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 2 Performans Programõ Hazõrlama  
Rehberi 

Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

 

Kamu mali yönetimi alanõnda gerçekleştirilen reformlarõn yasal 

çerçevesini oluşturan 5018 sayõlõ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

kamu kaynaklarõnõn etkili, ekonomik ve verimli kullanõmõnõn yanõ sõra mali 

saydamlõk ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çõkmõştõr. Bu ilkelerin 

uygulamaya konulmasõnõ sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil 

edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslõ bütçeleme 

sistemidir.  

Performans esaslõ bütçeleme sisteminin temel unsurlarõnõ stratejik plan, 

performans programõ ve faaliyet raporlarõ oluşturmaktadõr. Stratejik plan ve 

performans programlarõ vasõtasõyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile 

bunlarõn kaynak ihtiyaçlarõ arasõnda bağlantõ kurulmakta; söz konusu belgelerde 

öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporlarõ aracõlõğõyla 

kamuoyuna açõklanmaktadõr.   

Bu rehberin konusunu oluşturan performans programlarõ, stratejik 

planlarla bütçeler arasõnda daha güçlü bir bağ kurulmasõnõ sağlayan araçlardõr. 

Bu kapsamda, performans programlarõnda, stratejik planlarda yer alan orta ve 

uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yõllõk hedefler, söz konusu hedefleri 

gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet-projeler ile bunlarõn kaynak ihtiyacõ yer 

almaktadõr. Performans hedeflerine ne derece ulaşõldõğõnõ ölçmek, izlemek ve 

değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu 

programlarda yer verilmektedir.  

Ülkemizde, performans esaslõ bütçelemeye geçiş çalõşmalarõ, 2004 Yõlõ 

Programõ ve Mali Yõlõ Bütçesi Makro Çerçeve Kararõyla sekiz kamu idaresinde 

pilot düzeyde başlatõlmõş olup, belirlenen takvim çerçevesinde kamu idarelerine 

yaygõnlaştõrõlmaktadõr. Söz konusu takvim uyarõnca, kapsamda yer alan kamu 

idarelerinin tamamõ, 2009 yõlõ itibarõyla stratejik planlarõnõ tamamlamõş ve 2010 

mali yõlõna ilişkin performans programlarõnõ hazõrlamõş olacaklardõr. 

Performans programlarõnõn hazõrlanmasõ çalõşmalarõnda yol göstermek 

üzere hazõrlanan bu rehberin tüm kamu idarelerine yararlõ olmasõnõ dileriz.  
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5018 sayõlõ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu 

maddesinde, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarõnda yer alan misyon, 

vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasõna dayalõ 

olarak hazõrlayacaklarõ belirtilmiş ve performans esaslõ bütçelemeye ilişkin 

hususlarõ belirlemeye Bakanlõğõmõz yetkili kõlõnmõştõr.   

Bakanlõğõmõza 5018 sayõlõ Kanunla verilen yetkiye dayanõlarak hazõrlanan 

Performans Programõ Hazõrlama Rehberi ile performans programlarõnõn 

hazõrlanmasõ aşamasõnda kamu idarelerine yardõmcõ olacak bir belgenin 

oluşturulmasõ amaçlanmaktadõr.  

Rehberin kapsamõna, 5018 sayõlõ Kanuna ekli I sayõlõ cetvelde yer alan 

genel bütçe kapsamõndaki kamu idareleri, II sayõlõ cetvelde yer alan özel bütçeli 

idareler, IV sayõlõ cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumlarõ ile birlikte 5393 

sayõlõ Belediye Kanunu ve 5302 sayõlõ İl Özel İdaresi Kanunu ile stratejik plan ve 

performans programõ/planõ hazõrlamakla yükümlü kõlõnan mahalli idareler 

girmektedir. 
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Performans esaslõ bütçeleme: Kaynaklarõn kamu idarelerinin amaç ve 

hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanõlmasõnõ sağlayan, performans 

ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşõlmak istenen hedeflere ulaşõlõp 

ulaşõlamadõğõnõ tespit eden ve sonuçlarõ raporlayan bir bütçeleme sistemidir.  

Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarõnõ, temel 

ilke ve politikalarõnõ, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara 

ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağõlõmlarõnõ içeren plandõr. 

Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptõğõnõ, nasõl yaptõğõnõ ve kimin için 

yaptõğõnõ açõkça ifade eden, idarenin varlõk sebebini açõklayan temel bir 

bildirimdir. 

Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayõ arzu ettiği geleceğinin iddialõ ve 

gerçekçi bir ifadesidir.  

Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayõ hedeflediği 

sonuçlarõn kavramsal ifadesidir.  

Hedef: Stratejik planda yer alan amaçlarõn gerçekleştirilmesine yönelik 

spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardõr.  

Performans programõ: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin 

performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeler 

ile bunlarõn kaynak ihtiyacõnõ ve performans göstergelerini içeren programdõr.  

Program dönemi: Bütçesi hazõrlanan yõlõ ve izleyen iki yõlõ içeren 

dönemdir. 

İdare performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarõnda yer alan 

amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi 

planladõklarõ performans seviyelerini gösteren çõktõ-sonuç odaklõ hedeflerdir. 

Birim performans hedefi: Harcama birimlerince idare performans 

hedeflerine ulaşmak için belirlenen alt hedeflerdir. 

İdare performans göstergesi: Kamu idarelerince idare performans 

hedeflerine ulaşma düzeyini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanõlan 

araçlardõr.  
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Birim performans göstergesi: Birim performans hedeflerini veya 

hizmetleri izlemek ve değerlendirmek için kullanõlan araçlardõr.   

Faaliyet-Proje: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlõ başõna bir 

bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. 

Ekonomik sõnõflandõrmanõn cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarõndan 

bir veya birden fazlasõ aynõ faaliyet-proje içerisinde yer alabilir. 

İdare düzeyinde yürütülen hizmetler: Danõşma, denetim ve destek 

birimlerince idare düzeyinde yürütülen ve birim performans hedefleriyle 

ilişkilendirilemeyen faaliyetlerdir. 

Kaynak: Bütçe kaynaklarõ ile döner sermaye, Avrupa Birliği fonlarõ gibi 

yurt içi ve yurt dõşõndan kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağõ ifade 

etmektedir. 

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve 

fiziksel kaynaklardõr. 

Çõktõ: İdare tarafõndan üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir. 

Sonuç: İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde 

meydana getirdiği etkilerdir. 

İdare düzeyinde dağõtõlacak giderler: İdare düzeyinde yürütülen 

hizmetlere yönelik olarak belirlenen giderler ile bütçe sõnõflandõrmasõnda 

herhangi bir harcama birimiyle ilişkilendirilmemiş merkez dõşõ birimlere ilişkin 

giderlerdir. 

Dağõtõm anahtarõ: İdare düzeyinde dağõtõlacak giderlerin idare 

performans hedeflerine dağõtõlmasõnda kullanõlmak üzere mali hizmetler 

birimlerince belirlenen ölçütlerdir. 
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A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE  
 

5018 sayõlõ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; 

orta ve uzun vadeli amaçlarõnõ, temel ilke ve politikalarõnõ, hedef ve önceliklerini, 

performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 

dağõlõmlarõnõ içeren stratejik plan hazõrlamalarõ ve bütçelerin stratejik planlarda 

yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans 

esasõna dayalõ olarak hazõrlanmasõ öngörülmüştür. 

Bu çerçevede, kamu idarelerinin öncelikle stratejik planlarõnõ 

hazõrlamalarõ gerekmektedir. Bilindiği üzere, stratejik planlar kamu idarelerinin 

kalkõnma planlarõ, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarõnõ oluşturmak, amaçlar ve 

hedefler saptamak, performanslarõnõ önceden belirlenmiş olan göstergeler 

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 

amacõyla katõlõmcõ yöntemlerle hazõrladõklarõ planlardõr.   

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programlarõ aracõlõğõ ile 

gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazõrlõk sürecine entegre edilen performans 

programõ, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler 

doğrultusunda hazõrlanmasõna yardõmcõ olmaktadõr. Stratejik plan, performans 

programõ ve bütçe ilişkisi Şekil 1�de gösterilmektedir. 

 Performans programlarõnda, stratejik planlarda yer alan amaç ve 

hedefler doğrultusunda, program dönemine ilişkin olarak belirlenen performans 

hedeflerine, bunlarõn kaynak ihtiyacõna ve performans göstergelerine yer 

verilmektedir. 

Performans programlarõ, bütçe dokümanlarõnda mali bilgilerin yanõnda, 

performans bilgilerinin de yer almasõnõ sağlayarak, çõktõ ve sonuç odaklõ bir 

bütçeleme anlayõşõnõ ön plana çõkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin 

dayandõğõ mali saydamlõk ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik 

kazandõrmaktadõr. 
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Şekil 1: Stratejik Plan, Performans Programõ ve Bütçe İlişkisi 

 
 
B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ 
 
Performans programlarõ, harcama birimleri ve idare düzeyinde hazõrlanõr. 

İdare ve birim performans programlarõnõn hazõrlanmasõna yönelik çalõşmalar, 

önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi yönüyle üst yöneticiden harcama 

birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacõnõn belirlenmesi boyutuyla faaliyet-

projelerden stratejik amaçlara doğru işleyen ve birbirini tamamlayan süreçlerden 

oluşmaktadõr.  
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Performans programõ hazõrlama süreci kamu idarelerinin üst 

yönetimlerince program dönemine ilişkin temel stratejinin belirlenmesi, bu 

çerçevede birim performans programlarõnõn hazõrlanmasõ ve mali hizmetler 

birimlerince birim performans programlarõ esas alõnarak idare performans 

programlarõnõn oluşturulmasõ aşamalarõndan meydana gelmektedir.  

 

Şekil 2: Performans Programõ Hazõrlama Süreci 

 

1- Program Dönemi Stratejisinin Belirlenmesi 
Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri 

tarafõndan;  

 Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde 

öncelik verilecek olanlar, 

 İdare performans hedef ve göstergeleri, 

 Hedeflerden sorumlu harcama birimleri 

belirlenir. 
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Belirlenen hususlar üst yönetici tarafõndan harcama birimlerine duyurulur. 

Bu aşama performans programõ hazõrlama sürecinin etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülebilmesi için en geç mayõs ayõ itibariyle tamamlanõr.  

 

1.1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 

Kamu idareleri; kalkõnma planõ, hükümet programõ, orta vadeli program 

ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve bütçe dõşõ kaynaklarõnõ göz önünde 

bulundurarak, stratejik planda yer 

alan amaç ve hedeflerden program 

döneminde hangilerine, ne ölçüde 

öncelik vereceklerini belirlerler.  

(Şekil 3) 

Program dönemine ilişkin 

öncelikli amaç ve hedefler, üst 

yönetici, harcama yetkilileri ve diğer 

ilgili taraflarõn katkõlarõnõn 

sağlanacağõ katõlõmcõ bir yöntemle 

belirlenir. 

 

 
1.2- İdare Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi 
İdare performans hedefleri, idarenin stratejik planõnda yer alan amaç ve 

hedefleri doğrultusunda program döneminde ulaşmak istediği performans 

seviyelerini gösterir. İdare performans göstergeleri ise idare performans 

hedeflerine ne ölçüde ulaşõldõğõnõ ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere 

kullanõlan araçlardõr. 

İdare performans hedef ve göstergeleri, belirlenen öncelikler 

çerçevesinde kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafõndan 

eş zamanlõ olarak oluşturulur. Bu süreçte, idare performans hedefleriyle ilgili 

harcama birimleri de belirlenir. 

İdare performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasõnda temel kõsõt 

idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardõr. Merkezi yönetim 

Şekil 3: Hedefler ve Kaynak İlişkisi 
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kapsamõndaki kamu idareleri açõsõndan kaynaklarõn sõnõrõnõ orta vadeli mali plan 

ile belirlenen ödenek teklif tavanlarõ ve idarelerin bütçe dõşõndan sağlayabileceği 

diğer kaynaklar oluşturmaktadõr. Genel yönetim kapsamõndaki diğer kamu 

idareleri ise sahip olduklarõ bütçe içi ve dõşõ kaynaklar ölçüsünde hedeflerini 

belirlerler. 

Üst yönetici ve harcama yetkililerince belirlenen idare performans 

hedeflerinin tek bir harcama birimine yönelik olmasõndan ziyade, ilgili yõlda idare 

düzeyinde belirlenen ve birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedefler 

olmasõ gerekmektedir. Ancak, zorunlu durumlarda (mevcut stratejik planlarda 

hedeflerin sadece bir harcama birimi ile ilişkilendirilmiş olmasõ veya özelliği olan 

bir idare performans hedefinin tek bir harcama birimince gerçekleştirilebilir 

olmasõ halleri gibi) sadece bir harcama birimince yerine getirilecek idare 

performans hedefleri de belirlenebilir.  

Bu kapsamda idare performans hedefleri; 

 belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olmalõdõr, 

 performans programõ hazõrlama sürecinin başlangõç aşamasõnda üst 

yönetici ve harcama yetkilileri tarafõndan idare düzeyinde 

belirlenmelidir, 

 kaynaklarõn sõnõrlõlõğõ göz önünde bulundurularak belirlenmelidir, 

 belirli, ölçülebilir, ulaşõlabilir ve gerçekçi olmalõdõr, 

 çõktõ-sonuç odaklõ olmalõdõr.  

 

İdare performans programõnda yer alacak idare performans göstergeleri 

oluşturulurken ise aşağõda yer alan temel hususlar göz önünde bulundurulur: 

İdare performans göstergeleri; 

 idare performans hedefleri ile ilgili olmalõdõr,  

 temel nitelikte ve az sayõda olmalõdõr, 

 ölçülebilir, ulaşõlabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalõdõr, 

 hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle 

karşõlaştõrõlabilir olmalõdõr,  
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 verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul 

edilebilir bir seviyede olmalõdõr. 

 

2- Birim Performans Programlarõnõn Hazõrlanmasõ 
İdare üst yönetimince idare performans programõ ile ilgili temel kararlarõn 

alõnmasõ sonrasõnda, harcama birimleri faaliyet alanlarõ, görev, yetki ve 

sorumluluklarõ çerçevesinde birim performans programõ çalõşmalarõnõ başlatõrlar.  

Harcama birimleri bu aşamada, sorumlu olduklarõ idare performans 

hedeflerine yönelik birim performans hedef ve göstergelerini, hedeflerin 

gerçekleştirilmesi için yürütülmesi gereken faaliyet-projeleri tespit ederler. 

Faaliyet-proje maliyetlerinin ortaya konulmasõ ile birim performans hedeflerinin 

ve harcama birimlerinin kaynak ihtiyacõ belirlenir. Birim düzeyinde yapõlan bu 

çalõşmalar sonucunda birim performans programlarõ oluşturulur. 

Mali hizmetler birimi, performans programlarõnõn hazõrlanmasõ sürecinde 

koordinasyon, izleme ve yönlendirme görevlerini yerine getirir. 

 

2.1- Birim Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi 
Kamu idareleri faaliyetlerini teşkilat yapõlarõnda yer alan harcama birimleri 

aracõlõğõ ile gerçekleştirirler. Bu nedenle idare düzeyinde performans hedefleri 

belirlenirken, bu hedeflerle ilgili harcama birimleri de belirlenmektedir. 

Birim performans hedeflerinin belirlenme amacõ, harcama birimlerinin 

ilgili idare performans hedefine yapacaklarõ katkõlarõ ortaya koymaktõr. Bir idare 

performans hedefinin sadece bir harcama birimini ilgilendirdiği durumlarda, bu 

hedef ilgili harcama birimi tarafõndan birim performans hedefi olarak da 

belirlenebilir.  

Birim performans hedefleri;  

 idare performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak 

belirlenmelidir, 

 kamu idaresince ilgili harcama birimi için öngörülen kaynaklarõn 

sõnõrlõlõğõ ölçüsünde belirlenmelidir, 



 

 15 Performans Programõ Hazõrlama  
Rehberi 

Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

 birim performans programlarõnõn hazõrlanmasõ aşamasõnda, harcama 

biriminin görev ve faaliyet alanõ çerçevesinde harcama yetkililerince 

belirlenmelidir, 

 belirli, ölçülebilir, ulaşõlabilir ve gerçekçi olmalõdõr, 

 çõktõ-sonuç odaklõ olmalõdõr.  

 

Harcama birimleri, birim performans hedeflerine ne ölçüde ulaştõklarõnõ 

ölçmek ve değerlendirmek üzere birim performans göstergeleri de belirlerler. 

 Birim performans göstergeleri, 

 birim performans hedefleri ile ilgili olmalõdõr,  

 temel nitelikte ve az sayõda olmalõdõr, 

 ölçülebilir, ulaşõlabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalõdõr, 

 hem geçmiş dönemlerin hem de diğer birimlerin benzer göstergeleriyle 

karşõlaştõrõlabilir olmalõdõr,  

 verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul 

edilebilir bir seviyede olmalõdõr, 

 danõşma, denetim ve destek birimleri idare düzeyinde yürüttükleri ve 

birim performans hedefleriyle ilişkilendirmedikleri hizmetlere ilişkin 

performans göstergeleri belirleyebilirler. 

 
Şekil 4: Performans Hedef ve Göstergeleri  
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2.2- Kaynak İhtiyacõnõn Belirlenmesi 

Kamu idareleri yetki, görev ve sorumluluklarõ çerçevesinde yürüttükleri 

faaliyet-projeler doğrultusunda topluma çeşitli ürün ve hizmetler sunarlar. 

Yürütülen faaliyet-projeler belirli bir maliyetle gerçekleştirilir ve bu süreçte kamu 

idareleri bütçe içi ve dõşõ çeşitli kaynaklarõ kullanõrlar. 

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için 

ihtiyaç duyulan kaynak miktarõnõn belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak 

yürütülmesi gereken faaliyet-projelerin ve bunlarõn maliyetlerinin tespit edilmesi 

ile başlar.  

 

2.2.1- Faaliyet-Projelerin Belirlenmesi 

Birim performans hedefleri, harcama biriminin neleri başaracağõnõ, 

faaliyet-projeler ise bunlarõn nasõl gerçekleştirileceğini ifade eder. Kamu 

idareleri, stratejik planlama çalõşmalarõnda uyguladõklarõ çeşitli analiz 

yöntemleriyle (durum, swot, risk, paydaş v.b.) amaç ve hedeflerine ulaşmak için 

plan döneminde uygulamaya koyacaklarõ faaliyet-projelerin ana hatlarõnõ 

belirlemektedirler. Performans programõ hazõrlama sürecinde ise hedeflere 

ilişkin somut faaliyet-projeler belirlenmekte ve bunlarõn maliyetleri de ortaya 

konulmaktadõr.  

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyet-projelerin 

belirlenmesi ve bunlarõn maliyetlerinin gerçeğe en yakõn şekilde hesaplanmasõ, 

mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapõlmasõ, kaynaklarõn 

amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayõşõnõn işlerlik 

kazanmasõ açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr.  

 

Faaliyet-projeler belirlenirken aşağõda yer alan hususlar dikkate alõnõr; 

 birim performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak 

belirlenmelidir, 

 bir faaliyet-proje bir veya birden fazla birim performans hedefi ile 

ilişkilendirilebilir, 
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 ekonomik sõnõflandõrmanõn cari, sermaye, transfer ve borç verme 

unsurlarõndan bir veya daha fazlasõ aynõ faaliyet-proje içerisinde yer 

alabilir, 

 hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkõ sağlayacağõ tanõmlanabilir 

olmalõdõr, 

 bir hedefe yönelik olarak çok fazla sayõda faaliyet-proje 

belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşõyan ve alt faaliyet-proje olarak 

nitelendirilebilecek olanlar tek faaliyet-proje altõnda gösterilmelidir, 

 uygulanabilir olmalõdõr, 

 maliyetlendirilebilmelidir, 

 maliyetlendirmelerde girdi fiyatlarõ ve diğer ekonomik değerler gerçeği 

ortaya koymalõ, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalõ, 

doğru bilgi üretmeyen hesaplama yöntemlerinden kaçõnõlmalõdõr, 

 kaynaklarla faaliyet-projeler arasõndaki ilişki iyi kurulmalõ, kullanõlacak 

olasõ oransal yöntemler tutarlõ ve açõklanabilir olmalõdõr, 

 detaylandõrõlabilmelidir, 

 aynõ hedef altõndaki faaliyet-projeler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin 

gerçekleşmesi açõsõndan tamamlayõcõ olmalõdõr, 

 faaliyet-projenin gerçekleşmesi açõsõndan kritik önem taşõyan hususlar 

belirlenmelidir, 

 başlangõcõ ve sonu belirli olmalõdõr. 

 

Faaliyet-proje maliyetlerinin belirlenmesinde idareler faaliyet-projelerin 

niteliğine göre farklõ yöntemler kullanabilirler. Faaliyet esaslõ maliyetlendirme ve 

geçmiş dönemler maliyet bilgilerini esas almak suretiyle maliyetlendirme 

seçilebilecek yöntemlerden bazõlarõdõr. 

Harcama birimleri, birim performans programõ ile bütçeleri arasõnda 

bağlantõ kurmak üzere her bir faaliyet-proje için hesapladõğõ maliyet tutarlarõnõ 

analitik bütçe sõnõflandõrmasõnõn ekonomik kodlarõna uygun olarak 

sõnõflandõrõrlar. (Tablo 1)  
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2.2.2- Birim Performans Hedeflerinin Kaynak İhtiyacõnõn Belirlenmesi 

Harcama birimleri, faaliyet-proje maliyetlerinden hareketle ilgili birim 

performans hedefinin kaynak ihtiyacõnõ tespit ederler. 

Faaliyet-projelerin maliyetlerinin toplanmasõ sonucunda ilgili birim 

performans hedefinin kaynak ihtiyacõna ulaşõlõr. (Tablo 3)  

Birim performans hedeflerinin kaynak ihtiyaçlarõnõn toplanmasõ 

sonucunda, harcama biriminin kaynak ihtiyacõna ulaşõlõr. (Tablo 6) 

Danõşma, denetim ve destek birimlerinin kendi birim performans 

hedefleriyle ilişkisi bulunmayan ve idare düzeyinde yürüttükleri hizmetlere ilişkin 

giderler Tablo 4�ün �İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler� 

bölümünde ayrõca gösterilir.  

 
Şekil 5: Birim Performans Hedefi Kaynak İhtiyacõ Belirlenme Süreci  

 

Harcama birimlerinin bütçelerinde yer almakla birlikte bütçe uygulama 

sürecinde diğer kamu idarelerine transfer edilmek/aktarõlmak suretiyle 

kullanõlacak ödeneklerden birim performans hedefleri ile ilişki kurulmayacak 

olanlar sadece bütçe bilgileri tablosunda transfer edilecek ödenekler bölümünde 

gösterilir. (Tablo 10) 
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İlgili mevzuatõ gereğince faaliyet-projeyi yürütecek kamu idaresinin 

bütçesine transfer edilmek/aktarõlmak suretiyle kullanõlacak ödenekler, söz 

konusu ödeneği transfer eden/aktaran kamu idaresinin performans hedefleri ile 

ilişkilendirilecektir. 

 

2.3- Birim Performans Programlarõnõn Oluşturulmasõ 

Performans programõ hazõrlama sürecinin harcama birimi düzeyindeki 

son aşamasõnda, birimler Ek-1�de yer alan şekil ve açõklamalar çerçevesinde 

Birim Performans Programlarõnõ oluştururlar. 

Birim perfomans programlarõnda harcama yetkilisinin sunuşu ile genel 

bilgiler, performans bilgileri ve mali bilgiler başlõklõ ana bölümler yer alõr. 

Performans bilgileri bölümünde; 

 stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde 

öncelik verilenlere, harcama biriminin sorumlu olduğu idare performans 

hedeflerine,  

 birim düzeyinde belirlenen performans hedef ve göstergelerine, 

bunlarõn idare performans hedefleri ile bağlantõlarõna ilişkin 

açõklamalara, 

 hedefler çerçevesinde yürütülmesi planlanan faaliyet-projelere, 

 her bir kategoriye ilişkin maliyet/kaynak ihtiyacõ bilgilerine, 

yer verilir. 

 

Danõşma, denetim ve destek birimleri, birim performans programlarõnda 

ayrõca; 

 birim performans hedefleriyle ilişkisi bulunmayan ve idare düzeyinde 

yürüttükleri hizmetlere ilişkin giderler ile bu hizmetleri değerlendirmeye 

yönelik birim performans göstergelerine, 

 hizmetlere ilişkin maliyet bilgilerine, 

yer verirler. 
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Danõşma, denetim ve destek birimlerinin idare performans hedefleriyle 

bağlantõlõ herhangi bir birim hedefinin bulunmamasõ halinde bu birimlerin 

yürütecekleri hizmetlere ilişkin tüm kaynaklar �idare düzeyinde dağõtõlacak 

giderler� olarak değerlendirilir. Birim performans programõnõn performans 

bilgileri bölümünde sadece söz konusu hizmetlerle, bunlarõ değerlendirmeye 

yönelik olarak belirlenen performans göstergelerine yer verilir. (Tablo 2) 

Nihai hali verilen birim performans programlarõ üst yöneticiye sunulur. 

 

3- İdare Performans Programõnõn Oluşturulmasõ 

İdare performans programlarõ, birim performans programlarõndan 

hareketle tüm idareyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde,  üst yönetici 

gözetiminde bu rehberdeki esas ve usuller doğrultusunda mali hizmetler 

birimlerince hazõrlanõr.  

İdare performans programõ oluşturulurken öncelikli olarak idare 

performans hedeflerinin kaynak ihtiyacõ tespit edilir. 

İdare performans hedeflerinin kaynak ihtiyacõ; 

  ilgili performans hedefine ilişkin birim performans hedeflerinin kaynak 

ihtiyaçlarõ, 

 danõşma, denetim ve destek birimlerinin birim performans 

programlarõnda, �İdare Düzeyinde Dağõtõlacak Giderler� bölümünde yer 

verilen tutarlarõn, dağõtõm anahtarlarõ kullanõlmak suretiyle mali 

hizmetler birimleri tarafõndan hesaplanan ve ilgili hedeflere dağõtõlan 

maliyetleri, 

 bütçe sõnõflandõrmasõnda herhangi bir harcama birimiyle 

ilişkilendirilmemiş merkez dõşõ birimlerin, �İdare Düzeyinde Dağõtõlacak 

Giderler� kapsamõnda mali hizmetler birimi tarafõndan hesaplanan ve 

ilgili hedeflere dağõtõlan maliyetleri,  

toplamõndan oluşmaktadõr. (Tablo 6) 

 

İdare düzeyinde dağõtõlacak giderlere ilişkin olarak hangi dağõtõm 

anahtarõnõn kullanõlacağõna söz konusu giderlerin mali hizmetler birimi 
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tarafõndan değerlendirilmesi sonucunda karar verilir. Kullanõlacak dağõtõm 

anahtarõ ilgili giderlerin idare performans hedeflerine katkõsõnõ en iyi şekilde 

ifade edebilecek nitelikte olmalõdõr. Örneğin, idarenin tamamõnõ ilgilendiren ve 

çoğunlukla destek birimlerinin bütçelerinde yer alan aydõnlatma hizmetine ilişkin 

giderler idare performans hedeflerine kullanõm alanõ baz alõnarak dağõtõlabilir. 

Merkez dõşõ birimlerin ödeneklerinin herhangi bir harcama birimi ile 

ilişkilendirilmeyip bütçelerinde toplu olarak gösterildiği kamu idarelerinde, söz 

konusu birimlere ilişkin giderler �idare düzeyinde dağõtõlacak giderler� 

kapsamõnda değerlendirilerek, mali hizmetler birimlerince dağõtõm anahtarlarõ 

kullanõlmak suretiyle idare performans hedeflerine dağõtõlõr. Bu dağõtõma ilişkin 

bilgiler Tablo 5�te gösterilir. 

İdare düzeyindeki performans hedeflerinin kaynak ihtiyaçlarõnõn toplamõ 

stratejik planda yer alan ilgili hedefin; hedeflerin kaynak ihtiyaçlarõnõn toplamõ 

ise stratejik planda yer alan ilgili amacõn kaynak ihtiyacõnõ verir. (Tablo 9) 

Amaçlarõn kaynak ihtiyaçlarõnõn toplamõ, program döneminde idare 

tarafõndan kullanõlacak olan bütçe içi ve dõşõ kaynaklarõn toplamõna eşit 

olmalõdõr. 

Mali hizmetler birimleri idare düzeyindeki konsolidasyon ve kaynak 

ihtiyacõnõn tespitine ilişkin çalõşmalarõ tamamladõktan sonra Ek-2�de yer alan 

şekil ve açõklamalar çerçevesinde İdare Performans Programlarõnõ 
oluştururlar. 

İdare performans programlarõnda bakan ve üst yöneticinin sunuşu ile 

genel bilgiler, performans bilgileri ve mali bilgiler başlõklõ ana bölümler yer alõr.  

Performans bilgilerine ilişkin bölümde; 

 stratejik planda yer alan amaç ve hedefler ile bunlardan program 

döneminde öncelik verilenlerin gerekçelerine,  

 idare performans hedef ve göstergelerine, bunlarõn idare stratejik 

planõnda yer alan amaç ve hedefler ile bağlantõlarõna ilişkin 

açõklamalara, 

 her bir kategoriye ilişkin kaynak ihtiyacõ bilgilerine, 

yer verilir. 
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Merkezi yönetim kapsamõndaki kamu idareleri performans programlarõnõ 

e-bütçe sistemi üzerinden hazõrlayacaklardõr. Bu rehber ekinde yer alan tablolar 

da e-bütçe sistemi ile üretilebilecektir. Bununla birlikte kamu idareleri 

performans hedef ve göstergeleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduklarõ bilgileri kendi 

bilgi yönetim sistemlerinden sağlayabileceklerdir. 

Merkezi Yönetim kapsamõndaki kamu idareleri nihai halini verdikleri idare 

performans programlarõnõ bütçe teklifleri ile birlikte, Maliye Bakanlõğõna ve 

Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõna gönderirler. 

 

Şekil 6: İdare Performans Hedefi Kaynak İhtiyacõ Belirlenme Süreci 
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EK-1 HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS PROGRAMI ŞEKLİ 
 
 

 

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU 

Bu başlõk altõnda harcama yetkilisinin birim performans programõna ilişkin sunuşuna yer 

verilir.  

İÇİNDEKİLER 

I- GENEL BİLGİLER 

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar  

İdarenin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatõnda, harcama birimine verilen yetki, görev 

ve sorumluluklara özet olarak yer verilir. 

B- Teşkilat Yapõsõ 

Harcama biriminin organizasyon şemasõna, organizasyon yapõsõnõn etkinliğine ilişkin 

değerlendirmelere yer verilir. 

C- Fiziksel Kaynaklar 

Bu başlõk altõnda, harcama biriminin kullanõmõnda olan ve program döneminde temin 

edilmesi düşünülen hizmet binasõ, lojman, taşõt aracõ, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, 

yazõcõ vb. varlõklara ilişkin bilgilere, bunlarõn elde edilmesi ve kullanõmõ hususunda izlenecek 

politikalara yer verilir. Harcama biriminin bilişim sistemi, bilişim sisteminin faaliyetlere katkõsõ, 

karşõlaşõlan sorunlar, program döneminde sistemde planlanan değişiklikler ile e-devlet 

uygulamalarõ kõsaca açõklanõr. Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablolaştõrõlarak programa eklenir.  

D- İnsan Kaynaklarõ  

Bu başlõk altõnda, harcama biriminin mevcut insan kaynaklarõ, istihdam şekli, hizmet 

sõnõflarõ, kadro unvanlarõ gibi bilgilere yer verilir. Ayrõca program dönemindeki insan kaynaklarõ 

ihtiyacõ ve bunun karşõlanmasõna yönelik izlenecek politikalar açõklanõr. İnsan kaynaklarõna 

ilişkin bilgiler tablolaştõrõlarak programa eklenir. 

E- Diğer Hususlar 

Bu başlõk altõnda, yukarõdaki başlõklarda yer almayan ancak harcama birimi tarafõndan 

gerekli görülen diğer hususlara yer verilir. 

II- PERFORMANS BİLGİLERİ  

A- Amaç ve Hedefler 

Bu başlõk altõnda program döneminde öncelik verilen amaç ve hedeflerle idare 

performans hedeflerinden harcama biriminin sorumluluk alanõna girenlere gerekçeleri ile birlikte 

yer verilir.  
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B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacõ 

Bu başlõk altõnda; 

- Program döneminde harcama birimi tarafõndan idare performans hedefine yönelik 

olarak belirlenen birim performans hedeflerine,  

- Bunlarõ etkileyen faktörlere,  

- Birim performans hedeflerine ulaşõlõp ulaşõlamadõğõnõ değerlendirmek üzere belirlenen 

birim performans göstergelerine, 

- Birim performans hedeflerinin kaynak ihtiyacõna ayrõntõlõ olarak yer verilir.  

Bu bölüme, hazõrlanacak olan performans hedefleri tablosu eklenir. (Tablo 4)  

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 

Bu başlõk altõnda, program döneminde harcama birimi tarafõndan yürütülecek faaliyet-

projeler ile danõşma, denetim ve destek birimlerinin idare düzeyinde yürüttükleri faaliyetlere 

ilişkin bilgilere yer verilir. 

D- Performans Verilerinin Kaynaklarõ ve Güvenilirliği 

Bu başlõk altõnda, birim performans hedef ve gösterge verilerinin kaynaklarõna, elde 

edilmesine ve güvenilirliğine ilişkin bilgilere yer verilir. Bu bilgilere ilişkin hazõrlanacak tablo 

programa eklenir. (Tablo 11)  

E- Diğer Hususlar 

Bu başlõk altõnda, yukarõdaki başlõklarda yer almayan ancak harcama birimi tarafõndan 

gerekli görülen diğer hususlara yer verilir. 

III- MALİ BİLGİLER 

Bu bölümde, harcama biriminin geçmiş yõllar ile program dönemi bütçesine ve diğer 

kaynaklarõna ilişkin bilgilere tablo halinde yer verilir.  

IV- EKLER 

Bu bölümde, birim performans programõna eklenmesi düşünülen diğer tablo ve bilgilere 

yer verilir.  
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EK�2 İDARE PERFORMANS PROGRAMI ŞEKLİ 
 

BAKANIN SUNUŞU 

Bu başlõk altõnda, ilgili Bakanõn idare performans programõna ilişkin sunuşuna yer verilir. 

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri ile mahalli idarelerin idare performans 

programlarõnda bakan sunuşuna yer verilmesi zorunlu değildir.  

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 

Bu başlõk altõnda kamu idaresinin üst yöneticisinin, idarenin performans programõna 

ilişkin sunuşuna yer verilir.  

İÇİNDEKİLER 

I- GENEL BİLGİLER 

A- Misyon ve Vizyon 

Bu başlõk altõnda, kamu idaresinin stratejik planõnda belirlenmiş olan misyon ve 

vizyonuna yer verilir. 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar  

Bu başlõk altõnda, idarenin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatõnda yer alan yetki, görev 

ve sorumluluklarõna özet olarak yer verilir. 

C- Teşkilat Yapõsõ 

Bu başlõk altõnda; idarenin organizasyon şemasõna ve organizasyon yapõsõnõn 

etkinliğine ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 

D- Fiziksel Kaynaklar 

Bu başlõk altõnda, idarenin kullanõmõnda olan ve program döneminde temin edilmesi 

düşünülen hizmet binasõ, lojman, taşõt aracõ, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, yazõcõ vb. 

varlõklara ilişkin bilgilere, bunlarõn elde edilmesi ve kullanõmõ hususunda izlenecek politikalara 

yer verilir. İdarenin bilişim sistemi, bilişim sisteminin faaliyetlere katkõsõ, karşõlaşõlan sorunlar, 

program döneminde sistemde planlanan değişiklikler ile e-devlet uygulamalarõ kõsaca açõklanõr. 

Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablolaştõrõlarak programa eklenir.  

E- İnsan Kaynaklarõ  

Bu başlõk altõnda, idarenin mevcut insan kaynaklarõ, istihdam şekli, hizmet sõnõflarõ, 

kadro unvanlarõ, istihdam politikasõ ve benzeri bilgilere yer verilir. Ayrõca program dönemindeki 

insan kaynaklarõ ihtiyacõ ve bunun karşõlanmasõna yönelik izlenecek politikalar açõklanõr. İnsan 

kaynaklarõna ilişkin bilgiler tablolaştõrõlarak programa eklenir. 

F- Diğer Hususlar 

Bu başlõk altõnda, yukarõdaki başlõklarda yer almayan ancak idare tarafõndan gerekli 

görülen diğer hususlara yer verilir. 
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II- PERFORMANS BİLGİLERİ  

A- Temel Politika ve Öncelikler  

Bu başlõk altõnda, hükümet programõnda, kalkõnma planõ ve stratejik planda yer alan, 

idare ile ilgili temel politika ve önceliklere kõsaca yer verilir.  

B- Amaç ve Hedefler 

Bu başlõk altõnda, idarenin stratejik planõnda yer alan amaç ve hedefleri ile bunlardan 

program döneminde öncelik verilenlerin gerekçelerine yer verilir. 

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacõ 

Bu başlõk altõnda; 

- Program döneminde idare tarafõndan stratejik planõnda yer alan amaç ve hedeflerle 

ilgili olarak belirlenen performans hedeflerine,  

- Bunlarõ etkileyen faktörlere,  

- Performans hedeflerine ulaşõlõp ulaşõlamadõğõnõ değerlendirmek üzere belirlenen 

performans göstergelerine, 

- Kaynak ihtiyacõna ayrõntõlõ olarak yer verilir.  

Bu bölüme, hazõrlanacak olan performans hedefleri tablosu eklenir. (Tablo 7)  

D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 

Bu başlõk altõnda, program döneminde idare tarafõndan yürütülecek faaliyet-projelerden 

açõklama yapõlmasõ gerek duyulanlar hakkõnda bilgi verilir. 

E- Performans Verilerinin Kaynaklarõ ve Güvenilirliği 

Bu başlõk altõnda performans hedef ve gösterge verilerinin kaynaklarõna, elde 

edilmesine ve güvenilirliğine ilişkin bilgilere yer verilir. Buna ilişkin hazõrlanacak tablo programa 

eklenir. (Tablo 11) 

F- Diğer Hususlar 

Bu başlõk altõnda, yukarõdaki başlõklarda yer almayan ancak idare tarafõndan gerekli 

görülen diğer hususlara yer verilir. 

III- MALİ BİLGİLER 

Bu bölümde, idarenin program dönemi bütçesine ve diğer kaynaklarõna ilişkin bilgilere 

tablo halinde yer verilerek kõsaca açõklanõr.  

IV- EKLER 

Bu bölümde, idare performans programõna eklenmesi düşünülen diğer tablo ve bilgilere 

yer verilir.  
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Tablo 1 Faaliyet-Proje Maliyetleri Tablosu 
 

 Açõklamalar

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alõm 
Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Harcama Birimi Adõ

Birim Performans Hedefi

Faaliyet-Proje adõ

Diğer Yurt İçi

Toplam Kaynak İhtiyacõ

Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği Bütçe Dõşõ kaynaklar
Döner Sermaye Yurt Dõşõ

İdare Adõ

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Toplam

Performans Hedefi
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Açõklama-1: Bu tablonun �Faaliyet-Proje adõ� başlõğõ altõnda yer alan 

açõklamalar bölümünde ilgili faaliyet-projenin kapsamõ, gerekçesi ve önemine 

ilişkin bilgiler ile bu faaliyet-projenin maliyetinin hesaplanmasõnda kullanõlan 

yöntem ve hesaplamalara ilişkin açõklamalara yer verilecektir. Elde edilen 

maliyet bilgileri, ekonomik sõnõflandõrmanõn birinci düzeyinde gösterilecektir. Bu 

tablo ilgili birim performans hedefinin altõnda yer alan her bir faaliyet-proje için 

ayrõ ayrõ düzenlenecektir. 

Bütçe Ödeneği: İlgili faaliyet-proje maliyetinin idare bütçesinden 

karşõlanacak tutarlarõnõ ifade etmektedir. Program dönemi içinde 

bütçeleştirilecek ödenekler teklif aşamasõnda dikkate alõnmayacaktõr. 

Döner Sermaye: İlgili faaliyet-proje maliyetinin idare döner sermaye 

bütçesinden karşõlanacak tutarlarõnõ ifade etmektedir. 

Diğer Yurt İçi Kaynaklar: İlgili faaliyet-proje maliyetinin idarenin bütçe ve 

döner sermaye kaynaklarõ dõşõnda kalan diğer yurt içi kaynaklardan 

karşõlanacak tutarlarõnõ ifade etmektedir. 

Yurt Dõşõ Kaynaklar: Yurtdõşõ kaynaklardan temin edilip ilgili mevzuatõ 

gereğince bütçeleştirilmeyen ancak faaliyet-projenin finansmanõnda kullanõlan 

her türlü borç ve hibeleri ifade eder. 
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Tablo 2 İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu 
 

 Açõklamalar

Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010 2011

1

2

3

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alõm Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Açõklama

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İdare Adõ
Harcama Birimi Adõ

Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği Bütçe Dõşõ kaynaklar Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dõşõ

Toplam Kaynak İhtiyacõ

Hizmet Adõ

Açõklama

Açõklama
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Açõklama-2: Bu tablo; danõşma, denetim ve destek birimlerince idare 

düzeyinde yürütülen ve birim performans hedefleriyle ilişkilendirilmeyen 

hizmetlere yönelik olarak oluşturulacaktõr. Tabloda ilgili hizmet türüne (örn; 

aydõnlatma, temizlik, ulaşõm, yemek v.b.), bunlara ilişkin açõklamalara, 

performans göstergelerine ve kaynak bilgilerine yer verilecektir. 
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Tablo 3 Birim Performans Hedefi Tablosu 

Gerçekleşme Tahmin
2007 2008 2009 2010 2011

2007 2008 2009 2010 2011

1

2

3

4

1
2
3
4
5

Genel Toplam 

Genel Toplam 

İdare Adõ

Döner Sermaye 

Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacõ
2009 2010 2011

Performans Göstergeleri

Bütçe Ödeneği

K
ay

na
kl

ar

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

Yurt Dõşõ Kaynaklar

Açõklamalar

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

Açõklama

Açõklama

Birim Performans 
Hedefi

Amaç

Hedef

Açõklama

Açõklama

Harcama Birimi Adõ

Performans Hedefi Yõllar
Hedef

 



 

 33 Performans Programõ Hazõrlama  
Rehberi 

 

Açõklama-3: Harcama birimleri performans hedefi tablosunda birim 

performans hedeflerine ilişkin açõklamalar kõsmõnda söz konusu hedeflerin 

belirlenme amaçlarõna, performans seviyeleri belirlenirken esas alõnan verilere 

yer verilir. 

Kaynak ihtiyacõna ilişkin bölümde, birim performans hedefine ulaşmak 

için belirlenen maliyetlerin hangi kaynaklardan ve hangi miktarlarda 

karşõlanmasõnõn planlandõğõna ilişkin bilgilere yer verilir.  

Birim performans göstergeleri bölümünde birim performans hedefinin 

sonuçlarõnõ izlemeye yönelik çoğunlukla çõktõ-sonuç odaklõ göstergelere yer 

verilir. Güvenilir ve tutarlõ olmalarõ koşulu ile performans göstergelerinin 

karşõsõna her yõl için hedef yazõlmasõ tercih edilmektedir. Ancak sunulan 

hizmetlerden yararlananlarõn memnuniyeti gibi bazõ göstergelerin sonuçlarõnõn 

elde edilmesi zaman alacağõndan bu gibi durumlarda program yõlõna ilişkin 

gösterge seviyesi konulmasõ yerine takip eden yõllara ilişkin seviyelere yer 

verilebilir. Performans göstergelerine ilişkin açõklamalar kõsmõnda söz konusu 

göstergelerin belirlenme amaçlarõna, gösterge seviyelerinin dayanaklarõna ve 

önemine dair bilgilere yer verilir. 
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Tablo 4 Harcama Birimi Performans Tablosu 
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Açõklama-4: Bu tabloda harcama birimini ilgilendiren stratejik planda yer 

alan amaç ve hedefler ile idare ve birim performans hedeflerine, bunlarõn 

kaynak ihtiyacõna yer verilecektir. 

 Danõşma, denetim ve destek birimlerinin kendi birim performans 

hedefleriyle ilişkilendiremedikleri ve idarenin tamamõna ilişkin olarak yürüttükleri 

hizmetlere ilişkin giderler �İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler� 

bölümünde gösterilecektir. 
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Tablo 5 Merkez Dõşõ Birimlere İlişkin Giderler Tablosu 

1

2

3

4

5

6

�

01

02

03

04

05

06

07

08

Yurt Dõşõ

MERKEZ DIŞI BİRİMLERE İLİŞKİN GİDERLER TABLOSU

İdare Adõ

Açõklamalar

2007 2008 2009 2010

Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe Dõşõ kaynaklar Toplam
Döner Diğer Yurt 

İ

2011

Toplam

Merkez Dõşõ Birimlere İlişkin Giderlerin İdare Performans Hedeflerine Dağõlõmõ
İdare Performans Hedefleri

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alõm Giderleri

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Sermaye Transferleri

Borç verme

Toplam Kaynak İhtiyacõ

Ekonomik Kod (I.Düzey)
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Açõklama-5: Bu tabloda; bütçe sõnõflandõrmasõnda herhangi bir harcama 

birimiyle ilişkilendirilmemiş merkez dõşõ birimlere ilişkin giderlere, bunlarõn idare 

performans hedefleriyle bağlantõlarõna yer verilecektir. 
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Tablo 6 Performans Hedefi Kaynak İhtiyacõ Tablosu 

2007 2008 2009 2010 2011

2

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Düzeyinde Dağõtõlan Giderler

4

1

7

5

6

Amaç

Hedef

Performans Hedefi

3

İdare Adõ

K
ay

na
ka

la
r

�

Danõşma, Denetim ve Destek Birimlerinin 
İdare Düzeyinde Dağõtõlan Giderleri
Merkez Dõşõ Birimlerin İdare Düzeyinde 
Dağõtõlan Giderleri

Toplam

Genel Toplam 

YõllarBirim Performans Hedefleri 

Bütçe Ödeneği

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

Yurt Dõşõ Kaynaklar

Genel Toplam 
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Açõklama-6: Bu tabloda performans hedefine ilişkin birim performans 

hedeflerine ve bunlarõn kaynak ihtiyaçlarõna yer verilecektir. Ayrõca mali 

hizmetler birimi tarafõndan dağõtõlmasõ gereken maliyetlere de �İdare Düzeyinde 

Dağõtõlan Giderler� kõsmõnda yer verilerek ilgili performans hedefinin toplam 

kaynak ihtiyacõna ulaşõlacaktõr. 
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Tablo 7 İdare Performans Hedefi Tablosu 
 

Gerçekleşme Tahmin
2007 2008 2009 2010 2011

Açõklamalar

2007 2008 2009 2010 2011

1

Açõklama

2

Açõklama

3

Açõklama

4

Açõklama

2007 2008 2009 2010 2011
1
2
3
4

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Yõllar

Kaynak İhtiyacõ

Amaç

Hedef

Performans Hedefi

İdare Adõ

Hedef

Performans Göstergeleri

İlgili harcama birimleri

İdare Düzeyinde Dağõtõlan Giderler
Genel Toplam 

Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye 
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dõşõ Kaynaklar

Genel Toplam 

K
ay

na
kl

ar
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Açõklama-7: Performans hedefi tablosunda performans hedeflerine 

ilişkin açõklamalar kõsmõnda söz konusu hedeflerin oluşturulma amaçlarõna ve 

performans seviyeleri belirlenirken dayanõlan verilere yer verilir.  

Performans göstergeleri bölümünde performans hedefinin sonuçlarõnõ 

izlemeye yönelik çoğunlukla çõktõ-sonuç odaklõ göstergelere yer verilir. Güvenilir 

ve tutarlõ olmalarõ koşulu ile performans göstergelerinin karşõsõna her yõl için bir 

gösterge seviyesi yazõlmasõ tercih edilmektedir. Ancak sunulan hizmetlerden 

yararlananlarõn memnuniyeti gibi bazõ göstergelerin sonuçlarõnõn elde edilmesi 

zaman alacağõndan bu gibi durumlarda program yõlõna ilişkin gösterge seviyesi 

konulmasõ yerine takip eden yõllara ilişkin seviyelerine yer verilebilir. 

Performans göstergelerine ilişkin açõklamalar kõsmõnda söz konusu 

göstergelerin belirlenme amaçlarõna, gösterge seviyelerinin dayanaklarõna ve 

önemine dair bilgilere yer verilir. 
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Tablo 8 İdare Performans Tablosu 
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Tablo 9 Stratejik Amaçlar Kaynak İhtiyacõ Tablosu 
 

2007 2008 2009 2010 2011

İdare Adõ

Toplam

K
ay

na
ka

la
r

Yurt Dõşõ Kaynaklar

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

Döner Sermaye 

Bütçe Ödeneği

Amaçlar

1

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Yõllar

2

3

7

4

5

6

Toplam

8

9

�

10

 
Açõklama-9: Bu tabloda, stratejik planda yer alan amaçlara ve bunlara 

ulaşmak için program döneminde ihtiyaç duyulan toplam kaynak miktarõna yer 

verilir.  
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Tablo 10 BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU 
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Tablo 11 Performans Verileri Değerlendirme Tablosu 

 
Açõklama-11: Bu tabloda performans hedef ve göstergelerinin 

belirlenmesine dayanak oluşturan ve sonuçlarõnõn elde edilmesinde kullanõlan 

verilerin, hangi kaynaklardan ve nasõl elde edileceği, tahmini olarak bu verilerin 

elde edilme maliyeti ve verilerin güvenilir olmasõnõn nedenleri gibi açõklamalara 

yer verilir.  


