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Bilindiği üzere, performans esaslı bütçelemenin ana unsurlarından performans 
programları, Bakanlığımızca yürürlüğe konulan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans 
Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde 
hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca, stratejik plan ve performans programı uyarınca 
yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini de içeren faaliyet raporları, Kamu İdarelerince 
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre 
hazırlanmaktadır. 

Bu kapsamda, uygulamaya ilişkin olarak Bakanlığımıza iletilen hususlar ve oluşan 
tereddütlerin giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

1- Birleştirilen, yapısı değiştirilen ve yeni kurulan idareler, Kalkınma Bakanlığının 
28/7/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (1) Sıra Nolu Kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğinde belirlenen takvime uygun olarak 
stratejik plan çalışmalarını ivedilikle tamamlayacak ve 2013 yılı program dönemi için 
performans programlarını hazırlayacaklardır. 

2- Stratejik plan güncelleme ve yenileme çalışmaları yürüten idareler, söz konusu 
çalışmalarını ivedilikle tamamlayacak ve program uygulamasına ara vermeksizin performans 
programlarını hazırlayacaklardır. 

3- 06/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir 
Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 
muhtelif kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan, devredilen, birleştirilen, yapısı 
değiştirilen veya yeni kurulan idarelerin 2011 yılı faaliyet raporlarının hazırlanmasında 
aşağıdaki esaslara uyulacaktır. 

i. Kapatılarak görev, yetki ve sorumlulukları devredilen idareler için faaliyet raporu 
hazırlanmayacak ancak, bu idarelerin mali bilgi ve faaliyet sonuçlarına görev, yetki ve 
sorumluluklarının devredildiği idarelerce hazırlanacak faaliyet raporlarında yer verilecektir. 

ii. Yeni kurulan idarelerden kesin hesap hazırlamak zorunluluğu bulunanlar, idare 
faaliyet raporu da hazırlayacaklardır. 
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iii. Kapatılarak görev, yetki ve sorumlulukları diğer birimlere devredilen harcama 
birimleri için birim faaliyet raporu hazırlanmayacak ancak, bu birimlerin mali bilgi ve faaliyet 
sonuçlarına görev, yetki ve sorumluluklarının devredildiği harcama birimlerince hazırlanacak 
birim faaliyet raporlarında yer verilecektir. 

iv. Yeni kurulan birimlerden, 2011 yılı içerisinde harcama yetkisi verilen ve bu 
çerçevede ödenek kullanan harcama birimleri, birim faaliyet raporu hazırlayacaklardır.  

4- Yılı içinde üst yöneticisi, harcama yetkilisi veya mali hizmet birim yöneticisi 
değişen idarelerde, İç Kontrol Güvence Beyanı ile Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanları 
faaliyet yılı içinde asil ve vekil olarak görev yapan ilgili yöneticilerin adı ve soyadı, göreve 
başlama ve görevden ayrılma tarihleri gün, ay ve yıl olarak gösterilmek suretiyle ilgililerce 
imzalanarak, faaliyet raporlarına eklenecektir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımıza gönderilen performans programları ve faaliyet 
raporlarının incelenmesi neticesinde, görülen hata ve eksiklikler ile performans programları 
ve faaliyet raporlarının hazırlanmasında ve izleme-değerlendirme sürecinde dikkate alınması 
gereken hususlara ekte yer verilmiştir. 

Performans programlarının üst politika belgeleriyle uyumlu, idarenin imkan ve 
kabiliyetlerine uygun olarak hazırlanması, uygulanması, uygulamanın izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve raporlanması, karar alma süreçlerinin ve paydaşların ihtiyaç duyduğu 
veri ve bilginin zamanında ve yeterli düzeyde sağlanması, performans bilgisinin iç ve dış 
denetime açık, güncel ve hazır bulundurulması bakımından, ekte yer alan hususlara riayet 
edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim. 
 
 
 
 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 



Performans Programlarının Hazırlanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile 

Faaliyet Raporlarına İlişkin Hususlar 
 

A. Performans Programlarının Hazırlanması ve İncelenmesi 
Performans programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinin değerlendirilmesi 

neticesinde, programların genel olarak belirli amaç ve hedeflere dayalı kamu yönetimi 
kültürünün yerleşmesinde kavramsal ve kurumsal altyapının oluşmasına önemli katkı 
sağladığı gözlemlenmiştir. 

Ancak, bazı idarelerin söz konusu programlarının üst politika belgeleriyle ilişkisi, 
hizmet ve faaliyetleri kapsayıcılığı, izlenebilir ve değerlendirilebilirliği, idarenin imkan ve 
kabiliyetlerini yönlendirebilirliği gibi hususlarda hazırlama ve uygulamadan kaynaklı 
eksikliklerinin olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca, 25/06/2010 tarihli ve 9426 sayılı Genel 
Yazımızda belirtilen hata ve eksikliklerin tekrarlandığı görülmüştür. 

Performans programlarının hazırlanması ve incelenmesinde, Kamu İdarelerince 
Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı 
Hazırlama Rehberindeki usul ve esaslar ile anılan Genel Yazıda yer verilen hususlarla birlikte 
aşağıdaki esaslara uyulacaktır. 

1- Başarılı bir performans programı uygulaması, hazırlık çalışmalarının sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasıyla yakından ilgilidir. Bu itibarla, performans 
programı hazırlık çalışmaları; belirli bir iş planı dahilinde, ilgili taraflarla koordinasyon 
sağlanarak, kapsayıcı, kavrayıcı ve katılımcı bir anlayışla yürütülecektir. 

2- Hazırlanan performans programlarının idarenin stratejik planına, anılan Yönetmelik 
ve Rehbere uygunluğunun kapsamlı, ölçülebilir ve standart bir yapı üzerinden 
değerlendirilmesi ve bu süreçte idareler ile Bakanlığımızın yaklaşımlarının uyumlaştırılması 
amacıyla performans programlarının incelenmesinde kullanılmak üzere, Ek 1’de yer alan 
Performans Programı İnceleme (PPİ) Formu geliştirilerek, e-bütçede yayımlanmıştır. Söz 
konusu Form kullanılarak yapılacak değerlendirmeler, e-bütçede gerek idareler gerek 
Bakanlığımızca izlenebilecektir. 

3- Performans programı hazırlık çalışmalarına yol göstermesi ve mevcut 
programlardaki şekil ve içerik hatalarının tekrarlanmaması bakımından, Bakanlığımıza 
iletilen 2012 yılı performans programları, Bakanlığımızca (PPİ) Formu üzerinden Nisan Ayı 
sonuna kadar değerlendirilerek, e-bütçede idarelerin bilgisine sunulacaktır. 

4- Yeni dönemde hazırlanacak performans programları, mali hizmetler birimi 
tarafından, (PPİ) Formu üzerinden gözden geçirilecek, değerlendirilecek ve ilgili birimlerle 
koordinasyon sağlanmak suretiyle gerekli değişiklikler yapılarak, en geç bütçe teklifleri ile 
birlikte Bakanlığımıza iletilecektir. Performans programları, Bakanlığımızca da aynı Form 
üzerinden değerlendirilerek, en geç ilgili idarenin bütçe görüşmeleri sırasında idarelere geri 
bildirimde bulunulacaktır. Ancak, Bakanlığımız görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda 
performans programlarında ortaya çıkabilecek değişiklik ihtiyaçlarının karşılanmasına yeterli 
zaman ayrılması bakımından, hazırlanan performans programlarının belirtilen süreden önce 
de ilgili Maliye Uzmanıyla paylaşılması, görüş ve değerlendirmelerinin alınması yararlı 
olacaktır. 

5- Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı Eki Yılı Programının yayımlanma tarihi ile performans programı hazırlık 
takvimindeki farklılık nedeniyle söz konusu belgeler arasındaki bağlantı hazırlık çalışmaları 



sürecinde kurulamamaktadır. Ancak, nihai performans programlarının oluşturulması sırasında 
bu bağlantı kurulacak, Yılı Programıyla belirlenen amaç ve hedefler de dikkate alınarak, 
performans programlarında gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

B. Performans Programlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Performans bilgisinin, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ilgili 

birimleri birbirine bağlayan, fiziki ve beşeri kaynakları harekete geçiren yol ve yöntemler 
geliştirmek; idarenin bütününü kavrayan hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmayı 
sağlayacak faaliyetler ve operasyonel planlar hazırlamak; kaynakları önceliklere uygun tahsis 
etmek ve başarıya yönelik kilometre taşları saptamak, geri besleme ve öğrenme yoluyla 
yönetime karar bilgi desteği sağlamak amaçlarına yönelik olarak nitelikli bir veri sunması 
gerekir. 

Ayrıca, performans bilgisinin; içsel ve dışsal gelişim ve değişimlere bağlı olarak ilave 
uygun performans göstergelerinin devreye sokulmasına veya mevcut gösterge hedeflerinin 
güncellenmesine, problemler ortaya çıktığında idare tarafından iyileştirici tedbirin zamanında 
alınmasına imkan verecek içerikte ve nitelikte olması gerekir. 

Bu amaç ve beklentileri karşılayacak performans bilgisinin üretilmesi ancak, etkin bir 
izleme ve değerlendirme sistemi kurulması ve yönetilmesiyle mümkün olacaktır. 

Bu bağlamda, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin performans 
programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması sürecine alt yapı sağlamak 
amacıyla 2010 yılında e-bütçede Performans Bütçe Modülü altında Performans İzleme ve 
Değerlendirme Bölümü oluşturularak, idarelerin kullanımına açılmıştır. Söz konusu idarelerin 
performans programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır. 

1- İzleme ve değerlendirme nihai performans programı üzerinden yapılacağından, 
öncelikle performans programlarının son halinin Mart Ayı sonuna kadar, e-bütçede “Nihai 
Aşama”da yer alması sağlanacaktır. 

2- Performans programlarının izleme ve değerlendirmesi ekte yer alan Performans 
Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu (Ek 2), Performans Göstergesi İnceleme ve 
Değerlendirme (PGİD) Formu (Ek 3), Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) 
Formu (Ek 4) ve Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu (Ek 5) üzerinden 
yürütülecektir. Söz konusu Formlara veri girişi ve değerlendirmeler, e-bütçe Performans 
Bütçe Modülünde gerçekleştirilecektir. 

3- Performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, üçer aylık dönemler 
itibariyle yapılacaktır. Bu nedenle, her bir üçer aylık dönemi takip eden ay sonuna kadar, 
(PGGİ) Formuna performans göstergesi bazında veri girişi yapılacaktır. Bununla birlikte, söz 
konusu Forma aylık olarak da veri girişi yapılabilecektir. Üçer aylık giriş yapılması halinde, 
gerçekleşme değerleri ilgili dönemin üçüncü ayına toplam olarak girilebilecektir. Ancak, 
önceki üç aylık döneme ilişkin gerçekleşmeler, sonraki üç aylık döneme ilişkin gerçekleşme 
değerine dahil edilmeyecek, diğer dönemlerden bağımsız olarak hesaplanarak veri girişi 
yapılacaktır. Aylık olarak giriş yapılması halinde de aynı yöntem izlenecek, sadece ilgili 
aydaki gerçekleşmelere yer verilecektir. 

4- Her üç aylık dönemin sonunda, performans göstergesinin hedeflenen gösterge 
düzeyi gözden geçirilecek, yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, (PGGİ) 
Formunda “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin yapılmasında; yıl 
içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans 
dikkate alınacaktır. Gelişmelere bağlı olarak gerçekleşme tahmininde değişiklik yapılması 



ihtiyacının ortaya çıkması halinde, izleyen üç aylık döneme ilişkin veri girişlerinin yapıldığı 
dönemde yılsonu gerçekleşme tahmini revize edilecektir. 

5- (PGİD) Formu ise performans göstergelerinin incelenmesi, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. İzleyen yıllarda hazırlanacak performans 
programlarına yol göstermesi bakımından, performans göstergelerinin niteliğini ve kalitesini 
sorgulayan sorular ile ölçüme ilişkin bazı standart sorular cevaplandırılacaktır. Formun 
“Değerlendirme” kısmında ise gösterge değerlerinin hedeflenenin altında/üzerinde 
gerçekleşme nedenleri belirtilecek, gerçekleşmenin performans hedefine ulaşma düzeyine 
katkısı irdelenecektir. Henüz gerçekleşmeyen ya da ulaşılamayan gösterge değerleriyle ilgili 
açıklamalara da yer verilecektir. 

6- Performans hedeflerinin değerlendirilmesi işlemi, üçer aylık dönemler itibariyle ve 
her bir hedef için ayrı ayrı yapılacaktır. (PHİD) Formuna gösterge gerçekleşme ve 
değerlendirmeleri çerçevesinde giriş yapılacağından, performans göstergelerine ilişkin izleme 
ve değerlendirme işlemlerinin önceden tamamlanmış olması gerekmektedir. Söz konusu 
Formun “Değerlendirme” kısmında, performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı 
olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, 
performansın yüksek/düşük çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, anlaşılır, kapsayıcı ve 
kavrayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca, performans hedefinin çıktı ve 
sonuçlarının hedeflenen ve beklenen seviyesiyle ilişkisi, yürütülen faaliyetlerin performans 
hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecek, performans hedeflerinin idarenin 
görev, yetki ve sorumluluklarına, kurumsal imkan ve kabiliyetlerine uygunluğu irdelenecektir. 
Nihayetinde, performans hedefinin izleyen yıllarda performans programlarında yer alıp 
almayacağı hususlarına da değinilecektir. 

7- (PGGİ), (PGİD) ve (PHİD) Formlarına veri girişlerinin tamamlanmasını ve gerekli 
kontrollerin yapılmasını müteakiben Formlar, ait olduğu dönemi takip eden ay sonuna kadar 
“Onay” bölümünden kurum kullanıcı yöneticisi tarafından onaylanacaktır. Onaylanan veri ve 
değerlendirmelerle ilgili olarak idarelerin değişiklik ihtiyaçları, ilgili Maliye Uzmanınca 
değerlendirilecektir. 

8- İdarelerce, yukarıda yer verilen esaslar dahilinde 2011 yılı performans programı 
uygulama sonuç ve değerlendirmelerinin e-bütçeye giriş işlemleri, 30 Nisan 2012 tarihine 
kadar tamamlanacaktır. 

9- Performans programlarının uygulanma ve gerçekleşme düzeyi, e-bütçe üzerinden 
Bakanlığımızca da takip edilerek, gerek yıl içi uygulamalara gerek izleyen yıllara ilişkin 
performans programı hazırlıklarına katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız görüşü, gerekli 
görülmesi halinde idarelere bildirilecektir. 

C. Faaliyet Raporları 
İdarelerce hazırlanan faaliyet raporlarının incelenmesi neticesinde, söz konusu 

raporların önemli bir kısmının; 
i. personel sayısı, taşıt, lojman, sosyal tesis, makine-teçhizat gibi beşeri ve fiziki 

değerler ile bütçe ödenek ve harcama verilerinden oluştuğu, 
ii. kamu kaynağının verimli ve etkin kullanımı, hizmet ve faaliyetlerin nicelik ve 

niteliğine ilişkin analiz ve açıklamalara, faaliyet alanıyla bağlantılı temel unsurlara, girdi, çıktı 
ve sonuç verilerine yeterli düzeyde ya da hiç yer verilmediği, 



iii. idarenin faaliyetleri ve kullanılan kamu kaynaklarıyla ilgili hesap verme 
sorumluluğu çerçevesinde genel bir değerlendirme yapılmasına imkan verecek düzeyde 
doyurucu, açıklayıcı, kapsayıcı ve kavrayıcı bir içerikte ve nitelikte olmadığı, 

değerlendirilmiştir. 
Faaliyet raporlarının amacına uygun olarak hazırlanması bakımından, anılan 

Yönetmelikle birlikte aşağıdaki esaslara uyulacaktır. 
1- Faaliyet raporları; üst politika belgelerinde belirlenen amaç ve hedeflerdeki 

gerçekleşmelerin izlenmesinde, idarenin stratejik plan ve performans programı uygulama 
sonuçları ile kesin hesabı arasındaki ilişkinin kurulmasında temel belge niteliğindedir. Söz 
konusu raporların hazırlanmasında bu husus öncelikle dikkate alınacaktır. 

2- Faaliyet raporlarında yer alacak verilerin oluşturulması ve yorumlanmasında 
doğruluk, tarafsızlık, açıklık ve anlaşılırlık, tutarlılık ve tam açıklayıcılık ilkeleri esas 
alınacaktır. Ayrıca, yürütülen faaliyete ilişkin kamuoyuna hesap verme kaygısıyla ve 
inceleme, değerlendirme ve denetime veri sağlama düşüncesiyle hareket edilecektir. 

3- “İdareye İlişkin Bilgiler” başlığının “Yönetim ve İç Kontrol Sistemi” kısmında, 
idare nezdinde gerçekleştirilen iç ve dış denetim faaliyetleri de belirtilerek, denetim 
raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile varsa bu çerçevede idarece alınan/alınması 
gereken tedbirlere yer verilecektir. 

4- “Mali Bilgiler” başlığı altında, 

i. tahsis edilen kamu kaynağının verimli ve etkin kullanımı konusunda genel bir 
değerlendirmeye imkan sağlayacak düzeyde maliyet fayda ve maliyet etkinlik analizlerine, 

ii. mal ve hizmet alımlarına ilişkin birim maliyetlerin değerlendirmesine imkan 
sağlayacak şekilde; idarenin hizmetlerini yürüttüğü açık ve kapalı alanların yüzölçümü (m2), 
elektrik, su, doğalgaz tüketim miktarları (kw/saat, m3), personel başına ve kapalı alan (m2) 
başına ısınma, aydınlatma ve su gideri, temizlik ve güvenlik hizmeti yürütülen kapalı alanın 
yüzölçümü (m2), söz konusu hizmetlerde çalıştırılan eleman başına düşen ortalama alan (m2), 
personel başına telefon ve internet erişim gideri; kiralama ve satın alma suretiyle edinilen taşıt 
sayısı ve taşıtların toplam maliyeti, personel başına ulaşım gideri; yurtiçi ve yurtdışı 
görevlendirme ve bu görevlendirmelere katılan personel sayısı, personel başına ödenen yolluk 
tutarı gibi verilerin üç yıllık gerçekleşmelerine, 

iii. yapılan maliyet fayda ve maliyet etkinlik analizleri çerçevesinde, faaliyetlerin etkili 
ve ekonomik bir şekilde yürütülmesine ve bu kapsamda gerçekleşen çıktı ve sonucun en 
düşük maliyetle elde edilmesine yönelik alınan/alınabilecek tedbirlere, 

yer verilecektir. 

D. Performans Bilgisinin Faaliyet Raporlarıyla İlişkisi 
Yıl içi uygulamaların ve performans programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

neticesinde elde edilen performans bilgisinin faaliyet raporlarında kullanılmasında ve 
yorumlanmasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır. 

1- “Faaliyet ve Proje Bilgileri” kısmında; 

i. hizmet ve faaliyetlerin miktar ve kalitesiyle ilgili genel bir değerlendirmeye imkan 
sağlayacak şekilde, kaynakların temin edilmesi ve kullanılmasıyla doğrudan veya dolaylı 
ilişkisi bulunan temel unsurlara (öğrenci sayısı, mezun sayısı, okullaşma oranı, derslik başına 
öğrenci sayısı, mükellef sayısı, kaza sayısı, adli ve idari yargıya başvuru sayısı, sulh veya 



mahkeme kararıyla neticelenen başvuru sayısı, ilgili güvenlik birimine intikal eden olay sayısı 
gibi), 

ii. yürütülen faaliyetlerin hedeflerin gerçekleştirilmesine katkısı, maliyet etkinliği ile 
tercih edilen yöntemlerin etkinliğinin değerlendirmesine, 

iii. hizmet ve faaliyetlerin vatandaşa ve ilgili kitleye ulaştırılmasında süreci ve sistemi 
iyileştiren uygulamalara ve yöntem değişikliklerine, 

iv. ekonomik ve sosyal gerekçelerle kamu idarelerine, özel sektöre, sivil toplum 
kuruluşlarına ve vatandaşa doğrudan sağlanan desteklere ilişkin; 

- Ar-Ge ve sosyal proje destekleri, sanayi ve teknoloji destekleri, tarımsal destekler, 
burs-kredi destekleri, özürlü evde bakım, özürlü eğitimi, taşımalı eğitim ve ücretsiz ders 
kitabı uygulamaları, ayni ve nakdi yardımlar gibi destek ve yardımlar ile bunlardan yararlanan 
sayısına ilişkin verilere, 

- yardım ve desteklerin amaçlarına ulaşma düzeyinin değerlendirmesine, uygulamanın 
etkinleştirilmesine yönelik alınan/alınabilecek iyileştirme tedbirlerine, 

v. kaynakları itibariyle yılı içinde temin edilen Ar-Ge finansman tutarı, toplam kaynak 
kullanımı, yürütülen proje sayısı, proje çalışmalarına katılan personel sayısı ile proje 
çıktılarına ilişkin verilerle birlikte idarenin Ar-Ge politikasının genel değerlendirmesi ve 
gelecek dönemlere ilişkin temel hedef ve beklentileri üzerine değerlendirmelere, 

yer verilecektir. 

2- “Performans Sonuçları Tablosu” kısmında, performans programı hazırlayan ve 
uygulayan idarelerce, her bir hedefin bir yıllık uygulama sonuçlarını gösterecek şekilde 
oluşturulan (PHİD) Formu ile performans göstergelerinin hedeflenen ve gerçekleşen 
düzeylerini gösteren (PGS) Formuna yer verilecektir. 

3- “Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi” kısmında, 
i. üst politika belgelerinde idarenin görev ve yetkilerine ilişkin olarak belirlenen 

hedeflerin idarenin stratejik planı ve uygulanan performans programıyla ilişkisi, yürütülen 
hizmet ve faaliyetlerin söz konusu amaç ve hedeflere katkısı, 

ii. bir yıllık bütçe ve performans programı uygulaması neticesinde, kamu kaynağının 
verimli, etkin ve etkili kullanım düzeyi, hizmet ve faaliyetlerin miktar ve kalitesindeki 
değişim ve gelişimler, performans programıyla hedeflenenler ile gerçekleşmeler arasındaki 
temel farklılıklar ve nedenleri, 

iii. performans programının idarenin görev, yetki ve sorumluluklarına, kurumsal 
imkan ve kabiliyetlerine uygunluğu ve programın kamu hizmetinin yürütülmesinde çalışanlar 
ve yönetim üzerinde motivasyon etkisi ve kurumsal sinerji oluşturmada başarısı,  

irdelenecek ve değerlendirilecektir. Henüz performans programı uygulamasına 
başlamayan idarelerce, bu kısımda hizmetlerine ilişkin temel hedef ve beklentileri ile elde 
edilen sonuçlar kıyaslanacak ve bu çerçevede, idarenin performansının genel bir 
değerlendirmesine yer verilerek, hizmetlerin iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesine yönelik 
işlem ve süreçlerine değinilecektir.  

4- Faaliyet raporlarının, bir mali yılın faaliyet sonuçlarının yanı sıra gelecek yıllara 
ilişkin yol gösteren, tecrübe aktaran bir nitelik ve içerikte hazırlanması gerekmektedir. Bu 
bakımdan, idare faaliyet raporlarının “Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi” 
bölümünde; teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasitesi gibi unsurlar 
açısından bir durum değerlendirmesi yapılacak; idarenin güçlü ve zayıf yönleri, yılı faaliyet 



sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkanları ve beklentiler göz önüne alınarak, 
idarenin gelecek yıllarda hedef ve faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklikler ile 
karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere yer verilecektir. 
Ayrıca, yeni dönemde hazırlanacak performans programlarına ışık tutacak şekilde 
uygulamaya ilişkin genel bir değerlendirme yapılacak, izleyen yıllarda performans 
programında yer alması gereken hedefler ve bununla bağlantılı göstergelere ve faaliyetlere 
ilişkin hususlar değerlendirilecektir. 

 
 

 


