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ÖZÜ                                    ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2020 MALİ YILI PERFORMANS  PROGRAMI 

                                                İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. 

   

 

           5393 sayılı kanunun 41 inci Maddesine göre hazırlanan 2020 Yılı Performans Programı 5393 sayılı 

yasanın 18/a fıkrası uyarınca meclis kararı alınmasını ile ilgili;  

 

         Meclisçe Yapılan Müzakerelerden Sonra; 

         Bilindiği üzere, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve 

malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin 

hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali 

kontrolü düzenlemek üzere hazırlanan 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

       Anılan Kanunun 9 uncu maddesinde kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayacakları, bütçelerini de 

stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda performans esaslı olarak 

oluşturacakları hüküm altına alınmıştır. 

       Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 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 etmektedir. Ayrıca, 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 

hazırlanmıştır. 

     5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında ise kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik 

planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri 

faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili 

kılınmıştır.  

     Antakya Belediye Başkanlığının 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planda 3 temel stratejik alan ve  

9  stratejik amaç ve buna bağlı 44 stratejik hedef için öncelikler belirlenerek performans hedefini 

gerçekleştirmeye yönelik kaynak tahsisi yapılmıştır. Bu hedefler doğrultusunda 22 müdürlükle faaliyetler 

yürütülecektir. 2020 yılı için yapılan durum değerlendirmesi sonucunda 3 stratejik alan üzerinde durulması 

ve 9 stratejik amaç için çalışma yapılması temel strateji olarak belirlenmiştir.  

      Harcama birimlerimizde performans programında yer alan ve 2020 yılında gerçekleştirilmesi 

konusunda kaynak talep ettikleri idare düzeyinde 44 performans hedefini belirlemişler ve ölçüm kriterlerini 

ortaya konmuştur.  2020 yılı Performans Programı Başkanın Sunuşu, Genel Bilgiler, Performans Bilgileri, 

Mali Bilgiler ve Eklerden oluşmaktadır.  

 

      Antakya Belediyesinin 2020 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu 

mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
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