Üretilen mal veya sunulan hizmet miktarını gösterir. 

Fakat bu gösterge tek başına pek bir anlama ifade etmez. Diğer bir deyişle mal ve 

hizmetlerin ne kadar etkili olduğu veya iyi olduğunu bize göstermez. Bu kapsamda 

sonuç, etkinlik ve verimlilik göstergeleri bize daha değerli bilgiler vermektedir. Çıktı 

göstergeleri için işlenmiş mal sayısı, yapılan tutuklama sayısı, toplanılan çöp miktarı, 

kaldırım taşıyla döşenmiş yol uzunluğu, yapılan aşılama sayısı, yayımlanan rapor 

sayısını örnek verebiliriz (Hatry, 1999:14). 

                                                 

3http://www.finance.alberta.ca/publications/measuring/results_oriented/module3_overview.pdf, sf.3-4. 
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Etkinlik ve verimlilik göstergeleri: Etkinlik göstergeleri, kaynak/girdilerin 

ekonomik olarak nasıl sonuçlara dönüştürüldüğünü tanımlayan göstergelerdir. Girdi 

miktarının çıktı miktarına oranlanmasıyla bulunur. Genellikle, birim maliyet olarak 

ifade edilir. Bir birim işlenmiş malın maliyeti, kaldırım döşenmiş yolun km başına 

maliyeti, çözümlenen suç başına harcanan mesai saati etkinlik göstergesine örnek 

verilebilir.  

Verimlilik göstergeleri ise çıktı miktarının girdi miktarına oranlanmasıyla 

bulunur. Bir birim girdi ile elde edilecek çıktı miktarını gösterir. İş edindirme amaçlı 

bir eğitim programı olduğunu varsayalım. Bu eğitimi 5.000 kişinin tamamladığını ve 

eğitimin toplam maliyetinin 100.000 TL olduğunu düşünelim. Her 1 TL’ye karşılık 

(5.000/100.000) eğitim alan kişi sayısı 0.06’dır. Oranı ters çevirirsek her bir kişinin 

eğitiminin maliyetine (100.000/ 5.000 = 20 TL) ulaşırız. Buradaki birinci hesaplama 

verimlilik göstergesine, ikinci hesaplama etkinlik göstergesine ilişkindir. 

Sonuç göstergeleri: Bu gösterge, verilen hizmetin sonuçlarına ve hizmet 

kalitesine odaklanmaktadır. İster birey ister toplum olsun üretilen mal veya sunulan 

hizmetlerin paydaşlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılmaktadır 

(Yenice, 2006:60). Yangın kaynaklı ölüm oranlarında azalma, vatandaşların 

hizmetleri “iyi” veya “mükemmel” şeklindeki değerlendirme oranları sonuç 

göstergesine örnek verilebilir. 

Sonuç ve çıktı göstergeleri arasındaki ayrımı bir örnekle açıklamak 

mümkündür. Bir devlet hastanesinde tedavi görmüş akıl hastası sayısı çıktı göstergesi 

iken, tedavi görmüş hastalardan yaşamını bağımsız olarak idame ettirenlerin sayısı 

bir sonuç göstergesi olarak kabul edilebilir. (Hatry, 1999:15) 

Kamu idarelerinin kontrolü dışında olan ve “dışsal faktörler” olarak 

tanımlanan bireysel, sosyal ve çevresel etkilerden dolayı, elde edilen çıktı miktarı 

aynı olmasına rağmen bazen farklı sonuçlar elde edilebilmektedir (Robinson, 

2007:30-31).  

Bazı durumlarda program sonuçlarını ulaşmak yıllar sürer. Bu nedenle süreç 

içinde gelişimi ölçmek ve değerlendirmek için ara sonuç göstergesi adı verilen 

göstergeler kullanılır. Amacımız ihracatı artırmak olsun ve bunu dış piyasalara mal 

ve hizmet sunan firma sayısı aracılığıyla ölçelim. Yıllar itibarıyla dış piyasalarla 
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bağlantı kuran firma sayısı süreç içinde gelişimi ölçmekte kullanılan bir ara sonuç 

göstergesi olabilir.  

Göstergeleri, niteliksel veya niceliksel olarak ikili bir ayrıma da tabi 

tutabiliriz. Niceliksel göstergeler sonucu bir sayı veya yüzde şeklinde ifade eder. 

Performansa dayalı bir İ&D sistemlerinde bu göstergelerin bir arada kullanılması 

önerilmektedir. Sonuçları sayı olarak ifade eden göstergeler, tek başına başarı veya 

başarısızlık derecesini ölçmez. Aynı şekilde sonuçları oran veya yüzde şeklinde ifade 

eden göstergeler de tek başına başarının büyüklüğünü göstermez. Sonuçları 

değerlendirirken, bu iki tip göstergenin bir arada kullanılması tercih edilir. (Hatry, 

1999: 60-63;  Kusek ve Rist, 2004:69)  

Niteliksel göstergeler, kalite, kapsam ve düzey ile ilgili değerlendirmeler 

yapmamızı sağlar. Aynı şekilde kurumsal tutumlar, davranışlar, düşünceler, 

motivasyonlar ve bireysel davranışlar ile ilgili değişiklikleri anlamamıza yardımcı 

olur. Niteliksel göstergeler, kaliteye dair veriler elde etmemizi sağlar, ancak; yeni 

kurulan bir İ&D sistemi için bu tip verileri toplama, ölçme oldukça zaman alıcı bir 

süreçtir. Bunun da ötesinde, niteliksel göstergeler çoğunlukla öznel yargıları 

barındırdıkları için kontrol edilmesi çok zordur. Diğer bir deyişle izlenebilirliği pek 

mümkün değildir. (Kusek ve Rist, 2004:69) 

1.2.2. Dolaylı Göstergelerin Kullanımı 

Sonuçları bazen doğrudan ölçmek zordur. Böyle durumlarda dolaylı 

göstergelere ihtiyaç duyulur. Bu göstergeler sadece doğrudan ölçüm yapan 

göstergelerin olmadığı, veri toplamanın çok maliyetli olduğu veya düzenli olarak veri 

toplamanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılmalıdır. Dolaylı göstergeler bize 

tam sonuçlar vermediği için bu göstergeler kullanılırken oldukça dikkatli olmak 

gerekir. Örneğin tehlikeli yerleşkelerde hane halkı anketlerini yapmak çok zor 

olduğu için hane halkı gelirindeki artışı, televizyon anteni sayısını kullanarak 

ölçebiliriz. Ancak hane halkı gelirindeki artış farkı nedenlerden de kaynaklanabilir. 

Uyuşturucu maddelerden elde edilen kazancın artması gibi (Kusek ve Rist, 2004:69). 
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1.2.3. İyi Bir Performans Göstergesinde Olması Gereken Özellikler4:  

 Anlamlı olma: Göstergeler kurumun misyon ve hedefleriyle doğrudan 

bağlantılı ve hem politika yapıcı hem de karar vericiler için bilgi sağlayıcı yapıda 

olmalıdır. 

 Kapsamlı olma: Kurum performansının en önemli yönlerini kapsayıcı bir 

nitelik taşımalıdır. 

 Geçerlik ve güvenilirlik: Göstergeler, ifade ettikleri şeyi ölçmelidir ve 

bunu tutarlı bir şekilde yapmalıdır (Kusek ve Rist, 2004:69, Binnendijk, 2000:6). 

 Açıklık: Performans göstergeleri mümkün olduğunca açık olmalı ve 

ilişkileri mümkün olduğunca doğrudan ölçmelidir. Performans değerlendirmesini 

zorlaştıracak kadar dolaylı veya soyut olmaması gerekir. 

 Anlaşılabilirlik: Göstergeler politika yapıcılar, uygulayıcılar, vatandaşlar 

ve diğer paydaşlarca kolayca anlaşılabilmelidir. 

 Zamanlılık: Göstergeler zamanında toplanmalı ve bu bilgiler 

politikacılara ve yöneticilere zamanında verilmelidir. Zamanında verilmeyen bilgiler 

politikacıların ve yöneticiler için boş bir bilgi yığınıdır (Binnendijk, 2000:6) 

 Değişimi farklı yönlerden ölçme: Performans göstergelerinin profilinde 

meydana gelen değişim, bazen istenmeyen sonuçlara ve sistemi zarara uğratacak 

eylemlere neden olabilir. Örneğin iş bulma oranlarını ölçerken sadece yüksek 

eğitimli bireylerin ölçümde dikkate alınması veya polislerin performansını ölçerken 

sadece trafik cezası yazma oranlarına göre değerlendirilmesi gibi. Polislerin 

performansı sadece ceza yazma oranlarına göre ölçülürse bu aşırı ceza yazma gibi bir 

yanlış bir eyleme neden olabilir. İyi bir performans göstergesi seti dikkatli bir şekilde 

tasarlandığı ve değişik alanlardaki performansı ölçmeye odaklanan farklı göstergeleri 

barındırdığı için bu tarz eylemlere karşı kırılganlığı azdır. 

                                                 

4http://www.finance.alberta.ca/publications/measuring/results_oriented/module3_overview.pdf, sf.7 
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 Gereksiz göstergelerin kullanımından kaçınma: İyi bir performans 

göstergesi seti aynı özelliği ölçmeye yönelik göstergelerin bir arada kullanmasından 

kaçınmalıdır. Her bir göstergenin ayırt edici bir özelliği olmalıdır. 

 Veri toplama maliyetine duyarlı olma: Bazı göstereler için yapılan 

harcamalar, o göstergenin değerinden yüksek olabilir. İyi bir performans göstergesi 

seti, alternatif ölçüm seçenekleri arasından en iyisini içermelidir. 

 Etki üzerine odaklanma: İyi bir performans göstergesi seti, sonuçlar 

üzerinde odaklanmalıdır. 

 İzlenebilir olma: Sonuçları kontrol etmeye elverişli olmalıdır (Kusek ve 

Rist, 2004:69).  

Yukarıda saydığımız özellikler, iyi bir performans ölçüm ve izleme sistemi 

oluşturabilmemiz açısından son derece önemlidir. Performans göstergelerinin 

kurumlarda üzerindeki pozitif etkisini ve rolünü artırmak için, bir performans izleme 

sistemi tasarlanmalı ve bu sistem bağlamında performans göstergeleri 

geliştirilmelidir.  

1.3. İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

Şekil 1. İ&D Çerçevesi 

•Sonuçları ölçmezsen, başarıyı bilemezsin. 

•Başarıyı göremezsen onu ödüllendiremezsin. 

•Başarıyı ödüllendirmezsen, muhtemelen başarısızlığı 

ödüllendiriyorsun demektir. 

•Başarıyı göremezsen, ondan bir şey öğrenemezsin. 

•Başarısızlığın farkında olmazsan onu düzeltemezsin. 

•Sonuçları açıklarsan, kamuoyunun desteğini alırsın. 

Kaynak: Osborne & Gaebler, (1992)’den uyarlanmıştır. 

OECD’nin (Organization For Economic Co-Operation And Development) 

2002 yılında değerlendirme ve sonuç odaklı yönetim ile ilgili yayınladığı sözlükte 

izleme ve değerlendirmenin ayrı ayrı tanımı yapılmıştır. “İzleme”, yönetim ve 
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paydaşlara, amaçlara ulaşma ve tahsis edilen kaynakların kullanım derecesi ile ilgili 

gelişmeleri gösteren, belirli verilerin toplanması üzerine kurulu ve sürekliliği olan bir 

işlevdir. (OECD, 2002:27) 

“Performans izleme”, uygulanan bir proje, program veya politika ile istenilen 

sonuçlara ne derece ulaşıldığını ölçmek için sürekli olarak verileri toplama ve analiz 

etme süreci olarak tanımlanabilir. (OECD, 2002:30) 

“Değerlendirme” ise, devam eden veya tamamlanmış bir proje, program veya 

politikanın tasarımı, uygulanması ve sonuçlarının sistematik ve objektif bir şekilde 

analiz edilmesi faaliyetidir. Değerlendirmede amaç, yukarıda bahsedilen program, 

proje veya politikanın etkinliğini, etkililiğini, etkisini ve sürdürülebilirliği tespit 

etmek ve geçmişte alınan derslerin, doğru ve yararlı bilgilerin karar verme sürecinde 

kullanılmasını sağlamaktır. Değerlendirme aynı zamanda bir faaliyet, program ya da 

politikanın önemi ve değerini ortaya çıkaran bir süreçtir. Değerlendirme bazı 

durumlarda, uygun standartların belirlenmesini, bu standartlara göre performansın 

test edilmesini, gerçekleşen ile istenilen sonuçların karşılaştırılmasını gerektirir. 

(OECD, 2002:21) 

Yukarıdaki tanımlardan hareket edecek olursak izleme, belirli bir zaman 

aralığında bir politika, proje veya programın amaç ve hedeflere ulaşma hususunda 

nerede (hangi aşamada) olduğu ile ilgili bilgiler sunar. Bu bakımdan izleme durumu 

betimleyici bir özellik arz eder. Değerlendirme amaç ve hedeflere ulaşılma veya 

ulaşılamama nedenleri ile ilgili bulguları ortaya çıkarır. Nedensellik ilişkisine atıfta 

bulunur. (Kusek ve Rist, 2004:13) 

Değerlendirme, izlemenin, tamamlayıcısı konumundadır. Değerlendirme, 

izleme sonucunda elde edilen verileri kullanarak, yürütülen bir proje, program veya 

politikanın ne kadar etkili olduğu hususunda bize bilgi verir. İzleme ile elde ettiğimiz 

veriler kendi başına çok fazla bir anlam ifade etmez. Çünkü bu bilgilerin nedensellik 

ilişkisi içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Aşağıdaki tabloda izleme ve değerlendirmenin özelliklerine ayrı ayrı yer 

verilmiştir: 

Tablo 1. İzleme ve Değerlendirmenin Özellikleri 
İzleme Değerlendirme 

Amaçları açıklığa kavuşturur. İstenilen sonuçlara ulaşılma veya 
ulaşılamama nedenlerini analiz eder 

Faaliyet ve kaynaklar ile amaçlar 
arasında bağlantı kurar. 

Faaliyetlerin sonuçlar ulaşma konusundaki 
katkısını nedensellik çerçevesinde 
değerlendirir. 

Amaçların performans göstergelerine 
dönüşümünü ve hedeflerin 
belirlenmesini sağlar. 

Uygulama sürecini test eder. 

Göstergeler ile ilgili verileri düzenli 
olarak toplar. Gerçekleşen sonuçlarla 
hedefleri karşılaştırır. 

İstenmeyen veya beklenmeyen sonuçları 
belirler. 

İlerlemeyi yöneticilere raporlar. Onları 
problemlerle ilgili olarak uyarır. 

Gelişme ile ilgili olarak tavsiyelerde 
bulunur. Alınması gereken dersleri ortaya 
çıkarır.   

Kaynak: Kusek ve Rist (2004), Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System, 
Washington D.C., s. 14. 

İ&D aşağıdaki sorulara cevap verir: 

 Beklenen sonuçlara ulaşıldı mı? 

 Veriler, performans gelişimini gösteriyor mu? 

 Performansı etkileyebilecek dışsal faktörler nelerdir? 

 Performansı eski düzeyine getirmek için ne yapılması gerekir? 

İ&D, kurumların yaptıkları planlar işlemediğinde ve koşullarda değişiklik 

olduğunda kurumlara yardım eden araçlardır. Yöneticilere karar alırken gerekli olan 

bilgileri sağlar. Yöneticiler de planlar veya stratejilerde gerekli olan değişiklikleri 

yaparlar. Bu bize İ&D’nin bir öğrenme süreci olduğunu gösterir. Kurumlar planlama 

yaparlar, bunları uygularlar, uygulama sonuçlarını izleyip değerlendirirler. Bir 
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sonraki dönem değerlendirme bulgularından ve geçmişten elde edilen derslerden 

yararlanarak tekrar planlama yaparlar.5 

Şekil 2. İzleme ve Değerlendirme Döngüsü 

 
 

1.3.1. İ&D’nin Yararları6  

 Yönetimin geliştirilmesini, yönetim sisteminin gözden geçirilmesini, iyi 

çalışan ve geliştirilmesi gereken yanların belirlenmesini sağlar. 

 Kamu kurumlarının paydaşları, kaynakların nasıl kullanıldığını ve bu 

kaynaklarla ne gibi sonuçlara ulaşıldığını bilmek isterler. Bu anlamda hesap 

verebilirliği geliştirir. 

 İ&D paydaşların yönetim sürecine katılımı için fırsat yaratır. 

 İ&D deneyimlerin kurumların faaliyetlerinin geliştirilmesinde nasıl 

kullanılacağını gösteren önemli bir öğrenme sürecidir. 

 Performans raporlama işlemi, var olan yönetim bilgi sistemlerine (YBS) 

entegre edilirse performans bilgilerinin izlenmesi gereksiz bir iş olarak görülmekten 

çıkacaktır.7 

                                                 

5 http://www.civicus.org/new/media/Monitoring%20and%20Evaluation.pdf, s. 5.  
6 ESMAP, WORLD BANK, ICCM, (2005), The Community Development Toolkit, Monitoring & 
Evaluation Tools, Overview of Monitoring and Evaluation Tools, ESMAP Formal Report Series, 
Report No.310/05 
7 http://www.finance.alberta.ca/publications/measuring/results_oriented/module5_overview.pdf, s. 16-
17. 
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 İ&D sistemlerini oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak kamu 

idarelerinde kültürel değişimi yaratılmasında önemlidir. İ&D sistemleri performansın 

geliştirilmesine, hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanmasına ve öğrenmeye katkı 

sağlar. Bu anlamda olumlu kültürel değişiklikleri beraberinde getirir. (Kusek ve Rist, 

2004:160) 

1.3.2. İ&D Yöntemleri 

Bu bölümde, İ&D yöntem ve yaklaşımları amaçları; kullanımı, avantaj, 

dezavantaj ve maliyetleri açısından gözden geçirilecektir. Bu kapsamda incelenecek 

olan araç, yöntem ve yaklaşımları (World Bank, 2004: 5-23); 

 Mantıksal çerçeve yaklaşımı 

 Teori esaslı değerlendirme 

 Anketler 

 Hızlı tahmin yöntemi 

 Katılımcı yöntem 

 Kamu harcamalarını izleme anketi  

 Maliyet-fayda ve maliyet etkililik analizleri 

 Etki değerlendirmesi şeklinde sıralamak mümkündür. 

Bu yöntem ve yaklaşımların bazıları birbirinin tamamlayıcısı, bazıları da 

birbiri yerine ikame edilebilir türdendir. Aynı şekilde bazıları geniş kapsamlı 

analizler sunarken, bazıları oldukça dar kapsamda kalmaktadır. Hangi yöntemin 

kullanılacağı, konunun önemine, İ&D bulgularının kim tarafından kullanılacağına, 

ihtiyaç duyulan bilgiye erişim hızı ve yöntemin maliyetine bağlı olarak 

değişmektedir.  

1.3.2.1. Mantıksal çerçeve yaklaşımı 

Mantıksal çerçeve yaklaşımı, herhangi bir proje, program veya politikanın 

amaçlarına açıklık getirmek ve amaçlara uygun faaliyetleri tasarlamak için 
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kullanılmaktadır. Girdi-çıktı-sonuç-etki zincirindeki nedensellik ilişkisinin 

tanımlanmasına yardımcı olur. Amaçlara erişimi engelleyebilecek risklerin yanı sıra 

bu zincirin her bir seviyesinde performans göstergelerinin tanımlanmasını sağlar. 

Uygulama esnasında, süreci gözden geçirmek ve tedbir almak için kullanışlı bir 

araçtır. 

Ne için kullanılmaktadır? 

 Amaçları açık bir şekilde ortaya koyma, performans göstergeleri 

belirleme ve kullanma, risk değerlendirmeleri yapma suretiyle proje, program ve 

politikaların kalitesini attırmak, 

 Karmaşık faaliyetlerin yapısını anlamak, 

 Detaylı iş planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,  

 Faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirmesi için nesnel bir temel 

oluşturmak için kullanılmaktadır. 

Avantajları: 

 Karar vericilerin önemli sorularının cevaplanmasını, varsayımların ve 

risklerin analiz edilmesini sağlar. 

 Paydaşların planlama ve uygulama sürecine katılımını sağlar. 

Dezavantajları: 

 Sıkı bir şekilde yönetilmezse, yaratıcığı ve yenilikçiliği yok etme olasılığı 

vardır. 

 Uygulama sırasında güncellemeler yapılmazsa, değişen koşulları dikkate 

almayan statik bir araç olur. 

 Sıklıkla eğitime ihtiyaç duyan bir yöntemdir. 

1.3.2.2. Teori esaslı değerlendirme 

Teori esaslı değerlendirme mantıksal çerçeve yaklaşımı ile benzerlik 

göstermektedir, ancak gerçekleştirilen bir programın veya faaliyetin daha kapsamlı 



 16

değerlendirilmesini sağlar. Bu yaklaşımda basit bir neden sonuç ilişkisine bağlı 

kalınmaz. Örneğin öğretmen sayısının artırılarak okuryazarlık seviyesini geliştiren 

bir hükümet programının başarısı sadece öğretmen sayısının artırılmasına değil pek 

çok faktöre bağlı olabilir. Sınıf sayısı, kitap sayısı, ailelerin tepkileri, okul 

yöneticileri, öğrenciler, öğretmenlerin becerileri ve motivasyonları, yeni 

öğretmenlerin yerleştirildiği bölgelerin özellikleri gibi. Programdan veya bir kamu 

hizmetinden beklenen sonuçların elde edilmesi için, başarıyı etkileyecek faktörler ve 

aralarındaki etkileşimin bir haritası çıkarılarak, izlenilmesi ve önlem alınması 

gereken aşamalar belirlenir. Diğer bir deyişle bu yöntem kritik başarı faktörlerinin 

tanımlanmasını sağlar. Veriler bu faktörlerin dikkate alınmamış olduğunu 

gösteriyorsa, amaçların gerçekleştirilme olasılığı da az olacaktır. 

Ne için kullanılmaktadır? 

 Karmaşık olarak nitelendirilebilecek faaliyetleri tasarlamak, 

 Planlama ve yönetimi geliştirmek için kullanılmaktadır. 

Avantajları: 

 Problem ve nedenleri ile ilgili erken geri bildirim sağlar.  

 Problemlerin mümkün olduğunca çabuk düzeltilmesine izin verir.  

 Programların yan etkilerinin tanımlanmasına yardımcı olur.  

 Araştırma yapılacak problemler ile ilgili önceliklendirme yapılmasında 

kullanılır. Bu problemler kapsamlı araştırmaların, daha detaylı verilerin ve İ&D 

yöntemlerinin kullanılmasını gerektiren konulardır.  

 Programların olası etkilerini değerlendirmek için bir zemin hazırlar.  

Dezavantajları: 

 Eğer kamusal faaliyetlerin kapsamı geniş ve başarıyı etkileyen çok fazla 

faktör varsa bu yöntem aşırı derecede karmaşık hale gelebilir. 
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 Paydaşlar bazı durumlarda önemli olduğu düşünülen faktörler üzerinde 

uzlaşmaya varamazlar ve akıllarında boşa vakit harcamak şeklinde bir yargı 

oluşabilir. 

1.3.2.3. Anketler 

Anketler, özenle seçilmiş bir grup bireyden bilgi toplamak için kullanılan bir 

araçtır ve genelde karşılaştırılabilir bilgiler sağlamaktadır. 

Ne için kullanılmaktadır? 

 Bir strateji, program ya da projenin performansının karşılaştırılabileceği 

bir veri tabanı oluşturulmasında, 

 Belirli bir zaman aralığında farklı grupların karşılaştırılmasında, 

 Aynı grubun zaman içindeki değişiminin kıyaslanmasında, 

 Gerçekleşmeler ile hedef değerlerin karşılaştırılmasında, 

 Belli bir grup veya topluluğun içinde bulunduğu koşulların 

tanımlanmasında,  

 Bir program veya projenin etkilerinin değerlendirilmesi için önemli 

bilgilerin sağlanması için kullanılmaktadır. 

Avantaj ve dezavantajları: 

Görüşme yapılan gruptan elde edilen bulgular, daha büyük gruplara veya 

nüfusun tamamına uygulanabilir. Ancak, verilerin işlenmesi ve analizi, teknolojik 

kaynakları kullanma imkanı olsa bile, büyük gruplar için oldukça zordur. Ayrıca 

mülakat yoluyla bilgi elde etmek oldukça zaman alıcı ve zor bir süreçtir. 

Anketlere en iyi örnek müşteri memnuniyet anketleridir. Bu anketler, 

vatandaşların deneyimlerinden yola çıkarak kamusal hizmetlerin performansını 

değerlendirmekte kullanılır. Anketler vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşma 

konusunda karşılaştığı zorluklara, hizmetlerin kalitesi ve hizmet sunumunda kamu 

çalışanlarının yeterliliği ile ilgili görüşlerine ışık tutar. Bir kamu kurumu veya 

bakanlık tarafından gerçekleştirilir.  
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1.3.2.4. Hızlı tahmin yöntemi 

Bu yöntem, karar vericilerin bilgi ihtiyaçlarının hızlı ve düşük maliyetle 

karşılanması için kullanılan bir yöntemdir. Hızlı tahmin yöntemi ile elde edilen 

bulgular, genelde belirli bir topluluk için geçerli bilgiler sağlar. Bu nedenle 

bulgulardan elde edilen bilgileri genelleştirmek oldukça zordur. Bu yöntem anket 

yöntemine kıyasla geçerliliği ve güvenirliği daha az olan bir yöntemdir.  

Beş ana hızlı tahmin yöntemi mevcuttur: (a) Belli bir alanda uzman olan 

kişilerle yapılan görüşmeler; (b) hedef grup görüşmeleri; (c) halkla yapılan 

mülakatlar; (d) doğrudan gözlem ve (e) mini anketler.  

Hızlı tahmin yöntemine en iyi örnek mini anketlerdir. Bu anketler 50-75 

kişilik gruplara yöneltilen ve sınırlı sayıda sorudan oluşan anketlerdir. Sorulara cevap 

verenler rastgele veya bilerek seçilmiş olabilir. Sağlık araştırmaları için klinik gibi 

yerlerde paydaşlar ile görüşmeler yapma mini ankete örnek olarak gösterilebilir. 

1.3.2.5. Katılımcı yöntem 

Katılımcı yöntem, paydaşların karar verme sürecine aktif bir şekilde dahil 

olmasını sağlayan bir araçtır. Ayrıca sahiplenme duygusunun gelişmesine yardımcı 

olur. 

Ne için kullanılmaktadır? 

 İhtiyaçlara cevap verebilen ve sürdürülebilir kamu hizmetleri vermek 

amacıyla mahalli koşullar, yöre halkının bakış açısı ve önceliklerini öğrenmek 

 Uygulama sırasında ortaya çıkan sorunları tanımlamak ve çözmek, 

 Bireylere yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi vermek için kullanılmaktadır. 

Avantajları: 

 Planlama sürecine paydaşları dahil etmek suretiyle sorunlarının tespit 

edilmesini ve incelenmesini sağlar.  

 Yerel düzeyde öğrenme, yönetim kapasitesi ve becerileri geliştirir.  



 19

 Zamanında ve güvenilir bilgi sağlar. 

Dezavantajları:  

 Bazı durumlarda nesnel olmayabilir. 

 Zaman alıcı bir yöntemdir. 

 Paydaşların kendi çıkarlarını korumak adına, yöntemin baskıya uğrama ve 

yanlış kullanılma olasılığı vardır.  

Katılımcı yöntem çeşitleri: 

Paydaş analizleri, katılımcı çalışmaların ve değerlendirmelerin başlangıç 

noktasıdır. Güç ilişkilerini, bireylerin ve grupların çıkarlarını anlamak ve kimin, ne 

zaman katılım sağlayacağını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. 

Yerel düzeyde katılımcı değerlendirmeler, bilgi alışverişi üzerine odaklan bir 

yaklaşımdır. Yöneticilerin ve yerel halkın işbirliği içinde hizmetleri ve faaliyetleri 

tasarlamasını ve değerlendirmesini sağlar. 

Faydalanıcı değerlendirmeleri, hizmetten yararlananlar ile yapılan düzenli 

görüşmelerdir. Öncelikler ve katılımcılığın önündeki engelleri belirlemek, faaliyet ve 

hizmetleri geliştirecek geri bildirimler sağlamak amaçlı gerçekleştirilmektedir.  

Katılımcı izleme ve değerlendirme, birlikte çalışan farklı seviyelerdeki 

paydaşların; problemleri tanımlamak, bilgileri toplamak, analiz etmek ve önerilerde 

bulunmak için sürece dahil edilmesi olarak tanımlanabilir.  

1.3.2.6. Kamu harcamaları izleme anketleri  

Kamu harcamalarını izleme anketleri, kaynak akışını ve bu kaynakların ne 

derecede hedef gruplara ulaştığını izleyen bir yöntemdir. Bu anketler, kaynağın 

şeklini, miktarını ve özellikle sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin verilmesinden 

sorumlu farklı düzeydeki kamu idarelerine kaynakların verilme zamanını inceler. 

Kamu harcamalarını izleme anketleri genel olarak hizmetlerin kalitesini, 

özelliklerini, hizmet yönetimini inceleyen daha büyük araştırmaların bir parçasını 

oluşturur. 
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Ne için kullanılmaktadır? 

Nicelik açısından hizmet sunumunda karşılaşılan problemlerin 

tanımlanmasında ve gecikme, sızıntı ve yolsuzluk ile ilgili bilgiler sağlamada 

kullanılmaktadır.  

Avantajları: 

 Yeterince mali bilginin mevcut olmadığı durumlarda hesap verebilirliğin 

sağlanmasına yardımcı olur. 

 Kullanılan kaynakların akışındaki bürokratik dar boğazları belirleyerek 

yönetimin geliştirilmesine yardımcı olur.  

Dezavantajları: 

 İdareler hesaplarını kamuya açmak için isteksiz olabilirler. 

 Bu yöntemin maliyeti oldukça yüksektir. 

1.3.2.7. Maliyet-fayda ve maliyet-etkililik analizleri 

Maliyet-fayda ve maliyet-etkililik analizleri, bir faaliyetin maliyetinin sonuç 

ve etkiler açısından değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Maliyet-fayda analizi 

parasal olarak girdi ve çıktıyı ölçer. Maliyet-etkililik analizi ise, girdileri parasal 

olarak, sonuçları parasal olmayan ifadelerle (öğrencilerin okuma seviyesindeki 

gelişme) ölçer.  

Ne için kullanılmaktadır? 

 Kaynakları etkili tahsisi için karar vericilere bilgi sağlamak, 

 Getirisi en yüksek olan projeleri belirlemek için kullanılmaktadır.  

Avantajları: 

 Program ve projelerin etkinliğini hesaplamak için kullanılan kaliteli bir 

yaklaşımdır.  
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 Planlama aşamasında üstü kapalı kalan veya gözden kaçan ekonomik 

varsayımları açıklığa kavuşturur.  

 Gerçekleştirilmesinde fayda bulunan faaliyetler hakkında politikacılar ve 

kaynak sağlayıcıları ikna etmek için kullanılır. 

Dezavantajları: 

 Oldukça teknik bir yaklaşımdır ve gerçekleştirilmesi için yeterli mali ve 

beşeri kaynağa ihtiyaç vardır. 

 Fayda-maliyet analizi için gerekli veriler bazı durumlarda mevcut 

olmayabilir ve sonuçlar yapılan varsayımlardan oldukça bağımsız çıkabilir. 

 Özellikle faydanın sayısal olarak zor ifade edildiği durumlarda, sonuçlar 

dikkatli bir şekilde dönüştürülmek zorundadır.  

1.3.2.8. Etki analizi 

Etki analizi, bir program, proje veya politikanın, bireyler, kurumlar 

üzerindeki etkilerinin (pozitif veya negatif, istenen ve istenmeyen) sistematik bir 

şekilde tespit edilmesidir. Etki analizi, kamusal faaliyetlerin vatandaşlar üzerindeki 

etkisini ve vatandaşlara ne ölçüde ulaştığını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu 

analizler geniş kapsamlı olabileceği gibi dar kapsamlı da olabilir. 

Ne için kullanılmaktadır? 

 Bir faaliyetin sonuçları ve etkisini ölçmek ve bunları dışsal faktörlerin 

etkilerinden ayrıştırmak, 

 Proje, program ve politikaların geliştirilmesi, yeniden tasarlanması veya 

vazgeçilmesi kararları verilirken bilgi sağlamak, 

 Gelecekte yapılacak faaliyetlerin tasarımı ve yönetimini daha iyi yapmak 

amacıyla şimdiden dersler çıkarmak, 

 Alternatif faaliyetlerin etkilerini karşılaştırmak, 

 Sonuç odaklı hesap verebilirliği güçlendirmek için kullanılmaktadır. 
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Avantajları: 

Bu yöntem farklı grup ve bölgeler açısından çıktı ve etkilerin büyüklüğünü 

hesap etmemizi sağlar.  

 Ne ölçüde fark yaratabiliriz? 

      Faaliyetin gerçekleştirildiği yerlerde elde edilen sonuçlar nelerdir? 

      Nasıl daha iyi yapabiliriz? gibi sorulara cevap bulmamızı sağlar. 

 Sistematik analizler yöneticilere ve politikacılara karar verme sürecinde 

ek bir güvence sağlar. 

Dezavantajları: 

 Hızlı ve ekonomik yaklaşımlar kullanılmasının yanı sıra bazı yaklaşımlar 

çok pahalı ve zaman alıcıdır. 

 Karar vericilerin hızlı bir şekilde bilgiye ihtiyacı olduğunda faydayı 

azaltır.  

Yukarıda değinilen yöntemler dışında uygulanan diğer yöntemler ise 

şunlardır: 

1.3.2.9. Uygulama Öncesi Değerlendirme (Kusek ve Rist, 2004:122) 

Bu yaklaşımının amacı uygulama başlamadan önce eksiklikleri tespit edip 

başarısızlığı önlemektir. İdareciler uygulamaya geçmeden önce göz önünde 

bulundurulması gereken üç standardı ele alır: 

 Neticelerin ölçülebilir biçimde ifade edilmesi için amaçlar yeterince iyi 

tanımlanmış mı?  

 Uygulamanın nasıl ilerleyeceğini ve iyi ve kötü uygulama arasındaki 

farkları ortaya koyan uyumlu ve güvenilir bir uygulama planı mevcut mu?  

 Kaynakların dağılımı mantıklı mıdır? Kaynaklar sonuçlara ulaşma 

konusundaki gereksinimleri karşılıyor mu? 
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1.3.2.10. Süreç Değerlendirmesi (Kusek ve Rist, 2004:122-123) 

Süreç değerlendirme, uygulamanın ayrıntılarına odaklanır.  

 İstenenle gerçekleşen arasında eşleşme var mı?  

 Maliyetler; zamansal gereksinimler, personel kapasitesi ve yetkinliği 

planlananlarla ne kadar uyumludur?  

 Uygulama esnasında öngörülmemiş çıktı veya sonuçlar ortaya çıktı mı? 

 İdareciler bu bilgileri kullanarak, belirledikleri hedefe ulaşırken 

uygulamada düzeltme yapmalarına gerek olup olmadığını belirleyebilir. 

1.3.2.11. Olay İncelemesi (Case Study) (Kusek ve Rist, 2004:124-125) 

Olay incelemesi yaklaşımı idarecilerin bir politika, program veya projede ne 

olduğunu anlamak için ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyduklarında kullanılan bir 

yöntemdir.  

Olay incelemeleri, 

 Genel durumu gösterir. 

 Belli bir alan veya sorun hakkında yeterince bilgi olmaması halinde 

araştırıcı bilgi sunar. 

 Kritik durumlar üzerine odaklanır (programın üstün başarısı veya aşırı 

başarısızlığı).  

 Uygulama aşamalarını derinlemesine inceler. 

 Program etkilerini ortaya koyar. 

 Uygulamanın yarattığı bir durumun daha iyi anlaşılmasına katkıda 

bulunur. 
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2. KAMU İDARELERİNDE PERFORMANS İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: SONUÇ ODAKLI BİR İ&D MODELİ8 

Kamu idarelerinde performans izleme ve değerlendirme süreci altı temel 

adımdan oluşmaktadır. Bunlar: 

 Hazırlık çalışmaları, 

 Ulaşılmak istenen sonuçların belirlenmesi, 

 Temel performans göstergelerinin belirlenmesi, 

 Referans değerlerin oluşturulması ve veri toplama, 

 Hedef belirleme, 

 Performans izleme, 

 Değerlendirme ve 

 Bulguların raporlanması, 

 Bulguların kullanımıdır. 

2.1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

İyi bir İ&D sistemi kurmak için öncelikle var olan politik, kurumsal ve 

kültürel faktörlere ve şartlara bakmak gerekmektedir. Mevcut İ&D modellerin çoğu, 

kurumsal roller, sorumluluklar, kapasite, sisteme duyulan ihtiyaç, böyle bir sistemin 

oluşturulmasının altında yatan neden ve sistemi sürekli kılmak için olması gereken 

kurumsal beceriler gibi önemli faktörler hakkında bilgi sahibi olmadan 

oluşturulmuştur. 

İ&D sistemi oluşturulmadan önce aşağıdaki soruların cevaplanması 

gereklidir: 

                                                 

8 Süreç “Ten Steps To A Results-Based Monitoring And Evaluation System” adlı kitabın ilgili 
bölümlerinin çevrilmesi suretiyle oluşturulmuştur. 
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 Neden bazı şeyleri ölçmek istiyoruz? 

 Neden sürdürebilir bir İ&D sistemi kurmak istiyoruz? 

İ&D sistemini kurmadan yapılan hazırlık çalışmaları, bir ülkenin izleme ve 

değerlendirmeye ilişkin yeteneklerini ve kapasitesini anlamak için analitik bir 

çerçeve sağlar. 

Hazırlık çalışmalarının 3 ana bölümü vardır: 

 İ&D sisteminin tasarlanması ve kurulmasının altında yatan saiklerin 

belirlenmesi 

 Rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ve kamunun performansını 

değerlendirmekte kullanılan mevcut modelin incelenmesi 

 İ&D sistemi için gerekli olan becerilerin inşası 

2.1.1. İ&D Sisteminin Tasarlanması ve Kurulması Altında Yatan 

Saiklerin Belirlenmesi 

İ&D sistemini planlamadan ve kurmadan önce, bu sistemi kurulma 

nedenlerini belirlemek gerekir. Sistemin kurulma nedeni politik, kurumsal veya 

bireysel kaynaklı olabilir. Bu kapsamda 4 kritik sorunun cevaplanması gereklidir: 

 Böyle bir sistemin kurulmasında bizi asıl harekete geçiren şey nedir?  

Yasal düzenlemeler, vatandaşların talebi, IMF (International Monetary Fund) 

ve Dünya Bankası gibi kurumların bu yöndeki talepleri, politik nedenler, kamu 

sektörü reformları vb. 

 Sistemin savunucuları kimdir? 

Hükümet, meclis, sivil toplum kuruluşları gibi. 

 Sistemin savunucularını motive eden güç nedir? 

Politik emirler, dışarıdan gelen baskılar, politik reform gündemi gibi. 

 Sistemden yararlananlar ve yararlanmayanlar kimlerdir? 
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Politikacılar, yöneticiler, bağış yapan kurumlar, vatandaşlar gibi. 

2.1.2. Rollerin ve Sorumlulukların Belirlenmesi ve Kamunun 

Performansını Değerlendirmekte Kullanılan Mevcut Modelin İncelenmesi 

Performansı değerlendirmede, 

  Merkezi kurumların ve bakanlıkların rolleri nelerdir? 

 Meclisin rolü nedir? 

 Sayıştay’ın görevi nedir? 

 Sivil toplum kuruluşlarının rolü nedir? 

 Bakanlıklar ve kurumlar bilgiyi bir diğeriyle paylaşıyor mu? 

 Verileri kim üretir?  

Ulusal düzeyde: Bakanlıklar, bakanlık birimleri, Sayıştay 

Yerel düzeyde: Bakanlıkların taşra teşkilatı, yerel yönetimler, sivil toplum 

kuruluşları  

 Veriler nerede kullanılacaktır? 

Bütçe hazırlık çalışmaları, kaynak tahsisi, politika oluşturma, meclise karşı 

sorumluluk ve hesap verebilirlik, planlama, mali yönetim ve değerlendirme. 

2.1.3. İ&D Sistemi İçin Gerekli Olan Becerilerin İnşası 

Hazırlık çalışmalarında teknik, yönetsel beceriler, mali kaynaklar ve 

kurumsal deneyimler gibi mevcut kapasitenin gözden geçirilmesi gerekir. Böyle bir 

çalışmanın amacı, iyi bir İ&D sistemi kurmak ve sürdürmek için gerekli olan 

becerileri ve kapasiteyi boşluk analizi yaparak ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma ayrıca 

sistemi kurulmasını olumsuz yönde etkileyebilecek faktörleri (mali kaynak 

olmaması, politik istekleri olumsuz deneyimler gibi) belirlemek için 

kullanılmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki soruların cevaplanması gereklidir: 
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 Program ve proje yönetimi, veri analizi, hedef kurulumu, bütçe yönetimi, 

performans denetimi konularında kamu çalışanlarının ne gibi vasıfları vardır?  

 İ&D konusunda kurumlara herhangi bir teknik sağlanıyor mu, kapasiteyi 

geliştirmek için eğitimler yapılıyor mu?  

 Teknik destek sağlayacak ve kamu çalışanlarına performans İ&D 

konusunda eğitim verecek kapasiteye sahip herhangi bir kurum, araştırma merkezi, 

özel bir kuruluş var mı? 

2.2. ULAŞILMAK İSTENEN SONUÇLARIN BELİRLENMESİ 

Amaçları ortaya koymak kamusal karar verme sürecinin ve bir parçasıdır. 

Hükümetler bir İ&D sistemine sahip olmasalar bile hepsinin amaçları vardır.  

Bir ülke veya bir kamu kurumunda performansa dayalı İ&D sistemi kurmanın 

ön koşullarından biri sonuçları belirlemektir. Bu kapsamda amaçlar ile sonuçlar 

arasındaki ayrımı iyi bir şekilde yapmak gerekir. Amaçlar uzun dönemlidir. 

Amaçlardan orta vadeli olarak nitelendirilen sonuçlara (5-10 yıllık), sonuçlardan ise 

genellikle daha kısa vadeli (1-3 yıllık) hedeflere ulaşırız. 

Sonuçları belirlemek performans esaslı İ&D sistemi kurma sürecinde önemli 

bir adımdır. Bu sistem tümdengelimci bir yöntemle sonuçlardan, çıktılara, 

faaliyetlere ve girdilere doğru işler. Göstergeler ve hedefler de sonuçlardan 

türetilmektedir.  

2.2.1. Sonuçları Belirlerken Üzerinde Durulması Gereken Konular 

Her ülke sınırlı miktarda kaynağa sahiptir. Ülkeler, bu kaynakları doğru bir 

şekilde kullanmak için önceliklerini belirlemek zorundadırlar.  

Gelişmekte olan ülkelerde ulusal öncelikler ve ulaşılmak istenen sonuçlar 

belirlenirken bazı özel problemlerle karşılaşılabilir. Politik isteksizlik, planlama 

anlayışından ve analitik kapasiteden yoksunluk, merkezi kamu kurumlarının zayıflığı 

nedeniyle böyle ülkelerde öncelikleri belirlemek görece zordur. Diğer taraftan her bir 

devlet, ona yön veren amaçlara da ihtiyaç duyar. Ulusal fikir birliğini sağlayacak ve 

ihtiyaç duyulan kapasiteyi geliştirecek yöntemler, öncelikleri, amaçları ve ulaşılmak 
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istenen sonuçları belirlemede kullanılmalıdır. Bu kapsamda, ana paydaşların sürece 

dahil edilerek katılımcığın sağlanmasını gerektirir. 

2.2.2. Katılımcılığın Önemi 

İç ve dış paydaşları sürece dahil etmeden oluşturulmuş amaçlar, 

sahiplenmenin oluşmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı şekilde sonuçları 

belirlerken paydaşların sürece dahil edilmesi katılımcılığın inşası için son derece 

önemlidir. Katılımcılık süreci, amaçların oluşturulması ile başlar, sonuçların 

belirlenmesi ve bir ölçüm sistemi kurulması ile devam eder. Ana paydaşların 

katılımcı bir tarzda sürece dahil edilmesi istenilen sonuçlara ulaşmada bir fikir 

birliğinin oluşmasını ve yapılan vaatlerin yerine getirilmesini sağlar. 

2.2.3. Sonuçları Belirleme Süreci 

2.2.3.1. Ana paydaşları belirleme 

 Belirli bir alanla (eğitim sağlık gibi) ilgili taraflar kimlerdir?  

 Kimlerin ilgi ve görüşlerine önem verilecek?  

2.2.3.2. Paydaş gruplarının ana sorunlarının tanımlanması 

Beyin fırtınası, anket, görüşme gibi bilgi toplama teknikleri kullanılarak 

paydaş gruplarının ana sorunları belirlenmektedir. 

2.2.3.3. Problemleri sonuçları tanımlayan ifadelere dönüştürme 

Problemleri sonuçları tanımlayan pozitif ifadelere dönüştürme, problemleri 

basit bir şekilde betimleme ve problemlerin tekrarı anlamına gelmez. Sonuç ifadeleri, 

gideceğimiz yolu ve varış noktasını tanımlar. Örneğin belirli bir saatten sonra dışarı 

çıkmanın güvenli olmadığını paydaşlar ile yapılan görüşmeler sırasında 

belirlediğimizi varsayalım. Bu sorunu, “toplumsal güvenliği sağlamak” şeklinde 

pozitif bir sonuç ifadesine çevirebiliriz. Pozitif ifadeler aynı zamanda paydaşlar 

arasında fikir birliğinin daha kolay oluşmasını da sağlar.  
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2.2.3.4. Ulaşılmak istenen sonuçların bileşenlerine ayrıştırılması 

Sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını anlamak için, sonuçlar, etkilediği hedef grup 

ve bölge, değişim oranı, zaman aralığı bakımından bileşenlerine ayrılmalıdır. 

İşsizliği oranını azaltmanın ulaşılmak istenen asıl sonuç olduğunu düşünelim. Kırsal 

kesimde genç nüfusun iş gücüne katılımını dört yıl içinde % 20 oranında artırmak 

işsizliği azaltmada gelişim alanlarından yalnızca birisidir. Bu örnekte olduğu gibi 

sonuçlar belirli gelişim alanları için ayrıştırılabilir. Böyle bir ayrıştırma eylemi, 

sonuçları anlaşılabilir kılar ve basitleştirir. Daha da önemlisi, bir ölçüm sistemi 

kurmamızı ve sonuçları izlememizi ve değerlendirmemizi, ölçüm konusundaki 

sorunları çözebilmemizi sağlar. Başka bir deyişle sonuçları alt bileşenlerine ayırarak, 

onları ölçmemizi sağlayan göstergeleri oluşturabiliriz. 

2.3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ 

Sonuçları belirlenmesinin akabinde sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını anlamak 

için temel performans göstergeleri tanımlanmalıdır. Sonuç göstergeleri, sonuçlarla 

aynı şey değildir. Göstergeler, başarıyı ölçmek için basit ve güvenilir araçlar sunan 

niteliksel ve niceliksel değişkenlerdir. Belirlenen sonuçlara göre bir kamu idaresinin 

performansını değerlendirmemize ve bir kamusal müdahalenin yarattığı değişiklikleri 

ölçmemize yardımcı olur. Başarı sağlanan ve geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili 

geri bildirim sağlamak için, göstergeler girdi, faaliyet, çıktı, sonuç ve amaçlar 

düzeyinde geliştirilmelidir.  

Sonuç göstergeleri iki önemli sorunun cevaplanmasına yardımcı olur: 

 Başarı nasıl anlaşılır? 

 Arzulanan sonuçlara doğru gidiyor muyuz? 

Göstergeler, yöneticilerin arzulanan sonuçlara ulaşma derecesini 

değerlendirmelerini sağlar. Bu kapsamda, İ&D sisteminin en önemli aşaması olduğu 

söylenebilir. Veri toplama, analiz ve raporlamanın gerçekleştirilmesinde ön koşuldur.  
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2.3.1. Göstergelere Duyulan İhtiyaç 

Girdi, faaliyet, çıktı, sonuç düzeyinde gelişmeyi ölçmek için gösterge 

belirleme işlemi yönetime geri bildirim sağlama konusunda oldukça önemlidir. 

Yöneticilere planlandığı gibi kamu idarelerince sonuçlara ulaşılabildiğini ya da 

ulaşılamadığını göstermede yardımcı olur. Yöneticiler ve karar vericiler, herhangi bir 

proje, program veya politikanın yolunda olduğunu, olmadığını veya daha iyi 

yapılabileceğini performans göstergelerini düzenli bir şekilde ölçerek anlayabilirler. 

Bu, gerekli ayarlamaları yapmak, doğru önlemleri almak, deneyim kazanmak için bir 

fırsat sağlar ve böylece sonuçlara ulaşma olasılığını artırır. 

2.3.2. Sonuçları Göstergelere Dönüştürme 

Sonuçları ölçmekten kasıt sadece girdi ve çıktıları ölçmek değildir. Sonuç 

ifadelerini, ölçülebilir sonuç göstergelerine döndürmek gerekir. Böylelikle sonuçlara 

ulaşılıp ulaşılmadığı anlaşılabilir.  

Ulaşılmak istenen sonucun öğrenim düzeyini geliştirmek olduğunu 

varsayalım. Sınavlardaki öğrenci notlarındaki değişiklik, öğrenim düzeyini ölçmek 

için kullanılan bir sonuç göstergesidir. Öğrencilerin sınav notlarında sürekli olarak 

bir iyileşme oluyorsa, öğrenim düzeyinin geliştiği sonucuna varabiliriz.  

Sonuçlar belirlenirken paydaşların düşüncelerinin dikkate alınması 

gerektiğinden bahsetmiştik. Aynı şekilde, göstergeler belirlenirken de bu tarz yöntem 

seçilmelidir. Gösterge belirleme sürecinde paydaşların düşünceleri ve kaygılarına yer 

verilmesi ve bunların anlamlı göstergelere dönüştürülmesi gerekir. Göstergeler 

sadece tek bir paydaş grubu ile değil, her bir paydaş grubu ile alakalı olmalıdır.   

Öğrenim düzeyini geliştirme örneğine geri dönelim. Bu örnekteki ana paydaş 

grubu öğrencilerdir. Ancak, öğrenme düzeyini ölçmek için kurulan bir sistemde 

eğitim ile ilgili resmi kurumlar ve hükümet, aynı zamanda öğretmenlerin ve ailelerin 

kaygılarını yansıtan göstergelere de bakarlar. Bu nedenle kaliteli öğretmenlerin 

sayısı, kız çocuklarının okula gitmesi konusunda ailelerin bilinç düzeyi gibi 

göstergeler sisteme eklenebilir.  
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Göstergeler belirlenirken dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus sonucu 

direkt ölçen göstergelere yer verilmesi zorunluluğudur. Arzulanan sonuç öğrenim 

düzeyini geliştirme ise mutlaka öğrencilere ilişkin bir gösterge olmak zorundadır. 

2.3.3. Göstergelerin Oluşturulması 

Göstergelerin oluşturulması, çaba gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte teknik ve 

politik katılımın sağlanması ve tarafların görüşlerinin dikkate alınması oldukça 

önemlidir. 

Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap verecek şekilde oluşturulmalıdır: 

 Göstergeler devamlı surette uygulanabilir mi? 

 Teknik olarak mümkün mü? 

 Politika ile ilişkisi var mı?  

Göstergeler belirli ihtiyaçları karşılamalıdır. İlk olarak göstergeler sonucun 

kendisini doğrudan yansıtmalıdır. Zamanla yeni göstergeler sisteme girer ve bazı 

göstergeler sistemden çıkartılır. Bu çok doğal bir gelişmedir. Ancak gösterge 

eklemeden veya çıkartmadan önce iki önemli sorunun cevaplanması gerekir: 

 Gösterge sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığına dair bilgiyi sağlayan 

araçlardır. Gösterge bilgi sağlama konusunda yeterli düzeyde test edildi mi?  

 Gösterge bir yönetim aracı olarak yaralı bilgiler sağlıyor mu?  

Özet olarak göstergeler oluşturulurken etraflı bir şekilde düşünülmesi gerekir. 

Her yeni gösterge yeni bir veri tabanı gerektirdiği için sıklıkla değiştirilmemesi 

gerekir. Her bir gösterge konusunda açık olmalı ve en üst yöneticiden veri 

toplamadan sorumlu olanlara kadar göstergeler üzerinde mantığa dayalı bir uzlaşma 

sağlanmalıdır.  

Performans göstergeleri, sonuçları izlemek için kullanılmaktadır. Devamlı 

surette geri bildirim ve veri akışı sağlar. Göstergeler buna ek olarak süreç ve gelişme 

ile ilgili performans bilgisi üretir. Göstergelerden elde edilen bilgiler, hedeflenenden 

sapma olduğunda veya performans uyuşmazlıkları ortaya çıktığında yöneticileri 
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uyarır. Bu nedenle, kamu idarelerine ve hükümete daha sonuçlar elde edilmeden 

yolun ortasında önlemler alınması için bir fırsat yaratır. Bu nedenle göstergeler 

önemli bir kamu yönetim aracıdır. 

2.4. REFERANS DEĞERLERİNİN OLUŞTURULMASI VE VERİ 

TOPLAMA 

Ana performans göstergelerini belirledikten sonra, ulaşmaya çalıştığımız 

sonuca göre şu an nerede olduğumuzu gösteren verileri oluşturmalıyız. Bu veriler 

göstergelerinin ilk ölçüm sonuçlarıdır ve cari durumu gösterir. Yöneticilere işe 

başlamadan önce mevcut durum (mevcut performans düzeyi) ile ilgili bilgi sağlar. 

2.4.1. Referans Değerlerlerini Oluşturma 

Referans değerleri, izleme sürecinin başında gerekli olan ilk performans 

bilgilerini sağlar. Referans değerleri, başlangıç noktası olarak tanımlanabilir. Örneğin 

ulaşmak istediğimiz sonucun “okul öncesi eğitimin artırılması” olduğunu varsayalım. 

Bunu “kırsal kesimde yaşayan çocukların okul öncesi eğitime katılım oranları” gibi 

bir gösterge ile ölçelim. Şu ana kadar kırsal kesimde yaşayan 3-5 yaş arasındaki 

çocukların okul öncesi eğitime katılım yüzde % 30 olsun. Bu oran bahsettiğimiz 

gösterge için bir referans noktasıdır ve % 30’un altında bir hedef belirlenemeyeceğini 

gösterir.  

Her bir performans göstergesi için referans değerleri ile ilgili veriyi elde 

etmek oldukça zor bir süreçtir. Bu nedenle performans göstergelerinin veri toplama, 

analiz ve raporlama açısından makul bir sayıda belirlenmesi gerekir.  

Referans değerler oluşturulurken aşağıda yer alan sorular cevaplanmalıdır: 

 Verinin kaynağı nedir? 

 Veri toplama yöntemleri nelerdir? 

 Verileri kim toplayacak? 

 Veriler ne kadar sıklıkla toplanacak? 

 Veri toplamanın maliyeti ve zorlukları nelerdir? 
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 Verileri kim analiz edecek? 

 Bu verileri kim kullanacak? 

2.4.2. Veri Kaynaklarını Belirlemek 

Bir bilgi sistemi kurarken üzerinde durulması gereken ilk şey, ilgili verilerin 

hangi kaynaktan elde edileceğidir. Veri kaynaklarını belirlerken üzerinde durulması 

gereken pek çok konu vardır: 

 Veri kaynağı kaliteli veriler sağlıyor mu? 

 Veri kaynaklarına düzenli ve zamanında ulaşılabiliyor mu? 

 Bilgi kaynaklarından sadece temel verileri toplamak uygulanabilir ve 

maliyet açısından etkili bir yöntem midir? 

Her şeyden öte, sadece kullanılacak verileri toplamak çok önemlidir. 

Performans bilgisi bilindiği üzere bir yönetim aracıdır ve yöneticilerin 

kullanmayacağı bilgileri toplamaya gerek yoktur.  

Veri kaynakları, birincil veya ikincil düzeyde olabilir. Birincil veriler, 

doğrudan, ilgili kurum tarafından toplanan verilerdir. Anket, görüşme veya 

gözlemleme suretiyle elde edilir. İkincil veriler ise kurum dışındaki diğer 

organizasyonlar tarafından ve onların amaçları için toplanan verilerdir. İkincil 

verilere Birleşmiş Milletler tarafından toplanan mali piyasa bilgileri, demografik 

sağlık anketi verilerini örnek gösterebiliriz. 

İkincil verileri kullanmanın hem avantajları hem de dezavantajları 

bulunmaktadır. İkincil verileri elde etme maliyeti düşüktür. Aynı zamanda birincil 

verileri düzenli olarak toplamanın mümkün olmadığı durumlarda (büyük ölçekli ve 

maliyeti yüksek hane halkı anketlerinde olduğu gibi) kullanılmaktadır. Ancak,  pek 

çok nedenden ötürü ikincil verilerin kullanımında bazı önlemlerin alınması gerekir. 

Verilerin geçerliliği, güvenirliği test edilmelidir. Bunun da ötesinde gelişme ve 

başarıyı başkalarının oluşturduğu verileri kullanarak ölçmek pek doğru bir yaklaşım 

değildir. Zira bu veriler, diğer kurumlara ait amaç ve hedeflere ulaşma durumunu 
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ölçmek için oluşturulmuştur. Bir yönetici ikincil verileri kullanma kararını, bu 

avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurarak vermelidir. 

Veri kaynakları, idari belgeleri; hedef gruplar, kamu çalışanları, hizmet 

sağlayıcılar ile yapılan görüşmeler ve anketleri, eğitimli gözlemcilerden sağlanan 

belgeleri, mekanik ölçüm ve testleri içermektedir. Bilgi akışına dünyadaki tüm kamu 

kurumlarında ihtiyaç vardır. Yöneticiler zamanında üretilen ve güvenebilecekleri 

bilgilere ihtiyaç duyarlar. Performansa dayalı İ&D sistemleri, belli bir derecede 

düzenli bilgi akışını sağlayan bir sistemlerdir. 

2.4.3. Veri Toplama Yöntemleri 

Ana veri toplama yöntemleri; 

 Bireylerle görüşme, 

 Topluluk görüşmeleri, 

 Saha ziyaretleri, 

 Resmi kayıtların gözden geçirilmesi (Yönetim bilgi sistemleri ve idari 

veriler), 

 Belli bir alanda uzman olan kişilerle yapılan görüşmeler, 

 Hedef grupları ile yapılan görüşmeler, 

 Doğrudan gözlem, 

 Anketler, 

 Deneylerdir.  

Bu yöntemler yapılarının karmaşıklığına göre aşağıdan yukarıya doğru 

sıralanmıştır.  

Gerekli verilerin nasıl elde edileceği, bu bilgilerin nasıl kayıt altına alınacağı, 

hangi veri toplama yönteminin (anket, görüşme gibi) kullanılacağı, veri kaynaklarına 

hangi sıklıkla ulaşılacağına dair kararların kamu idarelerince verilmesi gereklidir. 

Kamu idareleri, ayrıca, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının var olan 



 35

kapasitesini kullanarak veri toplama işlemini bu kurumlar aracılığıyla 

gerçekleştirebilirler. Veri toplamada kullanılabilecek diğer bir yöntem bu hizmetin 

özel sektörden satın alınmasıdır. Ancak, veri toplama hizmetinin uzun dönemde 

dışarıdan satın alınması oldukça hassas bir konudur ve maliyeti çok yüksektir.  

Veri toplama yönteminin seçimi konusunda tek bir doğru yaklaşım yoktur. 

Bir kamu idaresi için veri toplama yöntemlerinden hangisini seçeceği mevcut 

kaynakları, ihtiyaçları, veriye ihtiyaç duyduğu zaman aralığı, verinin ulaşılabilirliği 

gibi nedenlere bağlıdır. Ayrıca veriyi kimin kullanacağı ve kullanıcının ihtiyacı da 

belirleyici bir unsurdur. Başka bir deyişle kamu idareleri mevcut veri toplama 

yöntemlerini ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kombine ederek veri toplama 

stratejilerini geliştirmelidir.  

Veri toplama stratejileri belirlenirken, bu stratejilerin maliyet, güvenirlik, 

zaman açısından karşılaştırılması ve buna göre strateji seçiminin yapılması gerekir. 

Ayrıca stratejiler uygulamaya karar vermeden önce mutlaka kullanıcılar tarafından 

kontrol edilmeli ve denenmelidir. Örneğin daha karmaşık yapılı yöntemler genelde 

daha hassas, maliyeti yüksek ve zaman alıcıdır. Eğer, yönetim bir veriye karar verme 

sürecinde sürekli ve düzenli olarak ihtiyaç duyuyorsa, bu durumda daha az maliyetli, 

karmaşık yapıda olmayan stratejiler de tercih edilebilir. 

2.5. HEDEF BELİRLEME 

Göstergelerin referans değerleri belirlendikten sonra bir sonraki aşama 

hedefleri belirlemektir. Hedef, uzun vadeli amaçlara ulaşmak için belirli bir zaman 

aralığında ulaşılması gereken sonuçlar olarak tanımlanabilir. Bir proje, program veya 

politikadan beklenen ve istenilen sonuçları alınması “performans hedefleri” olarak 

tanımlanan hedeflerin gerçekleştirilmesine bağlıdır.  

2.5.1. Hedef Tanımı 

Hedef temel olarak, bir ülke, topluluk veya kurumun belirli bir zaman 

aralığında, gerçekleştirmeyi istediği belirli amaçların (göstergelerin) sayısal düzeyi 

olarak tanımlanabilir. Hedef kurma, göstergelerin referans değerlerinin ve ulaşılmak 

istenen gelişim seviyesinin belirlenmesi başlar. Hedefler belirli bir zaman 

aralığındaki mevcut kaynaklar da dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Bu anlamda 
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performans hedefi, belli bir zaman aralığında mevcut kaynaklar da dikkate alınarak 

ulaşılmak istenen performans düzeyi olarak tanımlanabilir. 

2.5.2. Gösterge Hedef Değerleri Belirlenirken Üzerinde Durulması 

Gereken Faktörler 

 Referans değerlerin önemi: Performans hedef değerleri oluşturulurken 

önceki yılların verileri dikkate alınmalıdır. Örneğin performans hedefi 

oluşturulurken, geçen yılın performansı, ortalama eğilim ve son altı aylık veriler 

dikkate alınabilir. 

 Kaynak düzeyi (mevcut kapasite, mali kaynaklar, personel ve imkanlar): 

Hedefler bütün kaynaklar dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Bu, ayrıca hedeflerin 

uygulanabilirliğini de sağlar. 

 Kapsadığı süre: Pek çok hedef yıllıktır, ama bazen bir yıldan daha kısa 

(mesela çeyrekler itibariyle veya altı aylık) veya bir yıldan daha uzun bir dönemi 

kapsayacak şekilde oluşturulabilir. Ancak, 3-4 yıldan daha uzun dönemi kapsayan 

hedefler tavsiye edilemez. Çünkü idareler uzun vadede girdi ve kaynaklarla ilgili 

olarak çok fazla bilinmeyen ve risk faktörü oluşturan unsurla karşı karşıya kalabilir. 

Kısaca, hedef oluştururken zaman konusunda gerçekçi bir şekilde davranılmadır.  

 Politik süreçler: Vatandaşlar oylarını belli bir siyasi grubun öncelikleri ve 

politikaları doğrultusunda kullanırlar. Hükümeti kuran siyasi grup, performans 

hedeflerini, bu öncelikler ve politikalara göre oluşturur. Başka bir deyişle performans 

hedeflerini oluşturma politik sürecin bir parçasıdır.  

 Hedef-sonuç ilişkisi: Bilindiği üzere sonuçlar uzun dönemlidir, 

karmaşıktır ve çabuk gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı hedefleri, 

bir sonuca ulaşmak için oluşturulan kısa dönemli amaçlar olarak tanımlamak yanlış 

olmayacaktır. Bu aşamada akla şu soru gelebilir: “Bir kurum veya ülke kaynak ve 

girdi miktarını bilmeden, gelecek 10-15 yıl için uzun dönemli amaçlarını nasıl 

oluşturabilir?” Girdilerin miktarının tahmin ve tespit edilebildiği, nispeten daha kısa 

dönemli (3-4 yıllık), “ara” hedefler belirlenerek uzun dönemli amaçlar için öngörüde 

bulunulabilir.  
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 Esneklik: Bütçe sürecinde kaynakların kesintiye uğrayacağı veya 

azaltılacağı göz önünde bulundurulursa, hedeflerin esnek bir yapıda oluşturulması 

önem kazanmaktadır. Eğer gösterge yeni ise hedefler dikkatli bir şekilde 

belirlenmelidir. Örneğin sadece bir sayısal değer vermek yerine belli bir aralık için 

hedef oluşturulabilir.  

 Etkinin ortaya çıkma süresi: Gelişimin etkisi zamanla ortaya çıkar. 

Bundan dolayı hedefler belirlenirken gerçekçi olmak gerekir. Pek çok politika ve 

programın etkileri belli bir zaman içinde ortaya çıkar. Örneğin ağaçlandırma bir iki 

senede gerçekleştirilecek bir şey değildir. Bu kapsamda etkileri de uzun sürede 

ortaya çıkar.  

 Politik oyunlar: Hedef belirleme konusunda önemli rolü olan politik 

oyunların da farkında olmak gerekir. Örneğin bir kurum çok basit hedefler 

belirleyebilir ve böylece hedeflere kolay bir şekilde ulaşabilir. 

2.6. PERFORMANS İZLEME 

Bu bölümde karar verme sürecinde bir kamu idaresinin kaynakları daha iyi 

yönetmek, bu kapsamda yöneticileri daha iyi bilgilendirmek için sonuç odaklı bir 

izleme sisteminin nasıl oluşturulacağı ele alınacaktır.   

Yöneticiler girdileri yönetmek için bütçe, personel planları ve eylem planları 

da dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanırlar. Sonuç odaklı bir İ&D sistemi kurmak 

istiyorsak, sistemin, kurumun yıllık planları ve diğer iş planları ile uyumlu olması 

gerekir. Ancak, sonuç odaklı bir sistem, bir dizi yıllık iş planının izlenmesi olarak 

algılanmamalıdır. İş planlarını izleme, bir program, proje veya politikanın ne kadar 

iyi uygulandığını değerlendiren geleneksel bir yöntemdir. Geleneksel yaklaşımda, bir 

yönetici ilk olarak faaliyetleri belirler ve sorumlulukları dağıtır.  Bunu,  bir faaliyet 

çizelgesi veya “Gantt çizelgesi”9 kullanarak gerçekleştirebilir. Ancak, bu tarz 

geleneksel yönetim araçları sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını tam olarak göstermez. 

Bunun da ötesinde, faaliyet ve çıktılar, insanların çok çalıştığını da göstermez. Ancak 

sonuçlara dayanan bir İ&D sistemi, sonuçların gerçekleştirilmesi, her bir göstergenin 

                                                 

9 Belirli bir zamanda aralığında yapılacak faaliyetleri, bunların başlangıç ve bitiş sürelerini ve bu 
faaliyetlerden kimlerin sorumlu olduğunu belirleyen bir tablodur.  
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yönetilmesi üzerine odaklanır. Faaliyet esaslı sistemler ise bir dizi faaliyet üzerine 

odaklanır. Bu faaliyetlerin sonuçlar ile ilişkisi kurulmaz. Başka bir deyişle faaliyet 

uygulamalarının performansa etkisini anlamak zordur.  

Faaliyetler programları uygulamak ve yönetmek, kaynakları kullanmak ve 

hizmet sunumunu gerçekleştirmek için yapılması gereken eylemlerdir. Bu anlamda 

faaliyetlerin önemi büyüktür. Ancak yukarıda da değinildiği gibi faaliyetler, 

sonuçlara ulaşıldığı anlamına gelmez. Bu anlamda faaliyet bazlı sistemler 

faaliyetlerin uygun bir şekilde ve zamanında yerine getirilmesi ile ilgilenirken, 

performans dayalı izleme sistemleri kaynakların sadece etkin kullanımı ile değil aynı 

zamanda etkili kullanımı ile de ilgilenir. 

2.6.1. İzleme Çeşitleri  

Aşağıdaki şekilde iki farklı izleme sistemine değinilmektedir. Bunlardan 

birisi uygulamanın izlenmesi, diğeri ise sonuçların izlenmesine yöneliktir. Her ikisi 

de sonuçların izlenmesi açısından önemlidir.   

Uygulama izleme, sonuçlara ulaşmak için kullanılan yöntem ve stratejilerin 

takip edilmesidir. Bu yöntem ve stratejilere çeşitli kamu yönetim araçları (bütçe 

kaynakları, iş planları) ile destek sağlanmaktadır. Yöntem ve stratejiler (girdi, 

faaliyet, çıktı) ile sonuç hedefleri arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Hedefler, 

yöntem ve stratejiler aracılığıyla üretilebilecek çıktılara göre oluşturulur. Bu 

kapsamda uygulamayı da (Uygun girdi kullanarak ve uygun faaliyetleri 

gerçekleştirerek ne kadar iyi çıktı elde edebiliriz?) ölçümlemek gerekmektedir. Sonra 

idarenin ulaşmayı istediği sonuçlar ile çıktılar arasındaki bağlantıyı kurmak gerekir. 

Bu bizi performans esaslı bütçeleme kavramına getirir. 
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Şekil 3. Sonuçlara Dayalı İzleme 

 
Kaynak: Kusek ve Rist (2004) Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System, 
Washington D.C, s. 99. 

Performans esaslı bütçeleme, bir harcama planlama sistemidir. Bu sistem iyi 

bir makroekonomik ve mali yönetimi, sektörel önceliklerin belirlenmesini ve 

program performansının yönetimini taahhüt eder. 

Bütçeler bir yıllık bir dönem için yapılmaktadır. Çıktılar da bu bir yıllık bütçe 

döneminde elde edilir. Sonuçlar ve hedefler bir yıllık bir dönemden daha uzun sürede 

gerçekleştirilir. Bundan dolayı performans esaslı bütçeleme, arzu edilen hedef ve 

sonuçlara ulaşabilmek orta vadeli bir bütçe sisteminin kullanılması gerektirir. Bu 

nedenledir ki, performans esaslı bütçeleme çıktıların bütçelenmesidir ve sonuçların 

yönetimi konusunda idarecilere yardımcı olur.  

Ülkelerin çeşitli deneyimlerinden yararlanılarak çıkarılan dersler şunlardır: 

 Performans izleme ile kaynak tahsisi arasında güçlü bir ilişki kurulmak 

isteniyorsa, ikisinde de tek bir birim sorumlu olmalıdır. 
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 Amaç, yönetimi performans ile etkilemekse, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinden ve performansın izlenmesinden tek bir birim sorumlu olmak 

zorundadır.  

 Performans izleme, yönetim ve kaynak tahsisinden sorumlu birimlerin, 

hesap verebilirliğin sağlanması için birbirleriyle tutarlı davranmaları ve uyum içinde 

çalışmaları gerekmektedir.  

2.6.2. Uygulama ve Sonuç Esaslı İzleme Arasındaki Bağlantı  

Şekil 4. Uygulama ve Sonuç Esaslı İzleme Arasındaki Bağlantı  
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HEDEF 

 
HEDEF 

 
HEDEF 

Yöntem ve 
Stratejiler 

(İş planları) 

   Yöntem ve  
Stratejiler 

(İş planları) 

Yöntem ve  
Stratejiler 

(İş planları) 

 
Kaynak: Kusek ve Rist (2004), Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System, 
Washington D.C, s.103. 

Yukarıdaki şekil bize sonuç ve hedefler ile yıllık iş planları arasındaki 

bağlantıyı ve yukarıdan aşağıya sürekli bir şekilde gerçekleşen bilgi akışını 

görmemize yardımcı olur. Yıllık iş planları, çıktıları elde etmek (dolayısıyla sonuç ve 

etkileri gerçekleştirmek için) girdilerin etkili bir şekilde kurumlarca kullanılmasını 

sağlayan yöntem ve stratejilerdir. Bilindiği üzere hedefler bir amaca oluşturulan ara 

sonuçlardır. Bundan dolayı, yöntem ve stratejiler her bir hedefi gerçekleştirmek 

amacıyla uygulanmalıdır.   

Aşağıdaki örnek etki-sonuç-hedef-yöntem-strateji arasındaki bağlantıyı 

açıklamaktadır. Yöneticiler, çocuk ölüm oranlarını azaltmak için yıllık iş planları 

aracılığıyla yöntem ve stratejilerini belirlerler. Böylece girdiler ile sonuçlar 

arasındaki bağlantı kurulmuş olur. 
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Şekil 5. Etki-Sonuç-Hedef-Yöntem-Strateji Arasındaki Bağlantı 
 

 
Çocuk ölüm oranını azaltmak 
 

 
Üç yıl içinde çocuklardaki sindirim 
sistemi hastalıklarını % 20 azaltmak. 

 
- Koleradan koruma programı 
geliştirmek. 
- A vitamini desteği sağlamak. 

 
Çocuk ölüm oranını azaltmak 

 
Sonuç 

 
Hedef 
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Stratejiler 

 
Etki 

 
Kaynak: Kusek ve Rist (2004), Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System, 
Washington D.C., s.104. 

2.6.3. İzleme Sisteminin Temel İlkeleri 

 Proje, program ve politika düzeyinde performans bilgisi talebinin 

saptanması gerekir. 

 Sorumluluklar net bir şekilde belirlenmelidir: 

     - Hangi veriler toplanacak? (kaynak) 

     - Ne zaman toplanacak? (sıklık) 

     - Nasıl toplanacak? (yöntem) 

     - Kim toplayacak?  

     - Kim raporlayacak? 

     - Kimin için toplanacak? 
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 Performans verilerinin, idare içinde ve farklı idareler arasında paylaşımı 

sağlanmalıdır. Bireyler, kendi kurumlarınca ve diğer kurumlarca hangi verilerin 

toplandığını anlama ve bilme ihtiyacı duyarlar. Örneğin, diğer kurumlar için uygun 

olan verileri toplayan tek bir kurum olabilir. Buna ek olarak, her bir idare kendi bilgi 

sistemlerini kurmaya başlarsa, sistemlerin kalıcı kılmak için yeterli kapasite 

sağlanmayabilir. Bu durumda da idareler arasında bilgi paylaşımı gerekebilir. 

 Bilginin paylaşımı sıklıkla politik ve kurumsal ve bürokratik engellere 

uğrar. Bütün kamu idareleri, performans bilgilerini paylaşma konusunda eşgüdüm 

halinde çalışmalı ve işbirliği yapmalıdır. 

2.6.4. Sonuç Odaklı İzleme Sistemlerinin Gereksinimleri 

Sonuç odaklı izleme sistemlerinin sahiplenilmesi, iyi yönetilmesi, 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve güvenilir olması gerekir. 

2.6.4.1. Sahiplenme 

Sahiplenme sistemin kullanıcılar tarafından talep edilmesiyle ilgilidir. 

Toplanan verilere ihtiyaç olmadığı veya verilerin kullanılmayacağı düşünülüyorsa 

sahiplenme konusunda sorun yaşanabilir. Sahiplenme olmadan paydaşlar sisteme 

zaman ve kaynak ayırmak istemeyecek, bu da sistemin bozulmasına ve veri kalitesi 

düşmesine neden olacaktır. 

Güçlü politik yandaşların varlığı sistemin sahiplenilmesine yardımcı olabilir. 

İyi performans verilerinin üretilmesi, paylaşılması ve düzenli olarak rapor edilmesi 

gerekliliği sistemin savunucuları tarafından vurgulanmalıdır. 

2.6.4.2. Yönetim 

Sistemin kim tarafından, nasıl kullanılacağı sürdürülebilirlik açısından önem 

taşımaktadır. Verilerin çakışması, veri tekrarı, verinin geç elde edilmesi, hangi 

verilerin mevcut olduğunun çalışanlar tarafından bilinmemesi veri toplama sürecini 

engelleyecektir. 
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2.6.4.3. Sürdürülebilirlik 

İzleme sistemlerinin sürdürülebilirliği sistemi dağılmaktan korur.   Hangi tür 

bilgileri, kimin, ne zaman toplayacağını bilmek ve bilginin sistem içinde akışını 

sağlamak önem taşımaktadır. İzleme sistemleri, devletin diğer bilgi sistemlerinde 

olduğu gibi (denetim ve bütçeleme gibi) sürekli bir şekilde yönetilmelidir.    

İzleme ve değerlendirme sistemlerinin yönetimi ve için bu konuda 

motivasyonun oluşturulması ve yeteri kadar mali, beşeri ve teknik kaynağın 

sağlanması gerekir. Bireysel ve kurumsal sorumluluklar açıkça tanımlanmalı ve her 

kurum ve çalışan genel amaçlara ulaşmak için kendisine düşen görevin ne olduğunu 

ve nasıl katkıda bulunacağını iyi bilmelidir. Eylemler ve sonuçlar arasında açıkça 

tanımlanmış ilişkiler kurulmalıdır.  

İzleme sistemlerinin sürdürülebilirliği için yönetim ve teknoloji alanındaki 

yeni gelişmeler dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda, sistemlerin, prosedürlerin ve 

teknolojilerin modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerekebilir. Ayrıca, personele ve 

idarecilere düzenli eğitim verilmelidir. Böylece sistem için gerekli beceriler 

sağlanmış olur. 

Bir sistem iyi yönetilmezse sürdürülebilirliği azalır. İzleme sistemleri - diğer 

tüm sistemler gibi - iyi bir yönetilmeli, sürekli yenilenmeli ve güçlendirilmelidir. 

2.6.4.4. Güvenirlik 

Geçerli ve sağlam veriler sistemin güvenirliğini oluşturma konusunda 

yardımcı olur. İzleme sistemlerinin, güvenilir olması için, tüm verilerin 

raporlanabilmesi gerekir. Hedeflere ve sonuçlara ulaşma konusundaki 

başarısızlıkların bilerek raporlanmaması sistemin güvenirliğini zedeler. 

Politik baskı nedeniyle bazı durumlarda veriler raporlanmayabilir. İnsanlar 

sunulan bilgilerin politik olarak yönlendirildiğini düşündüklerinde bilgiye 

güvenmeyecek veya bu bilgileri kullanmayacaktır. 
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Şekil 6. Veri Kalite Üçgeni 

Geçerlilik 

Güvenirlik 

Zamanlılık 

 
Kaynak: Kusek ve Rist (2004), Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System, 
Washington D.C., s.109. 

Bir veri toplama sisteminin güvenirlik, geçerlilik, zamanlılık olmak üzere üç 

ana kriteri vardır. Bunlardan herhangi birinin olmaması sistemin geçerliliğinin 

azalmasına neden olur (Hatry 1999: 223). 

Güvenirlik, veri toplama sisteminin ne derece tutarlı ve istikrarlı olduğunu 

gösterir. Başka bir deyişle gösterge ölçümünün her zaman aynı yoldan yapıldığı 

anlamına gelir.  

Geçerlilik, göstergelerin mümkün olduğunca doğrudan ölçümlenmesini 

tanımlar. Zamanlılık ise, üç temel unsurdan oluşur: Sıklık (verinin hangi sıklıkta 

toplanacağı), güncellik (veriye en son ne zaman ulaşıldığı) ve ulaşılabilirlik (verinin 

istenildiği anda hazırda bulunması). Bilgi, karar vericilerin ihtiyaç duyduğu zamanda 

mevcut değilse, sonradan elde edilmesi pek bir anlam ifade etmeyecektir. Modern 

kamu mali yönetimi kaliteli, zamanında ve devamlı surette elde edilen verilere 

ihtiyaç duyar. 

2.6.5. Performans Verilerini Analizi 

Performans bulguları projelerin, programların ve politikaların gelişmesine 

yardımcı olmak için kullanılmalıdır. Verinin analizi ve raporlanması, projelerin, 

programların ve politikaların durumu hakkında önemli ve sürekli bilgi üretilmesini 

sağlayacaktır. Bu analizler, aynı zamanda, uygulama esnasında ortaya çıkan 

sorunlara dair ipuçları sunabilir ve uygulama stratejilerinde iyileştirme yapmak için 



 45

fırsat yaratır. Sürekli veri akışı, eğilimler ve gidilen yön hakkında da önemli bilgiler 

sağlayacaktır. 

Ölçümler sık yapılırsa neler olduğuna dair tahmin yapma ihtiyacı da buna 

bağlı olarak azalır. Daha fazla veri noktasının olması idarecilerin eğilimleri 

görmesine ve proje, program ve politika dinamiklerini anlamasına yardımcı olacaktır. 

Ölçümler arasında geçen zaman uzarsa sistemde ortaya çıkabilecek değişimlerin 

gözden kaçma ihtimali de artar. Örneğin; ölçümlerin yılda bir yapılması halinde bir 

yıllık dönemde gerçekleşmiş olan birçok olay atlanması ihtimali vardır. Bu durumda 

nedensellik ilişkisi kurmak zorlaşacaktır. “Gösterge daha iyiye mi gitti? Daha kötü 

mü oldu? Doğrusal bir ilerleme mi, yoksa bir dalgalanma mı var?” bunları 

gözlemleme imkanımız ortadan kalkar. 

Sonuç olarak izleme sistemleri, aşağıdaki hususların yer aldığı bir veri 

toplama ve analiz planına sahip olmalıdır: 

 Analiz birimleri (örneğin hastane, köy, bölge), 

 Örnekleme yöntemleri, 

 Veri toplama araçları, 

 Veri toplama sıklığı, 

 Veri analizi ve yorumlama için kullanılacak yöntemler, 

 Veri toplamadan sorumlu kişiler, 

 Verilerin analizi, yorumlanması ve raporlanmasından sorumlu kişiler, 

 Bilgiye ihtiyaç duyan kişiler, 

 Dağıtım yöntemleri, 

 Bulguların izlenmesi. 
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2.6.6.Veri Toplama Araç ve Yöntemlerinin Test Edilmesi 

Veri toplama araç ve yöntemlerinin test edilmesi veya pilot olarak 

uygulanması etkili bir izleme sistemi kurmak açısından önemlidir. Veri toplama araç 

ve yöntemlerinin test edilmesi, 

 Veri toplama yaklaşımının ne kadar iyi olduğunun anlaşılmasını, 

 Veri toplama işlemi başlamadan önce iyileştirilmesini, 

 Hataların yapılmamasını sağlar. Bu hatalar idarenin zaman ve para 

kaybetmesine neden olabilir ve hatta kamuoyu nezdinde saygınlığı zarar görebilir. 

 Verinin toplama şekli hususunda bir belirsizlik olması halinde belirlenen 

stratejilerin pilot olarak uygulanması gereklidir. Bilindiği üzere referans değerleri 

performans göstergelerinin ilk ölçüm sonuçlarıdır. Örneğin veri toplama yöntemi 

nedeniyle referans noktasının yanlış belirlenmesi hedeflerin de hatalı olarak 

belirlenmesine ve izleme sisteminin bozuk bir temel üzerinde inşa edilmesine neden 

olacaktır.  

2.7. DEĞERLENDİRME 

Performansı sürekli takip edebilmek için izleme sistemi kurulumu idareciler 

için kesinlikle çok önemlidir. İzleme sistemi; seçilen göstergeler aracılığıyla 

değişimin yönü, hızı ve boyutu hakkında sürekli bilgi sağlar. Aynı zamanda 

öngörülmeyen değişikliklerin saptanmasında da yardımcı olabilir. Tüm bunlar 

politikaların, projelerin ve programların istenen yönde ilerleyip ilerlemediğinin 

anlaşılması için kritik önem taşımaktadır. 

Ancak, izleme verileri nedensellik ilişkisi kurmak için temel teşkil etmez. 

İzleme verileri değişimin yaşanıp yaşanmadığını gösterir. Değişimin nasıl ortaya 

çıktığı göstermez. İzleme verileri bizatihi proje, program veya politikaların güçlü ve 

zayıf yanlarını da ele alamaz. Bu nedenle bir değerlendirme sisteminin varlığına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Değerlendirme; planlanan, devam etmekte olan ve tamamlanmış bir proje, 

program veya politikanın uygunluğunu, etkililiğini, etkinliğini, etkisini ve 
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sürdürülebilirliğini belirlemek için yürütülen bir eylemdir (OECD, 2002:21). Burada 

amaçlanan, çıkarılan derslerin karar alma süreçlerine yansıtılmasıdır.  

Değerlendirmeler, genel olarak, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için 

yöneticilerin politika, program ve faaliyetler ile ilgili etkili ve sağlam kararlar 

almasını sağlar. Bunun için doğru, zamanlı, objektif ve kanıta dayalı bilginin 

kullanılmasına önem verir. Değerlendirmelerin temel amacı; 

 Yöneticilere politikaların ve programların oluşturulmasında ve 

geliştirilmesinde yardımcı olmak, 

 Program veya politikaların etkililiğinin, beklenen ve beklenmeyen 

etkilerinin ve sonuçlara ulaşmaya yönelik alternatif yolların periyodik olarak 

değerlendirilmesini sağlamaktır.  

Bu amaçların yerine getirilmesinde ise diğer kamu idareleri, özel sektör, kar 

amacı taşımayan kuruluşlar gibi paydaşların katılımı önem taşımaktadır.10 

İzleme ve değerlendirme birbirlerini tamamlar niteliktedir ve birbirlerini 

desteklemektedirler. İzleme bilgi sağlama, değerlendirme analiz yapma işlemidir. Bu 

nedenle, ne izleme ne de değerlendirme tek başına yeterli olacaktır. 

2.7.1. Değerlendirmenin Yararları 

Değerlendirme,  

 Kaynak tahsis kararlarının alınmasına, 

 Problemlerin nedenlerinin yeniden düşünülmesine, 

 Yeni ortaya çıkan problemlerin saptanmasına, 

 Birbirine rakip alternatifler konusunda karar alınmasına, 

 Kamu sektörü reformunun desteklenmesine, 

 Bir sorunun nedenleri ve nasıl çözüleceği konularında uzlaşmaya,  

                                                 

10 http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12309&section=text. 
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 Yönetsel soruları cevaplamaya yardımcı olur. 

 Bir durum, süreç veya olayı dikkatli bir şekilde tanımlar. Genellikle olay 

incelemesi yaklaşımında temel olarak kullanılır. 

 Bir proje, program veya politikanın belirlenen kriterleri karşılayıp 

karşılamadığını saptar. 

 İki durum veya koşul arasındaki korelasyonu gösterir. 

 İki durum veya koşul arasında nedensellik ilişkisi kurar. 

 Uygulamanın planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediğini inceler. 

 Girdi, faaliyet, çıktı, sonuç ve etki arasında bağlantı kurar. 

 Amaçlara ulaşmak için uygun araçların kullanılıp kullanılmadığını 

gösterir. 

2.7.2. Değerlendirmenin Zamanı 

Değerlendirmeye ihtiyaç olduğu düşünüldüğü anda değerlendirme bilgisi 

toplamak için uygun zaman gelmiştir. Değerlendirme bilgisinin elde edilmeden önce 

dört aşama vardır: 

2.7.2.1. Planlanan ve Gerçekleşen Performans Arasındaki Sapma 

Planlanan ve gerçekleşen performans arasında bir sapma belirlendiğinde 

değerlendirme bilgisi hayati önem taşıyabilir. Bu sapma planlanan değerin altında 

veya üstünde kalma şeklinde olabilir. İdareciler, planlanan ve gerçekleşen 

performansın genellikle aynı olmadığını ve her zaman belirli sapmaların 

olabileceğini bilir. Ancak sapmanın büyük boyutlara vardığı ve devamlılık gösterdiği 

hallerde sapmanın nedenlerini değerlendirmek gerekir (özellikle düşük performans 

halinde).  

2.7.2.2. Planlama ve Uygulamanın Sonuçlara Katkısı 

Değerlendirme, planlama ve uygulamanın sonuçlara katkısının ayrı ayrı 

belirlenmesine yardımcı olur. Aşağıdaki şekilde I. Bölge olunabilecek en iyi noktayı 
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göstermektedir. Güçlü bir planlama ve uygulama mekanizması mevcuttur. Tüm 

idareciler ve uygulayıcılar bu bölgeye ulaşmak için çaba ve zaman sarf ederler.  

II. Bölgede etkili uygulanan zayıf bir planlama söz konusudur. Sonuçlar 

belirgin değildir. Değerlendirme planlamaya odaklanmalıdır. 

Şekil 7. Planlama ve Uygulamanın Sonuçlara Katkısı 

    Planlama   

   Yüksek Düşük 
  

Yüksek I. Bölge  II. Bölge 

  

U
yg

ul
am

a 

Düşük III. Bölge IV. Bölge 

  
       
          

Kaynak: Kusek ve Rist (2004), Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System, 
Washington D.C., s.119. 

III. Bölgede, II. Bölgedeki senaryonun tam tersi bir durum mevcuttur. Burada 

iyi oluşturulmuş bir planlama ve zayıf bir uygulama söz konusudur. Sonuçlar 

belirgin değildir. Değerlendirme uygulama süreçlerine ve yöntemlerine odaklanmalı 

ve uygulama esnasında ne olduğunu tespit edilmelidir. Bu şekilde başarılı olması 

muhtemel bir politika, program veya projenin nasıl etkisiz hale geldiği anlaşılacaktır. 

IV. Bölgedeki senaryo ise kimsenin olmak istemeyeceği bir noktaya işaret 

etmektedir. Kötü uygulanan zayıf bir tasarım söz konudur. Değerlendirme hem zayıf 

planlamayı hem de kötü uygulamayı belgelemek için kullanılabilir. İdareciler 

planlama ve uygulamayı mümkün olduğunca çabuk bir şekilde sonlandırmalıdır.  
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2.7.2.3. Kaynak Tahsisi 

Değerlendirme bilgisi, yöneticilerin neyin verimli ve etkili bir şekilde işleyip 

işlemediğini analiz etmesini ve kaynak tahsisi yaparken bu analizlerden 

yararlanmasını sağlar. Değerlendirme bilgisi, özellikle kamunun performansa dayalı 

bütçe sistemi kurma çalışmalarında, sürece yardımcı olabilir.  

2.7.2.4. Benzer girişimlerden elde edilen sonuçların farklı olması 

Benzer projeler, programlar veya politikalardan farklı düzeylerde çıktı elde 

edildiği durumlarda değerlendirme bilgisi bu farklılıkların neden ortaya çıktığını 

anlamamıza yardımcı olur.  

Değerlendirme bilgisinin aşağıdaki soruların cevaplanmasını sağlar:   

 Sonuçlarda sapmaya yol açan önemli uygulama farklılıkları var mı?  

 Çalışmanın niyetini ve gerekçesi, uygulayıcılar tarafından yeterince 

anlaşılıyor mu? 

 Rehberlik süreci değişik yaklaşımlara neden olacak tarzda mı? 

 Raporlama yöntemi karşılaştırmaları geçersiz kılacak kadar birbirlerinden 

farklı mı? 

2.7.3. Kaliteli Değerlendirmenin Özellikleri 

İdarecilerin İ&D sisteminden gelen bilgilere güvenmesi, aldıkları bilginin 

kalitesi ve güvenirliğine bağlıdır.  

Tarafsızlık: Değerlendirme bilgisi politik etkilerden uzak olmalı ve 

çarpıtılmamalıdır. Bilgi, hem güçlü ve hem de zayıf yanları tanımlamalıdır. Sadece 

idarecilerin görüşlerini besleyen bilgiler değil ilgili tüm bilgilerin sunulması gerekir. 

Kullanışlılık: Değerlendirme bilgisinin konuyla alakalı ve anlaşılabilir 

olması gerekmektedir. Değerlendirme bilgilerinin idareci tarafından istenen ve en iyi 

anlaşılan biçimde sunulması önem taşımaktadır. 
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Teknik yeterlilik: Bilginin ilgili teknik standartlarla uyumlu olması 

gerekmektedir.  

Paydaşların katılımı: Değerlendirme sürecinde ilgili paydaşlara danışılması 

ve paydaşların sürece dahil edilmesi gerekir. Katılım varmış gibi aldatıcı bir görüntü 

yaratmak veya paydaşlara katılım imkanı vermemek yöneticilere karşı düşmanlık ve 

kızgınlık oluşmasına neden olacaktır. 

Geri bildirim ve dağıtım:  

Zamanında ve uygun bilgi paylaşımı iyi bir değerlendirme sisteminde olması 

gereken bir özelliktir.  

 Değerlendirme bilgisi gerektiği gibi paylaşılmıyor ve ilgili taraflara 

sunulmuyorsa, 

 Değerlendirmeyi yapan taraf bilginin düzenli bir şekilde dağıtımını 

istemiyorsa iletişim sorunları, güven kaybı, bulgulara dair şüphe gibi durumlar 

kaçınılmaz olacaktır. 

Paranın karşılığı: İstenen bilgiyi elde etmenin belli bir maliyeti vardır. 

Kullanılmayacak maliyetli verilerin toplanması ve daha uygun araçlar mevcutken 

veri toplamada maliyetli stratejilerin kullanılması uygun değildir. 

2.7.4. Değerlendirmelerin başarısı için gerekli faktörler11 

Değerlendirmenin başarısı, 

 Rol ve sorumlukların açıkça tanımlanmasına,  

 Sağlam standartların uygulanmasına,  

 Uzman desteğinin sağlanmasına,  

 Yöneticilerin, değerlendirmeyi işlerinin bir parçası olarak görmelerine 

                                                 

11 http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12309&section=text. 
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 Değerlendirmelerin karar almada kullanılan diğer yönetim araçlarıyla 

birlikte uygulanmasına bağlıdır. 

2.8. BULGULARIN RAPORLANMASI 

Performans bulgularının raporlanması neyin, ne zaman, kim tarafından 

raporlanacağını tanımladığı için önemlidir. Raporlama pek çok amaca hizmet eder. 

Ana amaç ise “mesaj vermek”tir. Yani değerlendirme bilgisinin analizi ve 

yorumlanması sonucu elde edilen bulgular ve sonuçlar hakkında kişileri 

bilgilendirmektir. Bu aşamada kurumun teknik kapasitesini öne çıkmaktadır. 

Hesaplama, değerlendirme, analiz yapma ve raporlama konusunda yöntem üzerine 

odaklanılır. 

2.8.1. İzleme ve Değerlendirme Bulgularının Kullanımı 

İzleme ve değerlendirme raporlarının pek çok yararı bulunmaktadır 

(Fitzpatrick vd., 2004:408): 

 Hesap verme: Vatandaşlar ve diğer paydaşlara verilen politik sözleri 

tutmak. 

 İkna etme: Bulgulardan elde edilen kanıtları kullanmak. 

 Eğitim: Kurumsal öğrenmeyi sağlamak. 

 İnceleme ve araştırma: Neyin çalıştığını, neyin çalışmadığını ve bunların 

nedenini görmek. 

 Belgeleme: Kurumsal hafıza yaratmak ve raporlamak. 

 Katılımı sağlama: Katılımcı süreçlerle paydaşları sürece dahil etmek. 

 Destek sağlama: Paydaşların desteğini kazanmak. 

 Anlayışı geliştirme: Projelerin, programların ve politikaların daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak  
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2.8.2. Raporlama İle İlgili Olan Tarafları Belirlemek 

Bir değerlendirme raporu, raporlama ile ilgili olan tarafların ihtiyaçlarına 

uygun olarak şekillendirilmelidir (Fitzpatrick vd., 2004:408). Bu kapsamda tarafları 

tanımak ve bilgiyi ne şekilde istediklerini bilmek gerekir. Tarafların ilgileri, 

beklentileri ve tercih ettikleri iletişim araçları dikkate alınmalıdır.  

Bir iletişim stratejisi, 

 Kim hangi bilgiyi alacak? 

 Bilgi hangi biçimde sunulacak? 

 Ne zaman sunulacak? 

 Bilgiyi kim hazırlayacak? 

 Bilgiyi kim sunacak? sorularına cevap verecek şekilde oluşturulmalıdır. 

Bilgi sisteminin, bir yönetim aracı olarak performans hakkında sürekli geri 

bildirim sunması isteniyorsa iletişimin sürekli olması ve dağıtımının sağlanması 

gerekir. Bu kapsamda enformel (telefon, e-posta, faks, görüşme) ve formel (brifing, 

sunum, yazılı rapor) iletişimin kanalları kullanılabilir. 

Veri kısa ve kesin biçimde sunulmalı, taraflarca ilgili olmalıdır. Sadece en 

önemli veriler sunulmalıdır. Raporlama ile ilgili olan tarafları açık bir şekilde 

tanımlamayan ve onların sorularına cevap vermeksizin hazırlanan değerlendirme 

raporları amacına ulaşmaz. 

Raporlar sunulmadan önce, tüm taraflarla netleştirilmesi gerekir. Bu sayede 

hataların önüne geçilecek ve cepheleşmeler olamayacaktır. 

Performans bulgularının geniş bir kullanım alanı olabilir. Bulguların, asıl 

ilgililerden başlayarak süreçle daha az ilgili tarafları da dahil edecek biçimde geniş 

bir kitleye yayılması öngörülmelidir.  

Hiyerarşik olarak üst kademelere doğru gidildikçe ayrıntı ve kapsamlı 

açıklamaya olan ihtiyaç da azalacaktır. Belli bir konuyla ilgili az ve öz veri daha 

uygun olacaktır. Bu nedenle; performans bilgilerinin iletilmesinde üst yöneticilere 
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yapılan brifingler bir diğer etkili araç olarak görülmektedir. Alt kademelere doğru 

gidildikçe operasyonel verilerin tercih edilmesi muhtemeldir. 

Büyük veri yığınları amaca ters düşer. Karar alıcıların ne istediğini bilmek ve 

onların istedikleri bilgileri sunmak önem taşımaktadır. Bunu yapmak için bilginin her 

bir karar alıcı ve nihai kullanıcı için tercih edilen biçimde uyarlanması gerekebilir. 

Karar alıcılar, veri bulgularına göre gerçekleştirilecek eylemlere raporlarda 

yer verilmesini isterler. Ayrıca bu eylemlerin yanında mevcut seçeneklerle de 

(mevcut seçeneklerin maliyetleri, artıları ve eksileri vb.) ilgilenirler. 

Bulguları, sürecin içyüzünü, alternatif eylemleri ve sonraki adımları 

görüşmek üzere paydaşlar ve değerlendiricileri bir araya getiren bir süreç 

oluşturulabilir. Böylece performans raporlarının kullanılabilirliği ve anlaşılabilirliği 

konularında düzenli geri bildirim sağlanmış olacaktır. Geri bildirim, performans 

raporlarının ilgili tarafların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmasına 

yardımcı olacaktır (Hatry, 1999:154). 

2.8.3. Performans Verilerini Açık ve Anlaşılabilir Şekilde Sunma  

Gerçekleşen sonuçları hedeflerle karşılaştırmak raporlamanın ana eksenini 

oluşturur. Sonuç verilerini raporlarken önceki veriler ve referans değerleri ile 

karşılaştırmak gerekir. Aynı şekilde zaman serileri boyunca yapılan karşılaştırmalar 

da önemlidir. 

Verilerin basit, açık ve kolayca anlaşılabilir biçimde sunulması 

gerekmektedir. Yalnızca en önemli veriler sunulmalıdır. Kısaltma ve jargon 

kullanımından kaçınılmalıdır. Bağlam çerçevesinde geçmişe ilişkin bilgilere yer 

verilmelidir. Önemli noktaların ifade edilmesi gerekir. Bulgular ve öneriler ana 

sonuç ve göstergelere göre düzenlenmelidir. Ayrıntılı verilerin aktarımında ayrı bir 

ek veya rapor kullanılabilir. 

Dört farklı raporlama çeşidi bulunmaktadır: Yazılı Özetler, Yönetici Özeti 

(Executive Summary), Sözel Sunumlar, Görsel Sunumlar. 
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2.8.3.1. Yazılı Özetler 

Yazılı özetlerde raporun amacını, değerlendirme sorularını, arka planı ve 

amaç ve hedefleri anlatan bir giriş kısmı bulunmalıdır. Değerlendirme; konusu, 

yöntemi, yöntemin sınırları, değerlendirmeyi yapan taraf ve değerlendirme zamanını 

içerecek şekilde tanımlanmalıdır. Raporda, bulgulara dair veriler dikkatli ve 

anlaşılabilir biçimde sunulmalı ve şema ve tablolar kullanılmalıdır. 

Yazılı özetlerde, sonuçlarla performans arasında açık bir bağlantı olmalıdır. 

Önerileri desteklemek için kanıtlar sunulmalıdır. 

Raporlama biçimini belirlemek için gereken süre planlanırken revizyon için 

de süre ayırmak önemlidir. Kurumun dışından bilgili bir kişinin bulguları ve taslak 

raporu gözden geçirmesi de faydalı olabilir. 

2.8.3.2. Yönetici Özeti 

Yönetici özeti kısa olmalıdır (bir ile dört sayfa arası). Ana bulgular ve 

öneriler madde imi şeklinde sunulmalıdır. Daha fazla ayrıntı için rapora veya 

eklerine atıfta bulunulabilir. Yönetici özetinde araştırmanın geçmişi ve amacını 

sunan kısa bir genel açıklama yer almalıdır. Ayrıca; ana soruların, konuların ve 

araştırma yöntemlerinin kısa tanımlarına yer verilmelidir. 

2.8.3.3. Sözel Sunumlar 

Sözel sunumlar tek başına veya yazılı bir raporla beraber kullanılabilir. Sözel 

sunumlarda aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 

 Taraflar kim? 

 Sunumdan akılda neyin kalması gerekiyor? 

 Sunum için ne kadar süre ayrılmıştır? 

 Sunum kaynakları nelerdir? 

 Basılı metin dağıtmaya gerek var mı, varsa neler dağıtılmalı? 



 56

Sunumlar basit, anlaşılır ve taraflara uygun hazırlanmış olmalıdır. Karmaşık 

bir dil ve ayrıntılı veri kullanımının olmaması gerekir.  Mümkün olduğunca taraflarla 

etkileşime geçilmeli ve sorulara hazırlıklı olunmalıdır. 

2.8.3.4. Görsel Sunumlar 

Önemli noktalara ve performans bulgularına dikkat çekmek için görsel 

sunumlar - şemalar, grafikler ve haritalar - kullanılabilir. Görsel sunumlar bir bakışta 

gidilen yönü ve eğilimi gösterebilir. Hedef kitleye veri sunarken farklı tablo ve 

grafiklerden (dilim grafik, akım şeması, sütun grafiği, zaman serileri, dağılım 

diyagramı, çubuk grafiği, doğrusal grafik, histogram vb.) yararlanılabilir.  

Grafikler ve tablolar tanımlamak, sıralamak, sınıflandırmak ve karşılaştırmak 

için kullanılır. Grafikler ve tablolar görsel ilgi yaratabilir, anlatılanların hafızada 

kalmasını sağlayabilir ve resmin tamamının görünmesine yardımcı olur. Grafiklerde 

ve tablolarda verilerin sade ve tutarlı biçimde sunulması ve uyumlu olması 

gerekmektedir. Grafikler ve tablolar hedef kitleyle etkileşimi sağlamalıdır. 

Tablolar etkili biçimde verileri sunmak ve değişime, karşılaştırmalara ve 

ilişkilere ışık tutmak için kullanılır. Grafikler ise mesajı vermek açısından daha 

etkilidir. Kurumsal yapının tanımlanmasında, akışın gösterilmesinde ve sayısal 

verileri görsel bir şekilde sunma konusunda yararlıdırlar. 

Etkili biçimde tasarlanmış tablolar aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır: 

 Sadelik ve tutarlılık, 

 Kısaltmalara yer vermeme, 

 En yakın tam sayıya yuvarlanmış yüzdeler, 

 Toplamlara yer vermesi, 

 Veri kaynağının olması. 

Etkili biçimde tasarlanmış grafiklerin özellikleri ise aşağıdaki şekildedir: 

 Kolay okunabilirlik, 
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 Yoğun şablonların kullanılmaması, 

 Boş alanların etkili kullanımı, 

 Sadelik, 

 Ölçeklerin doğru olması, 

 Mesajın başlıkta aktarılması, 

 Grafikle yeterli verinin sunulması ve mesajın açık olmasının sağlanması, 

 Veri kaynağının bulunması, 

 Ekte destekleyici verilere yer verilmesi.  

Etkili grafikler politika yapıcıların ve karar alıcıların mevcut durumu 

kolaylıkla görmelerine yardımcı olacaktır. Grafikler; bulguların devamlı rapor 

edilmesine yardımcı, bilgilendirici ve kullanışlı görsel destek olarak kullanılmalıdır. 

Bilginin görsel sunumu raporlama sürecinin önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. 

2.8.4. İ&D Sistemi Kötü Performansa İlişkin Veriler Üretirse 

İyi bir performans ölçüm sistemi sadece iyi sonuçları ortaya çıkarmak için 

kurulmamıştır. Bu İ&D sisteminin politik yönünü oluşturur. Kötü performansı 

raporlamak, başarısızlıkla başarısızlığı nasıl ayırt edeceğimizi gösterir. İkisi 

arasındaki fark belirtilmezse, yöneticiler tarafından hem başarının hem de 

başarısızlığın ödüllendirilmesi muhtemel olacaktır.  

İyi bir performans sistemi erken uyarı mekanizması olarak tanımlanabilir. 

Performans raporları kötü sonuçlar hakkında açıklamalara yer vermelidir ve 

problemlerin çözümlenmesi için doğru adımlar atılmasını sağlamalıdır. Raporlarda 

kötü performansa yer verdikleri için çalışanlar cezalandırılmamalı aksine bu tür 

verilerin kullanımı teşvik edilmelidir. 
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2.9. BULGULARI KULLANMA 

Performansı geliştirmek için bulguların kullanımı, sonuç odaklı bir İ&D 

sistemi kurmanın ana amacıdır. Başka bir deyişle İ&D sisteminin ana amacı, 

bilgilerin doğru zamanda kullanıcılara verilmesi ve böylece kamu idarelerini ve daha 

iyi yönetmek için performansa dair geri bildirim sağlanmasıdır. 

2.9.1. Performans Bulgularını Kullanım Amaçları (Hatry, 1999:157-163): 

 Kamuoyunun hesap verebilirlik taleplerine karşılık vermek. 

 Bütçe taleplerinin oluşturulmasına ve gerekçelendirilmesine yardımcı 

olmak. 

 Kaynak tahsis kararlarının alınmasına yardımcı olmak. 

 Performansa ilişkin problemleri ve bunlara yönelik önlemleri tespit 

etmek. 

 Programları geliştirmek için personeli motive etmek. 

 Performansı izlemek. 

 Ayrıntılı program değerlendirmelerine veri sağlamak. 

 Daha etkili hizmet sunumu. 

 Stratejik planlama ve diğer uzun dönemli planlama çalışmalarına destek 

sağlamak. 

 Kamu güvenini sağlamak için kamuoyuyla iletişim kurmak. 

Bütçe taleplerinin oluşturulması ve gerekçelendirilmesi hakkında performans 

bilgileri, bütçe artışlarına veya kesintilerine yol açabilecek şekilde kullanılabilir. 

Projelerin, programların ve politikaların kapsamları performans geri bildirimi 

temelinde genişletilebilir veya daraltılabilir ya da uygulanmasından tamamıyla 

vazgeçilebilir. İdarecilerin, aynı zamanda, personel için iyi performans karşısında 

teşvik (parasal veya ayni) ya da kötü performans karşısında yaptırım (çalışanların 
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veya yöneticilerin performans değerlendirme notlarının düşük olması gibi) uygulama 

seçenekleri de mevcuttur. 

Personeli motive etme konusunda, kamu çalışanlarının sürece dahil edilmeleri 

halinde daha iyi uygulama gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Sistemin tamamındaki 

çalışanlar, bu sayede, süreci daha iyi anlayacak ve kendi eylemleriyle sonuçlar 

arasında bir ilişki kurabileceklerdir. 

Kararları dayandıracak verilerin olmaması, söz konusu kararların keyfi 

alınması sonucunu doğurabilir. Karar alıcılar, her zaman kendi kararlarını almada 

takdir hakkına sahiptir. Ancak; karar alma sürecinin daha iyi işleyebilmesi; 

performansın izlenmesi, ölçümü, değerlendirilmesi ve bulguların karar alma 

süreçlerine dahil edilmesine bağlıdır. Performans bilgisinin talebi halinde daha iyi 

performansın ortaya çıkacaktır. 

2.9.2. Bulguları Kullanmanın Getireceği Ek Faydalar: Geri Bildirim, 

Bilgi ve Öğrenme  

İ&D bulgularının kullanımı kamu idarelerinin öğrenme sürecine katkı 

sağlamaktadır. Öğrenme; deneyim, bilgi, erişim ve anlamlılık gibi unsurlarından 

oluşan sürekli ve dinamik araştırma sürecidir. Sorgulama ve araştırma kültürü 

gerektirir. Sonuç odaklı izleme ve değerlendirme sistemleri öğrenme süreçlerine 

katkıda bulunan bir kapasiteye sahiptir. İzleme ve değerlendirme sistemleri, etkili 

kullanıldıklarında, öğrenme için kurumsallaşmış bir yapı sağlayabilir. 

Performans bilgilerinin kullanımında diğer bir unsur ise bilgi yönetimidir. 

Bilgi yönetiminden kasıt, bulguların sağlanması, öğrenmenin kurumsallaştırılması ve 

izleme ve değerlendirme sistemi tarafından sürekli üretilen bilgilerin 

düzenlenmesidir. 

Birçok kamu idaresi öğrenme, içselleştirme ve performans bulgularının kamu 

idareleri ve birimler arasında paylaşımına direnç gösteriyor olabilir. Bu direncin bir 

takım kurumsal, davranışsal ve politik nedenleri mevcuttur. İyi bir İ&D sistemi 

öğrenmenin önündeki bu engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. İzleme 

ve değerlendirme sistemleri, sürekli geri bildirim ve veri akışı vasıtasıyla karar 

alıcıların daha etkili yönetim sergilemelerine yardımcı olabilir. İ&D sistemleri 
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kullanılarak kurumsal kültürlerde dönüşüm gerçekleştirilebilir. İ&D sistemleri, aynı 

zamanda, eğilimleri, başarıları ve sorunları tanımlamak suretiyle öğrenmeyi teşvik 

eder. Verilerin daha önceden bilinmeyen veya tam olarak anlaşılamayan alanlara ışık 

tutmasıyla sorunlar aşılabilir.  

Personel değişiminden kaynaklanan kurumsal hafızanın oluşamaması sorunu 

da İ&D sistemleri aracılığıyla veri kayıt altına alınmasıyla asgariye indirilebilir. Son 

olarak; sürekli geri bildirim değişimin daha kolay yönetilmesini sağlayacaktır. 

2.9.3. Bilgi Paylaşma Stratejileri 

Bilginin dağıtımı ve paylaşılması için iyi bir iletişim stratejisi belirlemek 

gerekir. Bilgiler tüm iç ve dış paydaşlarla ve ilgili taraflarla paylaşılmalıdır.  

Kamu idareleri, iç ve dış paydaşlarla bilgi paylaşımı için çok farklı yöntemler 

kullanabilir. Bu stratejiler performans bilgisinin paylaşımında kullanılabilecek farklı 

kitle iletişim araçlarını içermektedir 

Bilgi paylaşma stratejileri şunlardır: 

 Medya 

 Bilgi edinme kanunu aracılığıyla bilgi paylaşımı 

 E-Devletin tesis edilmesi 

 Bilginin iç ve dış web sayfalarına konulması  

 Yıllık faaliyet raporlarının yayımlanması 

 Sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşim 

 Parlamento denetiminin güçlendirilmesi 

2.10. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİ SÜREKLİ KILMA 

İ&D uzun dönemli bir çaba olarak görülmektedir. Bu kapsamda bir proje, 

program veya politikanın kısa dönemli veya uygulama esnasında izlenmesi ve 

değerlendirilmesinden farklıdır. Bir kamu idaresinde böyle bir sistemi sürekli kılmak 
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için İ&D sistemlerinin uzun dönemli bir süreç olduğunu ve faydalarının uzun 

dönemde çıktığını unutmamak gerekir. 

İ&D sistemini sürekli kılmak için çeşitli unsurların varlığına bağlıdır. Bu 

unsuları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

2.10.1. Talep  

İ&D sistemine ihtiyaç olmaması veya bu ihtiyacın düzensiz olması, sonuç 

odaklı İ&D sistemleri kullanılmaması ve sürdürülmemesi anlamına gelir. Mevzuat, 

düzenleme ve uluslararası kalkınma şartları (Avrupa Birliği-AB üyeliği gibi) gibi 

zorlayıcı nedenler talebin oluşmasına sağlamakta ve sonuçları takip edebilen, 

izleyebilen ve ölçebilen İ&D sisteminin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 

2.10.2. Açık Roller ve Sorumluluklar 

Performans bilgisini toplamak, analiz etmek ve raporlamaktan sorumlu kişiler 

ve kurumlar açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu kapsamda rehberliğe ihtiyaç 

duyulabilir. Örneğin Maliye Bakanlığının verilerin toplanması ve raporlanması ile 

ilgili olarak bakanlıklar için yönergeler hazırlaması gibi. 

Ayrıca, yerel düzeyde (taşra ve yerel yönetimler dahil) devamlı surette veri 

toplama ve analiz yapmaya uygun bir sistemin oluşturulması gereklidir. Örneğin 

sağlık veya eğitim sektöründe ulusal hedefleri gerçekleştirmek için kırsal ve yerel 

düzeyde çalışmalar yapıldığı düşünülürse buralarda da bir İ&D sistemi oluşturulması 

önem arz etmektedir. Söz konusu düzeylerde yapılan veri analizi ve raporlama daha 

sonra ulusal veri tabanını besleyecek ve istenen sonuçlar doğrultusunda kaydedilen 

ilerlemenin belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

2.10.3. Güvenilir Bilgi 

İ&D sistemi hem iyi hem de kötü performansı ortaya çıkaran bilgileri 

üretmek zorundadır. Bilgi üretiminin aynı zamanda politik faktörlerden korunması 

gerekir. Kötü sonuçlar bilgiyi ileten kişi için problem yaratacaksa, korku sisteme 

nüfuz edecek ve böylece üretilen bilginin güvenirliğine gölge düşecektir.  
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İ&D sistemi tarafından üretilen bilgiler tüm paydaşlar ulaşabilmeli ve sistem 

doğrulamaya açık olmalıdır. Performans verilerinin dışa açık olmaması halinde 

sistemde hatalar ortaya çıkacaktır. Sistem üzerinde Sayıştay, parlamento veya bir 

grup akademisyen tarafından düzenli olarak yürütülecek bağımsız bir gözden 

geçirmeler ve kontroller yapılmalıdır. Bu sayede sistemin ürettiği verilerin tutarlı ve 

inanılır olması ve veriyi kullanabilecek idarecilerin sisteme güvenmesi sağlanacaktır.  

2.10.4. Hesap Verebilirlik 

Hiçbir kamu idaresi paydaşlara karşı hesap verebilirlikten muaf tutulamaz. 

Sivil toplum örgütleri ve kuruluşları saydamlığın ve hesap verebilirliğin teşvik 

edilmesine katkı sağlayabilirler. Ayrıca verilerin toplanması ve raporlanması 

konusunda idarelerin yeterli kapasitesinin olmadığı durumlarda veri toplama sürecine 

yardımcı olabilirler. Aynı zamanda medya, özel sektör ve parlamento, bilgilerin 

zamanında üretilmesi, tutarlı, kullanıma hazır olması ve performans ile ilgili olması 

için baskı unsuru oluşturabilirler. Başarısızlığın ödüllendirilmemesi gerekir. Hesap 

verebilirlik problemlerin farkında olmayı ve problemleri ele almayı gerektirir. 

2.10.5. Kapasite (Yeterlik) 

Veri toplama ve analiz konusunda teknik, mali, beşeri ve idari kapasitenin 

olması, sistemin sürdürülebilirliği açısından gerekli olan bir bileşenlerdir. Veri 

toplama ve erişim sistemleri her zaman güncel olmak zorundadır. Ayrıca kurumsal 

deneyim ve hafıza bu sistemlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğine yardımcı olacaktır. 

2.10.6. Ödüller (Teşvikler) 

Performans bilgilerinin kullanımı teşvik edilmelidir. Bunun için ödüllere 

ihtiyaç duyulur. Bu, başarının ödüllendirilmesi, kötü performansı ortaya çıkaranların 

cezalandırılmaması ve kurumsal öğrenmeye değer verilmesi anlamına gelir. 

Yozlaşmış ve etkili olmayan sistemler kalite bilgiyi üretmekten yoksundur.  

2.10.7. Sürekli İyileştirme ve Geliştirme 

Sürekli geliştirme ve iyileştirme, İ&D sistemlerinin sürdürülebilirliği için 

önem taşımaktadır. Bu kapsamda İ&D sistemleri iç ve dış değerlendiriciler 

vasıtasıyla değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Performans ölçüm sistemleri 
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değerlendirilirken hem ölçme sisteminin teknik niteliğine, hem de paydaşlara ve 

kamuoyuna karşı hesap verebilirliği sağlamada performans bilgilerinin ne oranda 

kullanıldığına odaklanılmalıdır. Değerlendiriciler, aynı zamanda, İ&D sistemlerinin 

sonuçlarını doğrulayabilir ve teyit edebilirler. 

İzleme ve değerlendirme sisteminin sürdürülebilirliğini sağlama konusunda 

birçok problem vardır. Bunlar:  

 Eğitim ihtiyacı, 

 Sistemin maliyeti olması ve fizibilitesinin olmayışı, 

 Yasal değişiklikler, 

 Devlet kurumlarının önceliklerindeki değişiklikler, 

 Göstergelerin istikrarını sağlayamama,  

 Rol ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanmaması, 

 Yöneticilerin korku ve dirençleri, 

 Katılımın sağlanamaması, 

 Sonuçların bir araya getirilmesi sürecinde ortaya çıkan problemler, 

 Parlamentonun sürece yeterince destek vermemesi, 

 Politika ve 

 Beşeri kaynak ihtiyacıdır. 

İzleme ve değerlendirme sistemlerini uygulanabilirliği ve sürdürülebilir 

konusunda en önemli sorunlardan birisi de insan kaynakları alanındadır: 

 Yeni bir bilgi sistemi kuracak ve idame ettirecek yetenekli personelin 

istihdam edilmesi ve elde tutulması sorunu akla gelmektedir.  

 Böyle yeni bir alanda çalışma işi personel adına bir risk oluşturur.  

 İşe alınan ilk grup değişimin bir parçası olduklarının farkında olmalıdır.  
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 Yeni yöntemlerin, teknolojilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır ve bu 

gelişmelerin personelle paylaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda personele geniş 

çaplı eğitimler verilmesi gerekir. Ayrıca; personel yapısında yaşanan dönüşümler 

dikkate alındığında, yeni personelin verimli hale gelmesini sağlamak için hızlı ve 

yeterli eğitimler verilmelidir.  
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3. ÜLKELERİN İZLEME DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNE 

BAKIŞ 

1980’li yıllardan itibaren pek çok ülkede, kamu hizmetlerinin kalitesinin 

artırılması, karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi, hesap verebilirliğin ve mali 

saydamlığın sağlanması gibi amaçlarla kamu sektörünün performansını esas alan 

yeni bir yönetim anlayışı geliştirilmiştir. Söz konusu amaçlarla hükümetler kamu 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına odaklanmış, girdilere ilişkin 

bilgilerden ziyade üretilen mal ve hizmetler ile ulaşılmak istenen sonuçlara ilişkin 

bilgilere daha fazla ihtiyaç duymuşlardır.12 Karar alma ve politika yapma sürecinde 

bu tarz bilgilerin kullanılması, ülkelerin kendi içsel dinamiklerini de dikkate alarak 

bir performans İ&D sistemi kurmalarına neden olmuştur.  

1980’li yılların sonunda Yeni Zelanda ve Avustralya, 1990’lı yıllarda 

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İngiltere, Amerika Birleşik 

Devletleri ve 2000’li yılların başlarında ise Avusturya, Almanya ve İsviçre 

performans esaslı yönetim, bütçeleme ve raporlamaya yönelik çeşitli uygulamalara 

başlamışlardır (OECD, 2004:4). Avustralya, Kanada, Hollanda, İsveç ve Amerika 

Birleşik Devletleri OECD ülkeleri arasında değerlendirme kültürü anlamında en üst 

sırada yer almaktadır (Kusek ve Rist. 2004:27). 

OECD ülkeleri çeşitli derecelerdeki iç ve dış baskılar neticesinde 

değerlendirme kültürlerini oluşturup, izleme ve değerlendirme sistemlerini 

kurmuştur. Örneğin; Fransa, Almanya ve Hollanda güçlü iç ve dış (özellikle AB 

süreciyle alakalı) baskılar neticesinde bu kültürü oluşturmuşken; Avustralya, 

Kanada, Kore Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler daha ziyade 

kuvvetli iç baskılarla harekete geçmiştir. 

Burada ilginç olan husus öncü OECD ülkelerinin, değerlendirme kültürünü 

benimseme sürecinde en çok güçlü iç baskılardan etkilenmiş olmalarıdır. Bu öncü 

ülkeler, aynı zamanda, değerlendirme kültürünün diğer ülkelere de yayılmasına ön 

ayak olmuştur. Buna karşılık, söz konusu kültürü daha sonra benimseyen ülkelerin 

çoğu (örneğin; İtalya, İrlanda ve İspanya) öncelikle güçlü dış baskılar sebebiyle 

                                                 

12http://www.bumko.gov.tr/PEB/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2E
FEB1CB3C09991A6FD 
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değerlendirme konularını ele almaya başlamıştır. Bu ikinci gruptaki ülkeler, ayrıca, 

öncü ülkelerin değerlendirme kültüründen ve de etkileşimde oldukları uluslararası 

kuruluşlarda köklenen değerlendirme anlayışından yoğun biçimde etkilenmiştir 

(Kusek ve Rist. 2004:28). 

Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde devletin tamamını 

kapsayan değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada iyi uygulama 

örnekleri çerçevesinde Avustralya ve Kanada’nın İ&D sistemleri incelenecektir. 

3.1. AVUSTRALYA  

3.1.1. Genel Çerçeve 

Avustralya devletin tüm kurumlarını kapsayan bir model uygulamaktadır. 

Avustralya, izleme ve değerlendirme sistemi geliştirme konusunda 1987 

yılında çalışmalara başlamıştır. Bu anlamda öncü ülkelerden birisidir. Avustralya'nın 

kendine özgü özellikleri, sağlam bir değerlendirme kültürü ve yapısının 

oluşturulmasına zemin hazırlamıştır: 

 Kamu sektöründe güçlü beşeri, kurumsal ve yönetsel kapasite  

 Kaliteli kamu hizmetleri  

 Gelişmiş mali, bütçe ve muhasebe sistemleri 

 Hesap verebilirlik ve şeffaflık geleneği 

 Güvenilir ve meşru politik liderler. 

Avustralya’da yaşanan bütçe kısıtları paranın karşılığını (value for money)13 

daha iyi almak için devleti İ&D konusunda arayışlara sevk etmiştir. Ayrıca 

Avustralya’da Maliye Bakanlığı ve Sayıştay sonuç odaklı bir İ&D sisteminin 

kurulmasında öncülük etmiş kurumlardır. 

                                                 

13 Value for Money (VfM) bir kurumun mevcut kaynaklarıyla satın aldığı mal ve hizmetlerden 
maksimum yararı elde edip etmediğini değerlendirmek için kullanılan bir terimdir, 
http://www3.imperial.ac.uk/secretariat/policiesandpublications/valueformoney. 
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Yukarıda da değinildiği üzere Avustralya’da devletin tüm kurumlarını 

kapsayan bir model uygulanmaktadır. Bu tarz bir stratejinin amacı tüm bakanlıkları 

sürece dahil etmektir. Karar alma süreçlerinde değerlendirme bilgisinin kullanımına 

önem veren bu yaklaşım,  Bakanlar Kurulu ve bakanlar tarafından desteklenmiştir. 

Günümüzde İ&D kamu idarelerinin kendilerine bırakılmış durumdadır.  

Başka bir deyişle performans yönetimi genel olarak bakanlıkların, kurumların ve 

uygulama birimlerinin sorumluluğundadır. İ&D şartları önemli oranda gevşetilmiştir 

ve birimler İ&D’yi kendi öncelikleri temelinde yürütmektedir. Genel yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri ve uygulama birimlerinin, ayrıntılı ve açıkça ifade 

edilmiş sonuç ve çıktı bilgileri ile faaliyetlerin kalitesi, miktarı, maliyeti ve 

etkinliğine ilişkin performans göstergeleri belirlemeleri gerekir. Söz konusu birimler 

performans bilgilerini bütçe belgelerinde raporlamakla ve uygun olduğu hallerde 

değerlendirme bulgularını da raporlamakla yükümlüdür. Bununla beraber, bazı 

değerlendirmeler Bakanlar Kurulu talimatlarıyla yürütülmektedir. Büyük kamu 

idareleri, resmi değerlendirmeleri görevlendirme yoluyla yaptırmaktadır (Kusek ve 

Rist, 2004:29). 

3.1.2. İ&D Sisteminin Ana Bileşenleri (Mackay, 2007: 37-39) 

Avustralya’da değerlendirme konusunda resmi bir strateji oluşturmuştur ve 

bu strateji 1987-1991 yılları arasında geliştirilmiştir. Stratejinin üç ana hedefi 

bulunmaktadır: 

 Yöneticileri programların performansını artırmak için değerlendirme 

kullanımına teşvik etmek. 

 Karar alma ve önceliklendirme konusunda Kabineye destek sağlamak 

(özellikle yıllık bütçe sürecinde). 

 Hesap verebilirliği güçlendirmek14. 

                                                 

14 Hesap verebilirlik geleneksel anlamda kamu idarelerinin parlamentoya karşı hesap verebilirliği 
olarak görülmektedir. Ancak Avustralya örneğinde hesap verebilirlik aynı zamanda Maliye 
Bakanlığına karşı hesap verebilirliği de kapsamaktadır. 
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Stratejinin merkezinde değerlendirme planlaması vardır. Değerlendirme 

planlaması, Portföy Değerlendirme Planı-PDP  (Portfolio Evaluation Plan-PEP) ile 

başlar. Bu planlar her yıl Maliye Bakanına sunulmak zorundadır.  PDP’ler üç yıllık 

bir dönemi kapsar ve hangi program ve alt programların, ne açıdan ve ne zaman 

değerlendirileceğini gösterir. Her program her üç ya da beş yılda bir değerlendirilir. 

PDP’ler ana değerlendirmeler olarak bilinmektedir. Bu planlar ile ilgili ana konu, 

değerlendirilecek programların seçimi ve değerlendirme sırasında yöneltilecek 

soruların seçimidir. Bahsedilen konular Maliye Bakanlığı ile kamu idareleri 

arasındaki görüşmeler esnasında karara bağlanır. Kamu idareleri, sadece plan 

yapmakla yükümlü değil, aynı zamanda bu planların uygulanması ile de 

yükümlüdürler. Her bir kamu idaresinde ister küçük ister büyük olsun bir 

değerlendirme birimi bulunmaktadır. Birçok değerlendirme, firmalara ve danışmalara 

yaptırılmaktadır. Maliye Bakanlığı da mümkün olduğunca kendisi değerlendirme 

yapmaktadır.  

Avustralya İ&D sistemi, değerlendirmenin geniş çaplı bir tanımını yapmıştır. 

Değerlendirme disiplinli bir araştırma biçimi olarak tanımlanmıştır. 

Değerlendirmeler, hızlı değerlendirmeler, resmi politika gözden geçirmeler, Sayıştay 

tarafından yapılan performans denetimlerinden oluşmaktadır. Bu değerlendirme 

türlerinin maliyeti Maliye Bakanlığı tarafından analiz edilmiştir (1993 fiyatlarıyla 

43.000 $-430.000 $ arasında değişmektedir.). 

Değerlendirme stratejisi, 1991 yılında performans denetimi açısından 

güçlendirilmiştir. Kamu idareleri değerlendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine 

getirme derecesine göre sınıflandırılmıştır. Sayıştay raporları, bazı kamu idarelerini 

eleştirmiştir. Eleştirilerin odak noktası, değerlendirme konusunda zayıf programların 

seçimi ve programların etkiliğine yeteri kadar önem verilmemesidir.  Buna karşılık 

olarak Maliye Bakanlığı özel bir değerlendirme birimi kurmuştur. Bu birim, 

tavsiyelerde bulunmak, destek sağlamak, eğitim vermek, diğer kamu idarelerini süreç 

konusunda teşvik etmekten sorumludur. Ayrıca,  kamu idarelerinin değerlendirme 

planlamalarını ve gerçekleştirdiği değerlendirmeleri izlemektedir. Maliye Bakanı, 

izleme bulgularını değerlendirme faaliyetlerini geliştirmek için kamu idarelerine 

baskı unsuru olarak kullanmaktadır.  
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Avustralya’nın İ&D sistemi değerlendirmeye büyük önem vermektedir. 

Çünkü değerlendirme, kamusal programların etkinliği ve etkililiği ile ilgili gerekli, 

ayrıntılı ve güvenilir bilgiyi sağlar. Performans bilgisi de önemlidir, ancak bu bilgi 

kamu idarelerini yönetmek için kullanılan bir araç olarak görülmektedir. 1990’ların 

ortalarında, Maliye Bakanlığı bu verilerin kalitesinden şüpheye düşmüş ve kamu 

idarelerinin parlamentoya sundukları yıllık raporları ve bütçe belgelerini incelemekle 

görevlendirilmiştir. Bu raporlardaki eksiklikler, 1995 yılında Maliye Bakanlığı’nın, 

her bir kamu idaresine program amaçlarını ve performans bilgilerini detaylı bir 

şekilde incelemesi için bir dizi direktifler vermesine neden olmuştur. Bu incelemeler 

Maliye Bakanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Geliştirmeye yönelik önerilerin 

uygulanması ihtiyacı doğmuştur. 

3.1.3. Avustralya’da Performans Esaslı Bütçeleme (Mackay, 2007: 39-41) 

İ&D sisteminin asıl amacı bütçe ile ilgili olarak Kabinenin karar almasına 

yardımcı olmaktır. Avustralya’da Maliye Bakanlığının bütçe sürecini etkileyen bir 

rolü olmuştur. Bakanlıklar tarafından hazırlanan bütçe tekliflerinin hepsinin politik 

analizini yapar. Bakanlıkların bütçe teklifleri Kabine bakanlarına gönderilirken 

beraberinde bu analizler de gönderilir. Çünkü bu analizler onların bütçe sürecinde 

karar vermelerini sağlar. Maliye Bakanlığı bu yüzden harcamacı kuruşların bütçe ile 

ilgili görüşlerine bağımsız politik analizler yaparak karşılık veren bir kamu 

idaresidir.  Maliye bakanlığı aynı zamanda var olan kamu programlarının 

değiştirilmesi veya tamamen uygulamadan kaldırılmasına ilişkin “tasarruf tedbirleri” 

hazırlar.  

Bütçe süreci fikirlerin buluştuğu bir piyasa gibidir. Bir tarafta kaynağa 

ihtiyacı olan taraf, diğer tarafta bu kaynağı sağlayan taraf bulunmaktadır. Birbirlerine 

rakip tarafların buluştuğu böyle bir ortamda,  programların performansı ile ilgili 

mevcut bulguların değerlendirilmesi, bütçe kararları için güvenilir bir temel 

sağlamaktadır. Değerlendirme, ona güvenenler için rekabetçi bir fırsat yaratır. Bu 

yüzden, Maliye Bakanlığı Bütçe Birimi, bakanlıkların değerlendirme planlaması 

yapmalarını ve ana değerlendirmeleri gerçekleştirmelerini istemiştir. Bu, ayrıca, 

Maliye Bakanlığı bütçe çalışanlarının, program hedefleri ile ilgili bilgilerini ve 

politika analiz çalışmalarında değerlendirmeleri kullanabilme kapasitelerini 

artırmıştır.  
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Maliye Bakanlığı, yapılan bu reformlardan önce, bakanlıkların harcamalarını 

çok sıkı bir şekilde incelemeye tabi tutardı. Harcamalara odaklanan bu geleneksel 

yaklaşım, Maliye Bakanlığınca sonuçlara görece daha az önem verildiğini 

göstermekteydi. Hatta güçlü bir Maliye Bakanlığı olmanın şartı, reformların önüne 

engel koyması olarak görülüyordu. Değerlendirmenin gözetiminden sorumlu olan 

Maliye Bakanlığının kendi birimleri üzerinde de büyük bir etkisi vardı. Maliye 

Bakanlığı içinde ihtiyaç duyulan kültürel değişimi gerçekleştirmek, yıllarca süren bir 

süreç olmuştur ve personelin devrini gerektirmiştir. Maliye Bakanlığının harcamaya 

dayalı konulardan çok paranın karşılığına odaklanması,  onun zamanla kabineye 

verdiği politika tavsiyelerinin kalitesini artırmıştır.  

Maliye Bakanlığı, değerlendirmenin, bakanlıkların yeni politika önerilerini ve 

Maliye Bakanlığının tasarruf tedbirleri üzerindeki etkisini öğrenmek için anketler 

düzenlemiştir. Buna göre, 1994-95 dönemine kadar yeni politika önerilerinin 

yaklaşık % 77’lik kısmına ilişkin kararların değerlendirme bulgularından etkilendiği 

sonucuna varılmıştır.  Sonuçlar ayrıca tasarruf tedbirine ilişkin kararların % 65’lik 

kısmının da değerlendirme bulgularından etkilendiğini göstermiştir. 

Değerlendirme bulguları, aynı zamanda kabine kararlarını da etkilemiştir. 

Maliye Bakanlığı çalışanlarınca 1993–94 ve 1994–95 dönemine değerlendirmenin 

kabine kararlarını ne derece etkilediği araştırılmıştır. Sonuçlar 1994–95 döneminde 

değerlendirmenin önemli ölçüde kabine kararlarını etkilediğini, ancak 1993-94 

döneminde küçük bir kısmını etkilediği gözlenmiştir. Bu farkın nedeni,  1994–95 

bütçe döneminde işgücü piyasasına ilişkin politikalar ile endüstriyel ve yerel 

politikalarda önemli ölçüde revizyona gidilmesidir. Bu revizyonlar, politika gözden 

geçirmelerine rehberlik etmek amacıyla özel olarak yürütülen pek çok 

değerlendirmeden etkilenmiştir. 
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3.1.4. Avustralya İ&D Sisteminin Güçlü Yanları ve Zayıf Yanları 

Tablo 2. Avustralya İ&D Sisteminin Güçlü Yanları ve Zayıf Yanları 

Güçlü yanlar Zayıf yanlar 

- Değerlendirme bilgileri bütçe 
analizlerinde ve kabinenin bütçeye 
ilişkin kararlar vermesinde sıklıkla 
kullanılmaktadır.  

- Değerlendirmenin kalitesinde istenen 
düzeyde olmaması 

- Değerlendirme bilgileri kamu 
idarelerine büyük faydalar sağlar 

- Düzenli performans ölçümüne yeteri 
kadar önem verilmemesi 

- İleri değerlendirme tekniklerine ilişkin 
yeterli eğitim sağlanamaması - Değerlendirme Maliye Bakanlığı ile 

diğer bakanlıklar ve kamu idareleri 
arasında işbirliğini geliştirir.  

- İdari sıkıntılar yaşanması 

Kaynak: Mackay,(2004), Two Generations of Performance Evaluation and Management Systems in 
Australia, s. 14-15, Washington DC: World Bank. 

Güçlü yanlar 

Avustralya’da program değerlendirmesinin diğer ülkelerden daha kapsamlı ve 

sistematik olduğunu gözlemlenmiştir (Kim vd., 2006: 55). Avustralya İ&D 

sisteminin önemli özelliklerinden birisi bütçe sürecinde değerlendirme bulgularının 

kullanımıdır. Bu hem kaliteli politika önerilerinin yapılmasında hem de kabinenin 

bütçeye yönelik kararlar almasında önem taşır. 

Avustralya Sayıştay Başkanı, federal düzeyde değerlendirmenin başarısının 

bütçe sürecine tam olarak entegre edilmesinden kaynaklandığını ifade etmiştir. 

Kaynak kullanımı ile ilgili bir yükümlülüğün olduğu yerde mutlaka değerlendirmeye 

ihtiyaç vardır (Mackay, 2007:41).  

İ&D sisteminin bir güçlü yanı da kamu idareleri tarafından yüksek düzeyde 

bilgi kullanımını sağlamasıdır. 1997 yılında Avustralya Sayıştayı tarafından 

(Australian National Audit Office-ANAO) tarafından gerçekleştirilen performans 

denetimleri, kamu idarelerinin en çok operasyonel etkinliklerini geliştirmek için 
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değerlendirme bulgularını kullandıklarını göstermiştir. İkinci sırada ise kendi kaynak 

dağıtım kararlarını verirken ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için kullanıldığı 

gözlenmiştir.  

Maliye Bakanlığı ile diğer bakanlıkların işbirliği içinde çalışması 

Avustralya’daki İ&D sisteminin diğer bir güçlü yanını oluşturur. Değerlendirme 

sorumluluğu büyük ölçüde bakanlıklara devredilmiştir. Ancak bazı kamu idarelerinin 

planlama ve değerlendirmeye ilişkin yeterli kapasiteleri bulunmadığı durumlarda, 

Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışılması ihtiyacı doğmuştur. Böylece Maliye 

Bakanlığı ile kamu idareleri arasındaki işbirliği bu anlamda güçlenmiştir.  

Avustralya yaklaşımı aynı zamanda, bakanlıkların kendi programları ile ilgili 

bilgi birikimine sahip olmalarını ve onları anlamalarını sağlamıştır. Başka bir deyişle 

bu yaklaşım değerlendirmenin ve değerlendirme bulgularının sahiplenilmesini 

sağlamıştır. 

Zayıf yanlar 

Avustralya İ&D sisteminin bir dezavantajı değerlendirme kalitesinin istenen 

düzeyde olmamasıdır. Değerlendirme raporlarının, Avustralya Sayıştayınca analizi 

sonucunda, bu raporlarda bir kısmında yöntemsel sıkıntıların mevcut olduğu tespit 

edilmiştir. Bunun bir nedeni, değerlendirilmesi gereken pek çok program alanı 

olması buna karşılık yüksek kalitede değerlendirmelerin yapılması için yeterli 

becerinin ve kapasitenin olmayışıdır.  Maliye Bakanlığı değerlendirme yöntemleri ile 

ilgili temel eğitimleri vermiş ve program değerlendirmeleri ve fayda-maliyet 

analizleri konusunda el kitapçıkları yayımlamıştır. Ancak bakanlıkların bir kısmı 

gelişmiş değerlendirme teknikleri ile eğitim verilmemesinden şikayetçi olmuşlardır.  

Diğer bir dezavantaj ise performans bilgilerinin düzenli olarak toplanması ve 

kullanılması ile ilgilidir. Maliye Bakanlığı kamu idarelerine, anlamlı program 

hedefleri ve performans göstergeleri belirlenmesi ile ilgili tavsiyelerde bulunmuştur. 

Ancak bu tavsiyeler 1993’e kadar eyleme dönüştürülmemiştir. 1993’te 

değerlendirme stratejisi yürürlüğe konulmuştur. Maliye Bakanlığı bakanlıkların yıllık 

raporlarının ve bütçe belgelerinin kalitesini etraflıca incelemiş ve bu incelemeden 

sonra, Maliye Bakanlığı bütün kamu idarelerinin program hedefleri ve performans 

göstergelerinin detaylı bir şekilde incelenmesini zorunlu kılmıştır. Tanımlanan 



 73

problemlerin çözmek için bir ayrıca bir eylem planı uygulanması ihtiyacı doğmuştur. 

Bu deneyim, bütün İ&D sistemlerinin devamlı olarak gözden geçirilmesi ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması gerekliliği ortaya çıkarmıştır.  

Bazı kamu idarelerinin üst yöneticilerince PDP’ler hazırlamak ve 

raporlamanın gereksinimlerini karşılamak son derece külfetli bir iş olarak görülmekte 

idi. Bazı kamu idareleri çok karmaşık bir iç süreç oluşturmuşlar ve yüzlerce sayfalık 

PDP’ler hazırlamışlardır. Ancak Maliye Bakanlığı rehberleri bu kadar karmaşık 

süreçleri zorunlu kılmamış ve daha küçük kapsamda PDP’ler hazırlanmasını tavsiye 

etmiştir.15 

3.1.5. Uygulama: Australia-Nusa Tenggara Assistance for Regional 

Autonomy (ANTARA) Programı16 

Avustralya devleti,  gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltmak üzere, 

kaynağı Federal Hükümet tarafından karşılanmakta olan yardım programları 

düzenlemektedir. Bu programlar Australian Agency for International Development 

(AusAID) tarafından yönetilmekte ve programlara ilişkin raporlama doğrudan 

Avustralya Dışişleri Bakanlığı’na yapılmaktadır.17  

Yardım programlarının konusu olan ülkelerden birisi de Endonezya’dır. 

AusAID, Endonezya’nın doğusunda yer alan Nusa Tenggara bölgesinde, Mart 

2006’da başlayan ve Şubat 2011 yılında bitecek olan beş yıllık bir parasal yardım 

programı (ANTARA) düzenlemektedir. Program amacı bölgedeki sosyoekonomik 

gelişimi sağlamak ve yönetimi geliştirmektir. Program kapsamında tıbbi destek, 

                                                 

15 1996 yılında muhafazakar partinin seçilmesi kamuda önemli oranda küçülmeye ve Maliye 
Bakanlığı’nın özellikle bütçe sürecinde politika danışmanlığı rolünün ve kontrol yetkisinin önemli 
ölçüde zayıflamasına neden olmuştur. Aynı zamanda bakanlık yöneticilerine tıpkı özel sektörde 
olduğu gibi büyük ölçüde imtiyaz verilmiştir. Bakanlıkların hala performanslarını Parlamentoya 
raporlamaları gerekmekteydi. Ancak, Maliye Bakanlığı artık İ&D için kontrol ve kalite standartları 
uygulayamayacaktı. Bu değişikliklerin bir parçası olarak, uzun dönemli değerlendirme stratejileri de 
uygulamadan kaldırılmıştır. Avustralya Sayıştayı, reformları, değerlendirme üzerinden kontrolün 
kaldırılması olarak yorumlamıştır. Sayıştay denetçileri, pek çok bakanlığın parlamentoya verdiği 
düşük kalitedeki performans bilgileri üzerine odaklanmaya başlamışlardır. Maliye Bakanlığı hala 
bakanlıkların bütçeleri ile ilgili öneriler vermesine rağmen, artık, yaptıkları önerilere temel 
oluşturacak sistematik ve güvenilir izleme verilerinden ve değerlendirme bulgularından yoksun 
kalmışlardır. 
16 CARDNO, Case Study: Result-Based Monitoring and Evaluation, 
http://www.acil.com.au/documents/AidEffect_Link2.pdf, sf. 1. 
17 Australian Agency for International Development (AUSAID), AusAID in Indonesia, 
http://www.indo.ausaid.gov.au/aboutausaid.html. 
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eğitime erişim, gelişmiş tarım teknikleri, kırsal mali hizmetler, turizm eğitimi, kamu 

mali yönetimi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve yerel yönetimlerde kapasite 

inşası ve geliştirme gibi faaliyetler yürütülmektedir. Böylesine çeşitli faaliyetleri 

bünyesinde barındıran bir programın İ&D sürecinde bazı zorluklarla karşılaşılması 

da muhtemeldir.  

ANTARA İ&D sistemi program yapısına bağlı olarak yürütülmektedir. 

Sistem kurulurken, Dünya Bankasının sonuç odaklı İ&D sistemi geliştirmek için 

yaptığı çalışmalardan yararlanılmıştır. Sistemin en önemli özelliği uygulama ve 

sonuç aşamalarını birbirinden ayırmasıdır. Uygulama girdi, faaliyet ve çıktılara ile 

bunlara ilişkin raporlamaya odaklanırken, sonuç aşaması programın ana sonuçlarına 

ve etkilerine odaklanmaktadır.  

Şekil 8. ANTARA İ&D Sistemi 

Kaynak: CARDNO, Case Study: Result-Based Monitoring and Evaluation, 
http://www.acil.com.au/documents/AidEffect_Link2.pdf, sf. 1. 
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ANTARA İ&D sistemi üç farklı soruyu cevaplamamızı sağlar: 

 Ne yaptık, şu an ne yapıyoruz, dediklerimizi gerçekleştirdik mi ?(izleme 

ve uygulama) 

 Gerçekleştirdiysek neden? Gerçekleştiremediysek neden? 

(değerlendirme) 

 Nasıl daha iyi yapabiliriz? (sürekli geliştirme ve iyileştirme) 

ANTARA programı, üç aşamalı bir performans değerlendirme sistemine 

sahiptir. İlk aşama amaç/sonuçları ölçmeye, ikinci aşama çıktıları ölçmeye, üçüncü 

aşama ise yönetime ilişkindir. 

Tablo 3. Performans Şablonu 1: Amaçlar/Sonuçlar 

Amaç/Sonuç Göstergeler Referans Değer Hedef 

Çözümlemeye ve 
ulaşmaya 
çalıştığımız şey 
nedir? 

Ne tür kanıtlara 
ihtiyaç 
duymaktayız? 
(yüzde, sayı, 
davranış 
değişikliği) 

Şu anki durum 
nedir? 

Hedefimiz nedir? 

Sonuç 1…. Gösterge 1… Ekim 2010: % x 
Ekim 2012: % y 
olacaktır. 

Kaynak: CARDNO, Case Study: Result-Based Monitoring and Evaluation, 
http://www.acil.com.au/documents/AidEffect_Link2.pdf, sf. 2. 

Tablo 3, amaç/sonuçları ölçmeye yönelik olarak oluşturulmuştur ve Dünya 

Bankası’nın sonuç odaklı modelinden türetilmiştir. Amaç/sonuçların hem niteliksel 

hem de niceliksel boyutunu görmemizi sağlar. Şekil 8’deki gösterimde çizginin 

üstünde kalan alanı temsil eder.  
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Tablo 4. Performans Şablonu 2: Çıktılar 
Hedef

Çıktı Gösterge 2009 2010 2011 Veri kaynağı 

1. Eğitmen ve 
danışmanların 
kapasitesinin 
artırılması 

Düzenlenen 
çalıştay sayısı 

2 2 2 Altı aylık raporlar 

1.1. 60 adet 
eğitimci ve 
danışman (gerekli 
vasıflara sahip) 

Belirlenen şartları 
taşıyan eğitmen ve 
danışman sayısı 

20 20 20 Nesnel gözlemler 

Kaynak: CARDNO, Case Study: Result-Based Monitoring and Evaluation, 
http://www.acil.com.au/documents/AidEffect_Link2.pdf, sf. 2. 

Tablo 4, Şekil 8’deki çizginin altında kalan kısmı temsil eder. Güçlü bir 

niceliksel ölçüm noktasıdır. Faaliyetlerden elde ettiğimiz ürün ve hizmetleri açık ve 

öz şekilde görmemizi sağlar. 

Tablo 5. Performans Şablonu 3: Yönetim 

Ana Performans Alanları Göstergeler (Üretilen Çıktılar) 

Faaliyet tasarım belgeleri  Planlama yönetimi: Ana paydaşlar 
tarafından kabul görmüş ve zamanında 
üretilen yüksek kalitedeki planlama 
dokümanları Yıllık planlar 

Düzenli bütçe kontrolleri ve raporlama Mali yönetim: Mevzuata uygun mali 
sistemler ve muhasebe sistemleri 
 Yıllık dış mali denetim 

Veri toplama yöntemlerinin kalitesi ve 
güvenirliği 

Veri toplama ve verinin yayımlanması: 
Bütün paydaşların istedikleri formatta 
ve ihtiyaç duydukları zaman güvenilir 
bilgilere ulaşabilmesi Raporlama şekillerinin etkililiği 

Uygulanmakta olan değerlendirme 
yöntemleri 

Sürekli Gelişim: Daha iyi şeyleri 
yapmayı taahhüt etme (açık hedefler 
belirleme, yenilikçilik, deneyimleri 
paylaşma) 

Uygulamalardan ve paylaşımlardan 
çıkarılan dersler 

Kaynak: CARDNO, Case Study: Result-Based Monitoring and Evaluation, 
http://www.acil.com.au/documents/AidEffect_Link2.pdf, sf. 2. 

Tablo 5, bir önceki tabloda olduğu gibi Şekil 8’deki çizginin altında kalan 

kısmı temsil eder. İsteğe bağlı olmasına rağmen içsel kalite kontrolün yapılmasına 

olanak sağlar. 
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3.2. KANADA 

Sonuç odaklı bir İ&D sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, bu sistemlere 

olan ihtiyacı ortaya çıkaran kamu mali yönetim reformlarından ayrı olarak 

düşünülemez. Bu nedenle Kanada’daki İ&D sistemine geçmeden önce, kamu mali 

yönetim reformlarına değinilmesi gerekir. 

3.2.1. Değerlendirmeye İlişkin Mali Yönetim Sistemi Reformları 

Kanada’da, kamu mali yönetim sistemi reformları ile yönetim 

sorumluluğunun sağlanması ve idarelerin yetki ve sorumluluklarını artırılması 

hedeflenmiştir. Değerlendirmeyi de bu anlayış çerçevesinde ele almak mümkündür. 

Bakanlıkların değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesi ve sürecin izlenmesi ve 

böylece sorumluluğun bakanlıklar tarafından üstlenilmesini sağlayan bir yapı 

oluşturulmak istenmiştir.  

Bu kapsamda 1997 yılından beri hükümet, her yıl, parlamentoya iki set rapor 

sunmaktadır. Bahar döneminde bakanlıklar ve kamu idareleri bir sonraki mali yıl için 

Plan ve Öncelikler Raporunu-PÖR (Reports on Plans and Priorities-RPP) hazırlar. 

Bu raporlarda bakanlığın önceliklerine, performans hedeflerine ve üç yıllık kaynak 

ihtiyacına yer verilmektedir. Söz konusu raporlar ilgili bakanlar tarafından 

onaylanarak ve Hazine Kurulu tarafından 31 Mart’a kadar parlamentoya 

sunulmaktadır.18 

Güz döneminde (Ekim ayında) ise yine Hazine Kurulu tarafından, parlamento 

üyelerine, bir önceki mali yılda elde edilen performansa dair Bakanlık Performans 

Raporları-BPR (Department Performance Reports-DPR) sunulur. Bu raporlarda 

hesap verebilirliği sağlamak için bakanlıkların plan ve öncelikler raporlarında yer 

alan performans hedeflerine ilişkin gerçekleşme ve başarı durumları yer almaktadır. 

Ayrıca, "Kanada'nın Performansı" (Canada’s Performance) isimli yıllık rapor 

ise Parlamentoya verilmek üzere hazırlanır. Raporda Kanada'daki ekonomik fırsatlar 

ve inovasyon, Kanada halkının sağlığı, Kanada'nın çevresel durumu ve de Kanada 

                                                 

18 Kanada’da mali yıl 1 Nisan–31 Mart dönemini kapsamaktadır. Buna göre, Plan ve Öncelikler 
Raporları mali yıl başlamadan en geç bir gün önce parlamentoya sunulabilmektedir. 
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toplumunun gücü ve güvenliği temaları altında 19 adet toplumsal gösterge 

bulunmaktadır: Parlamenterler bu tarz göstergelerin konuyla ilgili, zamanlı, 

kullanıma hazır, karşılaştırılabilir ve anlaşılır nitelikte olması gerektiğini 

vurgulamıştır. (President of the Treasury Board of Canada, 2002:2–3). 

Hazine Kurulu bu dokümanların şeklini belirlemektedir. Performans 

bilgisinin oluşturulması ve kullanılmasında bakanlıklara danışmanlık yapmaktadır. 

Ayrıca raporların hazırlanmasını ve sunulmasını koordine etmektedir. 

2000 yılında hükümet, Sonuç Odaklı Yönetim ve Hesap Verebilirlik Reformu 

(Results Based Management and Accountability Frameworks-RMAF) başlatmıştır. 

Söz konusu reform, ilk başlarda belli programlara yönelik olmasına rağmen, rağmen 

Hazine Kurulu Değerlendirme Ofisi RMAF’ın, etkili karar alma ve hesap 

verebilirliğin sağlanması için tüm program değerlendirmelerini kapsayacak şekilde 

kullanılmasını tavsiye etmiştir. Bu kapsamda, RMAF; 

 Beklenen sonuçlar, faaliyet ve kaynaklar arasında anlamlı ve açık bir 

bağlantı kurmak, 

 Bir programın, politikanın veya girişimin sunulmasıyla ilgili bulunan 

temel katılımcıların rol ve sorumluluklarını açıkça tanımlamak, 

 Performans bilgisini ve maliyetlerini izlemek üzere bir performans ölçüm 

stratejisi oluşturmak, 

 Performansın devamlı olarak nasıl artırılabileceğine ilişkin olarak bir 

değerlendirme planı yapmak, 

 Vatandaşlara ve parlamentoya karşı hesap verebilirliği sağlamak, 

 Bakanlık üst yöneticilerine, merkezi idarelere ve diğer paydaşlara, 

güvenilir bilgiyi zamanında sağlamak gibi hususlarda yöneticilere yardımcı 

olmaktadır. (OECD, 2007:111). 

3.2.2. Performans Değerlendirme Süreci 

Kanada, performans bilgilerinin kullanılması konusunda uzun bir geçmişe 

sahiptir. Performans bilgilerinin ilk olarak program değerlendirmelerinde kullanımı 
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1970’lerin sonuna tekabül eder. Otuz yılı aşkın süredir, bu bilgiler parlamentoya 

karşı hesap verebilirliği sağlamak ve kaynak tahsis kararlarında yönetime yardımcı 

olmak için kullanılmaktadır. (OECD, 2007:104). 

Performans ölçümü ve periyodik değerlendirmeler, Hazine Kurulu (Treasury 

Board)19 tarafından yönetilmektedir. 

İdareler, programları devam ederken periyodik olarak Hazine Kuruluna bilgi 

(submission) sunarlar. Bu bilgiler, program tasarımı, uygulama yöntemleri, 

programdan beklenen sonuçlar ve çıktılar, program etkililiğinin nasıl 

değerlendirileceğine ilişkindir. Aynı zamanda performans tahminleri, zaman aralığı 

ve maliyetlere ilişkin hususlara da yer verilmektedir.  

Bilgiler, politika, program veya diğer girişimlere ilişkin olarak Kabine 

tarafından alınacak kararlara katkı sağlamaktadır. Hazine Kurulu bu bilgileri, 

bakanlara sunmadan önce incelemektedir. (OECD, 2007:110). 

Kanada’da tüm programlar Hazine Kurulu tarafından beş yıllık dönemler 

itibariyle gözden geçirilmektedir. Gözden geçirmeler, yeterli düzeyde başarı elde 

edilip edilmediğini ve program yönetiminde ve tasarımında yapılması gereken 

değişiklikleri ortaya çıkartır.  

Kanada’da program değerlendirmeleri bakanlıklar tarafından Hazine Kurulu 

gibi merkezi idarelerin gözetimi altında yürütülmektedir. Kamu idarelerine 

değerlendirme konusunda büyük ölçüde yetki ve sorumluluk verilmesine rağmen, 

karar alma süreçlerine kaliteli bilgi sağlamak için, merkezi idareler önemli 

sorumluluklar verilmiştir. Ayrıca, programların etkililiğine ilişkin olarak birim 

yöneticilerinden ziyade üst yöneticilerin bilgilendirilmesi söz konusu olmaktadır. 

 

 

 

                                                 

19 Kanada’da merkezi bütçe fonksiyonu, Maliye Bakanlığı ve Hazine Kurulu olarak iki birim arasında 
bölünmüş durumdadır. 
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3.2.3. Değerlendirme Standartları20  

Değerlendirme standartlarını Hazine Kurulu tespit eder: 

Planlama ve Değerlendirilecek Hususlar: Bakanlıklarda değerlendiriciler, 

hükümet öncelikleri doğrultusunda kendi politika, program ve faaliyetlerinin 

performansını değerlendirmek üzere bir plan hazırlamalıdır. Değerlendirmeye tabi 

olacak tüm hususlar planlama aşamasında belirlenmelidir. Bu kapsamda 

sorulabilecek sorular şöyle ifade edilebilir: 

 İlgililik: Politika, program veya faaliyetler bakanlık veya hükümet 

öncelikleriyle uyumlu mudur? 

 Başarı: Politika, program veya faaliyetler bütçeler dahilinde hedefleri 

gerçekleştirmekte midir? 

 Maliyet-Etkililik: Hedeflerin gerçekleştirilmesinde, alternatifler dikkate 

alındığında uygun ve etkili araçlar kullanılmakta mıdır? 

 Değerlendiriciler ayrıca, performans raporlarında yer alması gereken 

hususlarla, Hazine Kuruluna gönderilecek veya Kabine tarafından talep edilecek 

değerlendirme bilgilerinin belirlenmesinden sorumludur. 

Yeterlilik: Değerlendiriciler, gerekli bilgi, yetenek ve tecrübeye sahip 

olmalıdır.  

Nesnellik ve Bütünlük: Değerlendirme yapanlar tarafsız davranmalı ve tüm 

paydaşlarla işbirliği halinde hareket etmelidir. Bu kapsamda; değerlendiriciler, 

yetenek ve bilgilerini doğru olarak yansıtmalıdır. Değerlendiriciler; 

Danışma ve Tavsiye: Değerlendirme çalışmalarında yeterli ve uygun 

danışmanlık, uzman ve bilgili diğer kişilerin tavsiyeleri ve rehberliği sağlanmalıdır. 

Bu kapsamda değerlendiriciler paydaşlara danışmalı, gerekli olduğu durumlarda da 

değerlendirme çıktı ve sonuçlarını gözden geçirmek üzere “izleme grupları” 

oluşturulmalıdır. 

                                                 

20 http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12309&section=text. 
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 Ölçüm ve Analiz: Değerlendirmeler, yöneticiler ve diğer paydaşların güvenle 

kullanabilecekleri zamanlı, uygun ve güvenilir bulgu ve sonuçlar ortaya koymalıdır. 

Raporlama: Değerlendirme raporları, yöneticilerin ve dış okuyucuların 

kolaylıkla anlayabileceği şekilde bulgu, sonuç ve tavsiyeleri açık ve nesnel biçimde 

sunmalıdır. Buna göre raporlar; 

  Kesin ve açık biçimde yazılmalıdır. 

 Sadece bulguların, sonuçların ve tavsiyelerin gerektiği şekilde 

anlaşılabilmesine yönelik bilgiyi içermelidir. 

 Değerlendirme bulgularından elde edilen sonuç ve tavsiyeleri sunmalıdır. 

 Kapsam, yöntem ve sonuçlar açısından değerlendirmenin sınırlarını 

açıkça göstermelidir. 

 Hazine Kuruluna yapılan sunumların (submission) gerektirdiği hususları 

ve Kabinenin taleplerini veya dış raporlama gerekliliklerini karşılayabilmelidir. 

 Değerlendirme çalışması okuyuculara, kapsamlı ve beklentilerini 

karşılayacak bir içerik sağlamalıdır. 

 Politika, program veya faaliyetlerle ulaşılan sonuçların doğru bir 

değerlendirmesini içermelidir. 

 Belirlenen problemlerin, risklerin gösterilmesine yönelik açıklamaları 

içermelidir. 

3.2.4. Uygulama: Kanada Ulaştırma Bakanlığı  

Kanada’da, sonuç odaklı yönetim konusunda, Avustralya’da olduğu gibi tüm 

devlet kurumlarını kapsayan bir model (Whole-of-Government Framework) 

öngörülmüştür. Modelde ilk olarak üst düzeyde (devlet genelinde) harcama alanları 

ve sonuçlar belirlenmekte, sonra kurumlar kendi sonuçlarını ve program 

faaliyetlerini belirlemektedir.  
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Şekil 9. Kanada Sonuç Odaklı Yönetim Çerçevesi 

Harcama Alanları Sonuçlar (Devlet Düzeyi) Sonuçlar (Kurum Düzeyi) Program Faaliyeti
(4) (13) (200+) (400+)

Gelir Güvencesi ve İstihdam

Güçlü Ekonomik Büyüme

Örneğin, "özellikle küçük ve 
orta ölçekte rekabetçi ve 
kalıcı girişimler 
yaratmak(Atlanta Canada 
Opportunities Agency, 
ACOA)"

Küçük ve orta ölçekli 
girişim gelişiminin 
teşviki (ACOA)

Yenilikçi ve Bilgiye Dayalı
Ekonomi

Temiz ve Sağlıklı Çevre

Adil ve Sağlam Piyasa

Sağlıklı Toplum

Güvenli Kanada

Kültürler arası 
anlayışın teşviki (CH)

Toplumun 
geliştirilmesi ve 
kapasite inşası (CH)

Toplum ve şehir 
yaşamına katılım 
(CH)

Güçlü Kültür ve Gelenek

Güvenli Dünya

Küresel Yoksulluğun 
Azaltılması

Güvenlik (CBSA)

Ulaşım (CBSA)

Bilim ve teknoloji 
odaklı inovasyon 
(CBSA)

Güçlü Kanada

Destek

Ekonomik

Sosyal

Uluslararası

Ekonomik, Sosyal ve Uluslarası Harcama Alanlarını Desteklemek İçin 

Çeşitlilik Sunan Toplum

Örneğin, "Kanadalılar 
kültürler arası anlayışa dayalı 
bir toplumda yaşamaktadır 
(Culturel Haritage, CH)"

Güçlü Kuzey Amerikan
Ortaklığı

Örneğin, "Kanada'nın 
güvenliğine katkı sağlayan 
etkin ve etkili  hudut yönetimi 
(Canada Border Service 
Agency, CBSA)"

Kurum Düzeyinde Raporlama (Plan ve Öncelikler Raporu, 
Bakanlık Performans Raporları ) Devlet Genelinde Raporlama 

Kaynak: Treasury Board of Canada Secretairat, Whole-of-Government Framework, http://www.tbs-
sct.gc.ca/ppg-cpr/framework-cadre-eng.aspx?Rt=1039. 

Modelde, bir program faaliyeti yalnız bir tane üst düzey sonuca hizmet 

edebilir. Böylece, her bir üst düzey sonuca ulaşmak için yapılan harcamaları, hem de 

bütün devlet harcamalarını doğru bir şekilde hesaplamak mümkün olabilmektedir. 
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Bundan farklı olarak bir kurumsal sonuç birden fazla üst düzey sonuca hizmet 

edebilir.21 

Kurumsal sonuçlar ve program faaliyetleri her yıl kurumların Plan ve 

Öncelikler Raporunda yer almaktadır. Örneğin Ulaştırma Bakanlığı 2008-2009 yılını 

kapsayan Plan ve Öncelikler Raporunda devletin  “Adil ve Sağlam Piyasa” hedefini 

gerçekleştirmek için, kurum düzeyinde “Ulaşımın saydam, adil ve etkin olarak 

düzenlenmesi” hedefini (sonucunu) belirlemiştir. Bu hedefe ulaşmak için ise 

Bakanlık “Ulaşım sisteminin ekonomik regülasyonu” adlı program faaliyetini 

gerçekleştirecektir. 

Şekil 10. Kanada Ulaştırma Bakanlığı Sonuç-Program Faaliyeti-Alt Faaliyet 
İlişkisi 

Kaynak: Canadian Transportation Agency (2009), 2008-2009 Departmental Performance Report, sf. 
7, Canada. 

Yukarıda sözü geçen program faaliyetinin altında 4 adet alt faaliyet 

bulunmaktadır. Bu alt faaliyetler gerçekleştirilerek sırasıyla çıktılara, beklenen 

sonuçlara ve kurumsal sonuçlara ulaşılır. 

                                                 

21 Treasury Board of Canada Secretairat, Whole-of-Government Framework, http://www.tbs-
sct.gc.ca/ppg-cpr/framework-cadre-eng.aspx?Rt=1039. 
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Şekil 11. Kanada Ulaştırma Bakanlığı Sonuç Odaklı Yönetim Modeli 

 
Kaynak: Canadian Transportation Agency, (2009)’dan uyarlanmıştır. 

Kanada Ulaştırma Bakanlığı, performansını izlemek ve değerlendirmek için 

kurumsal sonuç, program faaliyeti ve alt faaliyet düzeyinde performans göstergeleri 

belirlemektedir. Bu göstergeler daha çok sonuçları ölçmemizi sağlayan 

göstergelerdir. Sistemde girdi ve çıktı göstergelerine çok fazla yer verilmemiştir. 

Tablo 6. Ulaştırma Bakanlığı Kurumsal Sonuç ve Performans Göstergesi İlişkisi 

Sonuç: Ulaşımın saydam, adil ve etkin olarak düzenlenmesi. 

Performans 
Göstergesi 

Hedef 
2008-2009 

Gerçekleşme Durumu 

2008: Anket hazırlanması Hazırlanmıştır. 

2009: Anketlerin 
yapılması ve hedef 
belirlenmesi 

2009-2010 yılında 
gerçekleştirilecektir. 

Ulusal ulaşım 
hizmetinin 
kullanıcılarından, bu 
hizmeti sağlayanlardan 
ve bu hizmetten 
etkilenenlerden gelen 
geri bildirimler 2010: Bir sonraki anketin 

gerçekleştirilmesi 

2010-2011 yılında 
gerçekleştirilecektir. 

Temyiz makamından 
dönen mahkeme kararı 
oranı 

% 0 % 0 

Uyuşmazlıkların % 
65’inin 120 gün içinde 
çözümü 

% 56 

Davaların öngörülen 
süre içinde karara 
bağlanma oranı Mahkeme kararlarının % 

95’inin 120 gün içinde 
verilmesi 

% 95 

Kaynak: Canadian Transportation Agency (2009), 2008-2009 Departmental Performance Report, sf. 
8, Canada 
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Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzerine Ulaştırma Bakanlığı tek bir 

kurumsal sonuç belirlemiş, bu sonuca ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek üzere üç adet 

performans göstergesi belirlemiştir. Tabloda yer alan iki gösterge yargı kararlarına 

ilişkindir. Bu, Bakanlığın ulaşıma ilişkin ekonomik düzenlemeleri yapan bir kurum 

olmasının yanında ulaşım sistemine yönelik uyuşmazlıkları da çözen bir yargı organı 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

İkinci aşamada program faaliyeti, bu program faaliyetinden beklenen sonuçlar 

ve sonuca ilişkin göstergeler belirlenmektedir. 

Tablo 7. Ulaştırma Bakanlığı Program Faaliyeti, Beklenen Sonuç, Performans 
Göstergesi İlişkisi 

Sonuç: Ulaşımın saydam, adil ve etkin olarak düzenlenmesi. 

Program faaliyeti: Ulaşım sisteminin ekonomik regülasyonu. 

Beklenen sonuçlar: Ulusal ulaşım hizmeti paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere tasarlanan özel uyuşmazlık komisyonlarına erişim. 

2008-2009 Mali Kaynak (Bin Dolar) 2008-2009 İnsan Kaynakları 

Planlanan 
Harcama 

Verilen 
Ödenek 

Gerçekleşen Planlanan Gerçekleşen Fark 

26,094 29,195 26,985 251 223 28 

Program tanımı ve sonuçlar: Kanun, diğer mevzuat ve uyuşmazlıkların çözümü 
aracılığıyla hava, deniz ve demiryolu ulaşımının düzenlenmesi. 

Performans 
Göstergesi 

Hedef 
Gerçekleşme 

tarihi 
Gerçekleşme 

Durumu 

2008: Anket 
hazırlamak 

2008-2009 Büyük oranda hedef 
gerçekleştirilmiştir. 

2009: Anketi 
yapmak ve hedef 
belirlemek 

2009-2010 
Hedef belirlenen 
tarihte 
gerçekleştirilecektir. 

Ulusal ulaşım 
hizmeti 
paydaşlarının 
ihtiyaçlarını 
karşılamaya 
yönelik Bakanlık 
faaliyetleri ile 
ilgili 
memnuniyetin 
ölçülmesi 

2010: Bir sonraki 
anketi 
gerçekleştirmek 

2010-2011 
Hedef belirlenen 
tarihte 
gerçekleştirilecektir. 

Kaynak: Canadian Transportation Agency (2009), 2008-2009 Departmental Performance Report, sf. 
18, Canada. 
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Üçüncü aşamada ise alt faaliyetler ve bu faaliyetlerden beklenen sonuçlar ile 

sonuçlara ilişkin performans göstergeleri ortaya konulmaktadır. Bilindiği üzere 

Bakanlığın 4 adet alt faaliyeti bulunmaktadır. Tablo 8’de alt faaliyet, beklenen sonuç, 

gösterge ilişkisi “Demiryolu Ulaşımının Düzenlenmesi” alt faaliyeti esas alınarak 

açıklanmıştır. 

Tablo 8. Alt Faaliyet, Beklenen Sonuç, Gösterge İlişkisi 

Demiryolu Ulaşımının Düzenlenmesi 

Beklenen sonuçlar Gösterge Hedef 
Gerçekleşme 

Tarihi 
Gerçekleşme 

Durumu 

Bakanlığın adil ve 
makul bir şekilde 
nakliyeciler, 
çiftçiler, mülk 
sahipleri, yararlanıcı 
şirketler, devlet 
kurumları, demir 
yolu şirketlerinin 
çıkarları arasında 
dengeyi sağlaması 

Uyuşmazlıkların 
120 gün içinde 
çözümlenme 
oranı  

% 75 2011 % 55 

Demiryolu alt yapı 
projelerinin, 
demiryolu hatlarının 
ve istasyonların 
çevresel, ekonomik 
ve sosyal yönde 
olumsuz etkilerinin 
hafifletilmesi 

Önceden 
belirlenmiş 
önlemleri 
(olumsuz 
etkileri azaltmak 
için belirlenen 
şartlar) 
uygulama oranı 

% 100 2008 - 

Kaynak: Canadian Transportation Agency (2009), 2008-2009 Departmental Performance Report, sf. 
22-23, Canada. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yeni kamu yönetimi anlayışı başarıyı dört unsura bağlar. Bunlar; 

 Güvenilir izleme bilgisi, 

 İ&D bulgularından yararlanma, 

 Sistemin sürdürülebilirliği, 

 Sistemin ülke çapında sahiplenilmesidir. 

Araştırmalar başarılı bir İ&D sistemi oluşturmak için en önemli faktörün 

böyle bir sisteme olan talep olduğunu göstermiştir. Zira iyi uygulama örnekleri de bu 

tespiti doğrular niteliktedir. Talep zayıfsa, İ&D konusunda farkındalık yaratmak 

gerekir. Bu kapsamda güçlü değerlendirme kanıtları oldukça ikna edici olabilir. 

Talep artarken, arz tarafının da güçlendirilmesi yani değerlendirici sayısının 

artırılması, yeteneklerin ve sistemlerin geliştirilmesi gerekir. Kapasite oluştururken 

IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan, çeşitli akademisyenlerden ve 

danışmanlardan destek alınabilir. Aynı zamanda Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve 

Hazine gibi merkezi kurumların bu yönde çalışmalarının da önemli bir itici güç 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Diğer taraftan İ&D sistemlerini kurarken ve geliştirirken kamu idareleri, 

yardım yapan kuruluşlar, çeşitli akademisyenler, kamu çalışanları, sivil toplum 

kuruluşları, özel sektör ve en önemlisi kamu hizmetlerinden yararlanan vatandaşların 

katılımının (iç ve dış paydaşların katılımıyla) sağlanması sürecin sahiplenilmesi ve 

saydamlık açısından çok önemlidir. 

Bu çalışmada güçlü bir İ&D sistemi önündeki engellerden de bahsedilmiştir. 

Ancak bunlar bir başarısızlık olarak algılanmamalıdır. Engellerin sunulması, İ&D 

sistemi kurarken bu unsurların göz önünde bulundurulmasını sağlamak içindir.  

Sonuç odaklı bir İ&D sistemini tasarlamak ve kurmak küçümsenemeyecek 

kadar zor ve ciddi bir girişimdir. Her ülkenin kendi performansını izleyebilecekleri 

iyi bir bilgi sistemine ihtiyacı vardır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelein sonuç 

odaklı bir İ&D sistemi kurma konusunda hem kendine özgü problemleri hem de 
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gelişmiş ülkelerde var olan sorunlara benzer problemleri vardır. Böyle bir sistemin 

talep edilmesi ve sahiplenmesi (ki bu İ&D sisteminin en önemli 

gereksinimlerindendir) gelişmekte olan ülkelerde çok daha zor olabilir. Örneğin; 

Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası tarafından yapılan bir çalışmada şu 

bulguya ulaşılmıştır: “ . . . Sahara Altı Afrika ülkelerinde başarılı izleme ve 

değerlendirme kapasitesinin oluşturulmasında temel engel talep yokluğudur. Talep 

yokluğunun kökleri güçlü bir değerlendirme kültürünün olmayışına uzanır.” Bu 

kapsamda sistemin kurulabilmesi için kararlılığa ve sisteme gereksinim duyan 

paydaşlara ihtiyaç vardır.  

Gelişmekte olan ülkelerde, uzun dönemli stratejik planlama yapmak, 

makroekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle gelişmiş ülkelere kıyasla daha zordur. 

Aynı zamanda politik isteksizlik ve kurumsal kapasite de süreci yavaşlatacaktır. Hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kamu idareleri arasında işbirliği ve 

koordinasyon konusunda yaşanan problemler stratejik planlama sürecini dolayısıyla 

İ&D sürecini sekteye uğratabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan diğer 

bir engel sonuç odaklı bir İ&D sisteminin kurulmasını isteyen ve bunun risklerini 

üzerine alabilecek güçlü bir lider bulunmayışıdır.  

Gelişmekte olan ülkeler ilk olarak bir alt yapı oluşturmalıdır. Bu kapsamda 

geleneksel, uygulamaya dayanan bir İ&D sistemi geliştirilmelidir. Alt yapı 

oluşturmak için bir bütçe sistemi yanı sıra basit istatistiki sistemler ve verilere ihtiyaç 

vardır. Veri ve bilgiler uygun kalite ve miktarda olmalıdır. Şu an nerede oğlumuzu 

gösteren referans değerlerinin belirlenmesine, sitemi geliştirmek ve sürdürmek için 

yeterli kapasitede iş gücüne ve teknik desteğe, eğitime,  sistemin finansmanını 

yapacak ve kapasite oluşumuna yardım edecek kuruluşlara ihtiyaç vardır.  

Gelişmekte olan ülkeler aynı zamanda hesap verebilirlik ve şeffaflık gibi 

ilkelerin yer aldığı bir politik ve idari kültür oluşturmalıdır. Reformcular, bir izleme 

ve değerlendirme sistemi kurarak sonuçlara göre kaynak tahsisatı yapma girişiminin 

politik direnç ve muhalefetle karşılaşabileceğini unutmamalıdırlar. Ayrıca, 

gelişmekte olan ülkelerde bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması politik 

ilişkilerde ciddi anlamda yeniden şekillenmeye yol açacaktır. 
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Gelişmekte olan ülkelerde sonuç odaklı bir İ&D sistemi kurmak için kamu 

idareleri arasında dayanışma, uyum ve eşgüdüm olması gereklidir. Ancak bu ülkeler 

halen güçlü bir idari kültür kurma ve mali sistemlerinde saydamlığı sağlama 

çalışmalarına devam etmektedir. Böyle bir ortamda kamunun performansını ölçme 

bizi kesin sonuçlara götürmeyecektir.  

Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde performansla kamu 

harcamaları arasında bağlantı kurma çalışmaları halen devam etmektedir. Bu 

bağlantıların kurulamaması halinde bütçeler ile yapılan kaynak tahsisinin bir başarıyı 

mı yoksa bir başarısızlığı mı desteklediği belli olmayacaktır.  

Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi devletin 

tamamında izleme ve değerlendirme sistemini kurma girişimleri bazı gelişmekte olan 

ülkeler için fazla iddialı bir çalışma olabilir. Gelişmekte olan ülkelerde izleme ve 

değerlendirme sistemleri kurmanın barındırdığı özel zorluklar düşünüldüğünde 

izleme ve değerlendirme sistemlerinin ilk olarak az sayıda bakanlık veya birimde 

pilot uygulamasının yapılması, daha tercih edilir bir yoldur. Örneğin; Kırgız 

Cumhuriyeti'nde 2002 yılında yürütülen çalışmalarda Sağlık Bakanlığı'nın ilerleyen 

dönemlerde devletin tamamında uygulanacak sonuç odaklı izleme ve değerlendirme 

sistemi için pilot kurum olması önerilmiştir. 

Gelişmekte olan ülkeler açısından değindiğimiz problemlerin bir kısmı 

Türkiye içinde geçerlidir. Ülkemizde sonuç odaklı İ&D sistemi için gerekli yasal alt 

yapı oluşturulmuştur. Ancak, sistemin kurulması ve geliştirilmesi; güçlü bir İ&D 

kültürüne ve sisteme talep olmasına, kararlılığa, yeterli kapasite, eğitime ve 

öğrenmeye bağlıdır. Böyle bir sistemin kurulması özellikle değişime karşı direncin 

olduğu düşünülürse ciddi ve zaman alıcı bir süreçtir.  

Bazı gelişmekte olan ülkelere kıyasla Türkiye’nin bu konuda gelişme 

kaydettiğini söyleyebiliriz. 2000’li yılların başından beri sürdürülen çalışmalar 

neticesinde harcamalarla çıktılar ve sonuçlar arasında bağlantı kurma konusunda 

ilerleme kaydedilmiştir.  

Ülkemizdeki İ&D sistemi geleneksel yani uygulamaya dayalıdır. Bu 

kapsamda üç ana izleme sistemi mevcuttur:  
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 Kamu Yatırım Programının 3’er aylık harcama izleme sistemi,  

 Yıllık Program İzleme Sistemi,  

 Bütçe İzleme Sistemi (Say 2000i). 

İ&D sistemini sonuç odaklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla, 04.10.2007 

tarihinde Kalkınma Plan ve Programlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi 

başlatılmıştır. Proje ile Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program ve Yıllık 

Programların daha izlenebilir dokümanlar haline gelmesi ve bu dokümanların sonuç 

odaklı izlenmesi ve değerlendirilmesi, sonuç odaklı izleme ve değerlendirme 

konusunda kamu idarelerinde kapasite geliştirmesi ve kamu kaynaklarının 

kullanımında hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılmasına katkı sağlanması 

amaçlanmaktadır. Projenin uygulanması için Sağlık, Ulaştırma ve Çevre sektörleri 

pilot olarak seçilmiştir. Tüm devlet kurumlarını kapsayan bir İ&D sistemi kurmak 

için öncelikle pilot olarak seçilen sektörlerde çalışılması bu sistemin başarılı bir 

şekilde yürütülebilmesi açısından doğru bir girişimdir. Söz konusu projenin 

04.10.2010 tarihinde sonuçlandırılması planlanmaktadır.  

Ülkemizde, sonuç odaklı bir İ&D sistemi kurmak, geliştirmek ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak için aşağıdaki şekilde de ifade edilen bir süreç 

oluşturulmalıdır: 

Şekil 12. Sonuç Odaklı İ&D Süreci 

Hazırlık Çalışmaları

Ulaşılmak İstenen 
Sonuçların 

Belirlenmesi

Temel Performans 
Göstergelerinin 

Belirlenmesi

Referans 
Değerlerin 

Oluşturulması ve 
Veri Toplama

Hedef Belirleme

Performans 
İzleme

Değerlendirme

Bulguların 
Raporlanması

Bulguların 
Kullanımı

M&E Sisteminin 
Sürekli Kılınması

1 2 3 4 5 6 7 9 108

 

Bu süreç 10 aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak hazırlık çalışmalarının 

yapılması gereklidir. Bu aşamada kurumsal roller, sorumluluklar, kapasite, sisteme 
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duyulan ihtiyaç, böyle bir sistemin oluşturulmasının altında yatan neden ve sistemi 

sürekli kılmak için olması gereken kurumsal beceriler gibi önemli faktörler 

tanımlanmaktadır.  

İkinci olarak, ulaşılmak istenen sonuçlar belirlenmelidir. Bu aşamada 

tümdengelimci bir metot kullanılmaktadır. Öncelikle ulusal düzeyde ve uzun vadede 

elde edilmek istenen sonuçlar, sonra sırasıyla orta vadeli sonuçlar, çıktılar 

belirlenmelidir. Son olarak bunların girdilerle olan bağlantısı kurulmalıdır. Burada 

Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına önemli görevler 

düşmektedir. Başarının sağlanması için bu iki kurumun birbirleriyle uyum ve işbirliği 

içinde çalışması gerekir. Ulusal düzeyde ve uzun dönemde elde edilmek istenen 

sonuçlar Kalkınma Planı gibi üst politika metinlerinde yerlerini almıştır. Orta vadeli 

sonuçlar ve çıktılar belirlenirken bu metinlerde yer alan politika ve öncelikler göz 

önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca sonuçları belirlerken iç ve dış paydaşların sürece 

katılımının sağlanması gerekir. İç ve dış paydaşların sürece katılımı, hem sonuçların 

doğru belirlenmesi, hem de sahiplenme açısından son derece önemlidir.  

“Başarıyı ne ile ölçeceğiz” sorusu, bizi, sonuç odaklı İ&D sürecinin üçüncü 

aşaması olan performans göstergeleri kavramına getirir. Performans göstergeleri, 

anlamlı, makul sayıda, başarıyı mümkün olduğunca doğrudan ölçen nitelikte 

belirlenmelidir. Sonuçları, performans göstergeleri aracılığıyla ölçeceğimiz için bu 

aşama sürecin en önemli aşamasıdır. Bu nedenle göstergeler konusunda kamu 

idarelerine eğitimler verilmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir.  

Dördüncü olarak göstergelerin referans değerlerinin belirlenmesi ve bir veri 

tabanının oluşturulması gereklidir. Referans değerleri şu an nerede olduğumuzu 

gösterir. Bu veriler göstergelerin ilk ölçüm sonuçlarıdır ve cari durumu gösterir. 

Yöneticilere işe başlamadan önce mevcut durum (mevcut performans düzeyi) ile 

ilgili bilgi sağlar. Göstergelerin hedef değerleri, referans değerler aracılığıyla 

belirleneceğinden doğru ölçümlerin yapılması önemlidir. 

Referans değerleri belirlendikten sonra hedef belirleme aşamasına geçilir. 

Hedef, uzun vadeli amaçlara ulaşmak için belirli bir zaman aralığında ulaşılması 

gereken kısa vadeli sonuçlar olarak tanımlanabilir. Hedefler oluşturulurken kaynaklar 
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ile bağlantısının kurulması gerekir. Kaynakların hesaba katılmadığı bir hedef 

belirleme süreci temenniden öteye geçemez.  

Hedefler en fazla 3-4 yıllık bir dönem için oluşturulmalıdır.  

Şekil 13 Girdi-Faaliyet-Çıktı-Hedef-Sonuç-Etki Arasındaki Bağlantı 

 

Yukarıdaki şekil bize etkilerden başlayarak girdilere doğru gelen süreci 

göstermektedir. Hedefler dikkat edilirse ortada yer almaktadır. Dolayısıyla uygulama 

düzeyi ile sonuçlar arasındaki bağlantıyı kurar. Başka bir deyişle hedefler, ulusal 

düzeyde elde edilmek istenen sonuçların, uygulama düzeyinde ifade bulmasıdır. 

Hedefler belirlenirken, kamu idareleri, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığının beraber çalışması gerekmektedir.  

Bundan sonraki aşama performans izleme aşamasıdır. Performans izleme, 

kamu idaresinin kaynakları daha iyi yönetmek, bu kapsamda yöneticileri daha iyi 

bilgilendirmek için oluşturulan bir süreçtir. Geleneksel İ&D sistemleri uygulamaya 

dayalıdır. Faaliyetleri izlemek önemlidir ancak, faaliyetleri gerçekleştirmenin asıl 

amacı bir sonuca ulaşmaktır. Sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı sadece faaliyetleri 

izleyerek anlaşılmaz. Öyle bir sistem oluşturulmalıdır ki hem uygulamayı hem de bu 

uygulama ile elde edilen sonuçların takip edebilsin. Bu ise sonuç odaklı bir izleme 

sistemi aracılığı ile olur.  
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Sonuç odaklı bir izleme sisteminin başarısı, sahiplenilmesine, açıkça 

tanımlanmış rol ve sorumlukların olmasına, yeteli düzeyde beşeri, mali teknik 

kaynağın bulunmasına, verilerin güvenilir, geçerli ve zamanında (istenilen zamanda 

halihazırda bulunmasına) temin edilmesine bağlıdır.  

İzleme sonuçlarından elde edilen verilerin analizi uygulama esnasında ortaya 

çıkan aksaklıkların zamanında düzeltilmesine ve program, proje ve politikaların 

geliştirilmesine yardımcı olur.  

Bir sonraki aşama değerlendirme aşamasıdır. Değerlendirme değişimin yönü, 

hızı ve boyutu hakkında sürekli bilgi sağlar ve nedensellik ilişkisinin kurulmasına 

yardımcı olur. Bu yönüyle izlemeden ayrılmaktadır. İzleme sadece gerekli olan 

verileri sunarken değerlendirme bu verilerle sonuçlar arasındaki nedensellik ilişkisini 

kurmaktadır. Değerlendirme kaynak tahsis kararlarının alınmasına, gerçekleşen 

değerle hedef değer arasındaki sapmayı anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

Değerlendirmenin başarısı, tarafsız olmasına, bilgilerin kullanışlı olmasına ve geri 

bildirim sağlamasına ve değerlendirme bulgularının paylaşılmasına bağlıdır. 

Değerlendirme bulgularının analizi ve yorumlanması sonucu elde edilen 

bulgular ve sonuçlar hakkında kişileri bilgilendirilmesi gerekir. Bu bizi raporlama 

aşamasına götürür. Raporlar sunulacak hedef kitlenin ihtiyacını karşılayabilecek 

şekilde tasarlanmalıdır. Bu kapsamda dört ana raporlama türünden söz edilebilir. 

Yazılı özetler, yönetici özetleri, görsel sunumlar, sözel sunumlar. Raporlarda 

performansa dair verilerin açık ve anlaşılır biçimde ve sadece önemli verilerin 

sunulması ve geçmişe dair kısa bir bilgilendirmenin yapılması gerekir. Raporlama 

esnasında sadece iyi olan verilerin değil kötü olan verilerin de raporlanması gerekir. 

Bu, başarı ve başarısızlığı ayırt etmek için son derece önemlidir. Kötü performansın 

raporlanması cezalandırılmamalı, aksine teşvik edilmelidir.  

Değerlendirmeden sonra bulguların kullanım aşaması gelir. Sonuç odaklı bir 

İ&D sistemi kurmanın nihai amacı performansı geliştirmektir. Performansı 

geliştirmek için, bilgilerin doğru zamanda kullanıcılara verilmesi ve performansa 

dair geri bildirimin sağlanması gerekir. Bulguların kullanımı, idarelerin öğrenme 

süreçlerini geliştirir. Kurumsal hafızanın ve bu yönde bir idari kültürün oluşumunu 

sağlar. 
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Son olarak sistemin sürekliliğini sağlamaktan bahsetmek gerekir. Sistemin 

sürekliliği, bölümün en başında da belirtildiği üzere böyle bir sisteme talebin 

olmasına bağlıdır. İkinci olarak sistem içindeki herkesin rolleri ve sorumlulukları 

açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı sistemde 

sorumlulukları açıkça ortaya koyan yönergeler çıkartabilir. 

Sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sistemin sürekliliğini sağlama 

konusunda diğer önemli bir faktördür. Bunun için merkezi bir birimin 

koordinasyonunda İ&D yöntemleri ile ilgili eğitimler verilmesi ve farkındalık 

toplantıları yapılması, kapasitenin güçlendirilmesi (mali, fiziki ve beşeri) ve konuyla 

ilgili el kitapçıkları çıkartılması gerekmektedir. 

Sonuç odaklı İ&D sistemlerinin en nihai amacı vatandaşlara daha kaliteli 

hizmet sunumu ve hesap verebilirliktir. Sistemin bunu sağlaması, Sayıştay 

Başkanlığı tarafından yapılacak kontrol ve denetimlere bağlıdır. Sayıştay 

başkanlığının şu anda yaptığı denetimler sonuç odaklı olmaktan çok uygulamaya ve 

mali hesap verebilirliğe dayalıdır. Denetimlerin performansa dayalı hesap 

verebilirliği sağlayacak bir yapıya dönüştürülmesi gerekir. Ayrıca Sayıştay’ın, İ&D 

sisteminde sunulan verilerin inanırlılığını ve tutarlılığını sağlayacak şekilde 

denetimlerini genişletmesi sistemin sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir.  
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