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2018 YILI 
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA DUYURUSU 

1- GENEL BİLGİLER 
 

 Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 
ve verimli kullanılmasının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana 
çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim 
sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme 
sistemidir. 
 Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans 
programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları 
vasıtasıyla Üniversitemizin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında 
bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise 
faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. 
 Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ 
kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda 
yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri 
gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. 
Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığı ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere 
oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 
 

2- YASAL ÇERÇEVE 
 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesinde kamu 
idarelerinin yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef 
ve göstergelerini içeren performans programı hazırlayacakları belirtilmiş, kamu idarelerinin 
bütçelerini stratejik palanlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu 
ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları da hüküm altına alınmış olup performans 
esaslı bütçelemeye ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 
 
 Kanunun bu maddesinin verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından 
hazırlana Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmeliğin 
4’üncü maddesinde ‘’Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç 
ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile 
bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı’’ şeklinde 
tanımlanan performans programlarının; 
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(1) Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi 
ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun 
olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans 
hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin 
mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin 
koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde 
hazırlanır. 

(2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışa, doğru ve güvenilir 
bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır. 

(3) Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet 
Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını 
esas alırlar. 

(4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması 
esastır. 

(5) Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst 
yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç 
ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu 
harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından 
harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar. 

(6) Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında 
ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, 
yapı ve süreçleri oluştururlar. 
 
şeklinde bir süreç ve yöntem ile hazırlanması öngörülmüştür. Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı, hazırlanacak olan Üniversitemiz Performans Programını bütçe teklifi ile birlikte 
Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderecektir. 
 Bahsedilen mevzuat hükümleri ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış/ 
yayımlanacak olan Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda; 

• Tüm sorumlu harcama birimi veya birimlerinde performans programı 
hazırlama çalışmalarının başlatılması, 

• Çalışmaların koordinasyonu görevinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülmesi, 

• Sürecin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tüm harcama yetkililerce 
gerekli tedbirlerin alınması, 

• 2016 Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve göstergeler 
hazırlanacak olan 2018 Yılı Performans Programında da kullanılabilmesi, 

• Birimlerce yapılacak tüm çalışmaların, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
tarafından tespit edilecek süreler içinde sonuçlandırılması konularının bir kez 
daha hatırlatılması önemli görülmektedir.  


	2018 yılı performans programı hazırlama duyurusu

