
İdare Adı: Performans Hedefi Sayısı:
Stratejik Hedef Başına Ortalama Performans Hedefi 

Sayısı

Performans Göstergesi Sayısı: Hedef Başına Ortalama Gösterge Sayısı

Faaliyet Sayısı: Hedef Başına Ortalama Faaliyet Sayısı
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er 1- İdarenin yetki, görev ve sorumluluklarına, teşkilat 

yapısına, fiziksel kaynaklarına ve insan kaynaklarına 

ilişkin bilgiler yeterli içerik ve nitelikte midir? 

2- Üst politika belgeleriyle (Kalkınma Planı, Orta Vadeli 

Program, Stratejik Plan gibi) ilişkisi kurulmuş mudur?

3- İdarenin görev ve yetkileri, imkan ve kabiliyetleriyle 

mütenasip midir? (Görev ve yetkileri dışında mıdır? 

Dikkate alınmamış görev, yetki ve sorumlulukları var 

mıdır? Potansiyelinin altında veya üzerinde mi 

belirlenmiştir?)

4- Performans göstergeleriyle ölçülebilir nitelikte midir? 

5- Makul sayıda (izlenebilir, yönetilebilir, ilgili-ilişkili 

faaliyetleri kapsayıcı ve kavrayıcı vs.) belirlenmiş midir?  

6- Açıklamalar, hedefin yöneldiği sonuçlarla ilgili yeterli 

düzeyde bilgilendirici ve açık-anlaşılır nitelikte midir?

7- Performans gösterge verileri temin edilebilir, izlenebilir, 

hedefin başarılma düzeyinin değerlendirilmesi açısından 

yorumlanabilir nitelikte midir?

8- Performans hedeflerine ulaşılma düzeyini ölçebilecek 

sayıda belirlenmiş midir?

9- Performans hedeflerine ulaşılma düzeyini verimlilik, 

etkinlik, kalite ve sonuç gibi tüm yönleriyle ölçebilecek 

nitelikte midir?

10- Geçmiş dönemlerin ve benzer idarelerin 

göstergeleriyle karşılaştırılabilir nitelikte midir?  

11- Yeterli düzeyde açıklamaya yer verilmiş midir?

12- Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 

olarak belirlenmiş midir?  

13- Aynı hedef altındaki faaliyetler hedeflerin 

gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı nitelikte midir?  

14- Genel, kapsayıcı, kavrayıcı nitelikte ve makul sayıda 

belirlenmiş midir?  

15- İdarenin görev ve yetkileri, imkan ve kabiliyetleriyle 

mütenasip midir?

16- Maliyetlendirilebilir nitelikte midir?  

17- Açıklamalar, faaliyet kapsamında yürütülecek 

projeleri, iş ve hizmetleri açıklayıcı, yönlendirici nitelik ve 

içerikte midir?

18- Performans hedefi tablosu, Rehbere uygun, şekil, 

içerik ve nitelikte midir?  

19- Faaliyet maliyetleri tablosu, maliyet unsurları 

üzerinden yapılan hesaplamalara dayalı olarak her bir 

faaliyet için gerekli ve yeterli içerik ve nitelikte 

doldurulmuş mudur?  

20- İdare Performans Tablosu, Toplam Kaynak İhtiyacı 

Tablosu ve Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine 

İlişkin Tablo rehberdeki açıklamalara uygun olarak 

oluşturulmuş mudur?  

8- Amaç ve Hedefler

9- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetler

10-  İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

11-  Performans programı e-bütçeye sistematiğe uygun olarak girilmiş midir?

2- Toplam kaynakların ne kadarı idare performans hedefleri ile 

ilişkilendirilmiştir?  

Değerlendirme:

İnceleme Tarihi:

III. Diğer Hususlar

1- İdarenin stratejik plan süreci tamamlanmış mıdır? 
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II. Performans Programının Yönetmelik ve Rehbere İçerik ve Nitelik Olarak Uygunluğu
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6- İnsan Kaynakları

EK:1

Performans Programı İnceleme (PPİ) Formu 

İncelemeyi Gerçekleştiren Personel: 

I. Performans Programının Yönetmelik ve Rehbere Şekilsel Uygunluğu

1- Bakan Sunuşu 

4- Teşkilat Yapısı

5-  Fiziksel Kaynaklar

2- Üst Yönetici Sunuşu

3- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

7- Temel Politika ve Öncelikler

EvetHayır


