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ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU.

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisinin 01/10/2014 gün ve 15 sayılı birleşiminde Komisyonumuza havale edilen
Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/09/2014 gün ve
546 sayılı yazıları Komisyonumuzca tetkik edildi.
Performans Programı, kamu idareleri için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
getirilmiş bir araçtır. 5018 sayılı yasanın 9. maddesinde belirtildiği üzere, stratejik yönetim, uzun vadeli
bütçeleme, faaliyetlerin performans ve sonuç odaklı olması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin görüşülmesine
zemin hazırlanması ve idarenin yetkili merciler ve kamuoyunca performans odaklı olarak denetlenebilir ve
değerlendirilebilir olması gibi yenilikçi amaç ve ilkeler getirmiştir. Bu ilke ve amaçların gerçekleştirilebilmesi
birtakım araçlarla sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunlardan birisi de performans esaslı bütçe yapılması
olduğundan performans programı, bütçe hazırlığı döneminde kullanılacak bir araçtır. Yine 5393 sayılı Belediye
Kanununda Belediyelerin stratejik plan ve yıllık performans programı ya da planı hazırlamaları öngörülmüştür.
5393 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde stratejik plân ve performans programı ya da planının bütçenin
hazırlanmasına esas teşkil edeceği, belediye Meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edileceği hükme
bağlanmıştır. Ayrıca, 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede Kamu İdarelerince Hazırlanacak
“Performans Programları Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Performans Programı, belediyemizin “Stratejik Planı”nda belirtilen öncelikler doğrultusunda 2015 mali
yıl içinde yürüteceği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacını, faaliyetlerin nicelik, nitelik,
sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip
ölçüleceğini gösteren performans hedef ve göstergelerini içeren, belediye bütçesi ve belediye faaliyet raporunun
hazırlanmasına esas teşkil eden programıdır. Bu anlamda 2015 yılı Performans Programı, Belediyemiz Stratejik
Plan’ının bir aşaması ve bir aracı durumundadır. Performans programı, uzun vadeli stratejik planlama ile
başlayan ve ilgili mali yıl “Yıllık Faaliyet Raporu”nun yayımlanması ile görünürlüğü ve kamuoyu denetimi
sağlanan, şeffaflık ve hesap verebilirliğe, belediyemiz faaliyetlerinin denetim ve değerlendirmesine imkân
tanıyan, esnek ve gelişmeye açık unsurlar içeren bir yönetim anlayışının bir sonucudur.
“2015 Yılı Performans Programı”, stratejik planımızda öngörülen amaç ve hedeflerimizin bir yıllık
dilimini kapsamaktadır. Bu program ile belediyemiz, stratejik planımızda yer alan öncelikli amaç ve hedeflere
kilitlenmekte ve bunların hangi kaynaklarla nasıl gerçekleştirileceğini ve gerçekleşmelerin hangi düzeyde
olabileceğini ortaya koymaktadır.
Belediyemiz 2015 yılında, 10 stratejik alan altında yer alan 27 amaç buna bağlı 51 stratejik hedef için
öncelikler belirlenerek performans hedefini gerçekleştirmeye yönelik kaynak tahsisi yapmıştır. Bu hedefler
doğrultusunda 7 harcama birimi faaliyetlerini yürütecektir. 2015 yılı Performans Programı Başkanın Sunuşu,
Genel Bilgiler, Performans Bilgileri, Mali Bilgiler ve Eklerden oluşmaktadır.
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda 2015 Mali Yılı Performans Programı Komisyonumuzca
uygun görülmüştür. Takdir Meclisindir.
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Komisyon Raporu üzerinde Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, ekte bulunan Antakya
Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
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