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GİRİŞ
Bu çalışma, İş Tanımının 4.4 sayılı maddesine karşılık gelen Politika Notu eki olarak
hazırlanan “Performans Yönetimi Rehberini” içermektedir. “Rehber”, “Büyükşehir
Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Uygulanacak Performans Yönetim
Sisteminin Geliştirilmesi” çalışmalarına yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.
Bu rehberde etkin bir performans yönetimini sağlamaya yönelik yapılan açıklamaların yanı
sıra, eğitimler sırasına sunulacak PowerPoint slaytlarıyla birlikte iki belge daha
bulunmaktadır. Buradaki slaytlar, kapsam biraz daha daraltılarak yeniden oluşturulmuştur.
Okuyucunun daha kolay takip edebilmesi için slaytlara açıklamalar eklenmiştir.
Hazırlanan bu rehber Ekim ayında seçilen pilot belediyelerde verilecek olan iki günlük iki
eğitim çalışmalarında aynı zamanda eğitim materyali olarak da kullanılacaktır.
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BÖLÜM 1: PERFORMANS YÖNETİMİNİN ANLAŞILMASI
Giriş
İşlerimizi öncelik sırasına koyar, önceliklerimize yaklaşıp yaklaşmadığımızı ölçer ve bu
öncelikleri ulaşamıyor veya ulaşmak için hala çabaya ihtiyaç duyuyorsak önlemler alırız
(ayrıntılı açıklamaları örnek görselde bulabilirsiniz). Performans yönetim sistemleri bu
mantıksal sıralamayı takip eder. Birçok kuruluş ise bundan farklı bir yol izler. Sadece
ölçebileceklerini ölçerler. Hangi önceliklere ulaşmaya çalıştıklarını bilmezler. Ancak
ölçümden olumsuz sonuç alırlarsa önlem alma veya almama yoluna gidebilirler. Bu
bölümde, klasik yönetim döngüsü PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al) üzerinden
performans yönetiminin mantıksal sıralaması (nasıl olması gerektiği) konusunu
inceleyeceğiz.

Kuruluşun elde ettiği sonuçlar olarak anlaşılan önceliklerde başarıya ulaşılması, performans
yönetim sisteminde hayati önem taşır. Performans yönetimi alanında sonuç, bir eylemin
veya bir dizi faaliyetin ölçülebilir etkisi olarak kabul edilir. Etki, eylem ve ölçme terimleri
aşağıda belirtilmiştir.
Bu nedenle, sonuçlar (aşağıdaki görselde örneklendirilmiştir) elde edilecek etkiyi gösterir.
En önemli etkiler, ürünü/hizmeti/politikayı alanlar veya üçüncü taraflar üzerindeki çıktılar
veya etkilerle bağlantılıdır. Etkilerin elde edilmesinde gereken süre (kısa, orta ve uzun vade)
ve bu etkinin kuruluşun sorumluluklarına yakınlığı (yakın, orta derecede veya uzak) ne
olursa olsun, etkiler kuruluşun varoluş nedeni olan ve zaman içinde önemli ölçüde
değişmeyen misyonuyla ilgili olmalıdır.
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* Renkler, alt ve üst düzey sonuçlar arasındaki ilişkiyi yansıtır.

Genellikle üzerinde yüksek derecede kontrol sahibi olulan eylemler, sonuç değildir.
Eylemleri elde edilen sonuçlarla özdeşleştirme eğilimi vardır. Örneğin, 'Bir süreci
basitleştirme' hedefi bir sonuç gibi görünür, ancak bu bir eylemdir. 'Neye ulaşılacağı' değil,
'ne yapılması gerektiği' sorusuna cevap verir. 'Ne yapmalı'dan 'neye ulaşılmalı’ya geçmek
için ‘hangi amaçla’ sorusu yanıtlanabilir (bkz. Görsel). Yanıt tarafındaki soru: "İç süreçlerdeki
iş yükünü azaltmak için", Hangi amaçla? "İlgili sonuç: Personel, süreç yönetimine daha az
zaman harcar."
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Kuruluşlar genellikle tablodaki tüm sonuçları karşılamak ister ve nitekim bazen nedensonuç ilişkisi nedeniyle birçok sonuca ulaşılabilirler. Kurumun eylemlerine rehberlik edecek
birkaç sonuç olmadan, 'Bir süreci basitleştirme' herhangi bir sonuç olacaktır (sürecin daha
kısa sürmesi, vatandaşlar için kolay erişim, daha az idari maliyet…) ve burada herhangi bir
'basitleştirme' işe yarayacaktır. Buna karşılık, belirli bir sonuç varsa, eylemler stratejik
olarak önceliklendirilebilir. Bazı sonuçlar birbiriyle uyumsuz olabilir: Örneğin, 'sürecin
(vatandaşlar tarafından) daha kolay anlaşılması', ‘kurum içi iş yükünün azaltılması’ ile
çakışabilir. Sürecin vatandaşlar tarafından daha iyi anlaşılması, vatandaşlara yardım eden
daha fazla personel gerektiriyorsa, kuruluşun iş yükü artacaktır.
İstenen etkilerin doğrulanabilmesi için sonuçlar ölçülebilir olmalıdır. Ölçme, sayım yoluyla
(bir belediye istişaresine katılan vatandaşların yüzdesi) ve/veya vatandaşlar tarafından
yapılan değerlendirmenin anlaşılması yoluyla (yetkililer tarafından yapılan istişareden
memnun olan vatandaşların yüzdesi) gerçekleştirilebilir (aşağıya bakınız). Aşağıdaki
görsellerde performans yönetiminin temelleri gösterilmektedir.
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Neden önceliklendirme yapmalıyız?
Elde edilen sonuçlar performans için hayati öneme sahiptir. Yukarıda bahsedildiği gibi,
sonuç, kuruluşun misyon ve stratejileriyle ilgili bir eylemin veya bir dizi faaliyetin ölçülebilir
etkisidir. Sonucu (ne elde edildi) eylemlerden (ne yapıldı) ayırt etmek önemlidir. Bu ayrım
bariz görünse de pratikte anlaşılması zordur. Sonuçları eylemlerden ayırmak,
organizasyonun elde edilenler üzerinde sahip olduğu kontrol veya sorumluluk derecesiyle
ilgilidir. Burada anlatılanlar bir örnekle daha iyi anlaşılacaktır.
Örneğin, COVID-19'a karşı aşı uygulamasını ele alalım. Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarını
düşürmek, hastaneye yatan hasta sayısını ve ölümleri azaltmak ve ekonomiyi canlandırmak
için insanları aşılıyor. Bu sonuç listesi, daha somut olandan (aşılanan kişi sayısı) daha
zamana yayılmış olana (ekonomik büyüme) doğru uzamaktadır. Bu sonuçların belirleyici
özelliği, yetkililerin bunların hiçbiri üzerinde mutlak kontrole sahip olmamasıdır.
En net belirlenebilen sonuca bakalım: aşılanmış insan sayısı. Kuruluşlar, bu aşıların
yapılması için gerekli sayıda aşıya, şırıngaya ve sağlık personeline ve ayrıca nüfusu
bilgilendirmek ve aşılamayı gerçekleştirmek için gerekli protokollere sahip olabilir. Bunlar
gerekli girdiler ve süreçler olmasına rağmen, beklenen sonucu garantilemezler. Aşı olmanın
reddedilmesi gibi faktörler, devletin ulaşmak istediği amacı etkileyebilir. Dolayısıyla, bu
sonuç üzerindeki kontrol mutlak değildir. Devletin hastaneye yatan hasta sayısının ve
ölümlerin azaltılması veya ekonomik faaliyetlerin canlanması üzerindeki kontrolü ise daha
da azdır. Yalnızca kendi gerçekleştirdiği eylemler devletin kontrolündedir.
Kurumlar genellikle eylemlerini tamamen kendileri kontrol eder. Aşının temin edilmesinden
insanların aşı/aşılarını olmasına kadarki süreci basitleştirmek, sağlık merkezleri tarafından
kontrol edilebilen eylemleri bütünleştirir. Süreci basitleştirmek bir eylemdir. Eylem, ne
yapılması gerektiği sorusunu yanıtlar. Sonucu elde etmek için, eyleme ‘hangi amaçla’
sorusunun sorulması gerekir. Bu soru, belirli bir otoritenin tamamen kontrolü dışında bir
sonuca ulaşılana kadar art arda sorulur. Aşılama sürecini neden basitleştirmeliyiz? Daha az
zamanda daha çok kişiyi aşılamak için… Hangi amaçla? Sürü bağışıklığına daha erken
ulaşmak için. Sonuç olarak, Türk nüfusu kısa sürede sürü bağışıklığına kavuşacaktır.
Kurumsal misyon ve stratejilerle bağlantılı sonuçlara ulaşıp ulaşmadığımızı anlamak için
ölçüm yapmamız gerekir. Ancak performans yönetiminde ölçüm, kilometre
taşlarını/dönüm noktalarını ifade etmez. Kilometre taşları proje yönetimine aittir. Örneğin,
her yıl 10 km bisiklet yolu yapılması yıllık bir kilometre taşıdır. Bu, burada sunulan eğitimin
bir parçası değildir (kavramlar arasındaki farklılıkları gösteren slayta bakın).
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Ölçüm, sonuçların ölçülebilir olduğunu varsayar. Bu sayede istenen etkilerin oluşup
oluşmadığını kontrol etmek mümkündür. Ölçme, kararları sezgimize değil, kanıtlara dayalı
olarak almamızı sağlar. Ne yazık ki COVID bize verilerin önemini gösterdi. Artık enfeksiyon
oranını, hastaneye yatış oranını, yapılan testlerdeki pozitif vaka yüzdesini, hastalığın
tekrarlama oranını veya virüsün bulaşma katsayısını tahmin eden sihirli R sayısını ölçme
konusunda uzmanız. Bu veriler olmadan devletin sağlıklı kararlar alması mümkün olmazdı.
Tüm bunlar, prensip olarak yasal görev alanı dahilindeki tüm kurallara uymak zorunda olan
bir kuruluşun neden önceliklendirme yapması gerektiği sorusunu akla getiriyor. Peki
kuruluş uymakta zorunlu olduğu her şeyi başarmak için gerekli tüm kaynaklara sahip mi?
Yasal görev alanı, tam olarak neyi başarması gerektiğini ortaya koyuyor mu? Yoksa
yöneticiye yardımcı olacak hiçbir somut zemin sağlamadan eşitlik, etkinlik, kalite veya
verimlilik gibi genel ve abartılı ilkeleri mi geliştiriyor? Önceliklendirme, kuruluşun
kaynaklarının nereye tahsis edileceğinin ve vatandaşların ihtiyaçlarının nasıl
karşılanacağının kararlaştırılması anlamına gelir. Önceliklendirme, vatandaşların
taleplerinin organizasyonel olarak mümkün olan şekilde karşılanması anlamına gelir. Son
olarak, önceliklendirme, sadece bir başkası zaten daha önce uygulamış olduğu için önceden
tanımlanmış prosedürlere uyulması değil, otoritenin eylemlerini sonuçlara göre ayarlaması
anlamına gelir.
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Eğitim modülünün bölümleri
Birçok kurumda uygulananın aksine, göstergeleri değil, öncelikleri ve ulaşılacak sonuçları
tanımlamak gerekir. Başlangıç noktası göstergeler değil, önceliklerdir. Ölçülecek sonuçları
açıkça belirtmeden göstergeler bütününü kullanmak birçok kuruluş tarafından yapılan
yaygın bir hatadır. Örneğin, güvenli içme suyuna erişimi olan hanelerin yüzdesi ne tür bir
stratejik sonuca işaret ediyor? 1) Su kalitesine bağlı sağlık sorunlarının azaltılması; 2)
Şişelenmiş su maliyetinin düşürülmesi; 3) Belediyelerin hanelere temiz su getirmedeki
etkinliği. Her üç sonuç da konuyla alakalıdır, ancak 1) diğerlerinden daha önemlidir ve
sonucun başarısını ölçmek için rehber olmalıdır. Konuyla ilgili bütün bu önceliklere
ulaşmanın yolu esas ilgiden geçer.
Buradan hareketle, kamu görevlilerinin sonuç odaklı bakış açısı ile neyi başarmak
istediklerini belirlemeleri ve ardından bunu nasıl yapacaklarına karar vermeleri
beklenmektedir. Aşamalar aşağıdaki gibidir (slayta bakınız): i. Sonuç yollarını
önceliklendirin, ii. Ölçütleri belirleyin, iii. Bilgileri ölçün, yorumlayın, raporlayın ve iyileştirin
(Barr 2017'den uyarlanmıştır). Aşağıdaki Görsel tüm eğitim modülü için rehberdir.

Performans yönetiminin amacının belirlenmesi
Yöneticiler tarafından cevaplanması gereken ilk soru şudur: Belediye için mi yoksa bir
belediye dairesi için mi performans yönetim sistemi istiyoruz? Performans yönetim sistemi
halihazırda yapılanlara katma değer sağlayacak mı? Kilometre taşlarına uymak yerine
sonuçları ölçersek, performansımızı daha iyi ele alabilir miyiz? Performans yönetim
10

sisteminin temel amaçları aşağıdaki Görselde belirtilmiştir. Bu eğitim modülünün odak
noktası hizmetlerin iyileştirilmesidir.
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BÖLÜM 2: ÖNCELİKLERİN TESPİTİ: SONUÇLARA GİDEN YOLUN
BELİRLENMESİ
Sonuçlara giden yol (burada sonuç yolu olarak da adlandırılır), önceliklere ulaşılmasını
sağlayan neden-sonuç ilişkisini gösterir. Sonuç yolu, biribiriyle ilişkili olarak iteratif bir
süreçle belirlenir. İlk olarak, önceliklerle bağlantılı sonuçlar tanımlanır: sonuç yolunun en uç
noktası veya sonuç hiyerarşisinin en yüksek seviyesi. Ardından, ilgili sonuçlar bir nedensonuç yoluna eklenir. Son olarak, bu neden-sonuç zincirlerin kalitesi ve sonuca olan katkıları
test edilir. Bu süreç, belediyelerin eylem, kaynak ve araçlarına yön vermektedir.
Kurumsal kapasite (kaynaklar, araçlar ve faaliyetler) insanların önceliklerine ulaşılmasıyla
ilgilidir ancak bu sonuç yollarına dahil edilmez. Vergi artışları, sübvansiyonlar, yaptırımlar,
ekonomik teşvikler gibi araçlar, sonuç zincirinde yer almaz. Bu araçlar, zincirin sonuçlarına
ulaşmak için gerçekleştirilen iyileştirme planının veya projesinin bir parçasıdır. Örneğin, bir
süpermarkete iade edilecek her bir kap için cam geri dönüşümünü finansal olarak teşvik
etmek araçtır. Sonuç ise, örneğin, 'Cam kapların yeniden kullanımında artış' olabilir. Bu
sonuç-yönlendirme felsefesi, kamu yönetiminin tüm değer zincirine yayılabilir.
Sonuçlara ulaşmada neden-sonuç yolları belirleme süreci, belediye veya birim için ilgili
önceliklerin belirlenmesiyle başlar. Aşağıdaki görsellerde, ilgili sonuçların belirlenmesi için
izlenecek farklı adımlar örneklerle açıklanmaktadır.
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Sonuçlar, Dengeli Puan Kartları (Balanced Scorecard) gibi bir performans yönetim
sisteminin mantığına dayalı bakış açılarıyla (finansal, kullanıcılar, süreçler, büyüme ve
öğrenme perspektifleri) (Kaplan ve Norton) veya PuMP metodolojisine (Stacey Barr) dayalı
olarak bir organizasyonun ilgili boyutlarına göre veya basit bir sonuçlar hiyerarşisi
kullanarak gruplandırılabilir. Her bir yöntemden elde edilen diyagramlar slaytta
gösterilmiştir. Dengeli Puan Kartları bu eğitim modülünde daha sonra açıklanacaktır.
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Sonuca giden yolların en önemli yönü, sonuçlar arasında bir neden-sonuç bağlantısı
belirlemektir. Bir neden-sonuç dizisini tanımlamaya başlamanın en basit yolu ise
hiyerarşidir. Farklı dizileri birbirine bağlayan bir harita, gerçek hayatta hiyerarşiler
arasındaki kesişen ilişkileri anlamak için en doğru görsel öğedir. Birbirine bağlı birkaç
hiyerarşi bir harita oluşturabilir. Alt düzey sonuçların nasıl birkaç üst düzey sonuca yol
açması gerektiğine dair örnek aşağıdaki slaytta görülebilir. Daha üst düzey sonuçların
belediyenin siyasi yönetimi için geçerli olması beklenir.
Buna karşılık, alt düzey sonuçlar birimler ve birim çalışanları için daha önemlidir. Örneğin,
aşağıdaki Görselde, "Vatandaşlar belediye hizmetlerine erişimde temel olarak çevrimiçi
araçları kullanırlar" sonucu tüm belediye için geçerlidir. Ancak, "Vatandaşlar tercihen
internetten bilgi alır" veya "Gerekli bilgiler günceldir" gibi diğer sonuçlar vatandaşa hizmet
sunan birimler için daha uygundur.
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BÖLÜM 3: ÖNCELİKLERİN ÖLÇÜLMESİ
Bu eğitim modülünün başında, ölçümün öncelikler belirlendikten ve hiyerarşik bir sıraya
göre düzenlendikten sonra geldiğinden bahsetmiştik (bkz. Görsel).

Neden ölçüm yapılmalı ve ölçüm sisteminin en önemli bölümleri
Birkaç nedenle ölçüm kurumsal performansta önemli bir yer tutmaktadır. Danışmanlar,
eğitmenler ve uygulayıcılar için Görseldeki aksiyomlar temel kuralları oluşturur. İlettikleri
mesajla ölçümün kurumlar üzerindeki etkisini gösterdikleri için konuyla ilgili olduklarını
söyleyebiliriz. Ölçümün kendisi iyileştirme çabalarını etkiler çünkü ölçülen şey yapılmış
sayılır. COVID'le birlikte ülkelerdeki aşılama ilerlemesinin ölçülmesi, aşılama konusunda
gecikmemek için ellerinden gelenin en iyisini yapan bölgesel sağlık otoritelerini etkiledi.
Üçüncü tarafların gerisinde kalınması veya zaman içerisinde düşük performans
gösterilmesi, kuruluşların sonuçlarına yönelik ilerlemesini ölçmenin temel nedenlerinden
biridir. Performans, insanlara daha iyi hizmet veren araçları geliştirmek ve yenilemek için
yönetilir.
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Performans yönetiminin merkezinde gecikme ve ilerleme vardır. Elde etmek istediklerimiz
ile gerçekleştirdiklerimiz arasındaki fark ölçüm yoluyla değerlendirilebilir. Ölçüm yaparak
ulaşmak istediklerimize yönelik ne kadar ilerleme kaydettiğimizi kontrol edebiliriz; kamu
kurumları için bunlar önceliklerdir.
"Neye değer veriyorsanız onu ölçün ve sırf ölçtüğünüz için ölçtüğünüze değer vermeyin"
düsturu ölçümün özünü yakalar. Bu tabir bizi sadece ölçmüş olmak için ölçmeye karşı uyarır
ve önceliklerimize odaklanmamızı söyler. Normalde eğitim, verilen derslerin sayısı,
katılımcılar veya eğitim saatleri ile ölçülür. Sadece bir kursa katılmanın tek başına bilgi
edinmeyi garanti etmediğini biliyoruz. Önemli olan kazanılan yetkinlikleri (bilgi, beceri ve
yetkinlikler) çalışma ortamımızda uygulamaktır. Ancak, kurstan altı ay sonra edindikleri
yetkinlikleri kullanan katılımcıların yüzdesini kim ölçer? Çok az kişi. Değer verdiklerimizi
ölçmeliyiz, ama bu değeri nasıl belirleyeceğiz?
Aşağıdaki Görselde, doğru bir performans ölçüm sisteminin en önemli unsurları
gösterilmektedir.
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Bir önceki görselde, ölçüme yönelik ilk yaklaşıma üç gerçeğin hakim olduğu görülür.
Göstergeleri belirlemeden önce, ulaşılacak sonuçlar üzerinde anlaşmaya varılmalıdır.
Ölçüm bu sonuçlara odaklanmalıdır. Aksi takdirde, sadece ölçmüş olmak için ölçeriz.. Ölçüm
konusu ele alınırken pek çok toplantıda kurulan ilk cümleler şunlardır, “neden bir gösterge
listesi yapmıyoruz”, “şu şu belgede bazı göstergeler var”. Bu cümleler başlangıç için uygun
değildir çünkü aynı gösterge farklı öncelikleri veya hiç alakası olmayan öğeleri ölçebilir.
Buna ek olarak, görmezden geldiğimiz başka gerçekler de var.
Bir diğer nokta, uygun ve değerli ölçümlerin, bunları örgütsel gelişim için kullanacak olan
yerlere uygulanmasıdır. Bu ifade açıkça anlaşılıyor. Bir belediye, su ve temizlik hizmetleri
olmayan hanelerin yüzdesiyle ilgilenirken, ulusal yönetim organı ise hanelerin yarısından
fazlasının (üçte biri, üçte ikisi) temizlik hizmetlerine erişimi olmadığı şehirlerin oranıyla daha
fazla ilgilenmektedir. İlk örnekte belediye ailelere odaklanırken ikinci örnekte ulusal organ,
belediyelerin temizlik ağına daha iyi erişim sağlamasını desteklemektedir. Bu bizi son
maddeye getiriyor.
Son olarak, en iyi bilgiyi elde etmek için mümkün olduğunca az kaynak kullanarak ve
kullanılan gösterge sayısını en aza indirerek verimliliği sağlamak gerekir. Bu noktada herkes
hemfikirdir. Birkaç yıl önce, kursiyerlerin kazanılan yetkinlikleri uygulayıp uygulamadığını
öğrenmek için anketin posta yoluyla gönderilmesi, çalışanın adresinin doğru belirlenmesi,
doldurulması ve manuel olarak işlenmesi gerektiğinden bu işlem kaynak ve zaman açısından
maliyetliydi. Günümüzde bu işlem, en alakalı analizin anında yapılmasını sağlayan web
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tabanlı anketlerle daha kolay hale getirilmiştir. Bu gösterge artık daha verimli bir şekilde
elde edilebilmektedir.

Performans göstergelerinin oluşturulması
Ölçümler, bazen belirsiz göstergelerle başlar. Sonuçla ilgili bir gösterge (Görseldeki tanıma
bakın), ölçümde çok az belirsizlik ile kolayca ölçülebilir olmalı, zaman içinde ve diğerleriyle
karşılaştırmaya uygun olmalıdır. Bu şartları karşılamak zor olabilir. Şehir merkezindeki
caddenin metrekaresi kolay bir göstergedir. Ancak, bir gösterideki katılımcı sayısı
ölçülürken farklı kaynaklar farklı sayılar verir. Bunun nedeni kişisel çıkarlar ve teknik
varsayımlardır: metrekareye kaç kişi sığar? Gösterge geliştirme süreci kurumsal ve belirli bir
uzmanlık alanına yöneliktir. Aşağıdaki Görsel, eğitim modülünde kullanılacak dilin
ayarlanması için performans göstergeleri, veriler ve bilgi kaynakları arasındaki ayrımı
göstermektedir.
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Aşağıdaki iki görsel, performans göstergelerini tanımlamak için gereken adımları
sunmaktadır.

*
* Bu dolaylı bir kanıttır çünkü satılan bisikletlerin sayısı işe gitmek için kullanıldığı anlamına gelmez
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Burada, performansı ölçmenin en önemli unsurlarından bir kez daha bahsedilecektir.
Performansın ölçülmesi, zaman içinde bir sonucun ne kadar elde edildiğine dair nesnel veya
öznel kanıt sağlayan bir ölçüme ulaşılmasını içerir. Bu da, ölçütlere, temel performans
göstergelerine veya burada kullanılan ismiyle göstergelere dönüştürülür.
Tanıma göre şunlar aranır:
-

-

-

Gösterge, ölçtüğü sonuçla bağlantılı olmalı ve kuruluşun stratejik sonuçları ve
misyonu ile uyumlu olmalıdır. Ölçüm aracı, sonuçta belirtilen önceliğin ölçülen şey
olup olmadığını değerlendirmelidir.
Mevcut performans ile bir hedefi veya geçmiş performansı karşılaştırmalı ve kısa
aralıklarla ölçülebilir olmalıdır (tercihen aylık olarak). Gösterge, zaman içindeki
değişimi göstermelidir; çok kararlı bir gösterge ise, her zaman %95 civarındaysa,
bunu sürdürmenin bir anlamı yoktur.
Kanıt tercihen nesnel (tartışmasız bir gerçek) veya öznel (kullanıcı algısı veya
uzmanlar veya denetmenler grubu tarafından yapılan değerlendirme) olmalıdır.
Yeterli düzeyde ayrıntı, performans iyileştirmesinin değerlendirilmesine olanak
tanır. Örneğin bir konsültasyon yönteminin uygun olup olmadığının belirtilmesi
yerine 1'den 10'a kadar bir ölçek veya çeyreklik bir sistem (%25, %50, %75, %100)
oluşturulabilir.

Tanım gereği yapılan açıklamalara ek olarak…
-

Göstergenin resmi bir sahibi, yani ölçüm ve raporlamadan sorumlu bir kişi olmalıdır.
Gösterge ile sağlanan değer, göstergenin elde edilmesi için gereken maliyetten daha
büyük olmalıdır, ancak sadece ucuz olduğu için gereksiz ölçümler yapılmamalıdır.
Gösterge, bunları hizmet veya politika üretim zincirinin herhangi bir alanında
kullanacak olanlar tarafından anlaşılmalıdır.
Ölçüm yapan herkes göstergeyi aynı şekilde kullanabilmeli ve yorumlayabilmelidir.

Kurumsal performansı ölçmek için göstergelerin nasıl belirleneceği konusunda iyi ve kötü
uygulamalar vardır. Yapılması gerekenlerle başlayalım (aşağıdaki Görsele bakın).
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Temel maddeler Görselde özetlenmiştir. Göstergeyi kullanacak olanlar, kurumun
önceliklerinden başlayarak ve kullanılan gösterge sayısında idareli davranarak, mümkün
olan en yüksek teknik kalitedeki göstergeleri tayin etmeli ve tanımlamalıdır. Gösterge
sayısının temel ihtiyaçlara göre filtrelenmesi ve azaltılması karmaşık bir süreçtir. Birleşik
Krallık'taki Ulusal Teftiş Ofisi, 2000'lerin ortalarında belediyelerin performansını ölçmek için
yaklaşık 300 göstergeden oluşan bir liste hazırladı. Bu sayı, uygun sonuçlara varılabilmesi
için kontrol edilemeyecek kadar fazlaydı. Sonuçta bu sayı yaklaşık 70 göstergeye kadar
indirildi. Böylece, çok fazla performans göstergesi kullanılarak yanlış uygulamalara yol
açılması engellendi.
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Göstergelerin tanımlanmasında çok fazla kötü uygulamayla karşılaşılır (bkz. Görsel). Bunlar,
performansla ilgili hızlıca bilgi elde etmek için uygulanan kısayollardır. Önceliklerin ve ilgili
göstergelerin belirlenmesi zaman alır, ancak bu yerinde harcanmış bir zamandır. Sonuçları
belirlemeye ve anlamlı göstergeleri seçmeye yönelik tekrarlayan iç süreçler, kuruluşun neyi
başarmak istediğini anlamasını sağlar.
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BÖLÜM 4: GÖSTERGE KİTAPLIĞINDAKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN
AÇIKLANMASI
Tüm süreç, öncelikleri ölçen ve makul ölçüde memnun olduğunuz bir göstergeler listesinin
hazırlanmasından ibarettir. Göstergelerden memnunsanız, onları açıklayabilirsiniz. Bu,
yönetim sistemi oluşturmanın bir sonraki adımıdır (Görsele bakın).

Açıklama, sıkıcı ama gerekli bir süreçtir. Bu nedenle, göstergelerin son seçiminde titiz
olunmalıdır. Kapsamlı bir açıklama, göstergelerin ölçülmesi ve yorumlanmasına rehberlik eder.
Aşağıdaki slaytta, eksiksiz bir performans göstergesi açıklamasının içermesi gereken temel
alanlar gösterilmiştir. Tüm performans göstergelerinin eksiksiz tanımlarıyla performans
göstergeleri kitaplığı oluşur.
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BÖLÜM 5: PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİNİN KURULMASI (DENGELİ PUAN
KARTI)
Performans ölçüm sistemi, sonuçları, temel performans göstergelerini (KPI), temel performans
göstergeleri kitaplığını, hedefleri içerir. Sistem, performans tartışmalarını ve iyileştirmeyi
yönlendirmek için tüm bu unsurlar arasında karşılıklı ilişkiler kurmaya çalışır. Belediyeler için
seçilen yöntem Balanced Scorecard, yani Dengeli Puan Kartlarıdır. Bu bölümde hedefler ve
Dengeli Puan Kartları ele alınmaktadır.

Hedef belirleme

Hedef, performans yönetiminde ilgili bir unsurdur, ancak belirli koşullar sağlanmadan bunların
empoze edilmesi önerilmez. Yaza girmeden kilo vermek ve beş kilo vermek insanlar üzerinde
farklı etkiler yaratır. İlk durumda, herhangi bir kilo kaybından bahsedilirken ikinci örnekte ise
hedefe ulaşmak için gerekli stratejileri kullanmamızı gerektiren bir zorluk (beş kilo verme)
mevcuttur. Kuruluşların da aynı şekilde çalışması beklenir.
Ancak, hedeflerin belirlenmesi göz ardı edilemeyecek şekilde karmaşıktır ve bir yönetim
felsefesi ile birlikte gerçekleştirilmelidir. Başka bir deyişle, bir kuruluş amacına ulaşırsa
(başarısız olursa) ne yaparsınız? Onu cezalandırır mısınız, ödüllendirir misiniz, daha fazla
kaynak mı verirsiniz yoksa bu kaynakları geri mi çekersiniz? Bu soruların cevapları net değilse
ve hedef belirleme tekniği iyi uygulanmıyorsa, hedef kullanılmaması tercih edilir.
Hedefler, yönetim modelinin ayrılmaz bir parçası olabilir, ancak mevcut farklı seçeneklerin de
gösterdiği üzere vazgeçilmez değildir. Ayrıca önemli olan performans yönetiminin modelleri
değil, ilkeleridir. Kaplan ve Norton (2000) tarafından tasarlanan ve yaygınlaştırılan Dengeli
Puan Kartları gibi bazı modeller, çok sıkı kısıtlamalar dayatmakta ve tüm performans
yönetimini bürokratikleştirmektedir. Buna karşılık, bir kuruluşa performans kültürü aşılamak
için ilkeler uygulanması daha uygun bir yoldur.
Burada sorulacak en uygun soru, hedefin ne zaman belirleneceğidir. Burada önerilen sürece
göre, aşağıdaki aşamaların izlenmesi uygundur:
1.
2.
3.
4.

Ulaşmak istediğiniz sonuçları belirleyin.
Bu sonuçların takip edilmesi için gerekli performans göstergelerini seçin.
Ölçümlerin ne durumda olduğunu rapor edin ve yorumlayın (bu aşağıda ele
alınacaktır).
Her bir ölçüme nasıl yaklaşacağınıza karar verin.

Çoğu otorite, hedefleri genellikle sonuçların veya performans göstergelerinin belirlenmesi
sırasında (yukarıda tanımlanan 1. ve 2. aşamalar) yani çok erken belirler. Bu, anlamlı ve
ulaşılabilir bir hedef oluşturmak için gereken bazı kritik bilgilere henüz sahip olunmaması
anlamına gelir.
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Sonuçlar belirlenirken hedef koyamayız çünkü genellikle onları tam olarak ölçmeyiz. Sonuçlara
göre değil, ölçümlere göre hedefler belirlemeliyiz. Ancak yeni bir performans göstergesi
koyarsak ve elimizde daha önceden edinilmiş veri yoksa, organizasyonun mevcut
performansını bilemeyiz. Bu nedenle hedefleri belirleyemeyiz. Özetle, hedef belirlemek için
bir başlangıç noktasına (en az beş ölçüm) ihtiyacımız vardır.
Bir ölçümün hedefi, ölçümün başlangıçtaki performansının iyi tarafında herhangi bir yerde
olabilir. Tabii ki, hedefin başlangıçtaki durumdan ne kadar uzakta olması gerektiğini söylemek
zordur. Bu, performansın değiştirilebilmesi için ne kadar zaman ve çaba harcanması
gerektiğinin değerlendirilmesine bağlıdır. Kurumsal kapasite, hedefin başlangıçtaki durumuna
göre belirlenmesine yardımcı olacaktır.
Özetle, anlamlı ve ulaşılabilir hedefler belirlemek için neyin ölçüldüğünü, ölçümün
başlangıçtaki durumunu ve bu başlangıç durumunu ileri götürmek için gereken yatırımı bilmek
gerekir. Bu üç girdi olmadan hedefler basit birer tahmindir. Hedefle ilgili bir diğer öğe, tolerans,
yani hedefle ilgili değerden hangi oranda sapılabileceğine izin verildiğini gösteren değerdir.
Aşağıdaki Görsel tüm süreci göstermektedir.
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Dengeli Puan Kartları (BSc)
Dengeli Puan Kartları (BSc), kuruluşların dış sonuçları desteklemek için iç süreçlerini
belirlemelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olan bir performans sistemidir (Görselde buna
alternatif benzer bir tanım verilmiştir). Dengeli Puan Kartları aracılığıyla, kuruluş stratejik
önceliklerin başarısını izleyebilir. Dengeli Puan Kartları, geçmiş performans verilerini ölçer ve
kuruluşlara gelecekte daha iyi kararlar alma konusunda geri bildirim sağlar. Dengeli Puan
Kartlarının performans ölçütü stratejik bir odak noktasına sahiptir. Halihazırda başka yollarla
oluşturulmuş stratejiyi güçlendirebilir veya stratejik bir araç olarak kullanılabilir.
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Sonuçlara yönelik ilerlemeyi ölçmek için kullanılan başka puan kartları da vardır. Dengeli Puan
Kartlarının avantajı, farklı bakış açılarını daha "dengeli" bir şekilde sunmasıdır. Yetkilileri
sadece finansal veya personel açısından değil, aynı zamanda kullanıcılar ve vatandaşlar
açısından da düşünmeye zorlar. Aşağıdaki iki görsel, farklı bakış açılarının birbirini nasıl
dengelediğini göstermektedir.
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Bir Dengeli Puan Kartının oluşturma süreci üç esas aşamadan oluşur. İlk adım, Dengeli Puan
Kartları perspektifinden stratejik sonuçları belirlemektir: öğrenme ve büyüme, kurum içi iş
süreçleri, müşteri ve finansal perspektifler. Kamu sektöründe, bir belediyenin tüm toplumla
ilgili beşinci bir perspektife sahip olması muhtemeldir. Bu perspektif genellikle diğer
perspektifler içinde yer almaz. Türkiye’deki belediyelerin stratejik planları, stratejik sonuçlar
oluşturulmasını teşvik etmelidir. Bazı durumlarda, Dengeli Puan Kartlarının farklı
perspektiflerini tamamlamak için stratejik eylemlerin sonuçlara dönüştürülmesi gerekir.
İkinci adım, bir strateji haritası oluşturulmasıdır (Görseldeki göstergelere bakın). Strateji
haritası, kuruluşun iç operasyonlarının dış sonuçlara ulaşmasına yardımcı olmasını sağlar; yani
finans, süreç ve personel yönetimi, daha memnun müşterilerin ve daha iyi veya daha mutlu
bir toplumun sağlanmasına yardımcı olmalıdır. Ancak, Türkiye için Dengeli Puan Kartlarının
basitleştirilmiş bir versiyonu önerildiğinden, stratejik harita arayışına girilmeden
organizasyonun farklı seviyelerinde stratejik sonuçlara odaklanılması şimdilik yeterlidir.

Son adım, sonuçlara yönelik ilerlemeyi ölçmeye yardımcı olacak performans göstergelerinin
ana hatlarını çizmektir. Dengeli Puan Kartlarının oluşturulması için gerekli bu adımlar, sonraki
resimlerde genişletilmiştir.
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Dengeli Puan Kartları uygulamasının daha iyi anlaşılması için, aşağıdaki görsellerde Londra'nın
bir ilçesinde Dengeli Puan Kartlarının nasıl uygulandığı detaylı olarak anlatılmaktadır (Barking
& Dagenham).
Bu ilçe belediyesinde uygulanan Dengeli Puan Kartlarıyla ilgili ilk göze çarpan, Dengeli Puan
Kartlarının belediyenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere uyarlanmış olmasıdır. Örneğin, beşinci bir
perspektif (Topluluk) eklenmiştir.

Aşağıdaki üç görselde, Dengeli Puan Kartlarının uygulandığı bağlam gösterilmektedir.
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Sonraki iki Görselde, bu belediyede kullanılan perspektiflere genel bir bakış sunulmuştur.
Sistemde yapılan ilk gözlemde, Dengeli Puan Kartı sisteminde kullanılan standart isimlerin
perspektiflerin isimlendirilmesinde kullanılmadığı görülmektedir. Örneğin, Finansal Perspektif
yerine, "Geleceğin Finansmanı" ismini kullanmışlardır.
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Aşağıdaki görsellerde, bazı stratejik sonuçlara ve performans göstergeleri aracılığıyla ölçüme
genel bir bakış sunulmuştur. Bu stratejik sonuçlar ve göstergeler İngiliz sistemine göre
uyarlanmıştır. Dolayısıyla bunları doğrudan Türkiye’deki belediyelere birebir kopyalamak pek
mantıklı olmayacaktır. Örneğin, eğitim ve sağlıkla ilgili Türkiye bağlamına uygun olmayan bazı
sonuçlar ve performans göstergeleri bulunmaktadır. Belediye düzeyinde Dengeli Puan Kartı
örneğinin yanı sıra, son iki slaytta belirli bir hizmet için Dengeli Puan Kartı örneği sunulmuştur.
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Aşağıdaki iki görselde, her gösterge için raporlama sistemine genel bir bakış sunulmuştur.
Genellikle zaman dilimleri içeren bir grafik oluşturulur. Barking & Dagenham performansını
geçmiş performansa göre gösterir ve benzer özelliklere sahip diğer ilçe belediyeleri ile
karşılaştırır. Raporlama sistemi, basit bir Puan Kartı olarak ve her bir göstergenin daha ayrıntılı
ve yakınlaştırılmış bir görünümü olarak tasarlanmıştır.
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Son olarak bu örnekte, Dengeli Puan Kartlarının belediye için uygunluğuna dair sonuçlar ve bu
araçtan çıkarılan dersleri gösteren üç görsel verilmiştir.
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Aşağıdaki iki örnekte, bir Türk belediyesinde Dengeli Puan Kartı uygulamasının nasıl
görünebileceği açıklayıcı bir şekilde sunulmaktadır. Tüm belediyelerin aynı önceliklere sahip
olması beklenmemektedir. Yine de bazı öncelikler hepsinde ortaktır.
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BÖLÜM 6: EYLEM: ÖLÇME, YORUMLAMA, RAPORLAMA VE PERFORMANSA
GÖRE ÖNLEM ALMA
Performansın ölçülmesi
Performans yönetim sisteminin bir sonraki aşaması, verilerin ölçülmesi, analiz edilmesi,
raporlanması ve bunlara göre hareket edilmesi anlamına gelen üçüncü aşama (Eylem) ile
bağlantılıdır (Aşağıdaki Görsele bakınız)

Performans ölçümünün değeri, kendi başına elde edilen bilgilerde yatmaz. Karar verme ve
yönetim iyileştirme süreçlerine entegre edilmedikleri sürece çok sayıda göstergeye veya
rapora sahip olmanın bir anlamı yoktur. Bu durum, çoğu kamu idaresi için önemli bir zorluk
teşkil etse de, yeterli performans bilgisine ulaşmak için net rutinler ve teşvikler oluşturularak
bunun üstesinden gelinebilir. Önce ölçün ve yorumlayın, ardından karar verin ve iyileştirin.
Ölçüm, bilgilerin daha sonra kullanılmak üzere toplanmasını mümkün kılan rutinler
oluşturulmasını içerir. Bunun için çok çeşitli araçlar vardır (bunlardan bazıları formlar, anketler,
dijital kayıtlar, sayaçlar, alıntı sistemleri). Burada, ölçüm araçlarına değil, ölçümün temel
ilkelerine odaklanacağız. İlk olarak, elde edilmek istenen bilgiye ilişkin ölçüm rutinleri
otomatikleştirilmelidir. Neyse ki, teknoloji otomasyon konusunda işimizi kolaylaştırıyor. Dijital
uygulamalar sayesinde, bilgiler veritabanlarına otomatik olarak kaydedilebilir. Yapay zeka,
metin dizgilerinden ulaşılmak istenen bilgi kalıplarını çıkarabilir.
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İkinci olarak, kontrol faaliyetleri bilgiyi ölçenlerden, ölçülen bilgiden veya bilginin
yorumlanmasından kaynaklanan ölçüm hatalarını veya sabotajları en aza indirir. Veri izleme
ve doğrulama, tesadüfi manuel ölçüm yanlışlıklarında hataların ayıklanmasına yardımcı olur.
Kasıtlı hata durumlarında, ölçüm yapanı ölçülenlerden bağımsız hale getirmek için stratejiler
geliştirilmelidir. Olumsuz sonuçlara yaptırım uygulanan durumlarda kuralların çiğnenmesi
eğilimi gözlenir. Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı okullar, öğrencilerinin ulusal
sınavlarda düşük puan almasını önlemek için her türlü hileye başvurmuştur. Bu sayede
ekonomik teşvik elde etmeyi veya ellerindeki teşvikleri kaybetmemeyi amaçlamışlardır. Yunan
makamları, yıllarca Avrupa Komisyonu'na yanlış mali veriler sunarak 2000'lerin sonundaki kriz
sırasında büyük bir felakete yol açtılar. Makul kontrol, bu sorunların en aza indirilmesine
yardımcı olur. Aşağıdaki görsellerde, yukarıda bahsedilen noktalar özetlenmiştir.
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Performans göstergelerinin yorumlanması
Ölçümden performans yönetimine geçmek için verilerin analiz edilebileceği rutinler
oluşturulmalıdır. Rutinler, karar vericilerin sonuçlara yönelik ilerlemeyi tartıştığı zaman
dilimlerinden oluşur. Halihazırda kuruluşun çalışma tarzının bir parçası olan şeyler rutin olarak
kabul edilir. İlk olarak, ölçülenin bir performans göstergesi olup olmadığının incelenmesini
sağlar. Bu toplantılardaki güvenilir yaklaşım zaman içinde iyileştirme taahhütlerinin
benimsenmesine yardımcı olur. Kanıtlara dayalı samimi ve işbirliğine dayalı bir ortam
oluşturulması istenir. Bu rutinlerin varlığı, kurumun diğer üyelerine ölçümün yalnızca yerine
getirilmesi gereken zorunluluklardan biri değil, değerli bir edinim olduğu mesajını gönderir.
Yapılan toplantılar, ölçüm sonuçlarının tartışılmasını mümkün kılar.
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Sıradaki iki görselde, verilerin analiz edilmesinde rutinlerin en önemli unsurları genel olarak
değerlendirilmiştir.
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Görsel araçlar, yorumlamanın hayati bir parçasıdır. En önemli tavsiye, istisnai ölçümler değil,
eğilim ve neden sonuç ilişkileri bulmaya çalışın.

Verileri yorumlamak için iki temel sistem vardır: trafik ışığı sistemine sahip (veya olmayan)
puan kartı ve XmR grafiği olarak da adlandırılan X (Ortalama) – R (Aralık) kontrol grafikleri.
Few'e (2006) göre trafik ışığı (veya ifade ikonları
) sistemine sahip puan kartı, bir
ölçümün beklenen veya planlanana göre belirli bir zamanda nasıl performans gösterdiğine
dikkat çekmeye yarayan görsel bir sistemdir. Bu genellikle puan tahtaları için kullanılır ve
ölçüm sürecinin başında iyi bir çözümdür.
Performans değerlendirme paneli formatı, otomobillerdeki gösterge paneline benzer şekilde
birçok renk ve bilgiyle desteklenen sofistike ‘gösterge paneli’nin basit bir versiyonudur. Renk
körlüğü olan kişiler için yorumlanmasının daha da zorlu olması bir yana, bu format, birçok
yorumlanması zor bilgi sağlama riskini taşır.
Trafik ışığı veya yüz ifade ikonu sistemine sahip panelde dört tür bilgi vardır: başlangıç/mevcut
durum (yukarıda bahsedilmiştir), mevcut ölçüm, ulaşılacak hedef ve hedefe uyum
(uyumsuzluk) toleransı (aşağıdaki tabloya bakın). Renk sisteminde, hedefe ulaşmanın karşılığı
yeşil ( ); hedef ile tolerans aralığı içinde kalan uyumsuzluklar sarı ( ) ve tolerans aralığı
dışında kalan uyumsuzluklar ise kırmızı ( ) renkle ifade edilir. Kırmızı renkte yer alan
ölçümler, karar vericilerin dikkatini çeker ve uygun çözüm yolları aranır.
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Grafikler, puan kartlarına bir alternatiftir. Bazen grafikler puan kartı içine gömülebilir.
Aşağıdaki slaytlarda iyi ve kötü grafik tasarım örnekleri gösterilmiştir. Bilgiler, panolar üzerinde
tanımlanarak oldukça gösterişli bir şekilde verilir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, bu yöntem
her zaman istenen amaca hizmet etmez.
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Barr'a (2017) göre, bilgiyi yorumlamadaki temel sorun, tek bir rakamın kendi zaman diliminden
ayrı ele alınmasıdır. Bu, yukarıda gösterilen örneklerin çoğu için geçerlidir. Ya seçilen verilerde
anormallik varsa ve bu veri aykırı değerse? Verilerin istatistiksel analizi, ölçülen öğenin
değişkenlik derecesinin beklenen değişkenlik aralığında olup olmadığını anlamak için bir dizi
değerden faydalanır. Buna karşılık, küçük veya daha ilgili değişiklik belirtileri meydana gelir. İki
noktalı verilerin karşılaştırmasına karşı eğilim, duruma özel düzeltici önlemlerin uygulanmasını
sağlar.
Trafik ışığı gösterge panolarıyla karşılaştırıldığında, ortalama ve aralık çizgilerine sahip XmR
tablosu, varyasyon örüntülerini nicelleştirir. Bunların istatistiksel olarak hesaplanması, küçük
değişikliklerin, aykırı değerlerin veya önemli değişikliklerin belirsizliğe mahal vermeyen
kurallarla tespit edilmesini sağlar. Bu şekilde, değişikliğin yeterli mi (beklenen çizgide ilerliyor)
yoksa kabul edilemez mi olduğu görülebilir. XmR tablolarında, trafik ışığı sistemine eşdeğer
öncelik, farklı gölgeleme yoğunlukları ile oluşturulabilir: düzensiz performans olduğunda
(süreç kontrol altında olmadığında) veya yanlış yönde bir değişiklik olduğunda koyu renk; nötr
ve statik performanslarda orta gölgeleme; performans doğru yönde ilerlerken açık renk
gölgeleme.
Göstergeler mevcut performans seviyesini ve bu performansın değişip değişmediğini
göstermelidir, ancak ölçümün ilerlemesini (olumsuz veya olumlu) yorumlayabilmeniz için kaç
kez ölçülmelidir? Bu soruların güvenilir bir şekilde cevaplanması ve hatalı sonuçlara
varılmaması için yeterli bilgiye ve aynı göstergenin birkaç değerine sahip olmak gerekir.
Aşağıdaki görseller, XmR tabloların arkasındaki mantığı göstermektedir.
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Bir göstergeye ilişkin birkaç değer olmadan elde edilen değişiklikler kafa karıştırabilir.
Performans ilerlemesi hakkında sonuçlar, bir veya iki değerden çıkarılamaz. Bir veya iki değer
bir eğilim oluşturmaz ve yönetim için eğilimler çok önemlidir.
Dikkate alınması gereken ilk değer başlangıç durumudur. Wheeler’a göre (1993), başlangıç
durumu (adından da anlaşılacağı gibi), genellikle en az beş, bazen daha fazla, farklı değeri
birbirine bağlar. Daha sonra bu değerlerin ortalaması hesaplanır ve bununla başlangıç durumu
belirlenir. Yeni bir başlangıç durumu oluşturmak için tekrar farklı beş değer gereklidir ve küçük
veya önemli bir değişiklik sinyali algılandığında hesaplama başlar (aşağıya bakın). Genel olarak
kuruluşlar, en son yapılmış olan ölçümü başlangıç durumu olarak alma eğilimindedir. Başka
seçenek yoksa, herhangi bir değer başlangıç durumu olarak ayarlanabilir, ancak bu bazı
kısıtlamaları beraberinde getirir.
Aykırı değer (uç değer) için tek bir değer yeterlidir. Aykırı değer, performansın temelden
değiştiği anlamına gelmez, olağandışı bir şey olduğu anlamına gelir. Performans tipik değerlere
dönerse, bu aykırı değer anekdotsal (sistematik olmayan veri) sayılır. Aykırı değerleri tespit
etmek için değerlerin ortalama çizgisinin ve değişim aralığının oluşturulması tavsiye edilir.
Aykırı değer genellikle bu aralığın dışında kalır (gerçek performans değişimini belirlemek için
aşağıdaki Görsele bakın).

Kaynak: https://www.staceybarr.com/
Eğilimde bir değişiklik olup olmadığını tespit etmek için sekiz değere ihtiyaç vardır. Küçük bir
değişiklik, genellikle performansta medyan performanstan uzakta, ancak yine de bu ölçü için
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normal değişikliğin çeyrekler açıklığı (orta %50) içinde olan bir değişiklik olarak tanımlanır.
(Görselde kullanılan) XmR grafiği teorisine göre, bu sekiz değer bir değişiklik olup olmadığının
belirlenmesini sağlar.
Ortalama performanstan uzaklaşan ve bu göstergedeki normal değişiminin çeyrekler açıklığı
dışında kalan ardışık üç değer (veya dört değerden üçü) ile, önemli bir değişiklikten söz
edilebilir.
Yukarıdaki kurallar genellikle süreç kontrol altındayken ve değişimler kaynak kullanımı veya
faaliyet planlamasından kaynaklandığında dikkate alınır. Veri serileri düzensiz bir şekil alıyorsa,
bu, sürecin kontrol altında olmadığı, yani standart bir süreç olmadığı veya varsa, personel
tarafından takip edilmediği anlamına gelir.
Bu teknik kurallar iki durumda elverişsiz olabilir: 1) gerekli değerleri beklemek imkansızdır; 2)
ölçüm her ay veya her hafta yapılmadığı için performansın gelişimi yeterince iyi anlaşılamaz.
Performans yönetiminde ölçümün ne sıklıkta yapıldığı çok önemlidir. Çok sık ölçüm yaparsanız,
veri serisine çok fazla 'gereksiz bilgi' katma ihtimaliniz vardır (örneğin, saat başı tartılmak). Öte
yandan, ölçüm çok nadir yapılırsa, alınan önlemlerin veya düzeltici eylemlerin etkisini anlamak
zorlaşır (örneğin, kilo vermek/almak için diyet veya spor yaparken altı ayda bir tartılmak). Bu
nedenle, ölçüm sıklığında, performans gelişiminin hangi aralıklarla meydana geldiği dikkate
almalıdır.
Herhangi bir göstergenin sıklığına ilişkin karar bilimsel yöntemlerle verilmez. Neyin mantıklı
olduğunu belirlemek için ölçüm verilerini farklı frekanslarda analiz etmek gerekir. Emin
olamıyorsanız, daha az sıklıkta ölçüm yapmaktansa daha sık ölçüm yapmak daha iyidir; örneğin
ayda bir yerine haftada bir.
Özetle, gerekli sayıda değer elde edilene kadar beklenmemesi, ne olduğuyla ilgili tahmin
yürütmeniz ve sezgisel tepkiler vermeniz gibi sorunlar yaratır. Ölçüm altı ayda bir veya yılda
bir yapılıyorsa ve daha önceden elde edilmiş bir seri yoksa, performans ilerleme eğilimi
hakkında kesin olarak konuşamayabilirsiniz. Bu, tüm performans göstergelerinin XmR
tablolarına tabi olmadığı anlamına gelir. Örneğin, bir belediye vatandaşın hizmetlerle ilgili
memnuniyetini her yıl ölçüyorsa, başlangıç durumu kuralına (5 ölçüm) ve XmR ile ilgili diğer
kurallara uyması yıllar alır. Bu durumda, yorumlama yapılırken bireysel ölçümler dikkate
alınabilir, ancak bu konuda ihtiyatlı davranılmalıdır.
Bilgilerin raporlanması açısından, Dengeli Puan Kartlarının her bir göstergesi tek bir sayfada
kendi XmR tablosuna sahip olabilir. Buna alternatif olarak, XmR tablosu küçültülerek puan
kartının içine eklenebilir. İlk seçenek daha net görünüyor. Yönetim kurulu, performansta
önemli bir değişiklik gözlemlenen grafikleri gözden geçirmelidir. Bu grafikler iyileştirmeye
yönelik tartışmaları tetiklemelidir.
Yukarıdaki hususlar göz önüne alındığında, iyi bir veri ölçüm sıklığına bağlı kalmadan teknik
olarak daha az çaba gerektiren bir izleme modeli de kullanılabilir. Bu stratejinin iki sonucu
vardır: Göstergelerin yorumlanmasında ve bunların değişiklikleri nasıl yansıttığı konusunda
daha az kesinlik olacak ve bir performans sorunu olduğunda tepki vermek daha zor olacaktır.
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Raporlama
Performansın izlemenmesiyle elde edilen bilgiler, hesap verebilirlik ve kuruluşlar tarafından
elde edilen sonuçların iyileştirilmesi için kullanılabilir. Hesap verebilirlik, öncelikli sonuçların
nasıl elde edildiğinin halka iletilmesini sağlar. Ancak, tüm performans bilgileri insanları
ilgilendirmez; seçici olmak gereklidir. Uygun göstergeler, seçmenin yolu, alıcılarına
(vatandaşlar ve şirketler) kendi iç tüketimleri için hangi bilgilerin en faydalı olacağı konusunda
danışmak ve yetkili mercinin işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirdiğine güvenmektir.
Bilgilerin filtresiz bir şekilde aktarılması bu güveni daha da arttırır.

Bir kuruluş performans yönetimine yeni başlamışsa, ilk başta sonuçları geniş kitlelerle
paylaşmamak akıllıca olabilir. Ancak, paylaşılması durumunda aşağıdaki tavsiyelere
uyulmalıdır.
- Az ama öz: Seçilen sonuçlar, ölçülen tüm sonuçların küçük bir grubuyla sınırlı olmalıdır.
Dörtte birlik bölüm vatandaşları bilgilendirmek için yeterlidir.
- Kesin ve anlaşılabilir: Sonuçlar kesin ve ölçülebilir terimlerle iletilmelidir, ancak sıradan
vatandaş için anlaşılabilir olmalıdır: ulaşılan sonuçların ne fayda sağladığı herkes tarafından
net bir şekilde anlaşılabilmelidir.
- Tekrarla, tekrarla, tekrarla: Sonuçlar, nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlara sürekli olarak
iletilmelidir. Medyada, sosyal ağlarda, özel web sitelerinde ve en çok kullanılan alanlarda
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reklamlar kullanılabilir. Bu şekilde vatandaşlar, kurumların taahhüt ettiği bilgilere ve sonuçlara
aşina olur.
İlgili göstergeler hizmet alıcıları ile kararlaştırıldıktan sonra, ölçümden elde edilen
göstergelerin iyi veya kötü olmasına bakılmaksızın, seçilen sonuçlara ilişkin tüm izleme bilgileri
paylaşılmalıdır. Bu strateji, kuruluşların iyileştirme girişimlerine güvenilirlik kazandırır. Bu
amaçla, her göstergenin ölçüm periyoduna göre güncel bilgilerle ilgi çekici bir web sayfası
oluşturulabilir. Veriler çoğu vatandaş için kolay ve anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir. Bunun
için kendilerine danışılmalıdır. Ayrıca, kişilerin kendi analizlerini yapabilmeleri için veri matrisi
de bulunmalıdır.
Aktif olarak açıklanmayan performans verileri de vatandaşlara sunulmalıdır. Böylece,
vatandaşlar kendi analizlerini veya araştırmalarını yapabilirler. Bunun için daha az aktif bir
iletişim politikası gerekir. Ancak kuruluşlar operasyonel şeffaflık uygulamalıdır. Veriler, Açık
Veri Portalı gibi indirilebilen ve yeniden kullanılabilen havuzlarda saklanabilir. Uygulanan
protokollerle performans verilerinin diğer kuruluşların veri matrislerine bağlanması
sağlanmalıdır.
Bu uygulamaların hayata geçirilmesi, vatandaşların öncelikli sonuçları ve bunların
göstergelerini öğrenmelerini, ilerlemeyi takip etmelerini ve sonuçlar olumlu olmadığı takdirde
açıklama ve iyileştirme talep etmelerini sağlar. Bununla birlikte, olumsuz sonuçlar çok az
kişinin üstlenmeye istekli olduğu politik bir maliyet haline geldiğinden, vatandaşların sonuçlara
yönelik talebinin desteklenmesi kurumların performanslarını iyileştirmelerini teşvik eder.
Aşağıdaki slaytlarda yukarıda belirtilen noktalar özetlenmiş ve bir İngiliz belediyesinde
raporlamanın nasıl yapıldığını gösteren görsel sunulmuştur.
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İyileştirme İçin Önlem Alınması
Performansı ölçtükten sonra, yetersiz performans ele alınmalı ve kuruluş analize göre
önlemler almalıdır.
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Önceliklerimize ulaşma yolunda hiçbir ilerleme görmediğimizde harekete geçip önlem
almazsak, sadece ölçüm yapmak yeterli olmaz. Göstergelere dayalı tüm izleme sistemlerinin
kurumsal performansın iyileştirilmesiyle bağlantılı üç işlevi vardır (Hood 2007). Bu üç strateji,
merkezi otoritenin diğer kamu kurumlarıyla etkileşimlerine göre ifade edilen farklı
mekanizmalara yanıt verir.
Bu, eylem iyileştirme planlarının devreye sokulması için bir fırsattır. Bunlar genellikle düşük
performans sorunlarını çözmeye yarayan kısa ve orta vadeli planlardır. Performans bilgisi,
durumu analiz etmek için yalnızca bir araçtır. Buna ek olarak, sorun ağacı analizi veya benzer
teknikler gibi diğer araçlar da kuruluşun sorunların nedenlerini belirlemesine yardımcı olur.
Eylem planının uygulanması için farklı araçlar da tasarlanmalıdır. Ayrıca, yeni ek sonuçlar da
(performans göstergeleriyle birlikte) eylem planında tanımlanmalıdır.
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BÖLÜM 7: TÜRKİYE'DE PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ YAPISI VE
UYGULAMASI
2000’li yılların başlarında gündeme gelen kamu yönetimi reformu, belediyeler de dahil olmak
üzere kamu kurumlarının performansını iyileştirmeyi amaçlamıştır. Bunu başarmak için,
hedefler ile kullanılan kaynaklar arasında bir bağlantı kurulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile (2003 yılında yürürlüğe girmiş ve tamamı
2006 yılında yürürlüğe girmiştir) kamu mali yönetim sistemine performans yönetimi
unsurlarını dahil etmiştir. Stratejik planlar ve performans programları, performans
yönetiminin en önemli unsurlarıdır. Kanunun 9. maddesi stratejik planı şu şekilde
tanımlamıştır:
Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen
politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş
olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlarlar.
Aynı maddede performans programı ve performansa dayalı bütçeleme de tanımlanmıştır:
Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile
bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren
performans programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı,
Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık
programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans
esasına dayalı olarak hazırlar.
Kanun, yine aynı maddede faaliyet raporlarını izleme ve değerlendirmenin aracı olarak
tanımlamaktadır:
Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek
ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve
analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında
gösterilir.
Benzer şekilde yerel yönetim kanunları da stratejik plan ve performans programlarının
hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41.
maddesinde belediyelere yönelik stratejik plan ve performans programının düzenlenmesi şu
şekildedir:
Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde;
kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân
ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp
belediye meclisine sunar. [...] Stratejik plân ve performans programı bütçenin
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hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce
görüşülerek kabul edilir.
Ancak, Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.
Stratejik Plan

Performans
Değerlendir
mesi

Performans
Programı

Faaliyet
Raporu

Bütçe

Bütçe
Uygulaması

Kaynak: H. Hakan Yılmaz

Mevcut yasal düzenlemeler ışığında Türk kamu sisteminde performans yönetimini bir döngü
olarak algılamak mümkündür. Bu performans yönetim döngüsü 5 yıllık planların hazırlanması
ile başlar. Performans programı yıllık hedef ve göstergeleri belirleyen ve bunları faaliyetlerle
ilişkilendiren bir belgedir. Performans programı, hedef ve göstergelerinin stratejik planda
oluşturulan öncelikler ve elde edilmesi planlanan sonuçlar doğrultusunda bütçeyi ve
uygulamayı yönlendirecek şekilde hazırlanması gerekir. Bu nedenle performans programında
yer alan hedef ve göstergelerin ara sonuçlar ve çıktılar üzerinde yoğunlaşması beklenir.
Faaliyet raporu ise bir önceki yılın performans sonuçlarını ortaya koyarak performansın
değerlendirilmesine olanak sağlar.
Stratejik Yön

Göstergelerin
Belirlenmesi

Sonuçların
Raporlanması

Stratejik Plan

5 yıllık amaç ve
hedefler

5 yıl için sonuç-çıktı
SP göstergeleri
bazlı göstergeler ve bazında altı ayda bir
yıllık gösterge
izleme ve yıllık
hedefleri
değerlendirme

Performans
Programı

Yıllık Hedefler

Çıktı bazlı
göstergeler ve yıllık
gösterge hedefleri
PP göstergeleri
bazında
gerçekleşmeler ve
sapmaların
nedenleri

Faaliyet Raporu
(bir önceki yıl)
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Türk performans yönetim sisteminde faaliyet raporlarının yanı sıra uzun vadeli sonuçların
izlenmesi ve değerlendirilebilmesi için Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme raporunun yılda
iki kere olmak üzere hazırlanması gerekir.
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2018)
stratejik planların içeriği, merkezi yönetim kurumları ile paylaşılma yöntemi, izleme ve
değerlendirme ve planın kamuoyuna sunumu gibi konularda kurallar koymaktadır. Belediyeler
için Stratejik Planlama Rehberi (2019), stratejik planların unsurlarını ve süreçlerini şu şekilde
tanımlamaktadır.

Kaynak: Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi (2019)

Stratejik Plan Hazırlık Süreci
İyi bir stratejik planlama hazırlamanın en önemli noktası hazırlık sürecinin iyi tasarlanmasıdır.
Stratejik plan hazırlıkları, strateji geliştirme biriminin oluşturacağı ve belediye başkanının onayı
ile kuruma duyuracağı bir genelge ile başlatılmalıdır. Belediye başkanını katılımının ve
liderliğinin sağlanması süreç açısından kritiktir. Hazırlık aşamasında Strateji Geliştirme Kurulu,
stratejik planlama ekibi, strateji geliştirme birimi ve hizmet birimlerinin rol ve sorumlulukları
tanımlanmalıdır.
Stratejik plan hazırlama için ayrılan süre oldukça kısıtlıdır. Normal süreçte belediye başkanın
seçiminden sonra bir ay içinde yeni plan yapma kararı alınmalı ve altı ay içinde stratejik plan
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oluşturulmalıdır. Bu sürecinin etkili bir şekilde değerlendirilebilmesi için bir hazırlık
programının oluşturulması gereklidir.
Stratejik planlamanın genel kurgusu kuruluşun kendisini ve içinde bulunduğu çevreyi analiz
ederek uygun hedefleri belirlemesine dayanmaktadır. Bu bağlamda, yapılacak analizler ve bu
analizlerin amaç ve hedeflere yansıtılması planlama sürecinin temelini oluşturur. Belediyeler
için Stratejik Planlama Rehberi bir seri analizin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu analizlerin
sonucunda temel tespitler yapılır ve ihtiyaçlar belirlenir. Tespit ve ihtiyaçlar geliştirilecek
stratejilere temel oluşturur.

Analizlerin Yapılması
Kurumsal Tarihçe
Mevcut SP'nin
değerlendirilmesi
Mevzuat analizi
Üst politika balgelerinin
analizi
Mal ve hizmetler
Paydaş analizi

Tespit ve
ihtiyaçların
belirlenmesi

Tespit ve
ihtiyaçlara bağlı
olarak stratejilerin
belirlenmesi

Analizlerin
özetlenmesi

İç analiz

Tespit ve
ihtiyaçlarla
hedefler arasında
bağlantının
kurulması ve hedef
kartlarının
oluşturulması

PESTLE analizi
GZFT analizi

Stratejileri belirlerken belediyeye yön gösteren diğer temel unsur kuruluşun misyonudur.
Misyon kuruluşun varlık sebebini nasıl algıladığının bir ifadesidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl
yaptığını ve kimin için yaptığını ifade eder.
Misyon
NE?
(Kuruluştan Beklenilen
Hizmetler)

NEDEN?
( Kuruluşun Varoluş
Nedeni)

NASIL?

KİME?

(Faaliyetlerdeki
Yaklaşımlar
ve Yönelimler)

(Hizmet Verilenler)

Vizyon ve temel değerler, misyonu destekleyen ve planlama çalışmalarına yön veren diğer ana
bildirimlerdir. Vizyon belediyenin geleceğini sembolize eden genel amacıdır. Vizyon bildirimi,
stratejik planın kapsadığı zaman diliminin de ötesinde, uzun vadede belediyenin
gerçekleştirmek istediklerini ve ulaşmak istediği yeri yansıtacak bir şekilde belirlenir. Temel
değerler ise karar alıcıların belediyeyi yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma
felsefesini yansıtır.
Amaçlar, belediyenin faaliyet gösterdikleri alanlarda ulaşmayı istedikleri sonuçların niteliksel
ifadeleridir. Planın anlaşılabilirliğinin kolaylaşması açısından amaçların sayısının mümkün
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olduğunca az olması gereklidir. Bu nedenle, amaçların belediyenin hizmet alanlarına
yönelmesi beklenir. Belediyenin kurumsal yapısına ve işleyişine yönelik hedefler ise genellikle
tek bir kurumsal gelişim amacı altında toplanır.
Stratejik planın ve uzun vadeli performans yönetiminin temel yapı taşını amaçlar altında yer
hedefler oluşturur. Hedeflerin sonuç odaklı olarak ifade edilmesi ve ölçülebilir olması
gereklidir. Misyona bağlı olarak ortaya çıkan amaçların ve analizler neticesi yapılan tespit ve
belirlenen ihtiyaçların yol göstericiliğinde hedefler ortaya konur. Hedef ifadelerinin
uygulamaya, izlemeye ve değerlendirmeye yön verebilmesi için hedefe ilişkin bazı unsurların
da ortaya konulması gerekir. Bunlar, performans göstergeleri, sorumlu birimler,
faaliyetler/stratejiler, riskler ve maliyetlerdir.
Riskler
Tespitler
Maliyetler

Faaliyetler

Amaç

Hedef
İhtiyaçlar

Sorumlu
Birim

Performans
Göstergeleri

Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi hedefe ilişkin bu unsurların bir hedef kartı halinde
toplanmasını öngörmektedir.
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Performans yönetimi açısından hedef kartlarındaki ne önemli unsurlardan biri performans
göstergeleridir. Performans göstergeleri, niteliksel olarak ifade edilmiş hedefleri sayısal olarak
ifade edilmiş değerlerle ölçülebilir hale getirir. Hedefler gibi hedeflere ilişkin performans
göstergeleri de mümkün olduğunca sonuç odaklı olarak belirlenmesi gerekir.
Performans göstergelerine ilişkin hedeflemenin yıllık olarak yapılması gereği çoğu zaman
faaliyet veya çıktı bazlı göstergelerin kullanımına neden olmaktadır. Göstergelerde yıllık
değişimlerin tespit edilemediği durumlarda dahi sonuç odaklı göstergeleri kullanmak yararlı
olacaktır.
Hedef kartlarında, unsurların birbirleri ile ilişkililiğine dikkat edilmelidir. Ortaya konulan tespit
ve ihtiyaçlar büyük ölçüde faaliyet ve projelerde (müdahale yapılamadığı durumlarda riskler
kısmında) yer bulmalıdır. Ancak, faaliyet ve projelere tam karşılık gelen göstergeler
oluşturulmamalı, bu faaliyet ve projelerin uygulanması ile yaratılacak toplumsal sonuçlar
göstergelere yansımalıdır.
İzleme ve değerlendirme sürecinde Stratejik planın hedef ve göstergeleri için altı ayda bir
izleme raporu hazırlanması ve belediye başkanı başkanlığında, Strateji Geliştirme Kurulu
üyelerinin katılımlarıyla altı aylık dönemlerde izleme toplantıları yapılması öngörülmektedir.
İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticidedir. Hedeflerin ve ilgili
performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin;
hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve üst
yöneticiye sunulması ise SGB’nin sorumluluğundadır.
İzleme süreci aşağıdaki tablonun tüm hedefler için hazırlanmasını gerektirir. Bu tabloda
Performans Göstergesi, Hedefe Etkisi, Plan Dönemi Başlangıç Değeri ve İzleme Dönemindeki
Yıl Sonu Hedeflenen Değer doğrudan stratejik plandan gelmektedir. İlk altı aylık dönemlerde
hedeflenen değer yıl sonu değerin yarısı olarak alınabilir. Ancak, hedefin gerçekleşmesine etki
edecek eylemlerin yılın ilk ya da ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiği durumda bu
değer gerçeğe uygun olarak yazılmalıdır.
Amaç 1
Hedef 1.1
Performansı
Sorumlu Birim
Performans
Göstergesi

(PG1.1.1. Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG1.1.2 Performansı X Hedefe Etkisi)

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi İzleme
Başlangıç
Dönemindeki
Değeri (A)
Yıl
Sonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri (C)

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)

PG 1.1.1.
Açıklama

Her yılın ilk altı ayında ulaşılan performans düzeyi dikkate alınarak
izlemenin
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yapıldığı yılın sonu itibarıyla hedeflenen değere ulaşılıp ulaşılamayacağının
analizi yapılır. Hedeflenen değere ulaşılmasını engelleyecek hususlar ve riskler
varsa bunlar
değerlendirilir. Hedeflenen değere ulaşılmasını sağlayacak temel tedbirlere
kısaca yer verilir.

Belediyeler için Stratejik Planlama rehberine göre, performans göstergeleri bazında
ilerlemenin gösterge ağırlıkları ile çarpımı ile hedefe ilişkin performans hesaplanır.
Gösterge bazında hesaplamanın aşağıdaki formülle yapılması öngörülmüştür:
İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri- Plan Dönemi Başlangıç Değeri
İzleme Dönemindeki Yıl Sonu Hedeflenen Değer- Plan Dönemi Başlangıç Değeri
Bu formül kümülatif göstergeler (örn. İçme suyu hattı toplam uzunluğu) için iyi bir hesaplama
yöntemi olsa da yıllık (örn. yıllık yenileme miktarı) ya da oransal göstergeler (örn. memnuniyet
oranı) için istenen sonucu vermemektedir. Bu gibi durumlarda formülü uygulamak yerine
hedeflenen değer ile gerçekleşen değer arasındaki farkı kullanmak daha doğru olacaktır.
Stratejik plan değerlendirme raporu tamamlanan her uygulama yılı sonunda hazırlanır. Bu
değerlendirme aşağıda yer verilen tablo ile hedef/performans göstergesi bazında yapılır.
Amaç 1.
Hedef 1.1
Performansı

(PG. Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG Performansı X Hedefe Etkisi)

Hedefe İlişkin Sapmanın
Nedeni*
Hedefe İlişkin Alınacak
Önlemler
Sorumlu Birim
Performans Göstergesi

Hedefe Plan
Etkisi
Dönemi
(%)
Başlangıç
Değeri
**(A)

İzleme
Dönemindeki
Yıl
Sonu
Hedeflenen
Değer (B)

PG 1.1.1.
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik

Değerlendirmede aşağıdaki sorulara cevap aranır:
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İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri (C)

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)

İlgililik
▪
▪
▪

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana geldi mi?
Bu değişiklikler tespitler ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı
doğurdu mu?

Etkililik
▪
▪
▪

▪

Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek
için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
var mı?
Performans göstergesi gerçekleşmelerinin üst politika belgelerinde yer alan ilgili amaç, hedef
ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik
▪
▪
▪

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde
değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik
▪
▪

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar
açısından riskler nelerdir?
Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması
gerekir?

Performans Programı
Stratejik planla temel amaç kurumsal önceliklerin, amaç ve hedeflerin ulusal plan başta olmak
üzere diğer politika ve plan metinleriyle ilişkisini kurmak olarak belirlenmişken planla bütçe
arasındaki ilişkinin kurulması ise performans programı çerçevesinde öngörülmektedir. Gerek
makro planların gerekse kurumsal düzeyde hazırlanan stratejik planların hayata geçmesi
performans programı ve bütçe çerçevesinde olmaktadır.
Performans programlarının Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009) ile getirilen esaslar
çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir. Bu dokümanın hazırlanmasında aşağıdaki ilkelere
uyulması esastır:
▪
▪
▪
▪

İdare düzeyinde hazırlanır.
Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerden oluşur.
Yıllık olarak hazırlanır.
Bütçe içi ve bütçe dışı tüm finansman kaynakları dikkate alınır.
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▪

Önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru,
maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru
işler.

Stratejik planın uzun vedeli hedef ve göstergelerinin yıllık hedef ve göstergelerine aktarılması
Performans Hedefleri Tablosu ile sağlanır. Performans Hedefleri Tablosu, her bir performans
hedefi için bir tablo olarak doldurulması gerekir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

Amaç
Hedef

Performans Hedefi
Açıklamalar

Performans Göstergeleri
1
Açıklama

(t-1)

(t)

(t+1)

2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Faaliyetler
1
2
3
4
5
Genel Toplam

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan streatejik plan hedef ve göstergeleri ile performans programı
hedef ve göstergelerinin aynı olmasıdır. Oysa, performans programı hedef ve göstergelerinin
amacı, stratejik planın uygulamaya ve kaynak tahsisine yönlendirebilecek yapının
oluşturulmasıdır.
Stratejik Plan

Performans Programı

Hedef

Performans Hedefi

Sonuç odaklı

Çıktı-ara sonuç odaklı

Orta-uzun vadeli

Yıllık

Dış etkilere açık

Kuruluşun kontrolünde

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi

Uzun dönemde anlamlı değişim

Kısa dönemlerde ölçülebilir
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Bu nedenle, performans programı hedef ve göstergeleri belediye tarafından yürütülen
faaliyetlerin çıktılarını ya da ara sonuçlarını yansıtacak şekilde belirlenmelidir. Bu hedef ve
göstergeler dışsal etkilerden daha az etkilenen ve belediyenin kontrolünün daha yüksek
olduğu yapıda olmalıdır.
Stratejik planın uygulama döneminde yıllar ilerledikçe bazı yaklaşım değişimleri, gerçekleşmesi
düşük hedefler için önlemler, gerçekçi olarak belirlenmemiş gösterge hedefleri ortaya çıkabilir.
Performans programının bir amacı da yıllık gözden geçirmelerle stratejik planı daha dinamik
bir yapıya kavuşturmaktır. Stratejik plan hedef ve göstergelerinin 5 yıllık plan dönemi boyunca
sabit tutulması statik bir yapı oluşturacak ve belediyenin uygulama esnekliğini azaltacaktır.
Stratejik plan ve performans programı hedef ve göstergelerindeki farklılaşma aşağıdaki
örnekten izlenebilir.
Stratejik Plan

Performans Programı

Hedef

Performans Hedefi

Kent merkezinde gürültü ve hava
kirliliği azaltılacaktır.

Kent merkezinde bisiklet yol ağı
genişletilecektir.
Gürültü bariyerleri
yaygınlaştırılacaktır.

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi

Kent merkezinde gürültü
seviyesindeki azalma oranı

Yeni yapılan bisiklet yolu uzunluğu
(km)

Kent merkezinde havadaki …
partiküllerinin miktarındaki
azalma oranı

Gürültü bariyeri uzunluğu (m)

Kent merkezinde yaşayanların
yaşam kalitesinden memnuniyet
oranı

Kent merkezinde hava/gürültü
kirliliği şikayet sayısı

Belediye stratejik plan hedef kartlarında faaliyet ve projeler yer almaktadır. Benzer şekilde
performans programının performans hedefi tablosunda da faaliyetler bulunmaktadır. Stratejik
planda yer alan faaliyetler uygulamaya yön gösterici ve stratejik nitelik taşıyan faaliyetlerdir.
Performans programında bu faaliyetler uygulayıcı birimlerle ilişkiyi netleştirecek ve yıllık
uygulamayı ve bütçeyi yönlendirecek şekilde geliştirilmesi gerekir. Faaliyetlerin bu şekilde
yeniden ele alınması Faaliyet Maliyetleri Tablosunun daha gerçekçi bir biçimde oluşturulmasını
kolaylaştıracaktır.

85

BÖLÜM 8: DENGELİ PUAN KARTI YAKLAŞIMININ TÜRKİYE PERFORMANS
YÖNETİM SİSTEMİNE UYARLANMASI
Türkiye’de stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları ile uygulanan performans
yönetiminin başlangıçtaki amacı kamu kurumlarının performansını iyileştirmek olsa da zaman
içinde hesap verilebilirlik kurumsal performans yönetiminin önüne geçtiği gözlenmektedir.
Performans belgeleri, kamuya açık nitelikleriyle topluma ve merkezi idareye belediyenin
hedefleri ve performansı hakkında bilgi verme fonksiyonunu üstlenmişlerdir. Bu rehber
kapsamında, dış hesapverilebilirlik dışında belediyenin performans yönetimini geliştirmeyi
sağlamak üzere dengeli puan kartı yönteminin uygulanması önerilmektedir.
Daha önceki bölümlerde dengeli puan kartı kuruluşların vizyon ve stratejilerini
netleştirmelerini ve bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayan bir yönetim sistemi olarak
tanımlanmıştı. Özel sektörde yaygın olarak kullanılan performans yönetim sisteminde farklı
perspektifte amaç ve göstergelerin “dengelenmesi” ve birbirleriyle ilişkili bir model halinde
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yöntemde dört farklı perspektif birbirleri ile
ilişkilendirilmektedir:
▪
▪
▪
▪

Finansal perspektif
Dış müşteri perspektifi
İş süreçleri perspektifi
Öğrenme ve gelişim perspektifi

Belediyelerde ve diğer kamu kuruluşlarında bu perspektiflere toplum perspektifini de eklemek
mümkündür.
Bu rehber kapsamında, belediyelerde bütün belediye hizmetlerini kapsayan bir dengeli puan
kartı yerine seçilmiş hizmet birimleri ya da hizmet alanları bazında dengeli puan kartı
geliştirilmesi önerilmektedir. Bu şekilde, temel hizmet alanlarında detaylı analiz ve modelleme
çalışmaları yapılabilecektir.
Geliştirilen dengeli puan kartları, hesapverilebilirlik ve dış raporlamadan çok belediyenin
performans hizmet amacı taşımaktadır. Bu nedenle, modelde geliştirilen hedef ve göstergeler
belediyenin iç yönetimine yöneliktir. Ancak, bütünleşik bir performans izleme ve
değerlendirme sisteminin oluşturulabilmesi için kurum içine yönelik hedef ve göstergelerle dış
raporlamaya yönelik hedef ve göstergelerin tek bir yapı altında toplaması yararlı olacaktır.
Geliştirilen dengeli puan kartları bir yandan yönetsel karar almayı desteklerken diğer yandan
Türk kamu sisteminde performans yönetiminde kullanılan stratejik plan, performans programı
ve faaliyet raporları ile uyumlu yapıda olmalıdır.
Bu bütünlüğü sağlamak için dengeli puan kartları ile kurumsal planlama belgelerini ve
kurumun işleyişini ilişkilendiren aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Tablonun ilk iki sütununda
dengeli puan kartları çerçevesinde geliştirilen sonuç ve göstergeler yar almaktadır. Bu sonuç
ve göstergelerden stratejik plan ve performans programı ile kamuya açıklanması istenilenler
işaretlenecektir. Diğer yandan, kamuya açıklanmayan ancak birim iş programlarında yer alacak
olan ya da kurum içinde takip edilmesi planlanan hedef ve göstergeler beşinci sütuna
işlenecektir. Bunlar dengeli puan kartı bütünlüğünde yer alması gereken ancak kamusal bilgi
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oluşturmayan hedef ve göstergeler olabileceği gibi mevcut hedef ve göstergelerin mahalle,
ilçe, yararlanıcı grubu gibi alt kırılımlarını da ifade edebilir. Dengeli puan kartı içinde yer alan
bazı sonuç ve göstergeler başarının sağlanması için zorunlu olsa da ilgili birim tarafından
gerçekleştirilmiyor olabilir. Örneğin, hizmet içi eğitimler hizmet sonuçları açısından kritik
olabilir ancak faaliyeti Eğitim Birimi sürdürebilir. Bazı durumlarda ise, sonuçlara ulaşmak için
birden fazla birimin ortak çalışması gerekebilir. Tablodaki son iki sütunda bu gibi durumlarda
sisteme dahil edilecek birimlerin isimleri yazılacaktır. Sorumlu birim dışında dengeli puan
kartında görev verilen birimlerle planlama aşamasında eşgüdüm sağlanmalıdır.
Tabloyu dengeli puan kartı perspektifleri açısından incelersek;
Toplum perspektifi genellikle üst sonuçları belirlediği için burada yer verilen sonuç ve
göstergelerin stratejik planda kullanılıyor olması olasıdır.
Dış müşteri perspektifi ile yararlanıcılara yönelik sonuç ve göstergeler oluşturulmaktadır. Bu
göstergelerin stratejik plan ve performans programında yer alması mümkündür.
İş Süreçleri perspektifi belediyenin iç işleyişine dair sonuçları gösterir. Bu sonuç ve göstergeler
zaman zaman performans programına dahil edilse de daha çok birim iş planlarında yer alırlar.
İş süreçleri, dengeli puan kartından sorumlu birimin işleyişine yönelik olabileceği gibi
belediyenin geneli ya da başka birimlerin çalışması ile de ilgili olabilir.
Öğrenme ve gelişim perspektifi uzun vadeli gelişimive sürdürülebilirliği unsurlarını içerir.
Özellikle insan kaynaklarının yönetimi bu perspektif altında yer alır. Bu perspektife ilişkin hedef
ve göstergeler stratejik planda ve performans programında genellikle “kurumsal gelişim”
amacı altında toplulaştırılmış olarak yer alırlar. Ancak, dengeli puan kartında hizmet alanına
yönelik sonuçlar ve göstergeler tanımlanmalıdır.
Finansal perspektif özel sektörde karlılık, büyüme gibi unsurları içerirken belediyelerde kaynak
yaratma, verimlilik, kaynak tahsisi gibi unsurları içerir. Finansal perspektif sonuçları bazı
kısımları ile performans programında yer alabilir. Ancak, çoğunlukla bu sonuçlar kuruma özel
bilgiler içerir.
Sonuçlar

Göstergeler

Stratejik
Plan

Performans
Programı

Birim İş
Programı/
Kurumsal
İzleme

Toplum perspektifi
Sonuç 1
Gösterge 1.1
Gösterge 1.2
Sonuç 2
Gösterge 2.1
Gösterge 2.2

Dış müşteri perspektifi
Sonuç 3
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Başka Birim
programı

Ortak Çalışma

Gösterge 3.1
…

İş Süreçleri perspektifi
Sonuç 4
Gösterge 4.1
…

Öğrenme ve gelişim perspektifi
Sonuç 5
Gösterge 5.1
…

Finansal perspektif
Sonuç 6
Gösterge 6.1
Sonuç 7
Gösterge 7.1
Gösterge 7.2

Aşağıdaki tabloda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından önerilen bir dengeli kartın
ilişkilendirilme yapısı gösterilmiştir.
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Sorumlu Birim Adı
Puan Kartı Adı
Sonuçlar
Toplum
Perspektifi

Yenilenebilir enerji
kaynaklarının etkin kullanımı
ile enerji tüketiminin
çevreye olumsuz etkisi
azaltılmıştır.
Alternatif enerji kullanımı
artırılmıştır.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Yenilenebilir enerji
Göstergeler
SP

PP

Birim İş
Programı

Başka Birim
sorumluluğunda olanlar

Ortak Çalışma

Havadaki kükürt dioksit (SO2)
oranının 125μg/m3’ün üstüne
çıktığı gün sayısı

Eskişehir'de alternatif enerji
kaynaklarına bağlı tüketimin
toplam enerji tüketimine oranı
Hizmet
Güneş enerjisi kullanan hane Güneş enerjisi kullanan hane oranı
Faydalanıcıları sayısı artırılmıştır.
Perspektifi Güneş enerjisi kullanan
Güneş enerjisi kullanan belediye
belediye binası ve hizmet
binası ve tesislerin toplam bina ve
tesislerinin sayısı
tesislere oranı
artırılmıştır.
Güneş enerjisi kullanan
Güneş enerjisi kullanan hanelerin
hanelerin enerji giderleri
enerji giderindeki azalma oranı
düşürülmüştür.
Güneş enerjisi sistemleri
Etkin çalışan güneş enerjisi
etkin çalışmaktadır.
sistemlerinin (yılda en az 330 gün)
toplam güneş enerjisi sistemlerine
oranı
Eskişehir halkı güneş enerjisi Güneş enerji talep eden hane
kullanma konusunda
sayısı
isteklidir.
Güneş enerjisi kullanımından
kullanıcıların memnuniyet oranı
Kurum İçi
Alternatif enerji
Alternatif enerji kaynaklarına
Süreçler
kaynaklarına ilişkin proje
ilişkin proje sayısı
Perspektifi sayısı artırılmıştır.
Alternatif enerji
İkincil düzenleme sayısı
kaynaklarının yönetilmesine

Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı

Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Dairesi
Başkanlığı

I. Hukuk Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü

89

Sorumlu Birim Adı
Puan Kartı Adı
Sonuçlar

Öğrenme
Gelişme
Perspektifi

Finansal
Perspektif

yönelik kurumsal altyapı
(organizasyon, ikincil
düzenlemeler)
oluşturulmuştur.
Alternatif enerji
kaynaklarının yönetimi ETKB
ile uyumlu yapıdadır.
Enerji biriminde görevli
teknik personel gerekli
sertifikasyona sahiptir.
Alternatif enerji üreten
sistemlerin bakımı
yapılmaktadır.
Hanelere enerji panellerinin
işletilmesine ilişkin destek
sağlanmaktadır.
Elektrik tüketim maliyeti
azaltılmıştır.
Alternatif enerji
kaynaklarının
geliştirilmesine yönelik
bütçe artırılmıştır.
Alternatif enerji
kaynaklarının
sürdürülmesine (bakım,
onarım vb.) yönelik bütçe
artırılmıştır.
Belediyetesislerden gelir
elde edilmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Yenilenebilir enerji
Göstergeler
SP

PP

Birim İş
Programı

Başka Birim
sorumluluğunda olanlar

ETKB ile çözülmemiş sorun sayısı

Ortak Çalışma

I. Hukuk Müşavirliği

Eğitilen personel sayısı

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı

Belediye bina ve tesislerinin enerji
tüketimi
Alternatif enerji kaynaklarının
geliştirilmesine yönelik bütçenin
toplam bütçe içindeki payı

Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı

Alternatif enerji kaynaklarının
sürdürülmesine (bakım, onarım
vb.) yönelik bütçenin toplam
bütçe içindeki payı

Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı

Alternatif enerji gelirlerinin
alternatif enerji tesislerinin

Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı
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Sorumlu Birim Adı
Puan Kartı Adı
Sonuçlar

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Yenilenebilir enerji
Göstergeler
SP
sürdürülmesi için yapılan
harcamalara oranı
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PP

Birim İş
Programı

Başka Birim
sorumluluğunda olanlar

Ortak Çalışma

BÖLÜM 9: PERFORMANS YÖNETİMİNİ MALİ YÖNETİM İLE
İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Performans yönetimini sonuçlandırmak için kritik aşama, performans programı ile bütçe
arasında bağlantı kurmaktır. Bu eylemin, ihtiyaçlar ve mevcut olanaklar arasındaki
gerilimi yönetmesi gerekir.
Bu bölüm kapsamında, öncelikle faaliyetler için ihtiyaç duyulan finansal kaynakların
stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda belirlenmesi ve tahsis edilmesidir. Bu
anlamda, finansal yönetim ile performans yönetimi arasındaki ilişki, kurumsal bütçe
araçları ve mekanizmaları aracılığıyla kurulmaktadır. İkinci olarak, kurumun kendi
kaynaklarının yetersiz olması ve/veya proje ve faaliyetlerde dış finansman kaynaklarının
kullanılması durumunda finansman programı eğitim modülünde ele alınmaktadır.
Hedeflerin maliyetlendirilmesi
Hedeflerin faaliyetler üzerinden bütçelendirilmesi için öncelikle faaliyetlerin ve
projelerin hem stratejik plan hem de performans programı sürecinde maliyetlerinin
hesaplanması gerekmektedir.
Analitik bütçe sınıflandırmasında; personel, SGK devlet pirim ödemeleri, mal ve hizmet
alımları, faiz giderleri, cari transferler, sermaye giderleri, sermaye transferleri ve borç
verme kalemleri ekonomik sınıflandırma altında birinci düzey girdi maliyetlerini
vermektedir. Kavram olarak maliyet en basit ifadesiyle üretilen bir mal veya hizmetin
üretiminde kullanılan girdilere yapılan harcamalar olarak tanımlanabilir (Yılmaz ve ark,
2017).
Faaliyet Maliyetleri doğrudan ve dolaylı maliyetler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yine,
maliyetlerin bir kısmı birden fazla program veya ana faaliyete dağılabilir. Bu durumda
kurumlardan beklenen dağıtım anahtarları geliştirmek suretiyle faaliyet veya hedef
bazında sundukları hizmetlerin gerçek maliyetlerini hesaplamalarıdır.
Doğrudan maliyetler bir hedefe ve/veya stratejik planda yer almışsa faaliyete doğrudan
atfedilebilen; başka bir ifadeyle, amacın gerçekleştirilmesine yönelik hizmetin
üretilmesinde üretim sürecine doğrudan giren maliyetleri ifade etmektedir. Bu
maliyetlere örnek olarak; personel giderleri, faaliyetin gerçekleştirilmesinde doğrudan
kullanılan mal ve hizmet alımları olarak bilinen operasyonel giderler, makine, teçhizat
alımı gibi kalemler gösterilebilir.
Doğrudan maliyetlere örnek olması açısından birim personel giderlerinin faaliyetlere
dağılımını izleyen tabloda yer aldığı şekilde yapabiliriz. Personel maliyetlerinin 01 ve 02
ekonomik kod kalemlerinde yer alan tahmini bütçe ödenekleri aynı örnekten hareketle
özet bir tablo şeklinde aşağıda verilmektedir. Genel müdürlükte çalışan toplam
personelin varsa hizmet çizelgeleri ile tutarlı olmak üzere çalışma programlarındaki
adam zamanları öncelikle hesaplanmakta, daha sonra bulunan ağırlıklar toplam tahmini
bütçe ödeneği ile çarpılmak suretiyle faaliyetlere her yıl için dağıtılmaktadır.
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Tablo 1. Personel Giderlerinin Faaliyetlere Dağılımı Örneği
Hedef
1.1
Faaliyetler

Altındaki

Personelin Adam Çalışma
Zamanı % Dağılımı

Personel
Ödenekleri (TL)

Faaliyet 1.1.1

26,2

1.310,07

Faaliyet 1.1.2

20,2

1.010,05

Faaliyet 1.1.3

15,8

790,04

Faaliyet 1.1.4

37,8

1.890,09

100,0

5.000,25

Toplam

Kaynak: Yılmaz ve ark, 2017
Dolaylı maliyetler ise herhangi bir hedefe veya faaliyete özgü olmayan; birden çok hedef
veya faaliyete yönelik maliyetlerdir. Dolaylı maliyetlere, birimler arasında ortak
kullanılan telefon, faks, internet hizmetleri ve sigorta masrafları, birden fazla birimin
kullandığı bir veya birden fazla binaya yayılan ısınma, yakıt, elektrik, su gibi genel işletme
giderleri, tek birimin (destek hizmeti birimi şeklinde) bütçesinde yer alan temizlik,
güvenlik, yemek hizmet alımı gibi hizmet alım giderleri, denetim ve danışmanlık giderleri
ile Türkiye’de henüz uygulama olanağı olmamakla beraber sabit varlık amortismanları
örnek verilebilir (Yılmaz ve ark. 2017). Bu giderler çeşitli dağıtım anahtarları geliştirilmek
suretiyle (kapalı alan büyüklüğü, çalışan personel sayısı gibi) faaliyetlere dağıtılabilir.
Eğer dağıtılamayan giderler varsa bunlar; genel yönetim gideri veya dağıtılamayan diğer
giderler olmak üzere maliyet tablosunda ayrı bir satır olarak gösterilmelidir.
İzleyen tabloda hizmet binasının idari işler müdürlüğü bütçesinden ödenen ısınma
giderleri için ödenen yıllık 1.500 TL iki müdürlüğün (X ve Y) faaliyetlerine kapalı alan
büyüklüğü üzerinden hesaplanmak suretiyle dağıtılmaktadır.
Tablo 2. Dolaylı Giderlerin Dağıtımına Örnek Tablo

Faaliyetler

Kapalı
Kapalı Alanın Toplam
Müdürlükler Alan (m2) % Dağılımı
Ödenek (TL)

Faaliyet 1.1.1
Faaliyet 1.1.2

X
X

150
100

14,2
9,5

213,3
142,2

Faaliyet 1.1.3

X

200

19,0

284,4

Faaliyet 1.1.4
Faaliyet 2.1.1

X
Y

50
20

4,7
1,9

71,1
28,4

Faaliyet 2.1.2

Y

15

1,4

21,3

Faaliyet 2.1.3

Y

400

37,9

568,7

Toplam
Genel Yönetim

935
120

88,6
11,4

1.329,4
170,6

Genel Toplam

1.055

100,0

1.500,0

Kaynak: Yılmaz ve ark, 2017
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Faaliyet maliyetinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
▪
▪

▪
▪

Bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilmelidir.
Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse
edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak
belirlenmelidir.
Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı,
tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır.
Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler
tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

(t+1)

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0,00

Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00

Performans programının toplam kaynak ihtiyacını faaliyetlerin maliyetleri, genel
yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar oluşturmaktadır. Kaynak
ihtiyacı İdare Performans Tablosunda; ihtiyaç duyulan kaynakların ekonomik kodlara
dağılımı ise Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosunda verilir.
Hedeflerin bütçelere aktarılması ve finansmanı
Bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin
hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder.Bütçe
en basit tanımı ile bir kamu kurumunun; yapmayı düşündüğü harcamaları ve toplamayı
düşündüğü gelirlerine ilişkin ileriye yönelik tahminleri ve politikaları içeren bir belgedir.
Maliyetleri belirlenen hedefler belediye bütçelerine birim bütçeleri altında tertipler
üzerinden aktarılmaktadır. Bütçe tertibi ödeneklerinin bütçe sistematiği çerçevesinde
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adresini bize vermektedir. Yerel yönetimlerde (program bütçeye geçilmeyen haliyle)
“Tertip” deyimi kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile
ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, borç ödemeleri yönünden “ilgili hizmet
tertibi” deyimi borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertipleri ifade eder.
Analitik Bütçe Sınıflandırması; giderin, gelirin ve finansmanın sınıflandırması olmak üzere
üç bölümden oluşmaktadır. Gider bütçesi ise ödeneklerin kurumsal, fonksiyonel,
finansman (kaynak) tipi ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere dört bölümden oluşur.
(Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 6. maddesi)
Şekil 1. Analitik Bütçe Kodlama Yapısı
KURUMSAL
I

II

III IV

00

00

00

00

FONKSİYONEL

FİN.

EKONOMİK

I

II

III

IV

I

I

II

00

0

0

00

0

00

0

III IV
0

00

Belediye ve idarelerin gördüğü hizmetlerin finansmanı; kendi öz kaynakları ile
sağlanıyorsa “5-Mahalli İdareler”, dış proje kredileri ile sağlanıyorsa “7- Dış Proje
Kredileri”, bağış ve yardımlardan sağlanıyorsa “8-Bağış ve Yardımlar” kodu ile kodlanır.
Tablo 3. Bütçenin Görünümü

İzleyen şekilde bütçeleme sürecinde bütçe büyüklüklerinin belirlenmesi, borç ve varlık
yönetimi ile gelir ve harcamaların çeşitli kategorik yapıla içinde analizi gösterilmektedir.
Cari yatırım ve transfer harcamaları ayrımı ile özellikle öz kaynakların yetersiz kaldığı
durumlarda yatırım harcamalarının finansmanı için borçlanma ve bu şekilde kaynak
kullanımının çerçevesi hedeflerin ne şekilde finanse edildiğinin gösterilmesi açısından
önemlidir.
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Şekil 2. Bütçe’de Gelir, Harcama ve Finansman çerçevesi

Yerel yönetimlerin bütçelerini hazırlarken finansman programlarını da hazırlamaları
gerekmektedir. Büyükşehirler açısından 6360 ile değişen yapıda yatırım bütçelerinin ve
mali kurumlara olan borçların artığı bir ortamda finansman programlarının hazırlanması
borç yönetimi açısından önemli bir konu haline gelmiştir.
Tablo 4. Bütçenin Finansmanı
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Sorumluluk Reddi: Yerel Yönetim Reformu Aşama III (YYR-III), Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir. Bu Proje’nin yararlanıcıları Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Proje’nin
sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. Proje’ni uygulanmasına ilişkin teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı tarafından sağlanmaktadır. Bu raporun içeriği Avrupa Birliği ve UNDP’nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Bu raporda
belirtilen bilgi ve görüşlerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir.
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