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programlarını

hazırlamaktadır.
hazırlamaktadır.

Performans
programlarında
yıllık
performans hedefleri ve bu hedeflerin
Performans
Performans programlarında
programlarında yıllıkyıllık
göstergeleri ile performans hedeflerine nasıl
performans
hedefleri
ve ve
bu bu
hedeflerin
performans
hedefleri
hedeflerin
ulaşılacağını gösteren ve bütçe ile bağlantıyı
göstergeleri
ile
performans
hedeflerine
nasılnasıl
göstergeleri
ile
performans
hedeflerine
sağlayan faaliyetler yer almaktadır.

ulaşılacağını
gösteren
ve bütçe
ile bağlantıyı
ulaşılacağını
gösteren
ve bütçe
ile bağlantıyı
sağlayan
faaliyetler
yer yer
almaktadır.
sağlayan
faaliyetler
almaktadır.

 Neden
Performans
Programı
Neden
Performans
Programı
Hazırlıyoruz?
Hazırlıyoruz?
Kamu
Kamumali
maliyönetim
yönetimsürecini
süreciniyeni
yenibirbir
anlayışla
anlayışlaeleelealan
alan5018
5018sayılı
sayılıKamu
KamuMali
Mali
Yönetimi
Yönetimive veKontrol
KontrolKanununa
Kanununagöre,
göre,kamu
kamu
idarelerinin,
idarelerinin, kamu
kamu hizmetlerini
hizmetlerini istenilen
istenilen
düzeyde
ve ve
kalitede
sunabilmek
içiniçin
bütçeleri
düzeyde
kalitede
sunabilmek
bütçeleri
ile ilefaaliyet
faaliyetbazında
bazındakaynak
kaynaktahsislerini;
tahsislerini;
stratejik
stratejik planlarına,
planlarına, yıllık
yıllık performans
performans
hedefleri
hedefleriile ilegöstergelerine
göstergelerinedayandırmaları
dayandırmaları
gerekmektedir.
gerekmektedir.
Performans
Programları
kamu
Performans
Programları
kamu
kaynaklarının
tahsisinde
ve
kullanımında
kaynaklarının tahsisinde ve kullanımında
etkinlik
sağlar!
etkinlik
sağlar!
Kamu
Kamuidareleri
idarelerikaynaklarını
kaynaklarınıperformans
performans
hedeflerine
tahsis
ederek
daha
hedeflerine tahsis ederek dahaetkin
etkin
yönetebilmektedirler.
yönetebilmektedirler. Kamu
Kamu idareleri
idareleri
hedeflerini
hedeflerini açık
açık birbir şekilde
şekilde ortaya
ortaya
koymakta,
koymakta, bu bu hedeflere
hedeflere ulaşılıp
ulaşılıp
ulaşılmadığını
görmek
amacıyla
göstergeler
ulaşılmadığını
görmek
amacıyla
göstergeler
belirlemekte
belirlemekteve veperformanslarını
performanslarınısürekli
sürekli
olarak
izlemekte
ve ve
olarak
izlemekte
değerlendirebilmektedir.
değerlendirebilmektedir.
Performans
Performans Programları
Programları saydamlık
saydamlık ve ve
hesap
verebilirliğin
sağlanmasında
önemli
hesap verebilirliğin sağlanmasında
önemli
birbir
araçtır!
araçtır!
Kamu
idareleri
performans
yönetiminin
birbir
Kamu
idareleri
performans
yönetiminin
parçası
olarak
performans
programlarını
parçası olarak performans programlarını

sağlıklı
birbir
şekilde
hazırlamaları
ve ve
bunu
sağlıklı
şekilde
hazırlamaları
bunu
uygulamaları
durumunda;
kamu
mal
ve
uygulamaları durumunda; kamu mal ve
hizmetlerinin
kalitesi
artacak,
1) 1)
idareler
hizmetlerinin
kalitesi
artacak,
idareler
daha
etkin
yönetim
içiniçin
gerekli
bilgilere
daha
etkin
yönetim
gerekli
bilgilere
sahip
olacak,
2) 2)
hesap
verme
sorumluluğu
sahip
olacak,
hesap
verme
sorumluluğu
gelişecek,
gelişecek,3) 3)mali
malisaydamlık
saydamlıksağlanacak,
sağlanacak,
idarelerin
idarelerinsadece
sadecemevcut
mevcutsorunlarının
sorunlarının
tespiti
tespiti değil,
değil, gelecekteki
gelecekteki muhtemel
muhtemel
sorunlarının
sorunlarının sinyallerinin
sinyallerinin algılanması
algılanması
sağlanacak,
4) 4)
politika
yapma
ve ve
karar
alma
sağlanacak,
politika
yapma
karar
alma
kalitesi
güçlenecektir.
kalitesi güçlenecektir.
Performans
Programları
uzun
vadeli
bakış
Performans
Programları
uzun
vadeli
bakış
açısı
sağlar!
açısı
sağlar!
Temel
Temel amacı
amacı kamu
kamu idarelerinin
idarelerinin
hedeflerine
ulaşmalarını
sağlamak
hedeflerine ulaşmalarını sağlamakolan
olan
performans
programları
ile ile
idareler
orta
performans
programları
idareler
orta
ve veuzun
uzunvadeli
vadelihedeflerini
hedeflerinioluşturarak
oluşturarak
kurum
kurumkültürüne
kültürüneuzun
uzunvadeli
vadelibirbirbakış
bakış
açısı
kazandırırlar.
açısı kazandırırlar.

