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Kararın Özeti :

2017 Mali Yılı Performans Planı; İl Özel İdaresinin,
her harcama birim müdürü raportörlüğünde, Encümen Üyeleri Kenan
DURSUN, Murat ERFINDIK, Mustafa GÜNEY, Emine BOSTANCI ve
Erol KESERCİ'den oluşan komisyon tarafından incelenerek yeniden
Encümene sunulması.
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2018 Mali Yılı Performans Planına ait İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün
06.09.2017 tarih ve 11572 sayılı yazıları ve Ek'leri okunup incelendi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Stratejik Plan ve Performans Planı başlıklı 31
inci maddesinin (a) bendi "Vali ... Stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans
planı hazırlayıp il genel meclisine sunar." (c) bendi "Stratejik plan ve performans planı bütçenin
hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir." hükmünü,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Stratejik Planlama ve
Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9 uncu maddesinin (b) bendi "Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin
istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini;
stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar." (d)
bendi "Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle
uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar." hükmünü,

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmeliğin
Performans Programlarının Hazırlanması başlıklı 4 ncü maddesinin (1) nci bendi "Performans programları;
bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye
ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak harcama birimi ve idare düzeyinde hazırlanır." (2) nci
bendi "Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali
saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır." (3) bendi "Kamu idareleri
performans programı hazırlıklarında ... Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar." (4) ncü bendi
"Kamu idarelerinin performans programlarını hazırlama süreci, idarenin program dönemine ilişkin temel
stratejisini oluşturan hususların üst yönetici ve harcama yetkililerince belirlenmesi ve en geç Mayıs ayında
üst yönetici tarafından duyurulmasıyla başlar." (5) nci bendi "Üst yönetici ve harcama yetkilileri,
performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz
edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar." hükmünü,

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmeliğin
Birim Performans Programı başlıklı 5 nci maddesi (1) nci bendi "Birim performans programı; genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin
bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır." (2) nci bendi "Birim
performans programı, harcama biriminin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine
ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, harcama birimine ilişkin bilgileri
içerir." (3) ncü bendi "Harcama yetkilileri, birim performans programlarının bu Yönetmelikte ve Performans
Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, birim düzeyinde
belirlenen performans hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasından üst yöneticiye karşı
sorumludur." (4) ncü bendi "Birim performans programlarının hazırlanmasına ve üst yöneticiye sunulmasına
ilişkin süreler ve diğer hususlar idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenir." hükmünü,
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5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Encümeninin Görev ve Yetkileri başlıklı 26
ncı maddesinin (a) fıkrası "Stratejik Plan ve Yıllık Çalışma Programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip, İl
Genel Meclisine görüş bildirmek" hükmünü,

Kamu idarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 7/5
nci maddesi "Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdarelerin performans programları, Üst yöneticiler
tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatlarında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur ..."
hükmünü kapsamaktadır.

Bu nedenle; 2018 Mali Yılı İl Özel İdaresi Kurumsal Performans Programı yukarıda
belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda düzenlenerek ek'te sunulmuştur.

Söz konusu, 2018 Mali Yılı Performans Planı; İl Özel İdaresinin, her harcama birim
müdürü raportörlüğünde, Encümen Üyeleri Kenan DURSUN, Murat ERFINDIK, Mustafa GÜNEY, Emine
BOSTANCI ve Erol KESERCİ' den oluşan komisyon tarafından incelenerek yeniden Encümene sunulması,
Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için Karar örneğinin İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmesine 07.09.2017 tarihinde Oy Birliği ile Kar verildi.
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