
 

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA BİLGİ FORMU 

 

Tüm birimlerimizce, Birim Faaliyet raporlarının amacına uygun olarak hazırlanması 

bakımından, anılan Yönetmelikle birlikte aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir. 
 

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 alınmalıdır. 

Ayrıca, yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak kamuoyuna hesap verme kaygısıyla inceleme, 

değerlendirme ve denetime veri sağlama düşüncesiyle hareket edilmelidir.  

 

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. 

 

 A - “Mali Bilgiler” başlığı altında,  

 

i. Biriminize tahsis edilen kamu kaynağının verimli ve etkin kullanımı konusunda genel bir 

değerlendirmeye imkân sağlayacak düzeyde maliyet fayda ve maliyet etkinlik analizlerine,  

 

ii. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin birim maliyetlerin değerlendirmesine imkân 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 tedbirlerin neler olabileceğine yer 

verilecektir. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B - “Faaliyet ve Proje Bilgileri” başlığı altında,  

 

İlgili birimlerce kendi görev alanlarına giren konularda;  

 

i. Hizmet ve faaliyetlerin miktar ve kalitesiyle ilgili genel bir değerlendirmeye imkân 

sağlayacak şekilde, kaynakların temin edilmesi ve kullanılmasıyla doğrudan veya dolaylı 

ilişkisi bulunan temel unsurlara (öğrenci sayısı, mezun sayısı, okullaşma oranı, derslik 

başına öğrenci 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 Öğrencilere, çalışanlara ve dış paydaşlara 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, burs-kredi destekleri, 

özürlü eğitimi, 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. 

 

 


