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          ÖZET 

 Geçmişten günümüze değişen ve gelişen şartlara uyum sağlamaya çalışan 

devlet bütçeleri kamu harcamalarında etkinlik ve şeffaflık sağlayabilmek adına çeşitli 

yollar izlemektedir. Bu yollar kamu yönetimlerinde devlet bütçeleri olarak ortaya 

çıkmaktadır. 21. yüzyıl kamu yönetimleri yönetişim kavramını özellikle yerel 

yönetim bütçelerinde hayata geçirmek istemektedirler. Dünya üzerinde ve Türkiye'de 

demokratik, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir devlet bütçeleri oluşturma amacıyla 

katılımcı bütçeyi farklı yol ve yöntemle deneyimlemiş ve deneyimlemeye devam 

etmektedir.  

 Katılımcı bütçe, yerel yönetimlerin bütçelerinin katılımcı esaslarla 

hazırlanmasıdır. Katılımcı bütçenin hayata geçirilmesinde başta devletin daha sonra 

da yerel yönetimlerin ve katılımcı halkın bu konudaki isteği oldukça belirleyicidir. 

Katılımcı bütçede aktif olacak vatandaş bu konuda en azından katılımcı bütçeye dair 

bilgi, toplumsal konulara karşı ilgili, vatandaş olma bilincine sahip bireyler olmalıdır. 

 Bu çalışmada birinci bölümde devlet bütçesinin kavramsal çerçevesi ifade 

edilmiştir. Bütçe hakkı ve çeşitli ülkelerde bütçe hakkının nasıl kazanıldığının 

vurgusu yapılmıştır. İkinci bölümde iletişim ve yönetişim kavramları açıklanmış olup 

siyaset ve yönetişimin özellikle yerel siyasetle ilişkisi ifade edilmiştir. Siyaset ve 

bütçe ile ilişkili olan yönetişim kavramının unsurları, devlet bütçesi ile 

ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise katılımcı bütçe tanımlanarak, 

katılımcı bütçenin tarihsel süreci açıklanmıştır. Katılımcı bütçeyi ilk olarak 

uygulayan Porto Alegre katılımcı bütçe modeli anlatıldıktan sonra diğer dünya 

ülkelerinde gerçekleştirilen katılımcı bütçe örnek uygulamalarına bu bölümde yer 

verilmiştir. Ardından Türkiye'de katılımın ne ifade ettiği belirtilmiştir. Dördüncü ve 

son bölümde ülkemizde katılımcılığa dair gerçekleştirilen proje ve ortaklık 

çalışmaları ifade edilmiştir. Türkiye'de uygulanan katılımcı bütçe örnekleri ifade 

edildikten sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi ve katılım olgusu gerek stratejik 

planlarla ve performans programlarıyla gerekse faaliyet raporlarıyla 

ilişkilendirilmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaş katılımın hangi 

uygulamalarla gerçekleştirildiği ifade edildikten sonra Manisa Büyükşehir 

Belediyesi'ne dair birtakım belediye bütçesi gelir, gider gerçekleşmeleri tablolar 
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halinde sunulmuştur. Bu bölümde son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi  merkez 

ilçeler meclis üyeleri ile yapılan anket araştırmasının sonuçları istatistiki bilgilerle 

incelenerek pekiştirilmiştir. Anket çalışması ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme 

tekniği tüm katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi 

merkez ilçeler meclis üyeleri ve iki bürokrattan oluşmaktadır. Görüşme 

sonuçlarından elde ettiğim tüm ifadeleri tırnak içinde belirterek ilgili başlıkların 

altında değerlendirmeye almış bulunmaktayım. Bu açıdan anket sonuçlarının 

güvenilir olduğu izlenirken görüşme sorularına verilen yanıtların çeşitlilik arz ederek 

her bir katılımcının görüş ve önerisini doğrudan ve tarafsız olarak çalışmaya aktarmış 

bulunmaktayım. Ve son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler için 

örnek katılımcı bütçe rehberi ile çalışmayı sonlandırmış bulunmaktayım.  

 Katılımcı bütçe uygulaması, kamu yönetiminde ve devlet bütçesinin 

gerçekleştirilmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi adına modern, 

demokratik ve şeffaf bir uygulamadır. Katılımcı bütçenin uygulama alanının 

genişletilmesi, yönetişim olgusuyla birlikte sürdürülebilir kentlerin oluşturulabilmesi 

amacıyla daha fazla kentte aktif olarak uygulanması ülkenin demokratik yönetimi ve 

ekonomisi açısından olumlu etkiler taşıyacağını ifade etmekteyim.  
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ABSTRACT 

State budgets that have been changed from past to present and tried to adapt 

to developing conditions have updated themselves to be able to obtain efficiency in 

public expenditures with transparency facts.In an effort to create democratic, 

participatory, transparent and accountable state budgets, lots of countries around the 

world have experienced participatory budget with different ways and methods and 

have been continuing to experience. 

 

Participatory budget is the preparation of local governments' budgets with  

participatory principles. In the first instance enthusiasm of state secondly request of 

local governments and people in this issue are rather determinative in putting into 

practice of participatory budget. Citizen that will be active in participatory budget 

must possess information and enthusiasm on this issue. In this study the conceptual 

framework of the state budget is expressed in the first chapter. Budget right and how 

to earn budget right in diverse countries are emphasized. In the second chapter, 

communication and governance concepts are explained and relation of politics and 

governance with particularly local politics is expressed. Components of governance 

concept relating to politics and budget are explained by associating state budget. In 

the third chapter, the definition concerning participatory budget and historical course 

of participatory budget are stated. After explaining Porto Alegre participatory 

budgetary model that implemented participatory budget first, participatory budgetary 

practices carried out  in other world countries are included in this chapter. Next, It is 

expressed what the participation in Turkey means. In the fourth and last chapter, 

project and partnership studies carried out  regarding participation in our country are 

explained. After explaining examples of participatory budget being implemented in 

Turkey, Manisa Metropolitan Municipality and participation phenomenon are related 

to not only strategic plans and performance programs but also activity reports. After 

stating  with which practices citizen participation is carried out at Manisa 

Metropolitan Municipality,realization of some municipal budgetary revenue and 

expenditure concerning Manisa Metropolitan Municipality is presented in tabular 

form. Finally in this chapter, results of the survey study carried out with Manisa 
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Metropolitan Municipality central district council members are consolidated by being 

examined with statistical information.  

I have taken all the expressions I obtain from the interview results into 

evaluation by implementing interview technique we conducted together with the 

questionnaire on all participants (Manisa Metropolitan Municipality central districts 

and two bureaucrats) by specifying in quotes under the relevant headings.In this 

respect,while it is deduced the results of survey are reliable,I have underlined 

diversity of responses given to interview questions and each participant's opinion and 

proposal exactly. And finally, I have concluded the study with exemplary 

participatory budgetary guide for Manisa Metropolitan Municipality central districts. 

 

Participatory budgetary application is a modern,democratic and transparent 

applicant  in favour of effective and efficient use of resources in public 

administration and realization of state budget.In my opinion, expansion of 

participatory budget’s application area and making it active as a school of democracy 

in more cities in an effort to create sustainable cities with governance phenomenon 

will have positive effects on country's government and economy. 
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 GİRİŞ 

21. yüzyıl değişen kamu yönetimi anlayışıyla yeni bir boyuta bürünen devlet 

bütçeleri modern bütçeleme sistemlerini de beraberinde getirmiştir. Küreselleşen 

dünya yönetiminde modern devlet bütçeleri klasik bütçelere göre daha detaylı, 

performans esaslı, hesap verilebilir, şeffaf ve bu bölümde üzerinde çok duracağımız 

katılımcı esaslarla hazırlanması öngörümlenmiştir. Son yıllarda modern bütçeleme 

yöntemleri dünyada katılımcı esaslarla ve katılımcı uygulamalarla gerçekleştiği ifade 

edilmektedir. Katılımcı bütçe, Türkiye’de yerel yönetimlerde özellikle belediyelerde 

yeni bir uygulama alanı oluşturmaktadır. Türkiye'de katılımcı bütçenin uygulama 

alanı arttırıldığında bunun ülke demokrasisi ve ülkenin kaynak dağılımında etkinliği 

açısında vazgeçilmez bir kamu yönetim esası olacağı ifade edilmektedir.  

Çalışmanın birinci bölümünde devlet bütçesinin kavramsal çerçevesinin 

çizilmesiyle birlikte bütçe hakkının ülkemizde ve dünya ülkelerinde nasıl ve ne 

şekilde kazanıldığı ifade edilmiştir. Diğer dünya ülkeleriyle kıyaslandığında genel bir 

kanaate varmak istediğimizde Türkiye’de bütçe hakkının gelişim süreci halkın yoğun 

isteği üzerine değil, bürokrasinin çalışmalarıyla halka sunulduğu görülmektedir. 

Oysa İngiltere ve diğer çeşitli dünya ülkelerinde bütçe hakkı, yoğun bir halk hareketi 

vasıtasıyla kabul görmüştür. Aradaki en genel fark budur. Bu açıdan çetin şartlar 

altında bütçe hakkını elde eden ülkelerin bütçe hakkını önemsedikleri ve buna dair 

çeşitli uygulamalar geliştirdikleri izlenmektedir. Nitekim İngiltere’de günümüz 

devlet yapısı teamüllerle yönetilip bir anayasaya sahip olmamasına rağmen 

meclislerinde gençlere de yer verdikleri görülmektedir. Günümüzde İngiltere’de 

gençlik meclisleri katılımcı esaslarla yönetim uygulamalarını gerçekleştirmektedir.  

 İkinci bölümde iletişim ve yönetişim kavramlarının bütçe uygulamalarındaki 

önemi vurgulanmıştır. İletişim kavramı, siyasal iletişimle bağdaştırılarak yerel 

siyasetin aktörleri arasındaki ilişki ortaya koyulmuştur. Ardından iyi yönetişim ve iyi 

yönetişimin ilkelerinin bütçe uygulamaları açısından önemi ifade edilmiştir. İyi 

yönetişimin yerel yönetimler açısından önemli bir ilkesi olan katılımcılığın önemi 

vurgulanarak katılımcılık olgusu kavramı üçüncü bölüme bağlanmıştır. 

 

 Üçüncü bölümde, katılım ve katılımcı bütçe ifadesinin gerek Dünya Bankası 

gerek Birleşmiş Milletler tarafından tanımları yapılmış, katılımcılığın unsurları 

açıklanmıştır. Dünyada katılımcı bütçeyi ilk kez uygulayan ve diğer dünya ülkelerine 
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örnek Porto Alegre katılımcı bütçe modeli ifade edilmiştir. Katılımcı bütçe modeli, 

uygulayıcı her ülkeye göre farklı bir yapı göstermektedir. Bu anlamda katılımcı 

bütçeyi uygulayan ülke örneklerinden sadece birkaçı çalışmaya aktarılmıştır. Modern 

bir bütçeleme yöntemi olan katılımcı bütçenin modern bütçe sistemleri içinde yeri 

ifade edilerek modern bütçe- stratejik plan- katılımcı bütçe ilişkisi kurulup 

çalışmanın daha akıcı ve bütünleşik olması sağlanmıştır. Ardından Türkiye'de katılım 

ve katılımcı bütçeyi destekleyen hukuksal çerçeve ve katılımcı bütçe sürecinin 

kavramsal çerçevesi çizilmiştir.  

 Dördüncü bölümde Türkiye'de katılımcılık kavramı ve katılımcı bütçeye dair 

gerçekleştirilen proje ve çalışmalar ifade edilmiştir. Türkiye'de gerçekleştirilen 

katılımcı bütçe örneklerine yer verilmiştir. Türkiye'de pilot uygulama örneği teşkil 

eden belediyelerin bütçe harcamalarının içinde yer alan seçilmiş kalemlerin tutarları 

tablolar şeklinde sunulmuştur. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin merkez ilçeleri 

olan Şehzadeler ve Yunusemre Belediye'lerinin stratejik planları ve performans 

programları vatandaş katılımı noktasında değerlendirilmiştir. Ardından çalışmada bir 

alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma tekniklerinden anket ve görüşme 

tekniği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler meclis üyelerinin 

"Manisa'da Katılımcı Bütçe Uygulaması" konusundaki görüş ve önerileri çalışmaya 

aktarılmıştır. Bu anlamda çalışma içinde yer alan veri analizi başlığı altında anket 

araştırmasına dair ayrıntılar çalışmaya aktarılmıştır. Görüşme yöntemi sonucunda 

katılımcılardan sağlanan bilgiler ana ve alt temalar şeklinde derlenmiştir. Çalışmanın 

son kısmında ise  Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler için örnek katılımcı 

bütçe rehberi ifade edilmiştir. Katılımcı bütçe rehberi ile örnek katılımcı bütçe 

uygulaması Manisa merkez ilçelerde bunu uygulamak isteyecek kişi ya da kurumlara 

yol gösterici olacağı ifade edilmektedir.  
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1. BÖLÜM 

BÜTÇE KAVRAMI, BÜTÇENİN TANIMI VE BÜTÇE HAKKI 

 Toplum halinde yaşamanın gereği olan günümüz devlet yapıları, mevcut 

birimleri ve vatandaşları ile iletişim halindedirler. Devlet ve vatandaşların iletişimi 

geçmişten günümüze farklı yapılarda olmuştur. Günümüz çağdaş devlet yapıları 

kamu harcamalarında etkinlik ve kaynak kullanımının iyileştirilmesi adına devlet 

bütçelerinde yönetişimi ön plana çıkarmak istemektedirler. Bu bölümde iletişim 

kavramı, yönetişim için özellikle yerel siyasette iletişimin önemi anlatılacaktır. 

Devlet bütçesinin modern yöntemlerle planlandığı modern devletlerde bütçe kavramı 

ifade edilecektir. 

 I. BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇENİN TANIMI  

 Bu bölümde, bütçenin kavramsal çerçevesi çizilecek ve ardından bütçe tanımı 

değerlendirilecektir.  

 A. Bütçe Kavramı 

 Bütçe, etimolojik kökeni Latince 'bulga' sözcüğünden türemiştir. Kavramın 

karşılığı Fransızca' da 'bougette' ile karşılık bulurken İngilizce' de 'budget' yahut 

'balance' olarak ifade edilmektedir. Sözcük, Almanca' da 'haushaltplan' yahut 'soll' 

olarak karşılık bulmuştur. Genelde ise 'budget' sözcüğü kullanılagelmiştir1. 

 

 "Budget", para çantası, kamu cüzdanı anlamlarına karşılık olarak 

kullanılmıştır.2 Bu kavramın geçmişteki evrimine baktığımızda aslında Ortaçağ' da 

Fransızca anlamları ile ön plana çıkan bütçe günümüzde anlamını İngilizce "Budget" 

kavramında bulmuştur. Bu kavram önceleri İngiltere Maliye bakanının "Chancellor 

of the Exchequer", devletin ihtiyaç duyduğu belgeleri parlamentoya getirirken 

taşıdığı deri çanta "leather bag" daha sonra devletin gelir ve gider tahminlerinin 

parlamentonun onayına sunulmasında çantaya koyulan belgeler anlamında 

kullanılmıştır. "Budget" ilk kez İngiltere' de 18. yy' de kullanılmıştır. Ardından tüm 

dillere budget olarak geçmiştir3. 

  

                                                             
1 Nihat Falay, Devlet Bütçesi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:1513, Eskişehir, 2003, s.3. 
2Gülay Coşkun, Devlet Bütçesi, Turhan Kitabevi, Baskı 2, Ankara, 1989, s.10. 
3 Nihat Edizdoğan, Kamu Maliyesi,  Ekin Kitapevi, Baskı 6, Bursa, 1998, s.102.   
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 B. Bütçenin Tanımı  

 Bütçe, birçok disipline göre tanımı yapılabilen bir olgudur. Kamu 

ekonomisinde bütçe, devlet bütçesi, çağdaş bütçe tanımları ile çoğaltılabilir. 

Günümüzde bütçe küreselleşmenin de etkisiyle klasik tanımlarından farklılaşıp daha 

evrensel bir boyuta ulaşmaya çalışmaktadır.  

 

 Bütçe, mali, ekonomik, hukuki, siyasi yönleri içinde bulunduran bir kurum 

yahut müessese olarak ifade edilmektedir4. Genel tanımı yapılan bütçenin 

spesifikleştirilmesiyle devlet bütçesi bakış açısıyla tanımı ve tarihsel süreci ilgili 

başlıklarda ifade edilecektir. 

 a. Devlet Bütçesinin Tanımı 

 Kamu kesiminin gelecek bir dönem için kaynaklarının harcama dengesini 

ifade eden ve özellikle parlamenter demokrasilerde yasama organının yürütme 

organına kamu harcamasını gerçekleştirme ve kamu gelirlerini toplama konusunda 

vermiş olduğu yetkiyi açık bir şekilde gösteren belgeye devlet bütçesi 

denilmektedir5. 

 

 Devlet bütçesi kavramına ekonomik ve hukuki açıdan bakmak mümkündür. 

Ekonomik açıdan devlet bütçesi, kamu kesiminin gelecek dönem için harcama (arz-

talep) dengesini ortaya koyarak ekonomideki toplam arz ve toplam talep dengesinin 

ayrılmaz bir bütünü olarak ifade edilmektedir. Hukuksal açıdan devlet bütçesi ise 

parlamenter demokrasilerde ulus adına hareket eden milletin temsilcilerinden oluşan 

millet meclisinin onayı alınmadan gerçekleştirilmeyen kamu harcamasını ifade 

etmektedir. Buna ek olarak devlet bütçesi, kamu harcamalarını finanse edecek olan 

kamu gelirlerinin nasıl ve hangi yollarla finanse edileceğini belirlemektedir6. 

 

  

 

  

                                                             
4 Kamil Tüğen, Devlet Bütçesi, Anadolu Matbaacılık, Baskı 2, İzmir,1999, s.2. 
5Ömer Faruk Batırel, Kamu Bütçesi, Nihâd Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayın No.444-677, Baskı 
6, İstanbul, 1990, s.1.  
6 Batırel, ss.1-2.  
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 Denilebilir ki devlet bütçesi, devletin gelirlerini sağladığı kaynaklar ile 

giderlerini ortaya koyması sonucunda bu ikisi arasındaki dengeyi kurarken bu 

kaynakların elde edilmesi ve harcamaların yapılmasına belli bir dönem için yetki 

veren kanundur7. 

 

 Tüm bunlara ek olarak Feyzioğlu devlet bütçesini şöyle tanımlamaktadır8; 

 "Devlet bütçesinin bir taraftan gelir ve giderlerin muayyen bir devre içinde 

yapılan tahminlerin diğer taraftan bunların yürütülüp uygulanması için verilen bir 

müsaadeyi ithiva ettiğini ve bu müsaadenin bir kanun şeklinde verildiğini 

göstermektedir.....Bütçe, devletin veya diğer âmme hukmî şahıslarının gelecek 

muayyen bir devre içindeki gelir ve giderlerini tahmin eden ve bunların yürütülüp 

uygulanmasına izin veren bir hukuki tasarruftur."  

 

  Bu anlamda Feyzioğlu' nun tanımından yola çıkıldığında devlet bütçesi, 

devletin ya da diğer kamu kurumlarının belli bir zaman dilimi içinde gelir ve 

giderlerini tahmin etmek üzere hazırlanıp bu tahminlerin ve toplanacak gelirlerin 

yürütülüp uygulanmasına izin verecek bir kanundur denilebilir9. 

 

 Naci Birol Muter' e göre devlet bütçesi10; "Gelecek bir dönem için (genelde 

bir yıl) devletin gelir ve gider tahminleri ile yasama organınca hükümete verilen 

gelirlerin toplanması yetki ve giderlerin yapılması iznini içeren bir kanundur." 

Tanımda ifade edildiği üzere devlet bütçesinin dört unsurunu burada açıklanabilir. 

Devlet bütçeleri gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin tahmini tutarı ve bu tahminlerin 

üst sınırını "tahmin" ilkesi ile ifade eder. Bütçede açıkça kayıtlı olmayan hiçbir konu 

için harcama yapılamaz. Bütçede gösterilen kaynaklar haricinde hiçbir kaynaktan 

gelir toplanamaz. Bütçe, giderlerin yapılmasına ve gelirlerin toplanmasına önceden 

izin vermektedir. Bu izin ile "Tahdit" ilkesini ifade etmektedir. Bütçede yer alan gelir 

ve gider tahminleri denk olmalıdır, bu denklik "tevzin" ilkesini ifade ederken, 

                                                             
7 Coşkun, s.11. 
8Bedi Necmettin Feyzioğlu, Nazarî, Tatbikî, Mukayeseli Bütçe, Filiz Kitabevi, Baskı 6, İstanbul, 
1981, s.14. 
9 İlhan Özer, Devlet Maliyesi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Yayın No:1968/277, Başbakanlık Basımevi,  Cilt 2, s.29.  
10 Naci Birol Muter, Türkiye Ekonomisinde Mali Yapı(Kurumsal ve Kuramsal Bir Yaklaşım), 
Manisa, 1994, s.74. 
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bütçenin uygulanabilmesi için meclis tarafından onaylanması gereği "tasdik" ilkesini 

ifade etmektedir11.  

 b. Devlet Bütçesinin Fonksiyonları 

 Devler bütçesi fonksiyonları, devlet bütçesi usullerinde yer alan ve 

maliyeciler tarafından genel kabul görmüş temel fonksiyonları içinde 

barındırmaktadır. Bütçenin fonksiyonları şunlardır12; 

 Birincisi, bütçenin iktisadi-mali fonksiyonudur. Bu fonksiyon, kamu gelirleri 

ve giderleri arasında süreklilik arz eden bir denkliğin mümkün olduğunca rasyonel 

bir şekilde gerçekleşmesini ifade etmektedir. İkincisi, bütçenin siyasi fonksiyonudur. 

Bu fonksiyon, bütçeyi kabul ve kontrol hakkını elde etmiş olan parlamentonun bütçe 

hakkındaki görüşmeler, sevk ve idare edilmesi hususunu ilgilendirmektedir. Neticede 

devlet bütçeleri, hükümetlerin programlarına uygun yürütülmektedir. Üçüncüsü, 

bütçenin hukuki fonksiyonudur. Söz konusu fonksiyon, bütçenin bütün idari 

faaliyetlerinin kanuni dayanaklarının olması demektir. Dördüncüsü, bütçenin kontrol 

fonksiyonudur. Bütçe, devlet maliyesinin hukuki normlar ile önceden belirlenen mali 

prensiplere uygun olarak yürütülmesini istemektedir. Beşincisi ise bütçenin 

konjonktürel fonksiyonudur. Bütçe politikalarının gelir ve masraflar arasında her yıl 

bir denklik sağlama amacı gütmektense konjonktür duruma göre bir denklik 

sağlaması esas alınmaktadır.  

 

 Bu sayılan tüm fonksiyonlara ek olarak bütçenin çağdaş fonksiyonları da 

mevcuttur. Çağdaş mali düşüncede meydana gelen düşüncelere paralel olarak devlet 

bütçelerinde ekonomik dengeye uygun olarak bütçe denkliğini gerçekleştirmek esas 

alınmıştır. Bu anlayışa göre devlet bütçeleri, salt gelir gider tahminleri ile değil, 

enflasyon ve deflasyonist durumlara göre şekillenebilen bir forma girebilmelidirler. 

Buna ek olarak planlamaya dayalı bütçeler oluşturularak uzun soluklu bütçeleme 

yöntemlerine sıcak bakılmıştır. Bölgeler ve sektörler arasındaki dengesizliği 

düzenleme görevi yine çağdaş bütçe fonksiyonları arasında sayılmaktadır13. 

 

                                                             
11 Edizdoğan, Baskı 6, ss.6-9.  
12 Fritz Neumark, Maliyeye Dair Tetkikler, İsmail Akgün Matbaası, Baskı 3, İstanbul, 1950, ss.243-
244.  
13 Coşkun, ss.37-40. 
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 Günümüz bütçelerinde ise plan, program ve performans esaslı bir bütçe 

yapım sürecini görmekteyiz. Çıktıların ve performans göstergelerinin önem arz ettiği 

günümüz devlet bütçelerinde devlet bütçelerinin çağdaş fonksiyonu olan kamuoyuna 

bilgi verme, şeffaflık, hesap verebilirlik, mali saydamlık, yönetişim, verimlilik, 

etkinlik kavramları da literatüre dahil olmuştur14. 

 C. Bütçe Hakkı 

 Bütçe hakkı, demokratik süreçlerin gelişim gösterdiği bir zaman diliminde 

ulusların, egemenlik haklarını parlamentonun kullanımına devretmesiyle 

anayasalarda düzenlenen bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütçe hakkı özellikle 

kamu gider ve gelirlerini yönetmesi açısından milletin parlamentoya devretmiş 

olduğu bir hak olarak ifade edilmektedir15. 

 

 Bütçe hakkının gelişmesinde bireylerin ve kurumların sorgulayıcı tavırları 

etkili olmuştur. Toplumsal harcamalar için hükümdarlar tarafından tahsil edilen vergi 

gelirlerinin nereye harcandığı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen halk, bütçe hakkı 

kavramının ortaya çıkmasında etkili olmuştur16. 

 

 Bütçe hakkının önemsediği husus bütçe ile toplum arasındaki iletişimi 

sağlamaktır. Böylece halk ve bütçenin yapıcıları bir araya gelerek toplumsal 

ihtiyaçlar için uzlaşma halinde olabileceklerdir. Toplumsal faydanın en 

çoklaştırılması açısından bütçenin yapım sürecinde vatandaşların söz sahibi olması 

aynı zamanda bütçenin etik bir şekilde yapılmasına da doğrudan katkı 

sağlayacaktır17. 

 

                                                             
14 Edizdoğan,  Baskı 6, s.141. 
15Erkan Karaarslan, "Bütçe Hakkı ve 5018 Sayılı Kanunda Yer Alan Bütçe İlkeleri", 
http://www.erkankaraarslan.org/?p=748,  (25.01.2017). 
16 Tülin Canbay, Güneş Çetin Gerger, "Batı'da Bütçe Hakkının Gelişiminin Toplumsal Yapının 
Değişimi Üzerindeki Etkileri", Mali Sosyoloji Üzerine Denemeler (Ed. Prof. Dr. Kemal Çelebi), 
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayını, Ankara, 2012, s.161. 
17 Tülin Canbay, "Bütçe Etiği (Kavramsal Bir Yaklaşım)", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2001, Sayı 
2, Cilt 8, s.134.  
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 Bütçe hakkını elde eden batılı ülkeler çetin mücadeleler sonucunda bu hakka 

sahip olmuşlardır. Batı ülkelerinde krallık sistemi ile yönetilen ülkelerde kral ve  halk 

arasında vergileme yüzünden isyanlar ve tartışmalar yaşanmaktadır18. 

 

 Bütçe etiğinin sağlanması için toplumlar bütçe hakkını üç aşamada 

yaşamışlardır, bunlar; vergi alma hakkı, harcama yapma hakkı, yıllık bütçeyi 

onaylama hakkıdır. Bu haklar yüzyıllar süren mücadeleler sonucunda elde 

edilmiştir19. 

 

 Temsili ya da parlamenter demokrasinin gelişimi ile birlikte ilerleme 

kaydeden bütçe hakkı, yasama organının yürütme organına gelirleri toplama, 

giderleri gerçekleştirme görevini devrettiği görülmektedir20. 

 

 Temsili demokrasilerde halkın bütçe hakkını kullanma yetkisini parlamentoya 

devretmesiyle sunulacak kamusal mal ve hizmetlerin miktarını belirleme gücünde 

halkın söz sahibi olması karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında bütçe hakkı, halka 

devlet bütçesinin kapsamını belirleme yetkisi de tanımaktadır21. 

 1. Seçilmiş Ülkelerde Bütçe Hakkının Gelişimi ve Evrimi 

 Bütçe hakkının yasal anlamda ilk kez ortaya çıktığı ülke İngiltere olmakla 

birlikte onu takiben diğer Avrupa ülkelerinde de bütçe hakkının yasal çerçevesinin 

çizilmeye başlandığı görülmektedir. Çeşitli ülkeler başlığı altında İngiltere, Fransa, 

Amerika ve son olarak Türkiye'de bütçe hakkının elde edilmesinde hangi hukuksal 

evrelerden geçildiği anlatılacaktır.  

   a. İngiltere 

     Bütçe hakkı ile ilgili gelişmeler İngiltere'de başlamıştır. İngiltere'yi takiben 

Avrupa ve Amerika'ya oradan da dünyaya yayılmıştır. Bütçe ilk olarak İngilizler 

tarafından bulunup geliştirilmiştir. Bütçe hakkının İngiltere'de topluma yerleşmesi 

10. ve 13. yüzyıllar arasında olmuştur. Söz konusu zamana gelinceye dek İngiltere'de 
                                                             
18 Cuma Çataloluk, "Batı Toplumlarında Toplumsal Yapı Değişimleri ve Bütçe Hakkının Gelişimi", 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2008, s.84.  
19 Dilek Yılmazcan, "Bütçe Hakkı ve Bütçe Uygulamaları", XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu: 
Anayasal Mali Düzen, Marmara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 
İstanbul, 2000, s.163. 
20 Mehmet Selim Bağlı, "Teorik ve Tarihsel Açıdan Bütçe Hakkı", Yasama Dergisi, Sayı 20, 2012, 
s.41. 
21 Bağlı, s.48.  



9 
 

kralın gerçekleştirmiş olduğu harcamaların finansman kaynağı kendi kişisel gelirleri 

olmuştur. Ancak olağanüstü hallerde kralın rıza gösterdiği kişiler vergi ve özel 

yardımlarda bulunabilmiştir. Bu surette kral, halkın üzerine vergi salabilmiştir. Yıllar 

geçtikçe kamu harcamalarının artışının yanında kralın kişisel gelirlerinin sabit 

seyretmesi kralın vergiye başvurmasını sıklaştırmıştır. Bir süre sonra bu vergiler 

halkın tepkisini çekmiş ve 13. yüzyılda halkın rızası ve izni olmadan vergi 

alınamaması yoluna gidilmiştir22. 

 

 İngiltere' de gerçekleşen bu olaylardan sonra Kral John millete bir ferman 

sunarak vergi hakkının ilk resmi formunu saptamıştır. Bu ferman 19.06.1215 tarihli 

Büyük Şart (Magna Carta)'dır. Büyük Hürriyet Beratı23 olarak da literatürde adı 

geçen Magna Carta ile kralın vergi koyma hakkının meclis (Common Council) 

tarafından belirleneceği ve koyulacağı uygun görülmüştür. Vergi koyma hakkı, 

halkın meclisi olan Avam Kamarası'nın yetkisine bırakılarak kralın tek başına  

vergi koyma hakkı elinden alınmıştır. Bütçelerin sistematik olarak ilk uygulaması 

olan vergi koyma konusundaki bu uygulama halkın meclisine devredilerek halka 

bütçe hakkı tanınmıştır24. 

 

 Bütçe hakkının elde edilmesinden sonra kral ve parlamentolar arasında 

yaşanan güç ve yetki mücadelesi sonucunda çeşitli haklar bildirileri ortaya çıkmıştır. 

Bu bildiriler ve önemi şöyle ifade edilmektedir25; 

 1628 tarihli Haklar Dilekçesi ( Petition of Rights), Kralın vergilemede yetki 

alamadığı parlamentoyu dağıtması üzerine parlamento, bu uyarıyı krala 

sunmuştur. Kral bu uyarıyı kabul etmemiştir. Mücadele, 1649'da Kral 1. 

Charles' in idamı ile son bulmuştur. 

 1688 İnsan Hakları Yasası ( Bill Of Rights ) ile verginin sadece parlamento 

tarafından konulabileceği ifade edilmiştir. Böylece bütçe hakkı açısından bir 

dönüm noktası olan bu yasa ile vergi alma hakkının yanı sıra harcama hakkı 

ve yıllık bütçeyi onaylama hakkının da yolu açılmıştır26. 

                                                             
22 Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Kamu Bütçesi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2010, s.22. 
23 Bağlı, s.55. 
24 Edizdoğan, Çetinkaya, s.23. 
25Edizdoğan, Çetinkaya, ss.23-25. 
26Aziz Konukman, "Türkiye'de Bütçe Hakkının Kullanımı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Artvin 
Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Cilt 1, Sayı 1 , s.25. 
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 Civil List adı verilen cetvel ile hükümdar harcamaları sınırlandırılıp denetime 

tabi tutulmuştur. Böylece parlamentolar devletin gelir ve giderleri üzerinde 

egemenlik kurmasını sağlamıştır.  

 Consolidated Fund Act ( Fon Konsolide Yasası) ile bütçeler kaynaklarına 

bakılmaksızın devletin tüm gelir ve giderlerini kapsayacak şekilde 

oluşturulmuştur.  

 

 Nihayetinde 1822 yılınca İngiltere, modern bütçe ile bütçe hakkını sağlıklı bir 

şekilde gerçekleştirmeye başlamıştır. Bütçe görüşmeleri sırasında parlamenterler  

sadece parlamentoya hitap etmek yerine, toplumun tüm kesimlerine hitap eden bütçe 

sunumlarını gerçekleştirmeye çalışmışlardır27. 

 

 İngiltere'de bütçe, 19. yüzyılda toplumun "milli bütçe"si olma özelliğine 

bürünmüştür. Böylece bütçeler sadece gelir gider tahminlerinin de ötesinde toplumun 

ihtiyaçlarına önem veren ve topluma atfedilen bütçeler halini almıştır28. 

 

 Günümüzde ise bütçeyi yürütme süreci, onaylama ya da reddetme yetkisi 

parlamentoya aittir29. İngiltere' de yazılı bir anayasa olmamasına rağmen parlamento 

ve toplum açısından önem arz eden mali konularda herhangi bir başarısızlık 

durumunda ilgili bakanın ve akabinde hükümetin istifası gibi uygulamalara 

rastlanmaktadır30.  

 b. Fransa 

 Fransa'da bütçe hakkı İngiltere'ye göre gelişimini daha geç tamamlamıştır. 14. 

yüzyılda kralın vergi koyabilmesi için "Etats Gênêraux" adı verilen halk meclislerine 

başvurması gerekirdi. Nitekim 16. yüzyılda ortadan kalkan bu uygulama sonucunda 

krallar Etats Gênêraux' a  (Halk Meclisi) danışmaksızın vergi alıyorlardı. 1614'ten 

sonra meclislerin bir daha toplanamadılar. 1789 İhtilali'ne kadar Fransa'da mutlak bir 

*istibdat yönetimi hüküm sürmekteydi. 1789 İhtilali'nden sonra millet meclisi 

toplanarak "Milletin rızası olmasan hiçbir vergi alınamaz" adıyla bir kanun 

                                                                                                                                                                             
*Avam Kamarası: İngiltere’de halk tarafından seçilen milletvekillerinin oluşturduğu yasama 
meclisidir. 
27Çataloluk, s.86. 
28Tüğen, Baskı 2, s.7. 
29 Edizdoğan & Çetinkaya, s.25. 
30Tüğen, Baskı 2, s.7.  
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çıkarılmıştır. Bu ihtilalden sonra Fransız anayasalarında bu kanun uygulana 

gelmiştir. Lakin 25 Mart 1817'de yani **Restorasyon Devrinde  açıklanan bir kanun 

ile bakanlıklara ve kamu dairelerine ödenek verilmesi suretiyle giderlerin 

onaylanması usulüne başlanmıştır31. 

 

 Modern maliye anlayışı çizgisinde 1862 tarihli "Genel Kamusal Muhasebe 

Kararnamesi" ile Fransa'da bütçe hakkının ileri seviyeye taşındığı ifade edilmektedir. 

Bütçede yer alan "Her hesap devresinde yapılacak kamu giderleri ile toplanacak 

kamu gelirlerine yıllık bütçe kanunları ile izin verilir." hükmü ile Fransız 

Parlamentosu bütçe hakkına ve bütçe görüşmelerine bir hayli önem vermiştir32. 

 

 Fransa Meclisi, 1934 ve 1936 yıllarında bütçe hakkını yürütme organına 

bırakmaya başlamıştır. 1940 yılında ise bütçe hakkı tamamen yürütme organına 

devredilmiştir. 1946 yılından sonra mevcut anayasa değişikliği ile milletvekilleri 

harcama teklifinde bulunma yetkisini tekrar elde etmişlerdir33. 

 

 1958 ve 1959 yıllarında bütçe hakkı birçok anayasal düzenleme ile revize 

edilmiştir. Son zamanlarda Fransa özellikle küreselleşme ile birlikte kamu 

harcamalarını azaltıcı, millet meclisinin etkinliği, kamu harcamalarında etkinlik, 

yerindenlik gibi hususlara önem vererek Fransa Yeni Mali Anayasası ilkeleri 

üzerinde durmaktadır34. 

 

 Fransa'da bütçe hakkı İngiltere'ye nazaran geç gelişse de Türk bütçe sistemine 

örnek teşkil etmiştir35.  

                                                             
31Bedi Necmettin Feyzioğlu, "Modern Anayasalarda Bütçe Hakkı",  İstanbul Üniversitesi Maliye 
Araştırma Merkezi Konferansları, 29. Seri, 1983-1984, ss.5-6. 
*İstibdat; Baskı, tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesidir. Tek bir yöneticinin toplumu 
baskı altında yönetmesine dayanan düzen, baskıcılık, hiçbir hakkın ve özgürlüğün bulunmadığı tek 
adam yönetimi. 
**Restorasyon Devri; 1815 - 1830 yıllarında Avrupa'nın büyük devletleri, Avrupa düzenini korumak, 
krallık rejimine karşı yapılacak ihtilal hareketlerini bastırmak, Avrupa'yı mutlak krallık rejimleriyle 
yönetmek için aralarında bazı antlaşmalar yapmışlardır.Avrupa'da restorasyon devri yeniden kurmak 
kuvvetlendirmek anlamı taşımaktadır. 
32Edizdoğan, Çetinkaya, s.28. 
33 Çataloluk, s.89. 
34 Tüğen, s.9. 
35 Edizdoğan, Çetinkaya, s.28. 
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 c. Türkiye' de Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 

 Bürokratik unsurlarla etkileşimi olan bütçe ve bütçe hakkı arasındaki 

bağlantıyı görmek açısından bu bölümde öncelikle Osmanlı Devleti ve Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti'nde bürokrasi süreci genel çerçevede incelenecek daha sonra da 

bütçe hakkından bahsedilecektir.  

 (1) Tanzimat Öncesi Dönemde Bütçe Hakkının Gelişimi 

 Osmanlı'da bütçe hakkından bahsetmeden önce genel hatları ile Osmanlı 

bürokrasisinden bahsetmek bütçe hakkının anlaşılması için daha aydınlatıcı olacaktır. 

Osmanlı bürokrasisinin genel hatları ve bütçe anlayışı hakkında açıklayıcı bilgiler 

sunmak bütçe hakkının doğmadan önce nasıl bir temelden geldiğini kavrayabilmek 

açısından açıklayıcı olacaktır. Osmanlı'da bürokrasi gerçekten sade bir nitelik 

taşımaktaydı. Devlet dairesi anlamına gelen Bab-ı Ali, Bab-ı Hümayûn sadrazamın 

hem özel bir konağı hem de devlet işlerinin görüldüğü devlet dairesiydi. Fatih Sultan 

Mehmet ile birlikte Osmanlı bürokrasisinin merkez örgütü yapısal anlamda 

güçlendirildi. Devlet yönetiminin temel birimleri ilmiye, mülkiye, seyfiye ve 

kalemiye olarak sınıflandırılmıştı. Bu birimler kamu hizmetlerini gerçekleştirmekle 

görevlendirilmişlerdi. İlmiye, din, yargı, eğitim ve belediye hizmetlerinde çalışan 

memurları kapsamaktaydı. Mülkiye birimi üst düzey kamu yöneticilerini 

kapsamaktaydı, sadrazam ve vezir gibi. Seyfiye ise askeri personeli ifade ederken, 

kalemiye ise devlet yazışmalarını gerçekleştiren katiplerdi36. 

 Osmanlı  bürokrasisi içerisinde maliye ve bütçe ile ilgili konularda kanunlar 

olsa da bugünkü anlamda bütçe kavramına rastlanamamaktadır. Buna rağmen 

günümüz bütçe hesap cetvellerine benzeyen "hesap hulasaları" 17. yy Osmanlısında 

görülmektedir. Bunlar, 1609 tarihli Ayni Ali Efendi'nin "masraf cetveli",  1654 

Tarhuncu Ahmet Paşa "layihası", 1660'da Eyyubi Efendi "cetveli"  olarak karşımıza 

çıkmaktadır37. 

 

 Osmanlı, Tanzimat'ın ilanına kadar olan dönemde güçlü bir mali teşkilat 

yapısına sahip olsa da bütçe fikrine ulaşamamıştır38. Bununla birlikte İslâmi anlamda 

bütçe sisteminin var olduğu izlenmektedir. Gelirlerin giderlere tahsil edilmesi, devlet 

hazinesinin dolu tutulması gereği padişahlar tarafından ifade edilmiştir. Bu anlamda 
                                                             
36 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul, 2000, s.225. 
37 Metin Meriç, "Osmanlı Bütçe Sistemi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, s.228. 
38 Feyzioğlu, (1983-1984), s.6. 
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bilinen anlamda bütçe sistemine rastlanmamakla birlikte sadece gelirlerinin tespit 

edildiği izlenmektedir39. 

  

 (2) Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 

 Geleneksel Osmanlı bürokrasisinde Tanzimat ile birlikte köklü değişiklikler 

yaşanmıştır. Tanzimat, merkeziyetçi ve güçlü bir kamu disiplinini devletin kurtuluşu 

öngörmüştür. Bu ferman ile padişahın otoritesi ve karar almak konusundaki yetkileri 

fiilen bürokrasiye geçmiştir. Öyle ki padişah ve bürokrasi arasında otoritenin 

paylaşılması ve yönetilmesi konusunda tartışmalar yaşanmaya başlanmıştır. Daha 

sonra 1864 yılında Osmanlı, eyalet sisteminden vilayet yani il modeline geçmiştir. 

Böylece hem gelecekteki il yahut şehirleşme anlayışının temelleri atılmış hem de 

bürokratik sistemde değişiklikler yaşanmıştır40.  

 

 Tanzimat'tan 1876'ya kadar olan süreçte bütçe hakkının gelişiminden 

bahsedecek olursak 1855 yılında ilk bütçe nizamnamesinin hazırlanması dikkat 

çekmiştir. Bunu takiben 1871 yılında Bütçe Nizamnamesi tanzim edilerek bütçe 

komisyonu oluşturulsa da ülkede bir parlamento olmadığı için demokratik anlamda 

bütçe müessesesi ortaya çıkamamıştır41. 

 Bu dönemde bütçe hakkının hukuki temele oturduğu ilk kanun 1876 yılında 

Kanun-i Esasi'nin kabul edilmesidir. Böylece vergilerin kanunla koyulacağı ve mali 

güce göre alınacağı ifade edilmiştir. Devletin takribi gelir ve giderlerini gösteren 

bütçenin kanun olduğu ve bu gelir ve giderlerin bölümler itibari ile onaylanarak 

yıllık olduğu da belirtilmiştir. Bununla birlikte kesin hesap kanuna dair hükümlerin 

olduğu görülmektedir42. 

 

 Bütçe hakkı ise ilk kez 1876'da halk temsilcilerinin de katılmış olduğu bir 

meclis olan Meclis-i Umumi'ye verilmiştir. Bu olay, bütçe hakkının gelişiminde 

dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir43. 

 

                                                             
39Meriç, ss.227-228. 
40 Eryılmaz, s.226. 
41 Feyzioğlu, (1983-1984), s.6.  
42 Feyzioğlu, (1983-1984), s.7. Ayrıca Bkz, 1876 Kanun-i Esasi Md. 25, 97, 98.  
43 Meriç, s.247. 
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 Bütçe hakkının uygulanması konusunda II. Meşrutiyet döneminde önemli 

adımlar atılmıştır44. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet ile mutlakiyet idaresi 

parlamenter rejime dönüştürülmüştür. Böylece meclisin kabineyi düşürmesi 

kolaylaşmışken, kabinenin meclisi düşürmesi zorlaşmıştır. Yapılan birçok yenilik 

içinde vatandaşın demokratik hakkıyla ilgili olarak toplantı ve dernek kurma hakkı 

kabul edilmiştir. "Milli hakimiyet" prensibini getiren II. Meşrutiyet ile yasama 

yetkisi meclise, yürütme yetkisi ise hükümete bırakılmıştır45. 

 

 1909 bütçesi Ayan ve Mebusan Meclisi tarafından görüşülüp onaylanmış ve 

1910'da Muhasebe-i Umumiye Kanunu çıkarılıp 1911 yılında da uygulamaya 

koyulmuştur46. 

 

 (3) Cumhuriyet Döneminde Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 

 Osmanlı Devleti'nin fiilen 1918 yılında yıkılmasını takiben resmen 29 Ekim 

1920 yılında büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan etmesiyle 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş ve ülkenin siyasi sosyal yapısı adına birçok 

yenilikler yapılmıştır. Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye'de yönetim sisteminin 

bürokrasi perspektifinde iki temel hedefi söz konusu olmuştur. Birincisi, savaştan 

henüz çıkıp kendini ekonomik, toplumsal anlamda toparlamaya çalışan bir ülkenin 

öncelikli ihtiyaçları ne ise onları gerçekleştirmek. Yani gerekli reformları aktif olarak 

gerçekleştirip sürdürülebilirliğini sağlamak. İkincisi, ülke ekonomisinin kalkınma 

çabalarında devletin destekleyici rolünü ortaya koymaktır. Bu sebeplerden dolayı 

Cumhuriyet'in ilanını takip eden yakın yıllarda bürokrasiye geniş imkanlar ve 

güvence sağlanmıştır. Bu yıllarda bürokrasi, toplumsal konum ve yetkiler açısından 

bürokrasinin 'altın dönemi' olarak adlandırılmıştır47. 

 

 Bu bürokratik gelişmeler içinde bütçe hakkının benimsenmesi ve yerleşmesi 

ülkemizde  İngiltere ve Fransa'da olduğu gibi halk hareketleri ile değil görüldüğü 

üzere üst yöneticiler vasıtasıyla ıslahat çabaları sonucunda oluşmuştur48. 

                                                             
44 Recep Narter, "Anayasal Açıdan Bütçe Hakkı", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Cilt 16, Sayı 1-2, 2012, s.41.  
45 İhsan Burak Birecikli, "Yüzüncü Yılında Meşrutiyet'in İlanı Üzerine Bir İnceleme",  Akademik 
Bakış Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 2008, ss.8-9. 
46 Meriç, s.229. 
47 Eryılmaz, s.228-230. 
48 Feyzioğlu, (1983-1984), s.6.  
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 1950-1960'lı yıllarda özellikle çok partili siyasi hayat ile birlikte bürokrasinin 

gücü azalış göstermiştir. Siyasetin ön planda olduğu bu yıllarda bürokrasi ikinci 

planda seyretmiştir. 1960'lı yıllardan sonra bürokrasi göreli olarak artmış 1970'lerden 

sonra genelde siyasi partilerin hakim olduğu parti tarzı yönetici tipi izlenmiştir. 

1980'lerden sonra küresel hareketlerin hız kazandığı ve liberal yönetimlerin 

çoğalmaya başladığı süreçte devletin küçültülmesi politikaları izlenmiştir49.  

 

 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti' nin 

kurulması ile yenilenme sürecine giren Türkiye, 1924 anayasası ile bütçe hakkına 

dair modern esasları takip etmek istemiştir50. 

 

 1924 Anayasasında bütçe hakkı perspektifinde bütçeye ve vergiye ilişkin 

hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu anayasanın 84. maddesi ile "Vergi, devlet 

masraflarına halkın pay vererek katılmasıdır." 85. maddede ise "Vergiler ancak 

kanunla salınır ve alınır." maddeleri ile vergileme yetkisinin parlamentoya ait 

olduğunu ve vergilerin kanuniliğini ortaya koymuştur*51. 

 

 1927 yılında yürürlüğe giren 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 

bütçenin nasıl uygulanacağına dair ayrıntılara yer vermektedir. Söz konusu kanun 

2003 yılında değişikliğe uğrayarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. Bu anlamda 5018 sayılı kanun günümüzde devlet 

bütçesi uygulamalarının hukuksal çerçevesini ifade etmektedir52.  

 

 Bütçe uygulamaları hakkında 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında çeşitli 

düzenlemelere ve değişikliklere yer verilmiştir. Değinilmesi gereken önemli ortak 

husus şudur ki 53; 1924, 1961, 1982 anayasalarında Cumhurbaşkanının, TBMM'nin 

kabul ettiği  Bütçe Kanununu veto edemeyeceği yani tekrar görüşülmek üzere 

TBMM'ye gönderemeyeceği -aynı şekilde onaylayacağı- ifade edilmektedir. 

                                                             
49 Eryılmaz, ss.230-233. 
50 Meriç, s. 227. 
51Tüğen, Baskı 2, s.19.  
52 Tüğen, Baskı 2, s. 19. 
53 Tüğen, Baskı 2, s.20. 
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 c. Devlet Bütçesinde Bütçe Hakkının Kullanımı ve Katılım Olgusu ile 

İlişkisi 

 Devlet bütçesi kaynak dağılımının düzenlenmesinde etkili bir role sahiptir. 

Kaynak dağılımında dengeyi sağlayabilmek için kamu harcamalarının ülkenin 

ihtiyaç duyduğu kanallara aktarılması birincil konudur. Öncelikler neye göre 

belirlenecek, bütçe yapım sürecinde vatandaşlar hangi yolla katılım sağlayacaklar, 

bunlar önemlidir. Katılımı gerçekleştiren vatandaş ya da kurum bu sürecin sonunda 

tercihlerin kamu hizmetine dönüşüp dönüşmediğini katılım sağlayarak ve aktif olarak 

takip edebilecektir. Günümüz kamu yönetimlerinde ve devlet bütçelerinde gelişen 

yeni yaklaşımlar demokrasinin uygulanabilirliği bakımından imkanlar sunmaktadır. 

Modern bütçelerin bir adımı olan katılımcı bütçe yaklaşımı da bu yöndeki 

gelişmelere örnek teşkil etmektedir54.  

 

 Özellikle 1980'li yıllardan sonra merkezi yönetimin bütçeleme süreci içinde 

bütçe hakkı, temsili demokrasi bağlamında parlamentolar tarafından kullanılmıştır.  

Yerel yönetimlerde ise halkın katılımını teşvik eden halkın söz sahibi olmasını 

sağlayan katılımcı bütçeleme anlayışı için birtakım uygulamalar söz konusu 

olmuştur. Bu uygulamalar ilerleyen bölümlerde yerel gündem 21 ve kent konseyi 

başlıklarında detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Yerel yönetimler, katılım ve katılımcı 

bütçenin uygulanabilirliği noktasında yerel yönetim bütçesinin oluşturulmasına 

yardımcı da olabilecektir55. 

 

  Bu açıdan yerel yönetim bütçesi hizmete yönelik bir bütçe sürecini ifade 

etmektedir, katılımcı bütçe bu suretle yerel yönetimlere uygun bir bütçeleme süreci 

olarak değerlendirilmektedir56. 

     

      

 

 
                                                             
54TEPAV, "İyi Yönetişim İçin Örnek Model: Katılımcı Bütçe", TEPAV Yönetişim Etütleri 
Programı, Mart 2007,  www.tepav.org.tr, s.3, (28.01.2017). 
* Bkz, 1924 Anayasası 95, 96, 97, 98, 99 sayılı maddeler de bütçe ile ilgili kanunların ayrıntılarını 
sunmaktadır. 
55 Ahmet Özen, İbrahim Güray Yontar, "Katılımcı Demokrasi Anlayışında Bütçeleme: Katılımcı 
Bütçeleme", Maliye Dergisi, Sayı 156, Ocak-Haziran 2009, s.281.  
56 Zuhal Ergen, "Yönetimden Yönetişime: Katılımcı Bütçeleme Modeli", Maliye Dergisi, Sayı 163, 
Temmuz-Aralık 2012, s.324.  
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     2. BÖLÜM 

İLETİŞİM VE YÖNETİŞİMİN BÜTÇE UYGULAMARINDAKİ ÖNEMİ 

 İletişim ve yönetişimin bütçe uygulamalarındaki önemi başlıklı bölümde 

iletişim ve yönetişimin devlet bütçesi ile arasında nasıl bir bağ olduğu anlatılacaktır. 

Vatandaşların kendilerini temsil eden kişi ya da siyasi parti temsilcileriyle iletişimi 

ve bunun devlet bütçesi ile ilgili ilişkisi anlatılacaktır. 

 

 II. İLETİŞİM KAVRAMI 

 Günümüzde, iletişim klasik tanımının yanı sıra bütünleşen dünya düzeni 

içinde farklı merhalelerden geçerek iletişim teknolojileri ile birlikte özel sektörde ve 

kamu sektöründe önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu doğrultuda söz konusu başlık 

altında iletişimin kısa ve öz tanımı yapılarak toplumun yapı taşı olan iletişimin 

toplum ve siyasetle nasıl bağdaştırıldığından bahsedilecektir. 

 

 A. İletişim  

 İletişim, birey ve toplum için önemli bir kavramdır. İsmi henüz koyulmayan 

bir sürecin yapı taşı konumunda olan iletişimin ilk insanla birlikte ortaya çıktığı 

söylenmektedir. İnsanoğlu sesler ve mimikler ile iletişime geçmiş sesleri kategorize 

ederek milattan önce 90 ile 40 bin yılları arasında konuşmayı geliştirmiştir. 

İnsanoğlu neredeyse 35 bin yıl önce konuşmaya başlamıştır. Akabinde mağara 

duvarlarına çizdiği şekillerle yazılı iletişimi gerçekleştirmiştir. Geçmişten günümüze 

doğru bakıldığında bilinen ilk anlamlı alfabenin temelini atanlar ise Fenikeliler 

olmuştur57. 

 

 İletişim kelimesinin kökeni incelendiğinde Fransızcada ve İngilizcede 

yazılışları aynı olup okunuşları farklılık gösteren "Communication" kavramından 

günümüze kadar geldiği görülmektedir. Buna ek olarak Latincedeki "Communicatio" 

kavramının karşılığı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Latincedeki "Communis" 

kişiye ya da nesneye ait olup "ortaklaşa yapılan" anlamı ile beraber doktrinde "Birlik 

ve Beraberlik" anlamlarını da taşımaktadır58. 

 

                                                             
57 İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2005, ss..21-23. 
58 İrfan Erdoğan, İletişimi Anlamak, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2005, s.43. 
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 İletişim, bir kişinin (göndericinin-vericinin) toplumsal açıdan anlaşmaya 

varılmış çeşitli dil göstergelerinden (söz, davranış, tavır) yararlanılarak bir diğer 

kişide belirli bir anlam dizisi yaratmaya karar verdiği zaman gerçekleşmektedir. Söz 

konusu anlam ile algılanan olgu aynı veya benzer ise iletişimin doğru ve sağlıklı 

gerçekleştiği ifade edilmektedir. Aksi halde anlam ile algılanan olgu benzer değilse 

iletişimde bir yanlışlık olduğu ifade edilmektedir59. 

 

 İletişim, bireysel açıdan değerlendirildiğinde tecrübelerin, duygu ve 

düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan hareketli ya da sabit bir durum olup kişinin 

diğer birey ve toplum ile arasındaki etkileşimini ifade etmektedir. Kişinin bilinçli 

yahut bilinçsiz olarak bir diğer kişinin kavrama kabiliyetini simgesel yollarla 

etkilediği bir süreç olarak da değerlendirilmektedir. Bireysel iletişimde iletişim kuran 

kaynak, bir diğer bireyin kavrama kabiliyeti ölçüsünde mesajları iletebilmekte ve 

alabilmektedir60. 

 

 İletişim, toplumsal bir varlık haline gelmenin bir ön koşulu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Toplumlar, ortaya çıkan sorunları ancak iletişim halinde oldukça 

çözebilmektedir. Bu açıdan kente dair uygulamalarda ve sorunların çözümünde 

devletin vatandaşları ile çeşitli yollarla iletişimi önemlidir61. 

 

  Günümüzde iletişim kavramı öz bir değerlendirmeyle özellikle internetin 

yaygın kullanımı, küreselleşme olgusu ve kitle iletişim araçlarının sosyal ve siyasal 

alana etkisi ile karşımıza çıkmaktadır. Modern insan, teknolojik iletişim araçları 

yardımıyla da kamu idareleri ile iletişimini ve bilgi akışını gerçekleştirmektedir. 

Bilgi teknolojileri ve internetin her alanda olduğu gibi kamuda da yaygın kullanımı 

neticesinde yönetime geniş kesimlerin katılımını sağlamaktadır62.  

 Kamu yönetimi perspektifinde özellikle 21. yy’de iki yönlü iletişime dayalı 

bir bakış açısı mevcuttur. İki yönlü iletişimin amacı kamu faaliyetlerinde karşılıklı 

                                                             
59 Nükhet Güz, "İletişim Süreci ve Temel Öğeler", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 
Sayı 7, 1998, s.125.  
60 Cem Çınlar, İletişim Teknolojilerinin Kurum İletişiminde Kullanımı ve Halkla İlişkiler 
Perspektifi ile Türkiye İçin İdeal İletişim Uygulamaları, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, 2003, s.37. 
61 Hayati Tüfekçioğlu, İletişim Sosyolojisine Başlangıç, Der Yayınları, İstanbul, 1997, s.91. 
62 Rukiye Özcivelek, "Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Devlet Tartışmaları: Kavram Üzerine Bir 
Sorgulama", Tübitak-Bilten, http://documents.tips/documents/duenyada-ve-tuerkiyede-e-devlet.html, 
(21.06.2016). 
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faydayı ve anlayışı mümkün mertebe geliştirmeye çalışmaktır. İki yönlü iletişim ile 

vatandaşların ve kamu otoritesinin karşılıklı iletişimi kastedilmektedir. Bu durumda 

geleneksel kamu yönetimindeki tek yönlü iletişimden ziyade 21.yy kamu yönetimi 

iki yönlü iletişimi yani diyalogu amaçlar. Bu açıdan bakıldığında kamu bütçesi 

sürecine kitle iletişim araçları ile kamusal ve özel ortaklıklar da dâhil 

olabilmektedir63. 

 B. Kitle İletişim Araçları 

 Çağdaş toplumlarda kitle iletişim araçları sosyal yaşamın vazgeçilmez 

unsurlarındandır. Siyasi seçimlerde veya seçimler dışındaki faaliyetlerde, siyasal 

iletişim çalışmalarının yapıldığı dönemlerde kitle iletişim araçları vatandaş ve 

siyasiler arasındaki iletişimi sağlar. Günümüz kitle iletişim araçları gelişen teknoloji 

ile birlikte değişiklik göstermiştir. Geleneksel ya da klasik medya olarak adlandırılan 

televizyon, radyo, gazetenin yanında özellikle yeni iletişim teknolojileri olan 

bilgisayar, internet, cep telefonu, android uygulamalar mevcut kitle iletişim araçları 

arasında yerini almıştır 64. 

 

 Bunun yanında dergi, broşür, el ilanları, bültenler, yıllıklar, raporlar, 

toplantılar, sergi ve seminerler, afişler, pankartlar, törenler de kitle iletişim araçları 

olarak da değerlendirilmektedir65. 

 

 Bilişim teknolojilerinin günümüzde geniş çevrede gelişmesi bireyin söz 

konusu özel yahut kamusal ihtiyaçlarının karşılanmasında yadsınamaz kolaylıklar 

sunmaktadır. Neredeyse her türlü bilgiye erişim kolaylaşmakta ve bireylerin hizmet 

aldıkları kurumlar açısından iş görme süreci geçmişe nazaran daha kolay, hızlı, 

güvenilir, net ve verimli hale gelmektedir66. 

                                                             
63 Aslı Yağmurlu, “Halkla İlişkiler Yönetimi Olarak Kamu Diplomasisi”, İletişim Araştırmaları 
Dergisi, Ankara, 2007, Cilt 1, Sayı 5, s.16. 
64 Judy Motion, “Participative Public Relations: Power To The People or Legitimacy For Government 
Discourse?”, Public Relations Review, Sayı 31, Yıl 2005, s.506.  
65 Türkiye Forum, www.turkıye-forum.org 'dan aktaran İ. Ethem Taş, Gözde Kestellioğlu, "Halkla 
İlişkilerde İnternetin Yeri ve Önemi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi, Sayı 1, Cilt 1, 2011, s.77.  
66 Ramazan Gökbunar, Serhat Baştan, "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletle İlgili Yeni 
Gelişmeler: Tümleşik E-Devlet Sistemlerine Doğru", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi, Sayı 1, Cilt 19, 2004, s.76.  
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 C. Siyasal İletişim Kavramı 

 Günlük hayatımızın temeli olan iletişim günümüzde değişen kamu yönetimi 

anlayışının da temelini oluşturmaktadır. Bu bölümde siyasetin tanımı yapılarak 

iletişimle özdeşleşen siyasi iletişim kavramı açıklanacaktır. Vatandaşlar, siyasi 

iletişim ile kamu idareleri ya da siyasi güçlere nasıl ulaşabilmektedir, açıklanacaktır.  

 1. Siyasetin Biliminin Tanımı 

 Siyaset, Arapça kökenli bir kelime olup at eğitimi ya da at talimi anlamını 

taşımaktadır. Osmanlı'da siyaset, ceza ve yahut ölüm cezası anlamında kullanılmıştır. 

Yunan kültüründe ise siyaset, devletin yaptığı faaliyetler ve bunları yönetebilme 

gücü olarak kullanılmıştır. Kavramın geneline bakılacak olursa 'Politika' Yunanca' da 

"poli" çok anlamını ifade ederken "tika" yüz olarak literatürde yer almaktadır67. 

Böylece politika, devlet yönetme sanatı olarak yorumlanmaktadır68. "Polis" olarak 

adlandırılan şehir devletleri ise Antik Yunan zamanında siyasal düşüncenin temelini 

oluştururken politika yapabilmenin temel yerel birimi olarak ifade edilmiştir69.  

 

 Birçok dilde farklı anlamlara sahip olan siyaset kavramı ile genel olarak 

vurgulanmak istenen husus şudur ki belli bir alanda izlenmesi gereken veya izlenen 

yol olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu siyaset, İngiliz dilinde "policy" olarak ifade 

edilirken Türkçe' de "siyasa" kelimesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan farklı 

siyasaların kendi aralarındaki mevcut yarışına siyaset denilmektedir70. 

 

 Bir diğer tanımla siyaset, *politika ile aynı anlama gelmekle birlikte devlet 

işlerini düzenleme ve ilgili işler hakkında özel görüş ve fikir beyan etmek olarak 

tanımlanmaktadır. O halde siyaset, devletlerarası ilişkileri de içine alıp halkın 

işlemlerinin düzenlenmesinde takip edilen yol olarak da ifade edilmektedir71. 

                                                             
67 Emine Çakmak Kılıçaslan, Siyasal İletişim İdeoloji ve Medya İlişkisi, Kriter Yayınevi, İstanbul, 
2008, s. 8-9.  
68 Etimoloji Türkçe, http://www.etimolojiturkce.com/kelime/politika , (Erişim Tarihi; 15.10.2016). 
69 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,  Cem Yayınevi, Basım 4, İstanbul, 2000, s.30. 
70 Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Basım Yayın, İstanbul, 2009, s.3-4.  
71 Hasan Karaköse, Siyasi Düşünce Tarihi, Nobel Yayınları, Ankara, 2007, s.1-2.   
*Politika: Aristotales'e göre toplumun halka dair yaptığı tüm etkinliklerdir. Yunan siyasal yaşamında 
politika devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmaktadır. Günümüzde siyaset kavramının eş 
anlamlısı olarak kullanılmaktadır.  Devlet işlerini düzenleme ve yürütme ile ilgili özel görüş ve 
anlayıştır. 
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 2. Siyaset Biliminin Kapsamı 

 Siyaset biliminin içeriğinin ve bölümlerinin saptanmasında Unesco' nun 

öncülüğü ile 1948 yılında belirgin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışma, siyasetin 

öğelerinin saptanmasında oldukça belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyaset 

bilimcilerin Paris'te toplanması neticesinde siyasetin öğeleri için dörtlü bir 

sınıflandırma öngörülmüştür72. Bu sınıflandırma tablo 1'de özet halinde sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Siyaset Biliminin Kapsamı 

SİYASET BİLİMİNİN KAPSAMI 

Siyaset Kuramı Siyasal Kurumlar Partiler, Siyasi 
Gruplar ve 
Kamuoyu 

Uluslararası İlişkiler  

 Siyaset 
Kuramı 
ve Siyasi 
Düşüncel
er Tarihi 

 Anayasa  
 Devlet Organları  
 Yerel 

Yönetimler Ve 
Bölge 
Yönetimleri 

 Kamu Yönetimi  
 Devletin 

Ekonomik Ve 
Toplumsal 
Görevleri 

 Karşılaştırmalı 
Siyasal 
Kurumlar 

 Siyasal 
Partiler  

 Siyasal 
Grup Ve 
Dernekler  

 Yurttaşın 
Devlet Ve 
Hükümet 
İşlerine 
Katılması  

 Kamuoyu 

 Uluslararası 
Siyaset 

 Uluslararası 
Örgütler Ve 
Yönetim 

 Devletler 
Hukuku  

 

Kaynak: Kışlalı, s.13. 

 Tablo 1'de görüldüğü üzere siyaset biliminin kapsamına dâhil olan öğeler dört 

ana başlık altında kategorize edilmektedir. Aynı toplumda, aynı kara parçası üzerinde 

yaşayan bireylerin belli bir düzene ve belli bir yönetime sahip olmak isteği 

kaçınılmazdır. Bu anlamda birey-toplum-siyaset birbirini tamamlayan bir yapbozun 

parçaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyaset kuramı, siyasal kurumlar, partiler, 

siyasi gruplar, kamuoyu ve uluslararası ilişkiler siyaset terminolojisinde birbirleri ile 

bütünleşik ve ilişkili bir durum arz etmektedir. Söz konusu bütünleşik yapı içerisinde 

siyasal grup ya da dernek gibi sivil toplum örgütleri vasıtasıyla yurttaşlar kamu 

yönetimlerinde söz sahibi olabilmektedir. Kamu politikaları içinde fikir beyan 

edebilmektedirler.  

                                                             
72 Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2004, s.12-13. 
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 3. Siyasal İletişim  

 Bireylerin temsilcileri olarak addedilen siyasal düzendeki vekiller ve diğer 

siyasi temsilciler, toplumdan ve iletişimden ayrı katiyen düşünülemez. İletişim 

kanalları açısından özellikle kamu yönetimi ve siyaset bilimi perspektifinden göz 

ardı edilemez bir öneme sahip olan siyasal iletişim kendi içindeki aktörleri ve 

kamuoyu ile birlikte karşımıza çıkmaktadır. 

 

 Siyasal iletişim kavramında ilk örneklerini Amerika Birleşik Devletleri' nde 

görmekteyiz. İkinci dünya savaşının sona erdiği ve savaş sonrası iki kutuplu dünya 

düzeninin olduğu 1950'li ve 1960'lı yıllarda bahsi geçen siyasal iletişim kavramı 

ülkemizde de zamanla kullanılır hale gelmiştir73. 

 

 Toplumlar teknoloji ve bilişim çağında hem kendi bilgi birikimlerine hem de 

çevre toplumların bilgi birikimlerine katkı sağlayarak kümülatif bir bilgi süreci 

yaratıp bilginin yayılmasını sağlamaktadırlar. İnternetin gelişimi bilgi toplumlarında 

kamu yönetimlerinin de farklı bir boyuta kaymasına sebebiyet vermektedir. Değişen 

kamu yönetimi anlayışı ile de ilişkilendirilen siyasal iletişim hakkında pek çok 

tanımlama yapılmaktadır. Bu tanımlardan öz bir değerlendirilme ortaya koyulmak 

istenirse74; "Siyasal iletişim, siyasal aktörlerin belirledikleri ideolojik amaçlarını 

belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde 

eylemlere dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini 

kullanmalarıdır."  

 

 Başka bir deyişle siyasal iletişim75; politikacılar ve diğer siyasi aktörler 

tarafından politik amaçlara ulaşabilmek adına aracı bir kavram olan iletişim 

biçimidir. Bu iletişim biçimi gerek yazılı gerek sözlü gerekse beden dili ile 

gerçekleşebilmektedir. 

 

 

 

                                                             
73 Abdullah Özkan, Siyasal İletişim, Nesil Yayıncılık, İstanbul, 2004, s.38.  
74 Aysel Aziz, Siyasal İletişim, Nobel Yayınları, Ankara, 2011, s.3.  
75Akif Özer, "Siyasal İletişimin Etkinliğinde Algılama Yönetiminin Rolü", HAK-İŞ Emek ve 
Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 7, 2014, s.176.  
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 Siyasal iletişim için değerlendirilen bu tanım temel alınırsa ek olarak bir 

hususa daha değinmemiz gerekecektir. Şöyle ki siyaseti kapsayan neredeyse her türlü 

kitle iletişim araçları sayesinde gerçekleştirilen iletişim olgusunun yüz yüze 

iletişimin, basılı iletişimin, görsel ve işitsel iletişimin -ki bunlara siyasal iletişim 

yöntemleri denilmektedir- desteği sayesinde halk gerek kamu gerek özel kesim ile 

etkileşim sağlayabilmektedir76. 

 

 Başka bir deyişle siyasetin temellendirildiği siyasal iletişim çerçevesindeki 

aktörlerin çok yönlü olması siyasi iletişimi hareketlendirmektedir. Bu çok yönlülükte 

kastedilen husus şudur; aktörlerin siyasal iletişimi gerçekleştirirken iktisadi, 

demografik, ideolojik, hukuki ve teknik anlamda siyaset üzerindeki bir etki 

taşıyabilmesidir77.  

 

 Siyasal iletişim, siyasetin ve iletişimin bir bütünleyicisidir. Yazılı ve sözlü 

basın kitle iletişim araçları ile siyasal iletişimi gerçekleştirirken bilgi teknolojilerinin 

gelişimi ile de birlikte toplumda etki alanını genişletmiştir78. 

   

 a. Siyasal İletişim Çerçevesinde Kamu Politikaları Perspektifinden Bütçe 

Uygulamaları 

 Kamu ekonomisi, piyasa ekonomisinden farklı olarak üretilecek kamusal mal 

ve hizmetlerin niteliği ve niceliği bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Bilindiği 

üzere piyasa ekonomisinde arz ve talebi fiyat mekanizması düzenlemektedir. Ancak 

kamu ekonomisinde üretilecek olan kamusal mal ve hizmetlerin arzı ile talebinin 

fiyat mekanizması ile belirlenmesi mümkün değildir. Bu durum kamusal mal ve 

hizmetlerin bölünemez, pazarlanamaz ve fiyatlanamaz oluşundan 

kaynaklanmaktadır79. 

 

                                                             
76 Hasret Aktaş, Partilerin Seçim Kampanyaları Örneğinde Siyasal İletişim, (Yayınlanmamış 
Doktora Tezi ), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004, s.42.  
77 Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları, Basım 9, İstanbul,2005, s.26. 
78Mehmet Özçağlayan, Dilhan Öztamur, "Türkiye'de 2011 Genel Seçimleri Sürecinde Yazılı Basının 
Siyasal İletişim Yönünden İncelenmesi", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, Hatay 2013, s.274. 
79 Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, İstiklal Y. Vural, Kamu Ekonomisi ve Kamu Politikası, 
Seçkin Yayıncılık, 2006, s.59. 
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 Fiyatlandırılamayan kamusal mal ve hizmetlerin sunumu konusunda 

karşımıza siyasal süreç çıkmaktadır. Demokratik sistemlerde kamusal mal ve 

hizmetlerin üretilmesi kararlarına katılım, nüfusun artışı dolayısıyla doğrudan 

doğruya gerçekleşememektedir. Bu yüzden kamu ekonomisine özgü kararların 

alınmasında halkın temsilcileri söz sahibi olmaktadır. Seçmen kişilerin siyasal 

iletişim vasıtası ile siyasal kararlara aktif katılımı temsilciler vasıtası ile 

gerçekleşmektedir80.  

 

 Siyasal iletişim, toplum hakkında verilecek kararların, gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin optimum düzeyini korumayı amaçlar. Siyasal iletişim sayesinde halk ve 

halkın söz sahibi olduğu sivil toplum kuruluşlarının kamu yönetimine katılımı arzu 

edilmektedir. Halkın siyasal iletişim yolları ile kamu yönetimine ve kamu kararlarına 

katılımı çeşitli yollarla gerçekleşmektedir. Bu katılım ülkemiz açısından hükümet 

tercihlerinde kendini göstermektedir. O halde genel seçimler vasıtası ile vatandaşlar 

kamu otoritesinin karar alma sürecine bir nebze de olsa katılım sağlamaktadırlar. Bu 

anlamda vatandaşlar, siyasal iletişim kanalı ile siyasal tercihlerini ifade ederken 

devlet ve vatandaş arasında uzlaşma da sağlanmaktadır81. 

 

  Kamu politikası içerisinde yer alan ülke bütçesini oluşturma sürecinde 

siyasal iletişim vasıtasıyla siyasi partilerin amaç ve hedefleri oldukça önemlidir. 

Toplumda yer alan kesimlerin taleplerini devlete aktaran, söz konusu taleplere yanıt 

veren siyasi partiler gerek muhalefet gerek iktidarda olsunlar kamu politikalarındaki 

bütçeleme sürecinin belirleyicisidirler. Bütçe uygulamalarında yer alan nitelikler ve 

belirlenen hususlar siyasi partilerin hükümet programları ile şekillenmektedir. 

Hükümet programları ile şekillenen stratejik hedefler ve amaçlar olarak da somut bir 

hale bürünmektedir. O halde siyasi iletişim ile devlet bütçesi arasındaki ilişki bu 

şekilde özetlenebilir82. 

 

 

 

 
                                                             
80 Aktan, Dileyici, s.59-62. 
81Süleyman Karaçor, "Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Katılım, Demokrasi", Yönetim ve 
Ekonomi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Manisa, 2009, ss.125-126. 
82 Hasan Hüseyin Çevik, Kamu Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Basım 2, Ankara,2012, s.117. 
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 Kamu tercihi teorisinde şekillenen siyasi sistem içindeki iktidar sahipleri 

rekabet içindedirler. İktidar sahipleri, baskı gruplarının isteklerine çözüm üreterek 

kamusal hizmetlerin sunumunu gerçekleştirerek devletin alanını genişletmeye 

çalışmaktadırlar. Demokratik düzende yer alan sivil toplum kuruluşlarının 

taleplerinin karşılanmasında kamu otoritesi kamu harcamalarını artırmaktadır83. 

 

 Siyasal iletişim süreci içerisindeki iktidar ve muhalefet partisi mevcut oylarını 

en çoklaştırmaya (maximize) çalışırken, bürokrasi de bütçeyi en çoklaştırmaya 

(maximize) çalışacaktır. Seçmenler ise kamu kurumlarından en yüksek faydayı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Farklı bir bakış açısı ile siyasal iktidar gelecek 

seçimlerde oy alma amacı ile seçmenlere daha fazla kamusal hizmet sunma vaadi 

vermektedir. Hal böyle olunca söz konusu hizmetlerin finansmanı pek 

önemsenmemektedir. Kamu finansman açıkları vergiler ile karşılanmaya 

başlandığında bu durum seçmenin hoşuna gitmeyecektir. Artan bütçe açıklarının 

nasıl finanse edileceği ise başlı başına bir sorun haline gelecektir. Akabinde etkin ve 

kamu kaynaklarının sürdürülebilir olduğu bir devlet bütçesi oluşturma çabaları 

belirecektir84. 

 

 Siyasal karar alma sürecindeki aktörler izlendiğinde ki bu aktörlerin 

seçmenler, politikacılar, bürokratlar, baskı ve çıkar grupları olduğunu bilmekteyiz. 

Söz konusu aktörlerin rasyonel karar vermeleri beklenmektedir. Seçmenler, kamu 

hizmetlerinden en fazla faydayı sağlamayı isterken politikacılar oylarını artırmayı 

istemektedir. Bürokratlar ise bütçeyi en çoklaştırıp (maksimizasyon) daha yüksek 

maaş ile birlikte daha iyi çalışma koşullarını arzu etmektedir. Son olarak baskı 

grupları ise politikacıları etkileyerek alınan ve alınacak kararların kendi lehine 

olmalarını istemektedir. Politik süreç içinde yer alan kamu harcamaları ve kamu 

gelirleri perspektifinden bütçeyi gerçekleştirme ekonomik haklar ile birlikte bir 

bütünleşip bütçe yapma sürecini politik bir hale getirmektedir. İşte bu noktada 

siyasal iletişim, vatandaşlar, bütçenin politik süreci birbiri ile bütünleşik bir yapı 

içinde olmaktadır85. 

                                                             
83 Çevik, ss.69-70. 
84 Aktan, Dileyici, s.66. 
85Dilek Dileyici, Anayasal İktisat Perspektifinden Para ve Maliye Politikaları, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2005, Baskı 1, ss 131-132. 
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 Bu bütünleşik yapı içinde bütçe kanunları, siyasal iletişim içinde 

gerçekleştirilen kamu politikalarının içinde yer almaktadır. Bütçe uygulamaları 

siyasal beklentilere göre şekillenmektedir. Politik kararlarla iç içe olan bütçe süreci 

hükümet programlarının kamu mali yönetiminin belirleyici unsurudur86. Bir diğer 

bakış açısı ile bütçe politikaları, siyasi otoritenin toplumun refahına yönelik amaçları 

gerçekleştirmek adına bir araç olarak değerlendirilmektedir. Neredeyse tüm siyasi 

uygulamalar bütçe politikalarına yön vermektedir. Siyasal süreç içerisinde toplumsal 

faydanın en yükseğe taşınması amacını güden ülkelerin bütçe politikalarında 

farklılıklar da görülebilecektir87. 

 

 Vatandaşlar, kamu politikalarına siyasal katılım ayağı ile ortak 

olabilmektedirler. Siyasal katılma, vatandaşların kamu yöneticilerinin seçimine 

katılması olarak değerlendirilmektedir. Kamu yönetiminde karar alma süreçlerinde 

vatandaşların da söz sahibi olması siyasal katılım açısından temel demokratik bir 

unsurdur. Lakin siyasal katılma devletlerin yönetim şekillerine göre farklılık 

göstermektedir. Bu farklılıklar çerçevesinde siyasal katılma düzeyinin yüksek bir 

seviyede olması siyasal ve toplumsal gelişimin önemli aşamasıdır88. 

 

 Siyasal ve toplumsal gelişimin önemli unsuru olan vatandaşın devlet 

bütçesindeki siyasal katılımı bütçe hakkına da hizmet etmektedir. Gerçekleştirilecek 

kamu harcamalarının miktarlarının belirlenmesinde egemenlik hakkına sahip olan 

vatandaşlar katılımı iki yolla gerçekleştirebilmektedirler. Bu iki yol doğrudan ve 

dolaylı katılım yollarıdır. Doğrudan katılım, katılımcı bütçe yoluyla mahalle 

komitelerinde kent projelerini oluşturma, oylama ve onaylayıp yerel yönetim 

meclisine iletmek şeklindedir. Dolaylı katılım ise demokratik sistemlerde 

vatandaşların bütçe hakkı yetkisinin halkın temsilcisi olan vekillere devretmesiyle 

gerçekleşmektedir. Vekillerin vatandaşlar adına toplum için ne kadar kamu geliri 

toplayacağı ne kadar kamu harcaması yapılacağı kararını vermeleri bütçe hakkını 

ifade etmektedir89. Başka bir deyişle bütçe hakkı, temsili demokrasilerde yasama 

organının yürütme organına bütçe yapma yetkisi vermesidir. Bütçe hakkı ile milletler 

                                                             
86 H. Hakan Yılmaz, Mustafa Biçer, "Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe 
Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Maliye Dergisi, Sayı 158, s.215.  
87 Haluk Egeli, Bütçe Politikası, Maliye Bölümü Masaüstü Yayıncılık Birimi, İzmir, 2007, s.1. 
88 Çam, s.204. 
89 Dileyici, s.108. 
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sahip oldukları egemenliklerini parlamentonun kullanımına devretmektedir90. Bütçe 

hakkının milletin temsilcilerine tanınmış olması milletin söz sahibi olmasından 

kaynaklanmaktadır91. Önemli bir ayrıntı da şudur ki vatandaşların bütçe hakkına 

sahip olması vergi mükellefi olduğu için değil, milletin de devlet yönetiminde söz 

sahibi olmasından ileri gelmektedir92. Kamu gelir ve giderleri konusunda millet adına 

karar verme yetkisine sahip olan temsili meclisler ön izinle yürütme organına bütçe 

ile öngörülmüş gelirleri toplamak, masrafları yapmak ve borçlanmaya izin 

verebilmektedir93. 

 

 Yasama organının dayandığı meşruiyetin ardından değinilmesi gereken bir 

diğer organ yürütme organıdır. Kamu maliyesi anlamında yürütme organı, 

meşruluğunu bütçe kanunları ile sağlanmaktadır. Yürütme, kamu harcamalarını 

yönetme yetkisini bütçe ile ilgili yasalar ve bütçe kanunu ile gerçekleştirmektedir94. 

Parlamenter demokratik sistemlerde politika belirleme yürütme organına aittir. 

Yürütmenin sorumsuz kanadını Cumhurbaşkanı oluştururken sorumlu kanadını ise 

Bakanlar Kurulu olarak ifade edilen hükümet oluşturmaktadır. Hükümet, belirlediği 

politikaları, bütçe politikaları aracılığıyla uygulayarak toplumsal faydayı yükseğe 

taşımaya çalışacaktır95. 

 

 Günümüz temsili demokrasilerinde seçimler vasıtası ile seçmenlerin siyasi  

yetkilerinin kullanılmasında halkın gücü elbette görmezden gelinemez. Kamu 

politikaları kapsamında şekillenen bütçe uygulamalarına seçmenlerin oy kullanma 

hakkı ile katılımı genellikle seçimlerin belli aralıklarla yapılmasıyla 

gerçekleşmektedir. Sonuç olarak uzun aralıklarla vatandaşların oy kullanmasıyla 

gerçekleştirilen dolaylı yollar ile bütçe uygulamalarına katılım günümüz temsili 

demokrasilerinde bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Lakin bu şekilde seçmenlerin 

siyasi iletişim ile kamu politikalarını yönlendirmeleri doğrudan katılıma göre 

oldukça zor görülmektedir96. 

                                                             
90Karaarslan, http://www.erkankaraarslan.org/?cat=31, s 1,  (04.12.2016). 
91Nihad S. Sayar, Kamu Maliyesi II. Cilt Bütçe Prensipleri ve Tatbikatı, Sermet Matbaası, 
İstanbul, 1970, s.18.  
92 Sayar, s.18. 
93 Karaarslan, s.1. 
94 Nami Çağan, "Modern Bütçe Sisteminde Parlamentonun Rolü", Bütçe Sürecinde Parlamentonun 
Değişen Rolü, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Uluslararası Sempozyum, Afyonkarahisar, 2008, s.186. 
95 Çağan,  s.184. 
96 Çevik,  s.118.   
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 Bu anlamda küresel yönetimler bakış açısıyla halka mal edilen iktidar, 

yönetenler ve yönetilenler arasındaki ikiliğini ortadan kaldırmak isteyip, "Devlet 

Benim" anlayışından uzaklaşıp vatandaş ile birlikte uzlaşıp "Devlet Biziz" anlayışını 

benimsemektedir97. 

 4. Yerel Siyaset 

 Yerel siyaset kavramı yerel yönetim kavramından daha geniş bir kavramı 

ifade etmektedir. Dar anlamda yerel siyaset ve geniş anlamda yerel siyaset olarak 

ikiye ayrılan bu söylem çok farklı tanımlara sahiptir. Dar anlamda yerel siyaset, yerel 

anlamda karar alma süreçlerini etkileyen tüm unsurların incelenmesini ifade eden bir 

bilim dalıdır. Geniş anlamda yerel siyaset ise kentleşme evresini ve neredeyse tüm 

yerel birimleri ilgilendiren uygulamalar, etkinlikler, politikalar bütünü olarak ifade 

edilmektedir 98. 

 

 Yerel siyaset, yerel halkın, ihtiyaçlarının dikkate alınarak ve özellikle kaynak 

kullanımında verimlilik esasına göre iş ve işlemlerin yürütülmesidir99. Yerel siyaset 

çerçevesindeki iletişim o kadar güçlüdür ki ulusal siyaset ile yerel siyaseti 

birbirinden bağımsız düşünmek imkansızdır. Bunun yanında kitle iletişim araçlarının 

gelişimi hem yerel hem de ulusal siyaseti etkilemektedir. Yerel siyaset, ulusal 

siyasetten farklı olarak hem katılma oranları hem de parti tercihleri bakımından 

ayrılmaktadır. Bu ayrımda kamu kaynaklarının yönetimine katılım davranışı da 

ortaya çıkmaktadır100. 

 

 Yerel yönetimler, devlet ve vatandaş arasındaki iletişimi yerel seçimler ve 

yerel güç odakları vasıtasıyla somutlaştırmaktadır. Kamu hizmetlerinin sunumunda 

halka en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin söz sahipliği ve gerekli 

kaynakların yerel yönetimlere aktarılması çerçevesinde yönetilenlerin yönetime 

katılım sağlaması bu anlamda önemlidir. Yerel siyasette vatandaş katılımı gerek oy 

                                                             
97 Tarık Zafer Tunaya, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Araştırma Ekin Eğitim Yayınları, 
Basım 5, İstanbul, 1982, s.441.  
98 Keleş, s.107.  
99 Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Yerel Siyaset ve Kadın Katılımı: İstanbul ve Kocaeli'nde Niteliksel Bir 
Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul, 2011, s.63.  
100 Kemal Görmez, Hatice Özkan Sancak,"Türkiye'de Yerel Siyasette Seçmen Davranışının 
Dönüşümü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği",  Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Beta 
Yayınları, İstanbul, 2009, s.272. 
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verme gerek fikir beyan etme yönüyle katılımcı demokrasinin ilk ve ön aşamasını 

gerçekleştirmeye çalışmaktadır101. 

 a. Yerel Siyasetin Aktörleri 

 Siyaset kuramının aktörleri olduğu gibi yerel siyasetin de aktörleri 

bulunmaktadır. Yerel siyaset yerel ölçekli mevcut siyaset olarak tanımlanırken bunun 

yanında yerel siyasetin çok çeşitli aktörleri söz konusu yönetimde hem yerel hem de 

genel siyasetin çerçevesini çizmektedir. Yerel siyasetin siyasal aktörleri olarak ifade 

edilen parti başkanları, meclis üyeleri iken siyasi olmayan aktörleri ise bireyler, 

kamu ve özel kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, basın olarak 

sayılmaktadır102. 

 

 Yerel siyasetin aktörleri partilerin kent düzeyindeki temsilcilikleri, il genel 

meclisi ve belediye meclisi üyeleri, ulusal ölçekli sivil toplum kuruluşlarının yerel 

temsilcilikleri ve yerel düzeyli sivil örgütler, medya kuruluşlarının temsilcilikleri ile 

yerel medya grupları, yerel düzeyde var olan kanaat önderleri, sermaye ve sendika 

mensupları, eşraf, esnaf ve yurttaşlar olarak sayılmaktadır103. 

  

 b. Yerel Siyaset Çerçevesinde Kamu Politikaları Perspektifinden Bütçe 

Uygulamaları 

 Yerel siyasetin yürütüldüğü yerel yönetimler, bireylerin kendini yönetme 

konusundaki sürece ciddi manada katılabileceği halka en yakın yönetim birimi olarak 

ifade edilmektedir104. 

 

 

 

                                                             
101 Görmez ve diğerleri, s.272.  
102 Berrin Güner Gümüş, Siyasetin Yerel Boyutları ve Ulusal Siyasetle Etkileşimi Nizip İlçesi Alan 
Çalışması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Bursa, 2010, s. 46. 
103Yalçın Akdoğan, "Yerel Siyaset", Siyasal İletişim Enstitüsü, 
http://www.siyasaliletisim.org/index.php/haber-ve-yorum-arsivi/makale/342-yerel-siyaset.html, 
(25.06.2016).   
104Selahattin Yıldırım, Yerel Yönetim ve Demokrasi, IULA-EMME, İstanbul,1993, s.33 'ten aktaran 
Halil Akdeniz, "Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme ve Halk Katılımına Etkisi Bağlamında İnternet 
ve Toplumsal Katmanlaşma", Yerellik ve Politika, İmge Kitabevi Yayınları, Baskı 1,  Ankara, 2007, 
s.17. 
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 Yerel siyaset kavramı yerel yönetimleri içine alan belediyecilik faaliyetleri 

kapsamaktadır. Özellikle belediyeler, yerel siyaset çevresinde paydaşlarını 

belirlemektedir. Söz konusu paydaşlar genel halk kitlesi, kurum çalışanları, kamu 

kurumları, STK' lar, odalar ve sendikalar, üniversiteler, tedarikçiler, kültür sanat, 

medya, siyaset, finans çevresi olarak sayılmaktadır. Yerel yönetim kavramı yerel 

siyaset adı ile bütünleşmiş olsa bile stratejik olarak gerek siyasi gerek sosyal iletişim 

hedefi ile kamusal politikalara verimli hitap edebilmelidir. Bu anlamda siyasal 

iletişim vasıtasıyla kamu politikaları şekillenmektedir105. 

 

 Siyasal iletişim vasıtasıyla gerçekleştirilen yerel siyaset çalışmaları ile 

vatandaşların ve söz konusu paydaşların politik süreçte devlet bütçesi çalışmalarına 

katılımının teşvik edilmesi belediye bütçesini daha nitelikli hale getirebilecektir. 

Kamu kaynaklarının müşterek yönetiminde önem arz eden hususlar bulunmaktadır. 

Bunlardan en önemlisi yerel siyasetin ve yerel siyasi unsurların desteği ve istekliliği, 

vatandaşların söz konusu politik sürece katılma isteğidir. Bir ülkede vatandaşlar, 

toplumun refahı konusunda ne kadar fazla farkındalığa ve bilince sahipse o ölçüde 

kaynakların yönetiminde aktif olmaya çalışacaklardır106. 

 

 Yerel halkın ki özellikle kamu politikaları konusunda isteklerini 

duyuramayan kesim için düzenlenen ulusal reformlara ihtiyaç duyulacağı da 

ortadadır. Bu bakımdan hükümet dışı örgütlerin, söz konusu kamu kararlarında söz 

sahibi olması için daha fazla açık anlaşılır ve özgün reformlara ihtiyaç duyacağı 

ortadadır107. 

 Bu reformları sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen devletler değişen ve 

çağdaş bir sürece giren yeni kamu yönetimi içinde katılımın sağlandığı bir yönetim 

anlayışı öngörmektedir108. Halkı bütçe yapma sürecine katılımının teşvik edildiği ve 

halkla yönetim arasındaki iyi ve ileri ilişkilerin geliştirilmek istendiği bir kavram 

olan yönetişim karşımıza çıkmaktadır109.  

                                                             
105 Mustafa Şen, "Yerel Yönetimlerde Sosyal İletişim", Yerel Siyaset, Okutan Yayıncılık, Baskı 1, 
İstanbul, 2008,s. 344. 
106 Brain Wampler, "The Diffusion of Brazil's Participatory Budgeting : Should "Best Practices" be 
Promoted", http://www.internationalbudget.org/search/brain+wampler/, s.24, (11.10.2016) . 
107The World Bank's Experience, "Governance", May, 1994, s. 42, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/711471468765285964/Governance-the-World-Banks-
experience, (27.11.2016) 
108 Ahmet Hamdi Aydın, Kamu Yönetimine Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s.291. 
109 Aydın, s.297. 
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 III. YÖNETİŞİM KAVRAMI 

 Yönetişim kavramı, yönetim ifadesi ile çoğu zaman karşılaştırmalara ve 

bütünleşik tanımlarla karşımıza çıkan bir kavramdır. Bu bölümde tarihsel arka 

planıyla yönetişim türleri içinde özellikle kamusal anlamda yönetişimin üzerinde 

durulacak ve yönetişim- devlet bütçesi ilişkisi değerlendirilecektir. 

 A.Yönetişim Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  

 1980'li yıllar dünyanın küresel anlamda bütünleşik bir yapıya girdiği yıllar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte siyasi, sosyal, ekonomik, toplumsal 

değişiklilerin yaşandığını görülmektedir. Özellikle 1990'lı yıllarda internet ve bilişim 

teknolojilerinin de gelişimi ile birlikte küreselleşmenin iletişim boyutu derinlik 

kazanmıştır. Ülkeler söz konusu alanlarda birbirini etkileyecek konuma gelmiştir. 

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlar ve kurumlar küreselleşmenin iletişim 

boyutu ile birbirlerine yakınlaşmıştır. Birbirlerinden sosyal, siyasal, ekonomik ve 

yönetsel anlamda haberdar olan ülkeler hem bilgiye daha hızlı ulaşmakta hem de 

yönetime ilişkin yeni kavramları tartışmaktadır110. 

 

 Küresel bilgi toplumuna geçilen bu süreçte bilgi teknolojisinin sunduğu 

imkânlar ile bireyler, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları kamu yönetimine 

vatandaş katılımı fırsatını da tanımıştır111. 

 

 Küreselleşen dünya anlayışında kamu yönetimleri de farklı bir boyuta 

bürünmektedir. Kamu yönetimi ve vatandaş arasındaki iletişim ve ilişkinin 

güçlenmesi yönetişimin gayelerinden biridir. Yönetişim ile birlikte devlet kamu 

politikaları içerisinde yer alan bütçe plan ve programlarında bireylerin ve sivil 

toplum kuruluşlarının istek ve görüşlerini dikkate almaktadır. Vatandaş ve devlet 

arasındaki iletişim yeni bir şekil almakta ve yönetim yerini yavaş yavaş yönetişime 

bırakmaktadır112. Yönetişim boyutu küreselleşme ile birleşince bir bakıma kamu 

hizmetlerinin hesap verilebilir ve açık olması da kaçınılmaz bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır113. 

 
                                                             
110 Fikret Toksöz, İyi Yönetişimin El Kitabı, Tesev Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2008, s.14. 
111 M. Akif Çukurçayır, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim, Ekonomi, Çizgi Kitabevi Yayınları, 
Birinci Basım,Konya, 2003, s.81. 
112 Ergen, s.320. 
113 Mahmut Tezcan, Postmodern ve Küresel Toplumda Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002, s.39. 
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 Yönetişim kavramının temel dayanakları 16. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 

Yönetişim kavramının ilk kez Kuzey Avrupa'da özellikle de Fransa'da kullanıldığı 

görülmektedir. Hükümet ve sivil toplumun arasını uyumlaştırma konusundaki 

çabaları dikkat çekici olmuştur. Kavram, diğer dünya ülkelerine de zamanla 

yayılmaya başlamıştır114. 

 

 Yönetişim kavramı, günümüzdeki anlamıyla ilk kez 1989'da Dünya Banka'sı 

tarafından kullanılmıştır. Bunu takiben tanım, OECD ve Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programında da yerini bulmuştur115. 

 

 1989'u takip eden yıllarda sırasıyla tanımın nerelerde geçtiğini özetlemek 

gerekirse 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda, 1994'te 

Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda, 1995'te Kopenhag Sosyal Gelişme 

Konferansı'nda, 1996'da Birleşmiş Milletler İkinci İnsan Yerleşmeleri HABİTAT II 

Konferansı'nda, 2000'de New York Bin Yıl Zirvesi'nde, 2001'de Avrupa Komisyonu 

Avrupa Yönetişim Beyaz Kitabı olarak adlandırılan çalışmalar içinde, 2002'de 

Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde yönetişim kavramına yer 

verilmiştir116. 

  

 B. Yönetişimin Tanımı ve Kapsamı 

 Yönetişim kavramı her bilim dalı için ayrı tanımlar ve sınıflandırmalar 

içindedir. Kamu yönetimi perspektifinden yönetişim, devlet, vatandaş ve özel kesim 

arasındaki gerek etkileşim gerekse iletişimi ifade etmektedir117 .  

 Bu bölümde kamu yönetimi açısından yönetişimin ne ifade ettiği ve özellikle 

yönetişim ve bütçe arasındaki ilişki ifade edilecektir. 

                                                             
114 Hikmet Kavruk, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2997, 
Basım 2, Eskişehir, 2013, s.185.  
115 Bekir Parlak, Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi, Alfa Aktüel Yayınları, 
Baskı 3, Bursa, 2009, s.204. 
116 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, "Kamuda İyi Yönetişim", Dokuzuncu Kalkınma 
Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2007, s.2. 
117 Parlak ve diğerleri, s.203. 
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 1. Yönetişimin Tanımı 

 Yönetişim, birlikte yönetmek anlamını içerse de özellikle kamu kesiminde 

anlamlandırılan yönetişim devlet yönetiminin karar alma süreçlerinde bütün 

katılımcıların iş birliği içinde olmasını ifade etmektedir. Yönetenler ve yönetilenler 

arasında yönetenler kamu yönetimine ilişkin kararları alırken ve uygularken tüm 

ilgili paydaşların katılımını gözetmeli ve uzlaşmacı bir yönetim sergilemelilerdir. 

Yönetişim ancak bu şekilde vatandaşların taleplerine cevap vererek kamu 

kaynaklarının yönetiminde etkinliği sağlayabilecektir118. 

 

 Yönetişim, geleneksel ve hiyerarşik olarak günümüze kadar süregelen 

yönetim anlayışına nazaran yönetimde halkın katılımını isteyen sivil toplumun 

düşüncelerine önem veren bir yönetim anlayışıdır. Söz konusu anlayışta ayırt edici 

öğe iş ve işlemlerin alınan kararların açık, anlaşılır, katılımcılığı temel kılan, 

saydamlığı ön plana çıkaran hususların varlığıdır119. Bu bakımdan yönetişim 

kavramı, devlet ve sivil toplum arasında iletişim içerisinde "yönetme" işini birlikte 

düzenleme birlikte planlamayı da beraberinde getirir120. Burada bahsedilen iletişim 

yerel anlamda sınırlı kalmayıp ulusal ve uluslararası boyutta da kendini 

göstermektedir121. Bu yüzdendir ki yönetişime sadece bir tanım belirlemek 

yönetişimi sınırlandıracaktır. Oysa ki günümüzde yönetişim yerel, ulusal, uluslararası 

alanlarda uygulanma alanı bulmaktadır122. 

 

 Ülkeden ülkeye mevcut siyasi yapılardan yapılara farklılık gösteren tanımlar 

içinde yönetişim için ortak bir kavram vardır. Bu da iyi yönetişimdir123. OECD, 

yönetişim kavramını "bir ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının yönetiminde 

sahip olunan güç ve yetkilerin kullanımı" olarak tanımlamıştır124.  

                                                             
118Toksöz, s.17.  
119 M. İlker Haktankaçmaz, "Türk Kamu Yönetiminde Yönetişimin Uygulanabilirliği", Amme İdaresi 
Dergisi, Sayı 1, Cilt 37, Ankara, 2004, s.48. 
120Korel Göymen, "Türk Yerel Yönetiminde Katılımcılığın Evrimi: Merkeziyetçi Bir Devlette 
Yönetişim Dinamikleri", Amme İdaresi Dergisi, Sayı 4, Cilt 37, Ankara, 1999, s.75.  
121 Selime Güzelsarı, "Neoliberal Politikalar ve Yönetişim Modeli", Amme İdaresi Dergisi, Sayı 2, 
Cilt 36, Ankara, 2003, s.19. 
122 Güzelsarı, s.18.  
123 Hikmet Kavruk, s.185. 
124 Coşkun Can Aktan, Değişim Çağında Devlet, Çizgi Kitabevi, Konya, 2003, s.176. 
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 Dünya Bankası yönetişim kavramını üç farklı bakış açısıyla yorumlamıştır, 

birincisinde "devletin yapısını ifade eden karar verme sürecidir." diyerek iyi 

yönetişim ile daha geniş bir devlet sistemini ifade etmektedir. İkinci tanımda 

yönetişim, yasama, yürütme, yargı erklerinin üzerine inşa edilmiş yürütme organını 

denetleme uygulamaları olan siyasal rejimdir. Üçüncü tanımda ise yönetsel olarak 

tanımlamış etkin, bağımsız ve saydam bir kamu yönetimini ifade etmektedir125. 

 

 Birleşmiş Milletler' in de yönetişime yüklediği kavram Dünya Bankası ve 

OECD ile benzer olabilmektedir. BM, yönetişim için şunu ifade etmektedir126; 

"Yönetişim devleti kuşatır, özel sektör ve sivil toplumu da kapsar".  O halde tanımın 

yorumu devam ederken Birleşmiş Milletler' in önemle üzerinde durduğu konu 

devletin halkın gereksinimlerini etkili biçimde nasıl karşılayacağı konusudur. 

 

  Yönetişim doktrinde genelde üç temel sınıflandırma ile karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sınıflandırmalar siyasal yönetişim, sistemsel yönetişim ve yönetsel 

yönetişimdir. Sistemsel yönetişim, devlette toplanan güç ve yetkinin siyasal ve 

toplumsal aktörlere dağıtımını ifade etmektedir. Siyasal yönetişim, vatandaşların 

mümkün mertebe her alanda karar alma süreçlerine katılımını ifade etmekle birlikte 

devletin demokratik niteliğini de ön plana çıkarmaktadır. Yönetsel yönetişim, 

saydam, hesap verilebilir, denetlenebilir bir kamu yönetimini esas almaktadır127. 

 

 Kamu yönetimi açısından yönetişim, kamu politikaları hakkında karar alma 

süreçlerinin bütün paydaşların işbirliği ve katılımı ile gerçekleştirildiği bir yönetim 

olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim hususu yalnızca seçimler vasıtası ile 

seçilmiş bir kesim tarafından değil sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, meslek 

grupları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler gibi farklı kesimleri de yönetim 

sürecine dahil ederek gerçekleştirilmektedir. Yönetenlerin vermiş oldukları kararları 

                                                             
125Adrian Leftwich, "Governance, The State And The Politics Of Development", Development and 
Change, 1994, s.371-372'den çeviren Birgül Ayman Güler, "Yönetişim:Tüm İktidar Sermayeye", 
Praksis Dergisi, Kış-Bahar, 2003, s.8. 
126 The Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, Oxford University Press, 
1995 çeviren Birgül Ayman Güler, "Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye", Praksis Dergisi, Kış- Bahar 
2003, s.12. 
127 Parlak ve diğerleri, s.206. 
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kamuya açık olarak almaları, bilgiye ve farkındalığa dayalı bir yönetim anlayışı 

çizgisinde ilerlemeleri beklenmektedir128. 

  

 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün kamu sözlüğündeki 

yönetişim kavramı şöyledir129; "Merkezi yönetimin yukarıdan aşağıya hiyerarşik 

yönetimden ziyade bütün katılımcıların karşılıklı işbirliği ve uzmanlığa dayalı bir 

yönetim şekli olduğunu ifade etmektedir. Yönetişim, kamu yönetiminde kamu 

politikalarının oluşturulmasında saydam, hesap verilebilir, açık bir süreci ifade 

etmelidir." 

 Yönetişime dair yapılan birçok tanımın ortak noktası vardır. Bu ortak nokta, 

kamu sektörü ve özel sektörün arasındaki sınırların ortadan kalkması ve ya bu 

ilişkinin belirsizlik içinde olmasıdır. Yönetişim, kamu sektörünü ve özel sektörü yer 

yer iç içe almakta yer yer de karşı karşıya getirebilmektedir130. 

 

 Sonuç olarak yönetişim kavramının sayısız tanımları ve kullanımları 

mevcuttur. Genel kanı şudur ki, yönetişim sayesinde kamu kesimi ve özel kesim 

arasındaki iletişimin artmaktadır. Kamu yönetiminin yönetişim ile yeni bir boyuta 

taşındığı izlenmektedir131. 

 2. Yönetişimin Kapsamı  

 Küreselleşme olgusunun siyasal, sosyal, ekonomik anlamda birçok faktörün 

içine yer aldığını izlemekteyiz. 1980'li yıllarda devletin varlığının minimal boyutta 

olması istenirken 1990'lı yıllarda ise piyasa odaklı ve piyasa dostu devlet söylemleri 

ön plana çıkmıştır. Bu talepleri takiben yönetişimin kavramsal çerçevesi ve kapsamı 

belirlenmiştir. Son zamanlarda bazı devlet yönetimleri, yönetişim ile birlikte 

girişimci devlet modelini ortaya koymayı planmaktadır132. 

 

 Girişimci devlet, yönetsel sistemin mevcut faaliyetlerindeki değişime yeni bir 

yorum katacak olan yönetişimi çağdaş, postmodern bir kapsamda şöyle 

değerlendirmektedir; kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak kamu amacı için bir 
                                                             
128 Toksöz, s.17. 
129 TODAİE, Kamu Yönetimi Sözlüğü. 
130Hamit Palabıyık, "Yönetimden Yönetişime Geçiş ve Ötesi Üzerine Kavramsal Açıklamalar", 
Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, 2004, s.66. 
131Palabıyık, s.66. 
132Selim Çapar, Kasım Turgut, "Katılımcılık Bağlamında Düzenleyici Kurumlarda Yönetişim", Türk 
Îdare Dergisi, Aralık 2010, Sayı 469, s.2. 
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araya gelerek birbirlerini anlamalarının akabinde katılımcı bir yönetim şekli ile bunu 

değerlendirmelerini esas almaktadır133. 

 

 Sorumluluk açısından yönetişim modelinin kamu politikaları çerçevesinde 

kamu hizmeti sunumunda yöneticilere düşen sorumlulukların artabileceği ifade 

edilmektedir. Yöneticiler, katılım ile gerçekleşen sonuçlara sağlıklı bir şekilde 

ulaşabilmek açısından uzmanlıklarını daha özgür ve esnek kullanabilmektedir. 

Bunun sonucunda daha fazla sorumluluğun getirmiş olduğu hesap verme 

yükümlülüğü de artmaktadır134. 

 

 Yönetişim kapsam bakımından katılımcılık esasını da içine almaktadır. 

Bununla birlikte yönetişim, yönetim ile yönetilenleri birbirine yakınlaştırmaktadır. 

Yönetime katılımda farklı paydaşlar görüşlerini ortaya koymaktadır. Bu sayede yerel 

demokrasi sürecinde alınacak kararların içeriği zenginleşecektir135. 

 

 Yönetişim kavramının literatürde bizlere sunmuş olduğu beş temel önerme 

çerçevesinde yönetişimin kapsamı somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Tartışmaya 

açıklığı devam eden söz konusu beş görüş şunlardır136; Yönetişim salt yönetmenin 

ötesinde birtakım aktörlerin -katılımcıların ve kurumların- mevcudiyetini ifade 

etmektedir. Yönetişim, sosyal ve ekonomik ölçekli sorunların çözümünde 

katılımcıların mevcut sorumluluklarının belirsiz olduğunu ifade etmektedir.  

Yönetişim, kolektif davranış ve eylemlerin aktörler ve kurumlar arasındaki birliktelik 

ve bağlılık konusundaki gücü vurgulamaktadır. Yönetişim, kendi kendini 

yönetebilme yeteneğinin önemini ifade etmektedir. Ve son olarak yönetişim hükümet 

etme yönetme gücünde özellikle yeni tekniklerin geliştirilmesi, sorunların 

çözümünde yardımcı olmasını ifade ederken hükümetin bu sorunları çözerken yalnız 

olmadığını da ifade etmektedir. 

 

                                                             
133Aydın, s.292. 
134Asım Balcı, "Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri", 
Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite, Hizmet İş Sendikası Yayınları, 2005, s.25  
135 Toksöz, s.18. 
136Gerry Stoker, "Governance As Theory: Five Propositions", İnternational Social Science Journal, 
Volume 50, Issue:155, March 1998, s.18. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issj.1998.50.issue-155/issuetoc , (30.10.2016). 
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 Sonuç olarak, kamu politikalarının belirlenmesinde ve kamu kararlarının 

alınmasında merkezi yönetimin hakim güç olmasından ziyade yerel aktörlerin de bu 

sürece aktif katılımı ile bu hakim gücün paylaşıldığı görülmektedir. Kamu yönetimi 

sürecinde yalnız olmayan hükümetin yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası aktörlerin de 

katılımı ve iletişimi ile hükümetin iktidar olma gücünün söz konusu aktörlerle 

paylaşıldığı görülmektedir. Yönetişim geleneksel yönetimden ayrışarak sivil toplum 

örgütlerini içine alıp pasif vatandaştan ziyade aktif vatandaşı kamu politikalarında 

canlı tutmaya çalışmaktadır137. 

 C. Yönetişim Çerçevesinde Kamu Politikaları Perspektifinden Bütçe 

Uygulamaları  

 Günümüz kamu yönetimleri küreselleşme süreci ile de birlikte devletin ve 

devletin fonksiyonlarının neler olması gerektiği konusunu tekrar gündeme 

getirmiştir. Devletin temel dinamikleri olan kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin 

niteliği ve niceliğinin revize edilmesi gündeme gelmiştir. Devletin bu temel 

dinamikleri olan kamu harcamaları ve kamu gelirleri devlet bütçesini yakından 

ilgilendirmektedir. Bütçe sistemlerinin neredeyse tüm dünyada performans esasına 

dayalı olması öngörülmüş ve akabinde kamu mali yönetiminde etkili olmaya 

başlamıştır138. 

 

 Günümüz kamu yönetimlerinde kamu kurumlarının başarısı yönetişim ve 

katılım olgularının uygulanabilirliğe erişilmesiyle yakından ilgilidir. Bu durumda 

bütçeleme süreçlerinde performans esaslı bütçeleme yaklaşımında yönetişim 

olgusunun benimsenmesi önemlidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminde 

vatandaş memnuniyeti, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı yönetişim 

olgusu ile bütünleşik bir yapı içindedir. Söz konusu unsurlar katılımcı, saydam, 

vatandaş hak ve özgürlüklerine saygılı, etkin bir kamu mali yönetimini oluşturmak 

amacı ile vardır139. 

 

 Kamu politikaları, yönetişim sayesinde sadece hizmet sunumu değil aynı 

zamanda hizmet sunumunu düzenleme rolünü de üstlenmektedir.Yönetişim, 
                                                             
137 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Dokuzuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, s.5. 
138 Esra Siverekli Demircan, "Yeni Ekonomik Düzende Bütçe Sistemleri Üzerindeki Değişim ve Türk 
Kamu Maliyesinin Uyumu", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2006, s.51. 
139 Ergen, s.322. 
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yönetenler ve yönetilenler arasındaki dikey hiyerarşi çizgisi günümüze doğru 

geldikçe yatay hiyerarşik konuma doğru yönlendirilmektedir. Hizmet sunumu ise 

dikey hizmet sunumundan yatay hizmet sunumuna doğru kaymaktadır140.  

 

 Hizmetlerin yatay sunumu ile gerçekleştirilmek istenen kamusal iş ve 

işlemlerden kasıt şudur141; kamu sektöründe etkinlik, bütçenin kaynakların optimum 

dağılıma uygun şekilde hazırlanması ve kontrol edilmesi, idarenin adem-i 

merkezileşmesi ve devlet haricindeki aktörlerin aktif kılınması olarak sayılmaktadır. 

 

 Yönetişim sürecinde kamu otoritesinin görevi düzenleyicilik ve söz konusu 

aktörlerin birbirleri ile kaos ve kargaşaya girmeden iletişimde olabilmelerini 

sağlamaktır142. Yönetişim, kamu politikalarının gerçekleştirilmesi sırasında 

seçilmişlerin üstlendiği görevlerin değişimini ifade ederken politikaların sonuçlarına 

odaklanmayı esas almaktadır. Kamu kesiminin boyutunun ölçülebildiği kriterlerden  

biri olan kamu harcamalarının planlanmasında yönetişim kavramı devlet 

müdahalesinin sınırlarını yeniden tanımlamaktadır. Kamu hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesinde belirleyici olan kamu harcamalarının etkin ve verimli bir 

şekilde kullanılması amacıyla kamu, özel kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar birlikte 

işbirliğini öngörmektedir. Yönetişim algısı içinde kamu politikalarının oluşturulma 

ve uygulama evresinde merkezi yönetim söz konusu aktörlerden biri olarak 

değerlendirilmektedir143. 

 

 Yönetişimi benimsemiş kamu otoritesi, tek yönlü yaptırım ve cebir unsuruna 

dayanarak kamu politikalarını gerçekleştirmek yerine toplumu sivil toplum 

kuruluşları ile birlikte kamu kararlarını almayı hedeflemektedir. Bu anlamda kamu 

otoritesi, sorunları çözmek, kamu politikaları hakkında revizyonları gerçekleştirmek, 

                                                             
140Kavruk, s.186. 
141Kavruk, s.186. 
142H. Tarık Şengül, "Yerel Yönetim Kuramları:Yönetimden Yönetişime", Çağdaş Yerel Yönetimler 
Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 1999, s.2.  
143B. Guy Peters, John Pierre, "Governance Without Government? Rethinking Public 
Administration.", Journal of Public Administration Research & Theory, Volume 8, Issue 2, s.232'den 
aktaran Veysel Bilgiç, "Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı", Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s.42. 
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kamu hizmetlerinin ve kamu bütçesinin optimum dağılımında yönetişim adı altında 

gerekli desteği sağlamalıdır144. 

 

 Kamu hizmetlerinin gelir ve gider yönünü şekillendiren bütçe politikası 

oluşturulurken paydaşların bu politikalar için söz sahibi olabilmesi halkın hizmete 

aktif katılımını gerçekleştirmektedir. Böylece, halk, kendisine en yakın yönetim 

birimi olan yerel yönetimlerde katılım ortamını yaşayabilecektir145. 

 

 Kamu politikaları içinde şekillenen bütçe ve diğer kamu politikası 

uygulamaları içinde yer alan aktörlerin bizzat bu süreçte yer almaları vatandaş 

talebine yanıt veren bütçeleme sürecini gerçekleştirebilecektir. Böylece, yönetişim 

görevini yerine getirmiş sayılacaktır. Bunun sonucunda dünyada izlenen yönetişim 

uygulamaları ile birlikte seyreden katılımcı süreçler kamu yönetiminin dünya 

vizyonunda da yerini almasını ve diğer katılımcı bütçe uygulayıcı ülkelere örnek 

olmasını sağlayacaktır146. 

 

 Kamu yönetimi içinde kamu politikalarında yönetişim anlayışının hakim 

olmasının önemi konusunda olumlu unsurlar olabileceği gibi olumsuz unsurlar da 

bulunacaktır. Günümüzde kamu kurumlarının etkinliği ve başarısı, iyi yönetişimin ve 

katılımcılık anlayışının gerektirdiği vatandaş odaklı yönetim anlayışına sahip 

olmaları ve bu anlayışın hayata geçirilmesi ile mümkündür. Kamu hizmetlerinde 

kalitenin arttırılması ancak ülkemizdeki birtakım mali reformların bu anlayışların bir 

uzantısı olarak devam ettirilmesi ile mümkün olacaktır. Hem ülkemizde hem de 

birçok gelişmiş ülkede performans odaklı bütçeleme yaklaşımına geçiş bir anlamda 

iyi yönetişim yaklaşımının yerleştirilmesinin hem ön şartı hem de sonucu olarak 

algılanabilir. Performans esaslı bütçeleme sistemi, vatandaş memnuniyetini esas alan, 

kamusal kaynakların etkin kullanımının ve kamu hizmetlerini kullananlar açısından 

tatmin düzeyinin yükseltildiği bir sistemdir147.  

 

                                                             
144Salih Batal, "Yeni Kamu Yönetiminde Yönetişim Kavramı ve Türkiye'de Yerel Yönetimler 
Alanındaki Uygulama Örnekleri", Mevzuat Dergisi, Sayı 145, Ocak 2010, 
https://www.mevzuatdergisi.com/2010/01a/02.htm (26.11.2016). 
145 Aydın, ss.297-298. 
146 Aydın, s.298.  
147 Ergen, s. 322. 
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 Yönetişimin bir uzantısı ya da alt başlığı olarak değerlendirilen iyi yönetişim, 

devlet bütçelerinde bütçe yapım sürecinde halkın katılımını belirlenmiş olan 

unsurları ile nasıl sağlıyor incelemekte fayda olacaktır. 

  

 D. İYİ YÖNETİŞİM KAVRAMI 

 Bilişim yönetim şekillerinin küreselleşmenin etkisi altına girmesiyle gündeme 

gelen "yönetişim", "iyi yönetişim" kavramları kamu otoritesinin toplumsal ve 

yönetsel anlamdaki rolünü yeniden belirlemektedir148. Özellikle 1980'li yılların 

sonunda yaşanan gelişmeler ile birlikte ulus devlet yapılarının yönetim biçimlerini 

yitirdiği bununla birlikte ulusal politikaların yerini yer yer küresel politikaların aldığı 

görülmektedir149. 1990'lı yıllar sonrasında adına sıkça rastlanacak olan yönetişim ve 

iyi yönetişim kavramları, kamu otoritesinin ekonomik ve toplumsal yapısına 

yansırken aynı zamanda devlet bütçelerinin yönetişim kavramı ile şekillenmesinde 

önemli bir yere sahiptir150. 

 1. İyi Yönetişimin Tanımı  

 İyi yönetişim, kamu idarelerinin kamusal faaliyetlerini gerçekleştirirken kamu 

kaynaklarını nasıl yönettiği ile ilgilenmektedir. Kamu kaynaklarının kötüye 

kullanılmaması, yolsuzluk ve haksızlıkların yaşanmaması için değerlendirilen iyi 

yönetişim, hukukun üstünlüğünü dikkate alarak kamu faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesini esas almaktadır151. 

 

 İyi yönetişim, genel anlamda ülkenin istikrarlı makro ekonomik seviyesini 

korumayı öngörürken, yoksullukta azalış, yerinden yönetimlere söz sahipliği tanıma, 

verimli bir gelir tahsilatı, vatandaşın yönetime katılımı, kalkınma kararlarında 

katılımlar ve güçlü bir yasayı ifade etmektedir. İyi yönetişim, yoksulluğun 

azaltılması için kamu sektörünün politika sağlayıcılarından diğer tüm alanlarına 

kadar uzanmaktadır. Ülkenin kalkınması için politika üreten bir süreci ifade ederken 

                                                             
148 Güzelsarı, s.30. 
149 Güzelsarı, s.22. 
150 Güzelsarı, s.21. 
151Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, "Yönetişim", http://www.maliye.gov.tr/Sayfalar/iyi-
Yonetisim.aspx, (27.11.2016). 
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yoksulluğun azaltılması için ülke vatandaşlarına hizmet etmeyi de 

amaçlamaktadır152. 

 Yönetişim, Coşkun Can Aktan' a göre 153; "Devlet yönetiminde temsil, katılım 

ve denetimin, etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, 

yönetimde açıklık ve hesap verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve 

sınırlamaların, rekabet ve piyasa ekonomisiyle uyumlu alternatif hizmet sunum 

yöntemlerinin ve nihayet dünyada gerçekleşen dijital devrime (yeni temel 

teknolojilerdeki gelişimlere) uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni 

ifade etmektedir." 

 

 Birleşmiş Milletler kalkınma programına göre iyi yönetişim154; "Bir ülkedeki 

ekonomik, siyasal ve idari otoritenin her düzeydeki işlemleri yürütmesi anlamına 

gelmektedir. İyi yönetişim vatandaşların ve toplumsal grupların kendi çıkarlarını 

korumak ve yasal haklarını kullanmak için gerekli mekanizmalara ve kurumlara 

sahip olmalarını gerektirir." 

 

 Dünya Bankası yönetişimi iyi yönetişim ile birlikte de değerlendirmektedir ve 

şöyle tanımlamaktadır155; "İyi yönetişim, açık ve öngörülebilir bir karar alma 

sürecinin; profesyonel bir bürokratik yönetimin; eylem ve işlemlerinden sorumlu 

hükümetin; ve kamusal sürece aktif bir şekilde katılımda bulunan sivil toplum ve 

hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir düzeni ifade eder."  

 

 İyi yönetişimi yönetsel anlamda tanımlayan Dünya Bankası 1992 tarihli 

Governance and Development yayınında iyi yönetişimin unsurlarını hesap 

verilebilirlik, yasal bir çerçeve oluşturma, bilgilendirme, açıklık, saydamlık olarak 

belirlemiştir156.  

 

                                                             
152Gaurav Mishra, " Telecentres as a Medium for Good Governance in Rural India", IGI Global 
Dıssemmınator of Knowledge, http://www.igi-global.com/search/?p=GOOD%20GOVERNANCE, 
s.912.( Erişim Tarihi: 05.01.2017) 
153Coşkun Can Aktan, "İyi Yönetişim Kavramı", 
http://www.canaktan.org/politika/yonetisim/tanim.htm , (15.01.2017) 
154 Kavruk, s.186-187. 
155 Kavruk, s.187. 
156 Güler, s.9. 



42 
 

 OECD, iyi yönetişim kavramını yönetişim ile yorumlayarak, şöyle 

tanımlamaktadır157;"Yönetişim, bireyler, kurumlar kamu-özel sektör unsurlarının 

ortak işleri ile birlikte yönetme biçimlerinin toplamıdır. Çalışan ya da farklı 

çıkarların uyum ve iş birliği sağlanarak harekete geçirilmesiyle işleyen süreçtir..." 

Bu tanımın ardından iyi yönetişim için ilkeler önermektedir. İyi yönetişim ilkelerinin 

neler olduğunu ve bütçe uygulamalarındaki önemini alt başlıklarda 

değerlendirilmektedir. 

  

 2. İyi Yönetişimin İlkeleri Ve İyi Yönetişimin Bütçe Uygulamalarındaki 

Önemi  

 OECD, iyi yönetişim kavramını geliştirerek altı temel ilkeyi benimsemiştir. 

Bu ilkeler158; hesap verilebilirlik, saydamlık, etkililik ve verimlilik, duyarlılık, uzak 

görüşlülük ve son olarak da hukuksallıktır. 

 

 Yönetişim kavramı, Türkiye'de  İstanbul'da düzenlenen "Avrupa Birliğine, İyi 

Yönetişime Doğru" adlı bir konferans ile ilk kez bir yankı uyandırmıştır. Konferans 

TÜSİAD, OECD, Dünya Bankası, Avrupa Birliği tarafından ortak bakış açısı ile 

düzenlenmiştir. Tam da bu noktada gerek uluslararası gerek ulusal çevrede iyi 

yönetişim tanımlarında yer alan unsurların neredeyse tümü bir araya toplanmıştır159. 

 

 Aşağıda yer alan şekil 1 iyi yönetişimin ilkelerini özetlemektedir. Bu anlamda 

iyi yönetişimin unsurları on küçük başlıkla ifade edilerek devlet bütçesi ile 

bağdaştırılarak aktarılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
157 Güler, s.11. 
158 Güler, ss.105-106.  
159 Güler, s.17  
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Şekil 1: İyi Yönetişimin İlkeleri 

 

 
KAYNAK: Fikret Toksöz, İyi Yönetişim El Kitabı, Tesev Yayınları, Baskı 1, İstanbul, 
2008, s.20. 
 Şekil 1'de görüldüğü üzere bilimsel çalışmalar kapsamında yönetişimin 

belirlenen temel unsurlarına ek ve destekleyici olarak iyi yönetişim için birtakım 

unsurlar da karşımıza çıkmaktadır. İyi yönetişimin unsurları olarak; etkinlik, hukuka 

bağlılık, tutarlılık, sorumluluk, hesap verilebilirlik, adillik, şeffaflık, ölçülülük, 

yerindenlik, katılımcılıktır. Bu unsurlar tanımlandıktan sonra unsurların devlet bütçe 

açısından önemi ifade edilecektir. 

 a. Etkinlik 

 Sosyal refah, birçok toplumun genel amacıdır. Toplumlar, vatandaşlarının 

iyiliğini, mutluluğunu ve sosyal refahını sağlamayı amaçlamaktadır. Ekonomilerin 

temel sorunsalı olan ihtiyaçların fazla, kaynakların kıt olması dolayısıyla söz konusu 

kıt kaynaklar ile gerek bireysel gerek toplumsal ihtiyaçların maksimum seviyede 

karşılanma isteği sosyal refah anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Kaynakların etkin 

kullanımı ile sağlanacak olan etkinlik toplumsal faydayı artıracaktır. Akabinde 

İyi 
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Sorumluluk
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Verebilirlik
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Şeffaflık

Ölçülülük
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kaynakların etkin kullanımı için nasıl bir yol izleneceği etkinlik olgusu ile 

açıklanmaktadır160. 

 

 Etkinlik, geçmişten günümüze oldukça farklı anlamlarda kullanılarak 

günümüz bilim dallarında temel tanımıyla yerini almıştır. Yaygın kullanılan 

söylemde "en az girdi ile en yüksek çıktı" ifadesi teknik etkinlik olarak literatüre 

yerleşmiş ve üretimde kullanılmaktadır161. Etkinlik, eş anlamlısı olan etkililik ile 

birlikte de kullanılmaktadır. Etkinlik, çıktılarla ilgilenmektedir. Çıktı ile anlatılmak 

istenen husus ise üretilen mal yahut hizmettir. Girdi ise sermaye, hammadde, vergi, 

emek ve sayılabilen diğer harcamalardır162. 

 

 Kamu kesiminde etkinliğin nasıl sağlanacağı tartışma konusu olmaya devam 

etmektedir. Kamu yönetiminin kamu hizmetlerini etkili sunmak istemesi özel 

kesimin de mal ve hizmet sunumunu etkilemektedir. Bu noktada ekonomiler bu 

dengeyi sağlamaya çalışarak gerek özel gerek kamu yönetiminde sosyal refahı 

gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar163. 

 

 Son yıllarda küreselleşmenin de etkisi ile değişen kamu yönetimi anlayışı ile 

kamu harcamalarına yön veren olgunun vatandaşın ihtiyaçlarına ve taleplerine göre 

şekilleniyor olması karşımıza çıkmaktadır. Katılımcı yönetim sayesinde kamu 

bütçeleri daha etkin uygulamalara açık olmaktadır. Böylece katılımcı yönetim, 

beraberinde yönetime katılma olgusunu teşvik ederken kamu bütçelerinin de 

kaynakların etkin kullanımını desteklemektedir164. 

 

 Sonuç olarak gerçekleştirilen her kamu hizmeti için vatandaşlardan ve 

kurumlardan tahsil edilen vergiler ve diğer kaynakların kullanımı konusunda 

yöneticilerin etkinlik ölçümü ile sorgulanmaları gerekmektedir. Vatandaşın ihtiyaç 

duyduğu ve ölçümünün zor yapılabildiği söz konusu kamusal hizmetlerin faydası 

uzun vadede topluma geri dönmektedir165. Örneğin, adalet ya da hapishane 

                                                             
160A. Kemal Çelebi, Liberal Ekonomik Düşüncede Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu, Emek 
Matbaası, Baskı 2, Manisa, s.29.  
161 Süreyya Sakınç, Yerel Yönetimler Maliyesi, Orion Kitabevi, Baskı 3, Ankara, 2012, s.104. 
162 Aydın, s.319. 
163 Aydın, s.321. 
164 Aydın, s.333. 
165 Çevik, s.161. 
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hizmetleri ile topluma zararı dokunan vatandaşların topluma iyi bir birey olarak 

kazandırılması düşünülür. Bu uzun vadede ortaya çıkacak faydadır. Bireylerin 

eğitiminin, sağlığının artırılması ya da şehir sularının temizliğinin gerçekleştirilmesi 

de toplumsal faydaya örnek verilebilir166. 

 

 Kamu kurumunun performansının ölçülmesi bakımından yıllık onaylanan 

kamu bütçesi içerisinde kamu harcamaları için ilgili kamu kurumu birimine belli bir 

miktar para tahsis edilmesi, tahsis edilen bu paranın ne ölçüde ekonomik ve etkin 

kullanıldığı önemlidir. Bu anlamda, kamu kurumunun bütçelerinde etkinlik 

ölçümünün performans verileri ile ölçülmesi gerektiğinin üzerinde durulmaktadır167. 

  

 b. Hukuka Bağlılık 

 Toplumların huzurunu sağlayan kanunlar ve bu kapsamda hukuka bağlılık 

ilkesi bir toplumda gerçek anlamda ne ölçüde gerçekleşebiliyorsa o toplum o ölçüde 

refahtır denilebilir. Hukuka bağlılık, kurumlarda suç ve şiddet olasılığının azalmasını 

sağlayan kurumların kurallara uyma ölçüsünü güçlendiren yönetişim unsurlarından 

biridir168. 

 

 Kanunlar, çağdaş, etkin ve verimli iş gören mahkemelerce tutarlı ve bağımsız 

bir yargı sayesinde hukukun üstünlüğü ilkesini yerine getirebilmektedir. Yönetişim 

kapsamında yasalar, kapsam ve uygulanabilirliği açısından genel olmalıdır. Yasal 

bakımdan kesin, açık, anlaşılır, vatandaş tarafından da erişilebilir bir sistemin olması 

yönetişim uygulamalarının hukuka uygunluğu bakımından anlamlı olacaktır169. 

 

 İyi yönetişim kapsamında hukukun üstünlüğü ön planda olmalıdır, bu 

anlamda kanunlar hem kapsam hem de uygulamada genele hitap etmelidir. Kanunlar, 

yasal bir otorite tarafından yapılmalı, şeffaf uygulamalar ile kendine özgü muhakeme 

sistemine uygun olmalıdır. Bununla birlikte kanuna uygun olarak örgütlenmiş bir 

                                                             
166 Çevik, s.163. 
167 Çevik, s.162. 
168Ebru Canıkalp, İlter Ünlükaplan, "Yönetişim Kalitesi ve Yönetişimin Ölçülebilirliği", Çukurova 
Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Haziran, 2015, s.87. 
169Kavruk, s.192.  
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başvuru mercii oluşturulmalıdır. Sonuç olarak siyasi iradeden bağımsız yargı 

birimleri tarafından kanunlar takip edilmelidir170. 

 

 Devlet bütçesi de bir kanundur. Genel kabul görülmüşlük içinde yer alan 

bütçenin kanun olması onun tıpkı diğer kanunlar gibi normlar hiyerarşisine uygun 

olarak hazırlanmasını öngörmektedir. Bilindiği üzere normlar hiyerarşisinin en 

üstünde anayasalar daha sonra kanunlar ardından usulüne uygun olarak yürürlüğe 

giren uluslararası antlaşmalar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, 

yönetmelikler yer almaktadır. Bu bakımdan kanunlar, anayasalara uygun şekilde 

yürütme organı olan hükümet tarafından tasarı şeklinde hazırlanmaktadır. Bunu 

takiben tasarı şeklindeki bütçe, yasama organı olan meclise sunularak görüşülüp 

onaylanmaktadır. Diğer kanunlardan farklı olarak bütçe kanunlarının uygulamada 

kalma sürelerinin tam olarak belli olmaması, genel ve soyut hükümler içermesi 

durumları söz konusudur171. 

 

 Bütçe, söz konusu ülkelerde mevcut hukuk sistemi içinde hazırlanıp 

uygulamaya koyularak sonrasında da uygulama sonuçlarının değerlendirilip 

denetlenmesi süreçlerini içermektedir. Kanunlaşan bütçe belgesi ile kamu kurumları 

harcama yapabilme, gelir toplayabilme yetkisine sahip olmaktadır. Bir takvim yılı 

içinde yürürlükte kalan bütçe kanunu hukukun üstünlüğü gereği bahsi geçen 

hususlara dikkat edilerek hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Aksi halde bütçe 

sürecinden sorumlu olan yöneticiler gerekli yaptırımlara maruz kalabilmektedirler172. 

 c. Tutarlılık 

 Tutarlılık, kamu kurumlarında oluşturulan kamu politikaları ve bunun 

akabinde gerçekleşen eylemlerin birbirleri ile tutarlı olmasını ifade etmektedir. Bazı 

akademik çalışmalarda "ölçülülük" kavramı ile de değerlendirilmektedir173. 

 

 

                                                             
170Hakan Karabacak, "Hukukun Üstünlüğü ve İyi Yönetişim", 
http://www.abmaliye.gov.tr/Sayfalar/Kitaplar.aspx (29.12.2016)  
171 Kamil Tüğen, Devlet Bütçesi, Bassaray Matbaası, Baskı 6, İzmir, 2007, ss.21-22. 
172 Tüğen, Baskı 6,  ss.21-22. 
173 T.C. Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı 2007-2013 Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
"Kamuda İyi Yönetişim", Ankara, 2007, s.3. 
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 Kamu politikalarının somut bir hâl aldığı bütçe politikaları çerçevesinde 

gerçekleşen devlet bütçesi, kamu harcamaları ve kamu gelirleri bakımından tutarlı 

olmalıdır. Nitekim kamu hizmetlerinin finansmanı için vatandaşlardan toplanan vergi 

ve benzeri kamu gelirlerinin, kamu harcamalarına yönlendirilmesi konusunda 

tutarlılığa sahip olması iyi yönetişimin en önemli unsurlarından biridir174. 

 

 Bir diğer bakış açısıyla kamu politikaları içerisinde yer alan bütçe politikaları 

hem zaman ile uyumlu hem de kamu harcamaları için gerekecek mali tutarın 

öngörülebilir olması ile uyumlu olması gerekmektedir. Aksi halde tutarsız bir şekilde 

oluşturulacak bütçe politikası ülke refahı açısından beklenmedik sorunlar ortaya 

çıkarabilecektir175. 

 

 Sonuç olarak bütçe politikaları kapsamında her kurumun amaç ve 

hedeflerinin belirlenip birbiriyle tutarlı olması önemli bir ayrıntıdır. Bilindiği üzere 

kamu kurumlarının amaç ve hedeflerinin belirlenmesi karmaşık ve zorlu bir süreçtir. 

Bu anlamda bütçeye haiz tüm kamu kurumlarının stratejik plânlama gereği içinde 

olması birer zorunluluk halini almaktadır176. 

 d. Sorumluluk 

 Sorumluluk çerçevesinde ülke yönetiminde söz sahibi olan hükümet, 

toplumsal değişimlere cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. Yöneticiler hem ülkenin 

siyasi karakterine hem de halka karşı sorumluluk duygusu içinde olmalıdırlar. Kamu 

yöneticileri, kamu politikalarını gerçekleştirirken ihtiyaç duyulan gerekli kapasiteye 

sahip olmalıdır177. 

 

 Kamu yönetimlerinde bütçe sisteminin etkin ve verimli işleyebilmesi için 

sorumluluk mekanizmasının da yerleşmesi açısından stratejiler oluşturulması 

istenmektedir178. 

  

 

                                                             
174 Hasan Hüseyin Çevik, Süleyman Demirci, Kamu Politikası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, 
s.14-15. 
175 TESEV, s.18. 
176 Çevik, Demirci, ss. 25-26.  
177TESEV, s.18. 
178 Özer, s.68. 
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 (1). Stratejik Vizyona Sahip Olma 

 Vizyon, kişi ya da kurumların gelecekte ne olmak istediğine verilecek 

cevaptır. Geleceğe dönük kararlar ve yol gösterici bir plan unsurudur. O halde kişi ya 

da kurumların geleceğe dönük gerek kamu performanslarını gerekse stratejik 

vizyonlarını içinde barındırmaktadır179. 

 Kamu yönetiminde yer alan bütçe politikaları gelişmeye yönelik, hedefleri 

belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşılabilir ölçüde bir vizyona sahip olmalıdır. Yönetim 

yanında yönetişimin başarılı olabilmesi için tüm ilkelerin birlikte uygulanabilir 

olması gerekmektedir180. 

 e. Hesap Verilebilirlik 

 Hesap verilebilirlik, genel açıdan değerlendirilmek istenirse bir kişinin 

yaptıklarından ötürü belli bir güce, otoriteye bir açıklamada bulunması gereğini ifade 

etmektedir181. 

 

 Kamu yönetimi bakış açısıyla hesap verme sorumluluğu ise halka yönelik 

hesap verme sorumluluğu bakımından incelenmektedir. Halka karşı hesap verme 

sorumluluğu oldukça zor ve tartışmaya açık bir husustur. Söz konusu hesap 

verilebilirliğin etkin işleyebilmesi için göreve gelen yöneticilerin göreve geldikten 

sonra da denetiminin sıkı bir şekilde yapılması gerekmektedir182. 

 

 Hesap verilebilirlik ve şeffaflık çoğu zaman karıştırılan unsurlar olsa da hesap 

verilebilirlik ile şeffaflık birbirini tamamlamaktadır. Yerinden yönetimler içinde 

önem arz eden vatandaş, yönetimin hangi konularda hesap verilmesi gerektiğini 

bilemeyebilir. Bu bakımdan yönetimin ve kamu politikalarının her aşama ve 

biriminde şeffaflığı sağlayarak hesap verilebilirlik unsurunu güçlendirmelidir183. 

 

 

                                                             
179 Mustafa Kılıç, "Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki 
İlişki", Sosyoekonomi Dergisi, Sayı 13, Cilt 13, Temmuz-Aralık 2010, s.89. 
180 Mehmet Çukurçayır, Tuğba Eroğlu Akif, "Kent Yönetiminde Demokratik Bir Açılım Olarak Kent 
Konseyleri", Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları (içinde), Beta Yayın, İstanbul, 2009,  s.13. 
181Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici,  İstiklal Y. Vural, Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara,2006, içinde Coşkun Can Aktan, Serpil Ağcakaya, Dilek Dileyici, "Kamu 
Maliyesinde Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlık", s.169. 
182 Aydın, s.309. 
183 Aydın, 310. 
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 Hükümet yapılarının ve yetkilerinin yerel örgütlere hesap verilebilirliği ulusal 

düzeyde hesap verilebilirliği güçlendirmektedir. Burada sözü geçen yerel örgütlerle 

ifade edilmek istenen husus sivil toplumların bizzat kendisi ve yerel gönüllü 

komitelerdir184. 

 

 Hesap verilebilirlik sayesinde kamuya açık karar süreçleri ile birlikte yerel 

düzeydeki istişarelerin usulüne uygun şekilde hazırlanması kamu kurumlarının 

politikalarından etkilenen vatandaşların endişelerini en aza indirebilmektedir. Bu 

durumda vatandaşların alternatif kamu politikalarını tartışabilmeleri, fikir alışverişi 

için müzakerelerde bulunmaları sağlanmaktadır185. 

 

 Hesap verme sorumluluğu, siyasal, idari, hukuki, mali hesap verilebilirlik 

olarak değerlendirilmektedir. Siyasal hesap verme sorumluluğu ile vatandaş oy 

vererek seçmiş olduğu temsilcilerini denetlemektedir186. İdari hesap verme 

sorumluluğu, idareye haiz kadrodaki kamu görevlilerinin ve bürokraside yer alan 

kamu görevlilerinin üst yönetimdeki görevlilere hesap vermesidir187. Hukuki hesap 

verme sorumluluğu ise hukuksal açıdan devletin tüm birimlerinin vermiş oldukları 

karar ve eylemlerinden ötürü yargı yoluna gidilebilmesini ifade etmektedir188.  

 

 Mali hesap verme sorumluluğu (fiscal accountability), idari kurumların mali 

anlamdaki yetkilerini nasıl kullandığına yoğunlaşmaktadır. Mali anlamda hesap 

verme sorumluluğu çoğunlukla bütçe ile gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte tek 

başına bütçe etkin bir mali denetime yetmeyebilir189.  

 

 Söz konusu hesap verilebilirlik çerçevesinde devlet bütçesini ilgilendiren 

faaliyet planları, bütçeler, yıllık raporlar ve finansal tabloları görmekteyiz. Bu 

planlar, bütçeler, finansal tablolar ve yıllık raporlar mali hesap verilebilirlik adı ile 

kamuoyuna açık olmalıdır190. 

  
                                                             
184World Bank, s.41.  
185 World Bank, s.42. 
186 Aktan ve diğerleri, Baskı 2006, s.170 
187 Aktan ve diğerleri, Baskı 2006, s.171. 
188Nihal Samsun, "Hesap Verilebilirlik ve İyi Yönetişim", s.25, 
http://www.abmaliye.gov.tr/Sayfalar/Kitaplar.aspx, (06.12.2016) 
189 Aktan ve diğerleri, s.172. 
190 Aktan ve diğerleri, s.174. 
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 (1). Cevap Verebilirlik 

 İyi yönetişimin ilkelerinden cevap verilebilirlik vatandaşlar ve kamu 

yöneticileri açısından değerlendirmeye alınmaktadır. Vatandaşlar, cevap verilebilirlik 

ilkesi sayesinde kamu yönetiminde yer alan kişilerce dinlenebilecek ve soruları 

cevaplandırılacaktır. O halde kamu yöneticileri vatandaş tarafından yöneltilen 

sorulara açık olup cevap vermeye hazır olmalıdır. Böylece iyi yönetişim birbirini 

tamamlayan unsurlar ile birlikte halkın taleplerine ve katılımına yönelik kamu 

politikası oluşturma sürecini yaşatabilecektir191. 

 f. Adillik 

 Adillik bir diğer adıyla eşitlik, kamu kesiminin aldığı kararların toplumun her 

kesimine aynı şekilde uygulanmasını ifade etmektedir192. Açıklık ilkesi gereği 

vatandaşlara etnik kimlikleri, cinsiyetleri, dinleri bakımından ayrım 

yapılmamaktadır. Bu şekilde kendini güvende hisseden vatandaşlar ihtiyaç 

duydukları kamu hizmetlerini alırken yurttaşlık ruhunu yaşayabileceklerdir. 

Yurttaşlık bilincini hisseden vatandaş kamu kararlarında gerek bireysel gerekse bağlı 

olduğu sivil toplum kuruluşu ile birlikte kamu yönetiminde söz sahibi 

olabilecektir193. 

 

 Kamu hizmetlerinde etkinleştirilmeye çalışılan yönetişim olgusunda 

vatandaşlara tanınan -kendilerini etkileyecek kararlarda eşit düzeydeki- katılım hakkı 

sayesinde onlar kamusal taleplerini dile getirebileceklerdir. Böylece kaynakların 

etkin ve verimli kullanılmasına hizmet edecek bütçelerin yönetişimdeki eşitlik olgusu 

sayesinde çok daha aktive edilmiş bir durum yaşanabilecektir194. 

 

 

 

                                                             
191M. Akif Çukurçayır, M. Akif Özer ve Kasım Turgut, "Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadelede 
Yönetişim İlke ve Uygulamaları", Sayıştay Dergisi, Sayı 86, Temmuz- Eylül 2016, s.12. 
192 TESEV, s.18. 
193 Habitat II, Preparatory Committe Report, United Nations, Newyork, 1995, s.5'ten aktaran Korel 
Göymen, Türk Yerel Yönetiminde Katılımcılığın Evrimi: Merkeziyetçi Bir Devlette Yönetişim 
Dinamikleri, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 4, Aralık, 1999, s.78. 
194Mehmet Devrim Aşkın, "Eşitlik ve İyi Yönetişim", s.109. 
http://www.abmaliye.gov.tr/Sayfalar/Kitaplar.aspx ( 08.01.2017). 
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 Küreselleşen yönetim anlayışı ile birlikte yönetişimin yoksul vatandaşlara 

imkân veren çevrenin daha yaşanabilir olmasını sağlayan büyüme ve kalkınmayı 

destekleyen rolü ile sosyal toplumsal sorunlara da yardımcı olacaktır195. 

 g. Şeffaflık  

 Şeffaflık, devletlerin mali (fiskal) ya da mali olmayan (ekstra fiskal) 

konularda aldıkları kararlarda özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşların mali 

durumlarına, faaliyetlerine ilişkin zamanında, açık, net, anlaşılır ve güvenilir bilgiye 

vatandaşlar tarafından erişilebilmesini ifade etmektedir196. 

 

 Şeffaflığa idari ve siyasi açıdan baktığımızda kamu yönetiminde 

gerçekleştirilen politikaların uygunluk denetimi karşımıza çıkmaktadır. Uygunluk 

denetimi ile kamu harcamaları meşruiyet kazanmış olacaktır. Elbette vatandaşların 

şeffaflık hususunu arzu etmeleri gerekmektedir. O halde bilgi erişiminin sağlanması, 

bilgiye karşı ilgililik, anlaşılır, nitelikli, güvenilir ve zamanında bilgi akışının 

sağlanması gereklidir197. Hükümetin mevcut opsiyonlarının bilinmesi, kamu 

politikaları açısından vatandaşların mevcut bilgi ve seçenekleri öğrenmelerini 

sağlamaktadır198. 

 

 Bu anlamda vatandaşlar, ulusal bütçelerde, hükümetlerin kamu politikalarını 

gerçekleştirmeleri adına yol gösterici olabileceklerdir. Şeffaflık sayesinde kamu 

kaynaklarının nereden geldiği kamu harcamalarının ise nereye yönlendirileceği 

konusunu aydınlığa çıkarmaktadır. Bütçenin hazırlanması, uygulanması bakımından 

kamuoyunun bilgilendirilmesi devletin şeffaflığı sağlaması açısından da kavram 

oldukça önemlidir199. 

 

 

 

 

                                                             
195M. Akif Çukurçayır, Esra B. Sipahi, "Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite", 
Sayıştay Dergisi, 2003, Sayı 50-51, s.55. 
196 Pelin Kuzey, "Şeffaflık ve İyi Yönetişim", T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı İyi Yönetişimin Temel Unsurları, Nisan, 2003, s.1, 
http://www.abmaliye.gov.tr/Sayfalar/Kitaplar.aspx, (27.11.2016) 
197 Kuzey, ss.1-2. 
198 World Bank., s.41. 
199 Kuzey, s.4. 
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 (1). Açıklık 

 Açıklık kavramı akademik çalışmalar kapsamında iyi yönetişim ilkeleri içine 

dahil edilmektedir. Bazı akademik çalışmalarda ise şeffaflık kavramı ile eş değer 

kullanılsa da özü itibari ile birbirinden farklı anlamlar ifade etmektedir. Şeffaflık, 

kamu kararları alınırken gerçekleşmekteyken200 yani kamu yönetimine haiz 

faaliyetlerin kamu bütçe yapım sürecindeki işlemlerin vatandaş tarafından izlenebilir 

durumda olması iken201 açıklık ise vatandaşların daha çok kamu belgelerine erişimi 

ile ilgilidir. Bunun yanında söz konusu kamu yönetimi ile ilgili belgelerin açık, 

anlaşılır olmasını da ifade etmektedir202. 

 

 Devlet bütçesi içinde yer alan kamu gelir ve giderlerine ait belgelerin 

herkesin anlayabileceği bir şekilde kamuoyuna sunulması da açıklık ilkesinin bir 

gereğidir. Bütçe yapımında gerek kamu yöneticileri gerekse vatandaşlar bütçenin 

sınıflandırılmış ve düzenlenmiş haline bakarak fikir sahibi olabilmektedirler. 

Günümüzde bütçe doküman ve eklerinin çok fazla olması bu ilkenin pratikte 

uygulanabilirliğini daraltmaktadır203. 

 ğ.Yerindenlik 

 Bütçe ile kaleme alınan kamu hizmetlerinin sunulacağı ölçeğin vatandaşlara 

hitap etmesi gerektiğini ifade eden iyi yönetişim kavramıdır. Vatandaşlar, kamu 

hizmetlerinin kaynağını öğrenebilmelidir. Bu yolla devlet, bütçenin yapım sürecine 

etkin katılımı sağlayabilmelidir204. 

 h. Katılımcılık 

 Katılımcılık, iyi yönetişime özgü ve son zamanlarda vurgulanan iyi yönetişim 

kavramıdır. Katılımcı bir yönetim, iyi yönetişimin yerel düzeye yansıması olarak 

değerlendirilmektedir. Katılım sonucunda bilgi akışı gerçekleştirilerek halkın desteği 

ile kamu yönetimi güçlendirilir. Hükümetler halkın katılımını sağlayarak verimlilik 

                                                             
200H. Kutay Kesim ve Ali Petek, "Avrupa Komisyonu'nca Belirlenen İyi Yönetişimin İlkeleri 
Çerçevesinde Türk Kamu Yönetimi Reformunun Bir Eleştirisi", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 
4, Aralık, 2005, s.43.  
201 Aydın, s.312. 
202 Kesim ve Petek, s.43. 
203 Tüğen, Baskı 6,  s.42. 
204 Batal,  http://www.mevzuatdergisi.com/2010/01.htm (13.01.2017). 
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ve etkililiği geliştirmek adına ulusal çerçevede kurallar ve önlemler alarak buna 

uyum sağlamaya çalışmaktadırlar205. 

 

 *Postmodern kamu yönetimi anlayışında belirgin öğelerden biri de vatandaşın 

kamu politikalarına katılımının desteklenmesidir. Vatandaşların kamu hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesinde söz sahibi olması uzun vadeli plan programlar ve politikalar 

için geçerlidir. Kısa ve günlük kamu uygulamaları için vatandaşların katılımı daha 

zor olacaktır. Yönetime katılma kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik açısından 

oldukça önemlidir. Yönetime katılım iki anlamda değerlendirilmektedir.  Söz konusu 

katılımın ilk hali kamu kurumunda çalışanların yönetime katılmasıdır. Katılımın 

ikinci hali ise yurttaşların yönetime katılmasıdır206. 

  

 Kamu kurumlarının yeniden yapılandırılmasında ortak ve genel hedef -

istisnalar olsa da- devlet ve vatandaş arasındaki iletişimi artırarak uygulanacak 

politikaların meşruiyetini sağlamaktır. Bu anlamda vatandaş katılımı, gerek bireysel 

ve sivil toplum ile gerekse özel sektör katılımcılığı ile gerçekleştirmek 

istenmektedir207. 

 

  Kamu kurumlarında çalışanların yönetime katılması için yöneticilerin bu 

bakış açısını benimsemeleri gerekmektedir. Katılımın diğer ve en önemli hali ise 

vatandaşların yönetime katılması neticesinde kamu politikalarının yozlaşmadan 

gerçekleştirilmesidir208. Vatandaşların yönetime katılması kamu hizmeti alan halkın, 

kamu yönetiminde bütçe sürecinde karar verme mekanizmasının bir parçası olmasını 

gerektirmektedir209. 

 

                                                             
205 World Bank, s.41. 
206 Aydın, s.300. 
*Postmodern;Modernizim sonrası ya da modernizim ötesi olarak da kullanılmaktadır.Modern 
düşünceye ait temel kavramları yansıtmaktadır.Kavram, çağdaşlığı ifade ederken literatürde 
postmodernizm, postmodernite, postmodern kavramlarına da rastlanmaktadır. Birbirlerinden farklı 
anlamları olan bu ifade öncelikle mimarlık, felsefe, edebiyat, güzel sanatlar alanında kullanılmaya 
başlanılmıştır. Daha sonra söz konusu terim zamanla tarihsel ve düşünsel boyutta farklı bilim 
disiplinlerinde de yerini almıştır. Postmodern kamu yönetimi buna örnek olarak verilebilmektedir. 
207Gamze Kösekahya, "Katılımcılık ve İyi Yönetişim", 
http://debis.deu.edu.tr/userweb/hilmi.coban/%C3%B6devler/iyi%20y%C3%B6netim/kat%C4%B1l%
C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k.pdf  (15.01.2017) s.36.  
208 Aydın, s.300-301 
209 Aydın, s.303. 
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 Gelişmekte olan ülkelerde katılım, bütçe programları ile etkinleştirilmeye 

çalışılmaktadır. Özellikle yerel düzeyde vatandaşın bütçe politikalarına katılım 

sağlaması amacıyla vatandaşları bağlayıcı reformlar gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır210. 

 

 Bir diğer husus ise bütçe politikalarındaki katılım olgusu ile vatandaşa 

tanınan haklara değinmek gerekirse bunlar; katkıda bulunma, gözlemci ve müdahil 

olma hakkı, onlara yönetilen değil paydaş olma hissini yaşatma ön plana 

çıkmaktadır. Fakat buradaki engelden bahsedecek olursak kamu yönetiminde kamu 

politikaları perspektifinden bütçe politikalarında söz sahibi olmak isteyen bireylerin 

eğitim ve gelir seviyesi yüksek kişi veya gruplar olduğu izlenmektedir. Hal böyle 

olunca katılıma dâhil olma bakımından yoksul kişi ve gruplar açısından adaletsiz 

durum yaşanmaması için ülkeler iyi yönetişim ile katılımcı unsurlar konusundaki 

bağlantıları giderek güçlendirecek reformlar yapmalıdır. Toplum refahı açısından 

sağlam bir dayanak olan devlet bütçesinin katılım ayağında güçlendirici çalışmalara 

yön verilmelidir 211. 

  

     

 

 

 

 

 

 

                                                             
210 Kösekahya, s.41. 
211 Kösekahya, s.37. 
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     3. BÖLÜM 

KATILIMCI BÜTÇE VE KATILIMCI BÜTÇE SÜRECİ 

  Katılımcı bütçe ve katılımcı bütçe süreci bölümünde devlet bütçesinin teorik 

çerçevesi ifade edilecektir. Devlet bütçesi ve katılımcı bütçe arasındaki ilişki ifade 

edildikten sonra dünyada modern bütçeleme usullerine örnek teşkil eden katılımcı 

bütçe kavramı ve süreci açıklanacaktır. Katılımcı bütçenin yasal çerçevesi ifade 

edildikten sonra seçilmiş dünya katılımcı bütçe modelleri özetlenecektir.  

 IV. KATILIMCI BÜTÇE VE KATILIMCI BÜTÇE SÜRECİ 

 Birinci dünya savaşı sonrasında devletlerin mali ve diğer faaliyetlerinin 

alanına gittikçe artan müdahalesi bütçelerin devamlı olarak genişlemesini teşvik 

etmiştir212. Değişen ve gelişen bütçe yapısı devletlerin belirlemiş olduğu yönetim 

şekilleriyle ilişkilendirilmiştir. Dünyada yaşanan savaşlar, ekonomik krizler yönetim 

şekilleriyle yol bulan kamu politikalarına da yansımaktadır213. 1980 öncesine kadar 

olan sürede kamu kaynaklarının ve kamu hizmetlerinin tespitinde sadece idarenin 

hazırladığı bütçenin uygulanması şeklinde gerçekleşen bir bütçe hakkı söz 

konusudur214. 1980'li yıllardan günümüze kadar olan süreçte genel itibari ile devletin 

üretici rolünden sıyrılıp düzenleyici bir role bürünmesiyle devletlerin bütçe hakkına 

bakış açısı da değişmiştir. Peki ya devletleri bu değişime ve bu anlayışa sevk eden 

neden ne oldu? Bu nedenler kamu yönetimi ile ilgili olarak kamu yönetiminde 

yaşanan etkinsizlik, verimsizlik, kaynak kullanımında israftır. Neticede yönetim ve 

bütçeleme sistemleri şeffaflık, hukuka bağlılık, katılımcılık gibi iyi yönetişimin 

unsurlarını içinde barındıran bir şekle bürünmüştür Burada katılım unsurunun bütçe 

sürecinde nasıl bir yol izlediği incelenecektir215. İyi yönetişimin katılım unsurunu 

nasıl gerçekleştirdiğini ve yerel yönetimler açısından "katılımcı bütçe" ve "yerel 

bütçe" ilişkisi ifade edilecektir. Öncelikle katılımcı bütçe formunu daha sonra da 

katılımcı bütçenin uygulanışından bahsedilip dünya ve Türkiye örneklerine yer 

verilecektir.  

                                                             
212 H. Laufenburger, "Modern Tek Bütçe Telakkisi", İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 12, Sayı 1-2, 
s.3.  
213 Toksöz, s.10.  
214 Nihat Edizdoğan, Özkan Çetinkaya, Kamu Bütçesi, Ekin Yayıncılık, Bursa, 2011, ss.30-35. 
215 Toksöz, s.10.  
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 A. Katılımın Yapısı, Katılımcı Bütçe Kavramı ve Tanımı  

 Katılımcı bütçe, yeni kamu yönetimi anlayışında ortaya çıkan modern 

bütçelere uygun geliştirilen bir yapıdır. Küreselleşmenin yönetimler arasında taşıdığı 

demokratik bütçeleme anlayışı ile neredeyse aynı çizgide yer almaktadır. Bu anlamda 

katılımcı bütçe kavramı, tanımı, unsurları katılımın boyutu bu bölümde ifade 

edilecektir. 

 Katılımcılık, ülke vatandaşlarının siyasi karar mekanizmalarına ve yönetim 

süreçlerindeki uygulamalara kendilerini temsil eden vekiller vasıtasıyla yahut 

doğrudan dâhil olmaları demektir216. 

 

 Katılımcılığı gerçekleştirmek bakımından öncelikle katılımcı bir bütçeden söz 

etmek gerekmektedir. Katılımcı bütçe için katılımın unsurunun önemi kadar bir 

bütçenin de varlığı önemlidir. Şayet devlet bütçelerinin kaynak dağılımını koordine 

eden unsurlar olduğu düşünüldüğünde üzerinde istişare edilecek bir kaynak yoksa 

katılım kavramı da aktifleşmeyecektir217. 

 

 Kaynakların ve katılımın mevcut olduğu durumlar için vatandaş katılımı 

genel olarak iki şekilde gerçekleşebilecektir. Birincisi vatandaşların belli periyodik 

sürelerde kendilerini temsil eden siyasi partileri seçmek için katılımı, ikincisi 

vatandaşların kendilerini de etkileyecek olan kamu politikaları içinde yer alan bütçe 

politikalarında söz sahibi olmalarıdır. Halk katılımı gerek bireysel gerekse grup 

halinde katılımı gerçekleştirir böylece karar verme sürecinde kamu yönetimlerinde 

açıklığın da içinde yer almış olur. İç içe geçmiş bu iki katılım kavramı şekil 2'de 

ifade edilmektedir218. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
216 Kösekahya, s.35.  
217 TEPAV, s.3.  
218 Ahmet Uçar, "Yerel Politikaların Oluşumu ve Yerel Hizmet Sunumunda Yönetişim Faktörü Olarak 
Katılımcılığın ve Hesap Verebilirliğin Yeri ve Önemi", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  Sayı 4, 2014, s.127. 
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Şekil 2:Vatandaş Katılımının Genel Yapısı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KAYNAK: Çetinkaya & Korlu, s.115 ve  Mehmet Özel, Feramuz Güçlü, "Yönetimde Yeni 
Paradigma Çağında Katılımcı Demokrasi ve Yerel Yönetimler", Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 4, 2014, s.105 ile birlikte  analiz 
edilerek tarafımca şeklillendirilmiştir. 
 
 Şekil 2' ye göre katılım iki ana başlıkta değerlendirilmektedir. Ülke 

vatandaşları belli yıllar aralığında kendilerini temsil edecek yönetime oy vererek 

yönetime katılım sağlamaktadırlar. Sartori'ye göre vatandaşlar, siyasi oy 

mekanizması ile katılımı salt oy verme şeklinde yaşadıklarında tam bir katılım 

gerçekleştirmezler. Demokrasinin temelinde var olan katılma bir işte etkin şekilde 

var olma, karışma anlamını ifade etmektedir. Bu anlamda esas katılım, herkesin her 

an katılımı değildir219. İyi bir kamu politikası için vatandaşların kendilerini de içine 

alan politika yapma sürecinde kamu idaresi, sivil toplum örgütleri, özel sektör 

örgütlenmeleri ile birlikte karar alma sürecine dahil olmalarıdır. Benjamin Barber'e 

göre bunu sağlamanın yolu güçlü bir demokratik süreçten geçmektedir. Bunu 

sağlamak da ancak müşterek amaçlara yönelik olarak müşterek çalışma ile 

gerçekleşmektedir220. 

 

 

 

                                                             
219Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çeviren Tuncer Karamustafaoğlu & Mehmet 
Turhan), Yetkin Yayınları, Ankara, 1996, ss.124-125'ten aktaran Mehmet Özel ve Feramuz Güçlü, 
"Yönetimde Yeni Paradigma Çağında Katılımcı Demokrasi ve Yerel Yönetimler", Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 4, s.105.  
220 Özel ve Güçlü, s.106.  
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 Bu bağlamda şekil 2' de bahsi geçen bütçe katılımı, siyasi oy mekanizmasının 

içinde yer alarak katılımın unsurlarını genişletmektedir. Siyasal mekanizma içinde oy 

veren vatandaş yalnızca devletine görev ve sorumlulukları ile bağlılıkla kalmayıp 

katılımları ile ortak fikir beyan edebilen bireylerdir. Bu anlamda katılımcı bir yapıda 

iç içe geçen bu süreçte yani siyasal katılım ile temellenen bütçe katılımında 

vatandaşın kamu politikalarının bir unsuru olarak içselleştirilmesi yurttaşı yönetime 

bağlayacaktır. Böylece yönetim, dinamik ve bireyi daha fazla aktifleştiren bir sürece 

yönelecektir221. 

 

 Çağdaş kamu yönetimleri, vatandaşın kamu politikalarında aktif olmasını 

desteklemektedir. Özellikle devlet bütçeleri katılımcı esaslarla oluşturulmalıdır. 

Katılımcı bütçe, katılım mekanizmasını ön planda tutarak hesap verilebilirliği, 

yerelleştirilmiş yönetişim boyutunu ve kamu bütçesinde mali saydamlığı 

gerçekleştirmek için uygulamaya koyulan yeni bir yönetim anlayışıdır. Daha çok 

yerel yönetimlerde uygulama alanı bulan bu anlayış ile yerel halk, bütçelerinin 

hazırlanmasında gerek bireysel gerekse bağlı oldukları sivil toplum kuruluşları ayağı 

ile katılım sağlayabileceklerdir222. 

 1. Katılımcı Bütçe Kavramı 

 Katılımcı bütçe kavramı, katılım ve bütçe faaliyetlerinin birbirine 

eklemlenmesi ile kavramsallaşıp günümüze taşınmıştır. Kavramın orijinal adı 

Portekizce Orçamento Participativo' dur. Kavram 1990'lı yıllardan itibaren dünya 

ülkelerinde ilgi çekmeye başlamıştır. Demokratik unsurların ön planda olduğu bir 

bütçeleme yapısını ifade etmektedir223.  

 2. Katılımcı Bütçenin Tanımı 

 Katılımcı bütçe, katılımcı demokrasi ile özdeşleşen bir kavramdır. Katılımcı 

demokrasi, yerelleşme faaliyetleri karar alma süreçlerinin yeni bir boyutu olarak 

katılımcı bütçe, katılımcı demokrasi ile şekillenen yerel toplumun en küçük yapı 

birimi olan vatandaşın bütçe görüşmelerine ya da kamu kaynaklarının tahsisine 

direkt ve bağımsız -bir birey- olarak katılması olarak ifade edilmektedir224. 

                                                             
221 Özel ve Güçlü, s.109.  
222 Özen ve Yontar, s.283.  
223 Özen ve Yontar, s.283.  
224 Süreyya Sakınç ve Sibel Aybarç Bursalıoğlu, "Bütçelemede Demokratik Bir Değişim: Katılımcı 
Bütçeleme", Elecronic Journal of Vocational Colleges- May/ Mayıs 2014, s.2.  
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 Diğer bir deyişle katılımcı bütçe, genellikle yerel yönetim birimlerinin yerel 

halkın katılımı ve talepleri doğrultusunda oluşturulan bir bütçeleme sürecini ifade 

ederken yerel halkın ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilen harcamaların belirlendiği 

süreci ifade etmektedir225. 

 

 Katılımcı bütçelemenin konusu ihtiyaçların fazla kaynakların kıt olduğu 

ekonomik ve mali kesimde harcama kalemlerinin etkin ve verimli kullanılmasıdır. 

Halka en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin kamu kaynaklarının 

kullanımında söz sahibi olduğu bir platform olan bütçeleme sürecini ifade 

etmektedir226. 

 3. Katılımcı Bütçe Sürecinde Olması Gereken Unsurlar 

 Katılımcı bütçe uygulamalarının sağlıklı bir süreç içinde devam edebilmesi 

açısından belli başlı şartlara sahip olması gerekir. Katılımcı bütçe yapımının ön 

şartları aşağıda şekil 3'te sunulmuştur. 

Şekil 3: Katılımcı Bütçe Sürecinde Olması Gereken Unsurlar 

 

KAYNAK: Benjamin Goldfrank, "Lessons from Latin American Experience in Participatory 
Budgeting", Presented at the Latin American Studies Association Meeting San Juan, March, 
2006, ss.14-15'ten uyarlanarak tarafımca tablolaştırılmıştır.  
 
  

                                                             
225 TEPAV, s.2.  
226Ergen, s.322.  
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 Şekil 3'e göre politik irade ile desteklenen bir sürecin olmazsa olmazı karar 

verme yetkisinin yerel halkın katılımının sağlandığı komitelerde iletişimin mümkün 

olduğunca canlı tutulması gereğidir. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarının, 

belediye işlerine katılması yerel hizmetler ve kamu harcamaları konusunda fikir 

beyan etmesi kaçınılmazdır. Bürokratik yetki çerçevesinde belediye yönetiminde 

yerel bütçenin yapılmasında sivil toplumun da fikir beyan etmesi katılımın gücünü 

ortaya çıkartacaktır. Böylece belediye, teknik ve bilgili personelini bu konuda 

görevlendirmeli ve katılımın usulüne ayak uydurmalıdır. Böylece teknik bilgilere 

hâkim olan küçük gruplar, katılımcı bütçelemenin karar sürecinde etkili olmaktadır. 

Yeterli kaynakların varlığı ile katılımcı bütçe içerisinde yer alan sosyal kamusal 

programların gerçekleştirilmesi için gelirlerin buna ne kadar olanak sağladığı göz 

önünde bulundurulmalıdır. Kanuni dayanağın, yasal çerçevenin bütçe kararlarında ve 

vatandaş katılımında dikkat çektiği görülmektedir. Âdem-i merkeziyetçi yapı ile 

yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması ile yerel katılımın en çoklaştırılması 

sağlanmalıdır. Bu bakımdan birbiri içinde bütün sayılan unsurlar katılımcı bütçe 

sürecinde olması gereken temel unsurlardır. Bu unsurların sınırlarını belirleyecek 

olan devletlerin ya da yerel yönetimlerin kendileridir227. 

 

 4. Katılımcı Bütçenin Aktörleri ve Araçları 

 Yerel yönetimlerde bütçeler oluşturulurken stratejik planlarda söz sahibi olan 

birey ya da sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığı görülmektedir. Bir diğer anlamda 

aktörler olarak da adlandırılmaktadır. Aktörler, stratejik planlama sürecinde katılımı 

beş şekilde gerçekleştirmektedirler. Bunlar, plan sürecine, plan kararlarına, plan 

eğitimlerine, plan yapımına ve son olarak plan uygulamaya katılım şeklinde 

gruplandırılmaktadır. Bu aşamalara katılım sağlayacak olan yerel halk, örgütlemiş bir 

toplum, kurum ve kuruluşlar olarak sayılabilmektedir228. 

 

 Stratejik planlarda paydaşlar olarak ifade edilen katılımcılar (aktörler),  yerel 

halk, merkezi idare organları, meslek odaları, diğer yerel yönetimler, siyasi 

yönetimler, siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, 

üniversiteler, çeşitli sosyal kulüpler ve basın kuruluşlarından oluşmaktadır. Katılımcı 

                                                             
227 Goldfrank, ss.14-15.  
228Ahmet Narinoğlu, Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama, Mart Matbaacılık, Baskı 
1, Ekim 2009, s.222. 
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bütçe aktörleri, belli araçlarla bütçe sürecine dâhil olmaktadırlar. Bunlar en genel 

çerçevede yurttaş girişimleri planlama çemberleri, yurttaş kurulları, gelecek 

atölyeleri,  toplumcu örgütlenme, kamuoyu yoklamaları, halk toplantıları, meclis 

toplantıları, elektronik demokrasi ve internet, telefon,  forumlar, dilekçe olarak 

sayılmaktadır229. 

  

 B. Katılımcı Bütçe Sürecinde Katılım Modellerine Genel Bir Bakış  

 Katılımcı bütçe modelinin temeli olan Porto Alegre katılımcı bütçe 

yapısından farklı olarak birçok katılımcı bütçe modeli bulunabilir. Bu tamamen 

ülkelerin yerel yönetim yapılarıyla ilgilidir. Çeşitli bütçeleme süreçleri yönetimlerin 

kararı ile şekillenebilmektedir. Katılımcı bütçe farklı yapılarda oluşabilmektedir. Tek 

bir vatandaşın katılımı yerine örgütlü sivil toplumların (dernek, vakıf) temsilcileri 

aktör olabilir. Bundan farklı olarak belirlenen modelde yerel bütçe dışından 

finansmanı sağlanan fonlar varsa bu fonların harcama yerleri sivil toplum kuruluşları 

ve diğer örgütlü toplum temsilcilerinin kararı ile belirlenebilmektedir. Şayet bu 

fonlar, özel sektör veya uluslararası kuruluşlardan sağlanıyorsa fon sağlayan kuruluş 

katılımcı bütçeleme sürecine sivil toplum kuruluşlarını da dahil etmek şartıyla 

harcamaları gerçekleştirebilir. Böylece fon sağlayan kesim ile toplumdaki 

dezavantajlı kesimin talepleri ortaya sunulacaktır230. 

 

 Bir diğer farklı katılım modeli olarak yorumlanan yakın katılım ve mali 

konularda danışmadır. Mali danışma modelinde yerel halkın katılımının düşük 

düzeyde olduğu bu modelde halkın katılımcı platformlarda dinlenilmesinden sonra 

yetkinin tamamen yerel yönetimlere ait olmasını ifade etmektedir. Yakın katılım 

modelinde ise yerel düzeyde toplantılar düzenlenerek halkın kendini ifade etmesi 

gerçekleştirilir. Yatırımlardan ziyade genelde kentin sorunlarına çözüm 

aranmaktadır. Söz konusu iki modelde de katılım seviyesi düşüktür231. 

 İfade edildiği üzere örgütlü katılım, yakın katılım ve mali konulara danışma 

şekliyle karşımıza çıkan katılımcı modeller ülkenin sosyal yapısına göre 

şekillenebilmektedir.  

                                                             
229 Esen, s.90  
230 Sakınç ve Bursalıoğlu, s.7.  
231 Sakınç ve Bursalıoğlu, s.7.  
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 C. Katılımcı Bütçenin Tarihsel Süreci 

 Katılımcı bütçe uygulamasını içinde bulunduğu şartlar itibari ile bir ihtiyaç 

olarak gören Brezilya dünyada katılımcı bütçenin ilk resmi örneğini oluşturmuştur. 

Öncelikle 1960'lı yıllarda Brezilya siyasi ve coğrafi konumu itibariyle çekici bir 

konumdadır. Bu durum Brezilya’nın siyasi durumlarına yansımıştır. Bu yıllarda 

Brezilya siyasi değişimler içindeyken askeri darbelerle demokratikleşme sürecini zor 

bir hale getirmiştir.232. 

 

 Linz ve Stepan, Brezilya'nın demokrasiyi yaşamadan önceki süreçlerinde 

askeri müdahalelerin olduğunu ifade etmektedir. Bunun yanında Brezilya halkının 

devlete ve kamu kurumlarına olan güveninin azaldığını da izlemiştir. Brezilya’da 

1970'li yıllarda özelleştirme politikalarının toplumsal gelir dağılımında adaletten 

uzaklaşarak topluma zarar bile vermeye başladığı ifade edilmektedir233. 

 

 Bu sürecin içinde Brezilya’da 1970'li yılları takiben önemli bir katılımcılık 

mekanizmasının ortaya çıktığı izlenmektedir234. Ülkede 1988 yılında yeni kabul 

edilen federal yasa ile mali özerklikler tanınan eyaletlerin kapsam bakımından âdem-

i merkeziyetçi yapıya bürünmesi ile birlikte halkın katılımının önü açılmıştır. 

Anayasalarında belirttikleri üzere "bütçe yönlendirilmesinin her aşamasında halkın 

katılımının gerekliliği" katılımcı bütçeleme süreci Brezilya'nın Porto Alegre kentinde 

ilk kez deneyimlenmiştir235. Daha sonraki yıllarda örneğin, 1996 yılında İstanbul' da 

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Konferansı tarafından aday gösterilen Porto 

Alegre "yerel innovasyon" amacıyla demokratik kaynakların yönetimi konusunda 

dikkat çekmiştir236. 

 Brezilya’da 1990'lı yıllarda ise katılımcı bütçe etkin bir şekilde uygulanmaya 

başlamıştır237. Brezilya dışında Avrupa' da katılımcı bütçe uygulamaları 

görülmektedir. 1994 yılında İtalya' nın Grottammare kentinde, 1996 yılında İngiltere' 

                                                             
232AVRITZER, Leonardo (2000). Public Deliberation At The Local Level: Participatory Budgeting In 
Brazil, www.ssc.wisc.edu/~wright/avritzer.pdf.  Yıldırım, Y (Ed). (2008. ) Porto Alegre- Fatsa: Yerel 
Düzeyde Demokrasiyi Demokratikleştirmek Çabaları Üzerine Bir Karşılaştırma., Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 63 Sayı 2, s.279.  
233 Yıldırım, s.281. 
234 Ergen, s.325. 
235 Yıldırım, s.282. 
236Swarnim Wagle, Parmesh Shah, Social Development Notes, "Porto Alegre, Brazil: Participatory 
Approaches in Budgeting and Public Expenditure Management", www.worldbank.org/participation, 
Note No 71, March 2003, s.1, (20.02.2017). 
237 Ergen, s. 325.  
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nin Salford kentinde, 1998 yılında Almanya' nın Monchweiler kentinde katılımcı 

bütçe uygulaması gerçekleştirilmiştir238.  

 

 Günümüzde bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, Latin Amerika 

eyaletlerinin bir kısmında Hindistan' da uygulama alanı bulduğu ifade 

edilmektedir239. 

 

 D. Katılımcı Bütçenin İlk Örneği: Porto Alegre 

  Bütçe hakkını geliştiren ve katılımın doğrudan demokrasi şeklinde 

geliştirilmesini savunan yerel bakımdan dünyanın ilk "katılımcı bütçe" 

uygulamasının görüldüğü şehir Brezilya'da Rio De Grande Do Sol eyaletinin 

başkenti olan Porto Alegre' dir. Kentteki yoksullaşmanın artması ve kaynak 

kullanımındaki etkinsizlik sebebiyle yerel idare tarafından uygulanmaya 

başlanmıştır240. 

 

 Porto Alegre’de katılımcı bütçe uygulaması 1989 yılında belediye başkanı 

Olivio Dutra yönetiminde başlatılmıştır. 1990 yılında kent bütçesinde ise fiili olarak 

uygulamaya geçilmiştir241. Brezilya'da 1989'da gerçekleştirilen yerel seçimler 

sonrasında İşçi Partisi’nin seçimleri kazanmasıyla Porto Alegre' de katılımcı bütçe 

uygulamasını başlattığı gibi bu partinin kazanmış olduğu diğer eyaletlerde de 

uygulanmaya başlamıştır. Böylece belediye yönetimi, karar alma süreçlerinde 

vatandaşların katılımını desteklemesi neticesinde özellikle yoksul ve dezavantajlı 

kesimin kamu politikaları içinde söz sahibi olmasını da desteklemiştir. Bu anlamda 

halk, bütçe politikalarının gerçekleştirilmesinde doğrudan söz sahibi olabilmiştir. 

Özellikle yerel birimin bütçe kaynaklarının hangi alanlara nasıl yönlendirildiği 

konusunda bilgi sahibi olan yerel halk, bu kaynakların finansmanına katılma 

konusunda da istekli olmuştur242. 

 

                                                             
238 Sakınç, Aybarç Bursalıoğlu, s.5.  
239 Arman Zafer Yalçın, "Yerel Yönetimlerde Katılımcı Bütçeleme", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 
Cilt 22, Sayı 2, 2015, s.322.  
240 Çetinkaya, Korlu, s. 99.  
241 Sonay Bayramoğlu, Toplumcu Belediye, NotaBene Yayınları, Ankara, 2015, s.134.  
242 Sakınç, Aybarç Bursalıoğlu, s.3.  
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 Son zamanlarda Brezilya'da iki yüz elliden fazla belediye yönetiminde 

katılımcı bütçe uygulaması gerçekleşmiş ve bunu takiben de Latin Amerika 

ülkeleri243, Asya, Avrupa ve Afrika'da bin iki yüzden fazla kent yönetiminde 

katılımcı bütçe anlayışı kabul edilmiştir244. 

 

 Katılımcı bütçe modelleri ülkeden ülkeye hatta kentten kente farklılık 

gösterebilmektedir. Bu anlamda hangi katılımcı bütçe modelinin daha etkin ya da 

daha verimli olduğuna dair kesin bir kanaat yoktur. Anlaşılan o ki katılımcı bütçe 

farklı formlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde katılımcı bütçenin ilk 

uygulaması olan Porto Alegre' deki model incelenecektir245. 

 1. Porto Alegre Katılımcı Model 

 Porto Alegre' de katılımcı bütçe uygulaması katılımcı bütçe modeline örnek 

model teşkil etmiştir. Ve neredeyse diğer dünya katılımcı bütçe uygulama 

modellerinin çoğuna örnek teşkil etmiştir. Brezilya' nın Porto Alegre eyaletindeki 

katılımcı bütçe programı ile şekillenen katılımcı bütçe uygulaması yerel halka kamu 

politikalarında söz sahibi olma hakkı tanımaktadır. Bütçelerin şeffaf, açık ve halkın 

isteği doğrultusunda olmasına özen gösterilmektedir. Yerel halk, sivil toplum 

kuruluşları ve belediye yönetimi tarafından başlatılan katılımcı bütçe uygulamaları 

yıllar geçtikçe de diğer ülkeler tarafından da değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcı 

bütçeyi uygulamak isteyen diğer dünya ülkeleri temel olarak benzer ama kendi 

kentlerine özel olarak farklı katılımcı bütçe modellerini denemiştir ve denemeye 

devam etmektedir246. 

 2. Porto Alegre' de Katılımcı Bütçe Programı  

 Bir ülkenin yerel birimlerinden herhangi birinde ya da birkaçında katılımcı 

bütçe modeli uygulanmak istenebilir. Katılımcı bütçe modelleri yerel yönetimlerde 

değişiklik gösterebilir. Wampler' e göre katılımcı bütçe programı ile temel bir yol 

izlenmektedir. Bu temel programın özündeki işleyişe bakmakta fayda vardır247; 

Kamu yönetiminde kamu kaynaklarının dağıtımına imkân sağlanması açısından 
                                                             
243 Sakınç, Aybarç Bursalıoğlu, s.3. 
244 Ergen, s.326.  
245 Sakınç, Aybarç Bursalıoğlu, s.6. 
246 Wampler, s.3 
247Brain Wampler, Participatory Budgeting in Brazil, The Pennsylvania State University Press 
University Park, Pennsylvania, 2007, s.52.  
*Vis-a-Vis; Katılımcı bütçe sürecinde yüz yüze görüşme yönteminin Porte Alegre kentinde halk 
arasındaki adıdır 
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belediyenin bölgesel anlamda bölümlemeler yapması mümkün olmaktadır. Yerel 

halk seçmen konumunda semt (bölge) belediyelerinin içinden katılımcı bütçe 

delegelerini seçebilmektedir. Devlet destekli gerçekleştirilen görüşmeler, gözlem, 

temsilcilerin seçimini içinde bulunduran uygulamada kamu politikaları içinde yer 

alan projelerin seçiminde müzakere etmek, ilgili kamu harcamaları için teklifleri 

sunmak, karar almak gibi faaliyetleri içermektedir. Kamu politikalarının etkin 

sunumu için halkın *yüz yüze katılımını destekleyen süreçte yüksek işsizlik oranının, 

yoğun nüfusun, daha az sanayileşmenin ve daha az alt yapıya sahip bölgelerin kamu 

gelirlerinden daha fazla pay alması için katılımcılar ve hükümet arasında iletişim 

kurulmalıdır. Öncelikler, halkın seçtiği temsilciler vasıtası ile tespit edilmelidir. 

Böylece önerilen bir kamu projesinin gerçek anlamda ihtiyaç dâhilinde olup olmadığı 

tespit edilebilmektedir. Vatandaşın seçmiş olduğu delegeler diğer devlet memurları 

ile aynı ortak kamusal çıkara hitap etmelidir. 

 

 Katılımcı bütçe için nihai projeleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak adına 

belediye genelinde bir konsey (Katılımcı Bütçe Konseyi) kurulmaktadır. Tüm 

bölgeler katılımcı bütçe konseyine iki temsilci seçmektedir. Katılımcı bütçe ve nihai 

bütçe için öneriler alınmakta, konsey belediye hükümeti ile düzenli bir şekilde 

görüşmekte, toplantılar düzenlemektedir. Katılımcı bütçe temsilcileri tarafından 

yıllık olarak onaylanan nihai (son) bütçe, belediye başkanının da onaylaması için 

belediye yasama organına gönderilmektedir. Yasama organı, kamu kaynakları 

açısından verimli olmayacağını düşündüğü projeleri geri bırakabilmektedir. Kamu 

programlarının uygulamalarının ayrıntılı bir şekilde izlendiği raporlar yılsonu 

raporuna kaydedilmektedir. Bu durum, bölgesel ve mahalle birliklerinin kurulması, 

kamu projelerinin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için sistemli bir mekanizma arz 

etmektedir. Ve böylece kamu yönetimi halkın kamusal ihtiyaçları dâhilinde 

harcamalarını takip edip etkin bir devlet yönetimine kavuşabilecektir248. 

                                                             
248 Wampler, 2007, s.53.  



66 
 

  

 

 3. Katılımcı Bütçe Modeli  

 Porto Alegre katılımcı bütçe modelinde halkın doğrudan ya da doğrudan 

olmaksızın gerçekleştirdiği katılım programı, kamu projeleri için fikir beyan etmesi 

şeklindedir. Öncelikle yerel halkın katılımıyla oluşturulan mahalle toplantıları ve 

daha geniş kesimi içine alan semt bazlı toplantılar yapılmaktadır. Burada kente dair 

sorunlar ya da kent gelişimi için varsa öneriler görüşülüp tartışılmaktadır. Yeni bir 

öneri ya da kararın ifade edilmesi hususunda katılımcılar aralarında temsilciler 

seçmektedirler. Temsilciler aracılığı ile görüş ve öneriler Belediye Bütçe Konsey'ine 

sunulmaktadır. Mahalle toplantıları ve semt bazlı toplantıların yanında tematik 

toplantılar da gerçekleştirilmektedir. Tematik toplantılar, isminden belli olduğu üzere 

belli bir tema, konu için gerçekleştirilen halkın toplantılarıdır, toplanmanın konusu 

bellidir249. Söz konusu tematik komisyonlar, makro düzeyli çalışmalar 

gerçekleştirmekte, tüm kenti ele alan sorunlar üzerinde durarak projeler geliştirmekte 

ve var olan projeleri bütçeleri ile birlikte değerlendirmektedir. Kentteki ulaşım, 

sağlık, sosyal yardım, eğitim, yerel çaplı vergiler gibi konularda halkın üye olduğu 

komisyonlarda bu projelerin değerlendirilmesi yapılmaktadır250. Genelde beş tema 

üzerinde durulmaktadır. Bunlar, ulaşım, eğitim ve kültür, sağlık ve sosyal refah, 

ekonomik gelişme ve vergilendirme, kentsel gelişim ve şehir düzenidir251. 

 

 Katılımcı bütçe sürecinde yer alan kesimler üç grupta sınıflandırılmaktadır. 

Birinci grup belediye idare birimlerinden, ikinci grup halk organizasyonları 

birliklerinden üçüncü grup ise bu iki grup arasında eş güdüm ve iletişim kuran 

gruplardan oluşmaktadır252. Bunu şekil 4 yardımıyla incelemek mümkündür. 

 

 

 

 

                                                             
249 Yıldırım, s.283.  
250 Ergen, s.327. 
251 Wagle ve Shah, s.2.  
252 Boaventura de Sousa Santos, "Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy", Polıtıcs & Socıety, Volume 26, December, 1998, ss.468-469.  
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Şekil 4: Katılımcı Bütçe Sürecinde Yer Alan Gruplar 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Boaventura de Sousa Santos, "Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward 
a Redistributive Democracy", Politics & Society, Volume 26, December, 1998, ss.468-
469'dan derlenerek tarafımca şekillendirilmiştir.  
 

 Şekil 4'e göre, Porto Alegre modelinde yer alan birinci grup idareler, belediye 

tarafından oluşturulan ve katılımcı bütçe sürecinin görüşmelerini takip eden 

birimlerdir. Katılımcı bütçe sürecini idare eden bu birimler şunlardır253; Planlama 

Komitesi olan GAPLAN (Gabinete de Planejamento- Planning Office) katılımcı 

bütçe görüşmelerinin teknik düzenlemelerini yapmaktadır. Yerel halkın isteklerini 

değerlendirip ekonomik incelemelerde bulunmaktadır. Karar almada önemli bir yere 

sahiptir. İkinci birim Topluluklarla İlişkiler Koordinasyonu olan CRC (Coordination 

of Relations with the Communities), katılımcı bütçenin idari düzeninden sorumludur. 

Üçüncü birim Planlama Danışmanları Kurulu olan ASSEPLAS ( Forum of Advisors 

for Planning)'tır. Dördüncü birim Halk Danışmaları Kurulu olan FASCOM (Forum 

of Community Advisors), beşinci birim ise Katılımcı Bütçe Bölge Koordinatörü olan 

CROPs ( Regional Coordinators of the Participatory Budgeting) vatandaşlarla 

iletişim bağını güçlü tutmak adına faaliyetler gerçekleştirmektedir. Altıncı birim, 

Tematik Koordinatörler olan CTs (Thematic Coordinators), halkın katılım sağladığı 

her tematik toplantıya rehberlik etmektedir. Bu birimler tamamen birinci grup 

idareler olarak adlandırılmaktadır ve katılımcı bütçe sürecinde temel kurumlardır254. 

 

                                                             
253 Santos, s.468.  
254 Santos, s.468.  
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 Katılımcı bütçe sürecinde ikinci grup olarak adlandırılan gruplar ise halk 

organizasyonlarıdır. Daha çok yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirildiği gruplardır. 

Bu anlamda her bölgeden farklı organizasyon yapıları görülmektedir. Bunlar halk 

konseyleri olan PC (Popular Councils), Bucak birlikleri olan TU (Township Unions) 

ve Bölge birlikleri olan RA (Region Articulations) olarak ifade edilmektedir255. 

 

 Katılımcı bütçe sürecindeki üçüncü grup ise birinci ve ikinci grup arasında 

deyimi yerindeyse ara buluculuk görevi üstlenen kesimdir. Bu yapılar şöyle 

sıralanabilir256; Katılımcı Bütçe Konseyi (COP; Conselho do Orçamento 

Participativo- Participatory Budgeting Council), Bölgesel Genel Meclisler (Regional 

Plenary Assemblies), Bütçeleme Bölge Toplantıları (Budgeting Regional Forum), 

Tematik Genel Meclisler (Thematic Plenary Assemblies), Bütçeleme Tematik 

Forumu ( Budgeting Thematic Forum). 

 

 Katılımcı bütçe konseyi (COP) 44 temsilciden oluşmaktadır. 16 bölgenin her 

birinden 2 temsilci, 5 tematik toplantının her birinden 2 kişi ve ilave 2 kişi ile 44 

kişiye tamamlanmaktadır257.  

 

 Katılımcı bütçe sürecinde Katılımcı Bütçe Konseyi son aşama olarak görev 

yapmaktadır. Katılımcı bütçenin son halkasını oluşturmaktadır. Katılımcı Bütçe 

Konseyi' ne kente dair temsilciler gönderilmektedir. Ve bu temsilciler vasıtasıyla 

sunulan öneri, karar ve teklifler belediye yönetimine iletilmektedir. Katılımcı Bütçe 

Konseyi’nin 16 Bölge Meclisinin üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen kişilerden 

ya da belediye meclis üyelerinden oluşmaktadır258. Bu konseye, Tematik meclis, 

Mahalleler Birliği, Belediye Çalışanları Sendikası, Belediye Yönetim Planlama 

Komisyonu, Toplumsal İlişkiler Koordinasyonu temsilciler göndermektedir. 

Katılımcı Bütçe Konseyi, bahsedilen temsilcileri ile birlikte periyodik aralıklarla 

toplanmaktadır ve bünyesinde yer alan verileri belediye yönetimine sunmaktadır. 

Bununla birlikte bir önceki dönem bütçesinin tartışılması ve gelecek yılın bütçesinin 

genel hatlarının belirlenmesi bu konseyin görev ve amaçları arasındadır259.  

                                                             
255 Santos, s.469.  
256 Santos, s.469.  
257 Wagle ve Shah, s.5. 
258 Sakınç, Aybarç Bursalıoğlu, s.6.  
259 Yıldırım, s.283. 
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O halde Katılımcı Bütçe Konseyi, çeşitli komisyonlarca oluşturulan fikirleri bütçe 

taslağı formuna getirmektedir260. Porto Alegre büyük ve kalabalık bir şehir olduğu 

için bütçe süreci profesyonel bir örgütlenmeyi beraberinde getirecektir. Kent 

yönetimi bu uygulamayı Porto Alegre' de siyasetten uzaklaşıp demokrasi 

uygulamaları ile yoğrulan ve yönetilen - yöneten ayrımının yapılmadığı bir deneyim 

olarak değerlendirmektedir261. 

 

Şekil 5: Yıllık Katılımcı Bütçe Süreci                                                                                                    

 

 

 

1. Aşama               

  

                                                                      

   

 

 

 

2. Aşama 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
KAYNAK: Brain Wampler, Participatory Budgeting in Brazil, The Pennsylvania State 
University Press University Park, Pennsylvania, 2007, s.53 
 

                                                                                                               
                                                             
260 Ergen, s.327.  
261 Yıldırım, s.284.  
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 Şekil 5' te çizelge halindeki katılımcı bütçe sürecinde özetlendiği üzere 

katılımcı bütçede ilk tura kadar olan sürede katılımcıların rolleri ve hükümetin temel 

görevi ifade edilmektedir. İlk turda süreç Mart ayından Haziran'a kadar devam 

etmektedir. Bu süreçte kamu politikaları üzerine ilk tartışmalar ve seçilen temsilci 

sayısının belirlenmesi ile ilgili bilgiler dağıtılmaktadır. Özellikle mahalle 

düzeyindeki toplantılarda mahalleden seçilen temsilcinin bir projenin kabul edilme 

ihtimalini arttırdığı düşünülmektedir. Bölgesel ve mahalle düzeyindeki toplantılar 

yaklaşık olarak iki saat sürebilmektedir. Toplantının ilk aşamasında katılımcılara 

yaklaşan etkinlikler ve güncel konularla ilgili güncel veri akışını sağlama imkânı 

verilmektedir. İkinci aşamasında resmi görevlilerin sunumu gerçekleşmektedir, son 

bölüm ise soru cevap şeklini içermektedir. Katılımcılara konuşmak ya da soru 

sormak için üç dakikalık zaman dilimi verilmektedir. Bu süre toplantının hızını 

korumaya yardımcı olmaktadır. Toplantıda öncelikler belirlenmekte ve yüksek güçlü 

bir dayanışma için hükümet görevlileri katılımcılar ile birlikte çalışmaktadır. Temel 

toplantı gündemi katılımda gönüllülük esası ile devam ettirilmektedir. Vatandaşlar 

sürecin kurallarına uyum sağlayarak daha etkin bir katılımcı bütçe sürecini 

gerçekleştirebilmek için özveride bulunmaktadırlar. Bu süre zarfında Mart ayından 

Haziran ayına kadar olan süreçte hükümetin ve katılımcıların rolü tablo 2'de 

özetlenmektedir262. 

Tablo 2: Mart ve Haziran Ayı Bölgesel Görüşmelerde Katılımcı Bütçe Süreci 

Hükümet'in Rolü  Katılımcıların Sorumlulukları 

Bucak ve bölge sınırlarını belirler. Vatandaşları katılım için harekete geçirir. 

Yaşam kalitesi endeksini hazırlar. Toplantılar yoluyla kapasite oluşturur. 

Mali kaynak bilgileri dağıtır. Mali bilgilerin analizini izler. 

Katılımcılar tarafından uygulanmak üzere 

arzulanan ve kabul edilen projeleri sunar. 

Mevcut kaynaklar hakkında müzakereye 

sahiptir. 

KAYNAK: Wampler, s.54. 

  

 Tablo 2'de görüldüğü üzere Mart ayından Haziran ayına kadar olan süreçte 

bölgesel anlamda yürütme organının müdahalesi olmaksızın vatandaşlar katılım için 

harekete geçmektedir. Bu evrede kente dair bilgilerin toplanması 

gerçekleştirilmektedir. Katılımcı vatandaşlar ile hükümet arasındaki iletişimin ve 

etkileşimin sağlıklı gerçekleştirilmesi için her iki taraf da katılımcı bütçe sürecine 

                                                             
262 Wampler, 2007, s.54-55.  
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hazırlık yapmaktadır263. Mart ayından Haziran ayına kadar mahalle görüşmelerinde 

katılımcı bütçe süreci tablo 3’te özetlendiği gibi gerçekleşmektedir. 

 
Tablo 3: Mart ve Haziran Ayı Mahalle Görüşmelerinde Katılımcı Bütçe Süreci 

Hükümet'in Rolü  Katılımcıların Sorumlulukları 

Ayrıntılı teknik bilgi sağlar. Belediyeler için öncelikleri müzakere eder. 

Katılımın desteklenmesi için bürokratik 

destek sağlar(Telefon görüşmeleri, 

bilgilendirme broşürleri...). 

Belirli kamu işlerini müzakere eder. 

Görüşme zamanlarını ve yerlerini belirler. Kamu işlerinin ön seçimini gerçekleştirir. 

KAYNAK: Wampler, s.54. 
 

 Tablo 3'te görüldüğü üzere katılımcı bütçenin birinci evresi olarak 

değerlendirilen Mart ayından Haziran ayına kadar olan bu süreçte hem bir önceki 

yılın bütçe uygulamaları hem de süregelen yatırımlar hakkında belediye görevlileri 

halka bilgi sunmaktadır. Halkın görüş ve önerilerinin ya da eleştirilerinin ifade 

edildiği bir süreçtir. Bu evre bir sonraki yıl için bütçe çalışmalarının başlangıç evresi 

sayılmaktadır264. 

 

 İkinci tura baktığımızda hükümet, önündeki mali yıl için (iki-üç yıllık da 

olabilir) uygulayacağı politikaları ve projeleri tanımlamaktadır. Bu sırada 

katılımcılar, toplumun önceliklerini ifade etmek için yeterli bilgi toplamaktadırlar. 

Belirli kamu işleri ve projeleri için nihai kararların verilebilmesi amacı ile bölgesel 

toplantılar gerçekleştirilmektedir. Birinci ve ikinci tur arasında "Csos Turları" denen 

tur stratejilerini planlamak için mahalle düzeyinde yaygın toplantılar yapılmaktadır. 

Burada amaç toplumda söz sahibi olamayan dezavantajlı insanların seslerini 

duyurabilmektir. Bununla birlikte kentin kalkınması ve gelişmesi için gerekli olan 

yatırım önceliklilerinin belirlenmesidir. İkinci turu ifade eden Haziran ayından 

Kasım ayına kadar olan süreçte hükümetin ve katılımcıların katılımcı bütçe sürecinde 

hangi yollardan geçtiği aşağıdaki tablo 4 ve 5'te özetlenmektedir.  

 
 
 
 
 
                                                             
263 Wagle ve Shah, s.5. 
264 Ergen, s.327.  
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Tablo 4: Haziran ve Kasım Ayı Bölgesel Görüşmelerde Katılımcı Bütçe Süreci 

Hükümet'in Rolü Katılımcıların Sorumlulukları 
Önerilen projeler için maliyetlerin başlangıç 
tahminlerini sunar. 

Önerilen politika, proje ya da kamu 
çalışmalarını tartışır. 

Her bölgede "öncelikli keşif" amacının 
gerçekleştirilmesi için bilgilendirme ve 
düzenleme gerçekleştirir. 

"Öncelikli keşif" amacına uygun olarak 
kamu projeleri için saha ziyaretleri 
gerçekleştirir. 

Oyları izler. Uygulanacak kamu politikalarına veya kamu 
çalışmalarına oy verir. 

Belediye bütçe konseyini denetler. Her bölge belediye bütçe konseyine iki 
temsilci seçer. 

KAYNAK: Wampler, s.56.  
 

 Tablo 4'e göre Haziran ve Kasım ayı bölgesel görüşmelerde katılımcı bütçe 

süreci tüm hızıyla devam etmektedir. Burada esas konu kaynakların kullanımında 

dikkat edilecek unsurlardır. Eylül ayı itibari ile yeni bütçe Katılımcı Bütçe Konseyi 

(COP) tarafından tartışılıp onaylanması için yasama organı olan meclise 

gönderilmektedir265. Diğer süreçleri ifade eden Haziran-Kasım ayı katılımcı bütçe 

sürecinde mahalle görüşmelerinde gerçekleştirilen katılımcı bütçe süreci tablo 5'te 

özetlenmektedir. 

 

Tablo 5: Haziran ve Kasım Ayı Mahalle Görüşmelerinde Katılımcı Bütçe Süreci 

Hükümetin Rolü Katılımcıların Sorumlulukları 

Teknik personel gözetim komiteleri ile 

yakından çalışır. 

Projeler ve politikalar için katılımı artırıcı 

unsurlar geliştirir. 

Teknik planların taslaklarını oluşturur. Seçilen gözetim komiteleri üyeleri teknik 

planları onaylar.  

KAYNAK: Wampler, s.56.  

Tablo 5'e göre katılımcı bütçe önceliklendirme ziyaretleri ile proje yerlerinin 

gezilmesi projelerin onaylanması hususunda yol gösterici eylemler 

gerçekleştirilmektedir. Belirlenen projelerin yürütülmesi yıllara yaygın bir boyutu 

alabilmektedir. Bu sürede aralıklı sürelerle gerçekleştirilen "gözden geçirme 

toplantıları" yapılabilmektedir266. Katılımcı bütçenin bu sürecinde en önemli olgu 

                                                             
265 Wagle ve Shah, s.5. 
266 Ergen, s.328.  
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projeleri ayakta tutacak mali kaynakların varlığıdır. Bu anlamda katılımcı bütçe 

süreci aslında proje değerlendirme ve izleme açısından devam eden bir süreçtir. Bazı 

projeler zamana yayın bir şekilde yıllar itibari ile gerçekleştirilmektedir267. 

 Ülke kaynaklarının doğru kullanılması ve dağıtımı konusunda müzakereler 

gerçekleştirildikten sonra projelere bakılmaktadır. Elbette tüm projeler 

desteklenmeyebilir. Katılımcılar, destekledikleri projelerin gerçekleşmesi için 

"önceliklendirme ziyaretleri" gerçekleştirmektedirler. Bu şekilde projenin gerçekten 

ihtiyaç dâhilinde olup olmadığını izleyebilmektedir. Bir projeyi destekleyen katılımcı 

ne kadar fazla ise uygulama için seçilme olasılığı da o kadar fazladır. Porto Alegre' 

de katılımcı bütçelemeye katılmak bazı toplulukların siyasi ve sosyal gündemlerinin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Vatandaşlar toplantılara komşuları (mahalledaş) ile birlikte 

katılarak grup dayanışmasını geliştirmeye ve halkın öğrenmesini teşvik etmeye 

yardımcı olurlar. Halkın kentine dair projelerde yer alması proje odaklı bir katılımcı 

bütçe sürecini ortaya sunmaktadır268. 

 

 Halkın katılımı ile oluşturulan fikirlerin proje olması konusunda kanaat sahibi 

olan çeşitli katılımcı bütçe komisyonları bu projeleri bütçe taslağı formuna 

getirmektedir. Katılımcı Bütçe Komisyonu bu taslak formu Belediye Planlama 

Komitesine iletmektedir. Belediye Planlama Komitesi bunu belediye başkanına 

iletmektedir. Belediye başkanı, Katılımcı Bütçe Taslağını en geç tarih ile 30 Eylül'e 

kadar Belediye Meclisine sunmakta ve Belediye Meclisi 1 Ekim- 30 Kasım 

arasındaki zaman diliminde bu formu tartışıp ve oylamaktadır. Neticede Aralık 

ayında gelecek yılın yatırım planını hazırlarken söz konusu projelerin bu yatırım 

planlarında yer alıp almayacağı Belediye Meclisinin kanaatindedir269. 

 

 Sonuç olarak Porto Alegre örnek katılımcı bütçe uygulaması ile kentsel 

politikada yenilikçi ve yeni bir yaklaşım olan bütçe süreci ile tüm dünyaya örnek 

teşkil etmiştir. 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat Konferansı'nda yerel 

yönetimler için uluslararası "en iyi uygulama" adıyla ödül almıştır. Halk ve egemen 

                                                             
267Anwar Shah, Participatory Budgeting, Public Sector Governance And Accountability Series, The 
World Bank, 2007, içinde yer alan Brain Wampler, "Introduction to Participatory Budgeting" s.24.  
268 Wampler, 2007, ss.56-57. 
269 Ergen, s.328.  
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gruplar katılımda eşitliği gözeterek toplumsal yeniliklere açık, öğrenme ve aktif 

yurttaşlık bilinci ile katılımcı bütçe sürecine uyum sağlamışlardır270.  

  

  

 E. Seçilmiş Diğer Dünya Ülkelerinde Katılımcı Bütçe  

 Dünya ülkelerinde çeşitli yapılar içinde uygulanan katılımcı bütçe yapıları 

görülmektedir. Aşağıda seçilmiş bazı ülkelerde katılımcı bütçe örnekleri 

sunulmuştur271. 

 

 1. Amerika Birleşik Devletlerinde Katılımcı Bütçe 

 Güney Amerika'da yer alan Porto Alegre öncülüğünde başlayan katılımcı 

bütçe uygulaması diğer Amerika ülkelerine de örnek olmuştur. Bu bölümde Güney 

ve Kuzey Amerika'dan katılımcı bütçe uygulamaları ülke örnekleri yer almaktadır. 

Kuzey Amerika'da yer alan New York eyaleti ve Kaliforniya eyaletinin Salona ilçesi 

içinde yer alan Vallejo şehrinde katılımcı bütçe uygulaması incelenecektir. Bununla 

birlikte yine Kuzey Amerika'da yer alan Kanada ve Toronto katılımcı bütçe örnekleri 

sunulacaktır. Ardından tarihsel geçmişi anlatılan Porto Alegre' nin güncel katılımcı 

bütçe bilgilerine yer verilecektir. 

 

 a. Newyork ve Katılımcı Bütçe 

 Newyork' ta katılımcı bütçe uygulaması topluluk üyelerinin, gönüllülerin, 

sivil toplum ve benzer gençlik örgütlerinin bir araya gelmesiyle şekillenmektedir. 

Newyork’ ta kamu bütçesinin bir kısmını nasıl harcayacaklarına karar verme 

sürecinde katılımcı bütçe uygulaması hayata geçirilmiştir. Newyork, katılımcı bütçe 

pilot uygulamasını 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama, 51 üyenin 

çoğunluğu ile oluşturulan 31 konsey üyesinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Konsey 

üyelerinin katılımcı bütçe projelerini oylaması katılımcı bütçeleme sürecini 

başlatmaktadır. Konsey üyeleri, halkın aktif katılımını sağlamak adına vatandaşları 

                                                             
270Andreas Novy ve Bernhard Leubolt, "Participatory Budgeting in Porto Alegre: Social İnnovation 
and Dialectical Relationship of State Civil Society, Urban Studies, Volume 42, No 11, October 2005, 
s.2031-2034. 
271Yves Sintomer, Carsten Herzberg ve Giovanni Allegretti, "Transnational Models of Citizen 
Participation: The Case of Participatory Budgeting", Journal of Public Deliberation, Volume 8, 
Issue 2, s.19. 
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oylamaya davet etmektedir. Bunu kamu spotları, afişler, pankartlar, sosyal medya ve 

sokak stantları kurarak gerçekleştirmektedir.  Halk katılımı ile oylama aşamasına 

gelen projelerde kent öncelikleri önem arz etmektedir272. 

 

 Yerel halk o yörenin ihtiyaçlarını en iyi bilendir. Bu amaçla gönüllülük 

çalışmaları ile vatandaşlar, katılımcı bütçe sürecinde yer almaktadırlar. Katılımcı 

bütçe faaliyetleri bir yıl sürmektedir. Konsey üyeleri, tüm topluluğun karar alma 

sürecine katılmaları için bütçesinden en az 1 milyon dolar alan Katılımcı Bütçeleme 

New York City' ye (Participatory Budgeting Newyork City) katılmayı 

seçmektedir. İnsanlar, bilinçli kararlar alabilmek adına bir yıl boyunca halka açık 

toplantılar planlamaktadırlar. Burada topluluk üyeleri yerel ihtiyaçları tartışmakta ve 

bu ihtiyaçları karşılamak için teklifler geliştirmektedir. Halk teklifleri oylayarak 

hangi önerilerin fonlanacağına karar vermektedir. Katılımcı bütçe için ayrılan fonlar 

bitene kadar hangi projeler oylandıysa fon onlara tahsis edilmektedir. Süreci 

yönlendirmeye yardımcı olan şehir genelinde katılımcı bütçeyi destekleyen bireyler, 

topluluk organizasyonları ve Konsey üyelerinden oluşan bir (PBNYC) Katılımcı 

Bütçe Yönlendirme Komitesi bulunmaktadır. Yönlendirme komitesi, belirlemiş 

oldukları kural kitapçığına göre hareket etmektedir273. Bu kural kitapçığı ile 

yönlendirilen katılımcı bütçe kuralları temel olarak şunları hedeflemektedir274; 

hükümet politikalarını vatandaşlarla paylaşmak, sivil toplum katılımını arttırmak, 

yeni grup liderleri geliştirmek, topluluk oluşturmak örgütlenmek, kamu 

harcamalarında eşitliği gözetmek yani en çok ihtiyaç duyulan yerlere kamu 

harcamalarını kanalize edip dengeyi sağlamak olarak sayılmaktadır. 2015-2016 

arasında Newyork' ta projelerin oylama ayrıntılarına bakıldığında bu projelerin hangi 

illerde ve ne kadar tutarda olduğu şekil 6'da ifade edilmiştir. 

 

   

 

 

                                                             
272 Alexa Kasdan and Eric Markman, "Participatory Budgeting and Community Based Research; 
Principles, Parctices and İmplications for İmpact Validity", New Political Science, Volume 39, Issue 
1, 2017, ss.1-3.  
273Newyork City Council, "Participatory Budgeting"  http://council.nyc.gov/pb/cycle-5-results/ 
(11.04.2017). 
274 Community Development Project, A Research and Evaluation Report on Participatory Budgeting 
in New York City, "A People's Budget", ss.5-6, www.participatorybudgeting.org (12.04.2017). 
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Şekil 6: 2015-2016 Katılımcı Bütçe Dönemi Newyork 28 Belediye Bölgesinde İl Başına 
Proje Harcamaları 

 
KAYNAK: Participatory Budgeting, New York Council City, 
http://council.nyc.gov/pb/cycle-5-results/ (13.04.2017).  
 

 Şekil 6'da görüldüğü üzere 2015-2016 yıllarında New York şehri sakinleri 

ilçelerinde önerilen beş favori projeyi seçmek için oy kullanmışlardır. 67.000 

katılımcı, 28 belediye bölgesi için proje oylamıştır. Bu 28 belediye bölgesi şekilde 

görüldüğü üzere kendilerine tekabül eden maliyetlerle toplamda 38 milyon dolardır. 

Newyork' ta yerel sermaye belli başlı kamu harcamalarına dağıtılmıştır. Bu 

harcamalar için oylar belli oranlarda dağılım göstermiştir. Oyların dağılımına 

baktığımızda yapılacak kamu harcamalarının ilgili birimlere dağılımı şöyledir; eğitim 

için %52, park ve rekreasyonun içim %19, sanat ve kültür etkinlikleri için %9, 

ulaşım için %9, konut için %7, kamu güvenliği için %3, huzur evi için %1 olarak 

gerçekleşmiştir. Genel anlamda dikkat çeken husus, projeler için oyların %52'si 

eğitim harcamaları için gerçekleşirken diğer projeler ise %50'nin altında bir oranda 

çeşitlenmeler göstermiştir. O halde eğitime ayrılan harcama yüzdesi diğer unsurlara 

nazaran %52’lik bir oranla daha fazla bir paya sahiptir. 
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 Kazanan proje örneklerinden belli başlı örnekler, bölge 3 için Mühlenberg 

kütüphanesine serinletici sistem, Cnoll okulu için yeni bir kütüphane, bölge 5 için 

çatı katı sera uygulaması, okul için bilgisayar alımı başlıca örneklerdir275.  

 Katılımcı bütçenin New York'ta geliştirilmesi ve daha iyi bir konuma gelmesi 

için hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler276; katılımcı bütçe swot analizleri 

gerçekleştirmek, katılımcıların farklılığını gözetmek, sivil varlığı genişletmek, kamu 

harcamalarının ne kadar adil olduğunu değerlendirmek, sosyal yardım çabalarını 

incelemek ve buna dair en iyi uygulamaları oluşturmak, halkı eğitmek olarak ifade 

edilmiştir. 

 

 Sonuç olarak, katılımcı bütçe konusunda New York'ta yapılan çalışmalar 

şunu göstermiştir; katılımcı bütçe süreci büyüdükçe ve kurumsallaştıkça yeni 

zorluklar ortaya çıkmaktadır. Katılımcı bütçe, göçmenler, gençler ve önceden tutsak 

edilmiş kişiler ve sivil mücadeleden dışlananları ilgilendirmeye devam etmektedir. 

Dikkat çeken husus şudur ki katılımcı bütçe seçmenlerinin %16'sı ABD vatandaşı 

olmadığı için oy veremeyeceğini açıklamıştır. Bu yüzden son zamanlarda göçmen 

toplulukların katılımının arttırılması için dil meselesinin çözümü üzerinde 

durulmakta ve katılımım arttırma hedeflenmektedir277. 

 b. Vallejo Katılımcı Bütçe 

 Amerika Birleşik Devletleri' nde katılımcı bütçeyi ilk kez uygulayan şehir 

olan Vallejo şehri Kaliforniya eyaletine bağlıdır. Vallejo, 2008'de nakit rezervlerinin 

sıfıra inmesiyle belediye bütçesinde başarısızlığa uğramıştır. Büyük bir iflas yaşayan 

şehirde vatandaşlar, toplanan vergilerin hangi kamu harcamalarına yönlendirilmesi 

gereğini tartışmaya başlamışlardır. Yerel yönetim 2012 yılında bütçenin bir 

bölümünün nasıl harcanması gerektiğini halka sormak istemiştir278. 

2013’ün Mayıs ayında en genci 16 yaşında olan yaklaşık dört bin Vallejo 

sakini, herhangi bir statü ayrımı olmaksızın farklı projeye fon sağlanması amacıyla 

                                                             
275Corey Johnson, "Participatory Budgeting in New York", New York City Council, 
http://council.nyc.gov/pb/cycle-5-results/ (13.04.2017). 
276 Kasdan ve Markman, s.6.  
277 Kasdan ve Markman, s.14.  
278Ariana Eunjung Cha, "Vallejo, Once Bankrupt, İs Now A Model For Cities İn An Age of 
Austerity", 2012, wwww.washingtonpost.org (16.04.2017). 
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kamu projelerini oylamaya katılmışlardır. Projeler arasında kent bahçelerinin 

oluşturulması, sokakların aydınlatılması ve yolların tamir edilmesi, parkların 

iyileştirilmesi, gençler, yaşlılar ve hayvanlar için çeşitli programlar geliştirmişlerdir. 

Vallejo yasalarına göre, New York ve Chicago’dan farklı olarak hem sermaye 

yatırımlı proje ve programlar hem de hizmet odaklı projeler için katılımcı bütçeleme 

uygulanması önemsenmiştir. Bu anlamda kentte başarılı geçen ilk pilot uygulama 

yılından sonra, Kent Konseyi aynı katılımcı bütçeleme projesini bir sonraki yıl için 

de onaylamıştır. Bundan sonraki on yıllık süre zarfında kentte toplanacak olan satış 

vergisi miktarı üzerinde aynı katılımcı bütçeleme uygulamasını devam ettirme 

konusundaki niyetini beyan etmiştir. İlk döngü uygulamasından önce, kent 

konseyinin 21 üyeden oluşan Katılımcı Bütçeleme İdare Komitesi oluşturulmuştur.  

Bu komitede en az 14 yerel sivil toplum örgütü ve yedi kişi kadar da bireysel ve 

serbest üye mevcuttur. Toplamda 19 üyeden oluşan bu yapı, belediye yetkilileriyle 

birlikte çalışarak sürecin şeffaf, adil ve katılımcı bir biçimde 

yürütülmesini sağlamakta ve halk toplantılarının koordinasyon ve kolaylaştırıcılığını 

gerçekleştirmektedir. Farklı toplulukları harekete geçirerek, alınan önerilerin ilk 

gözden geçirmesini sağlamaktadır. Böylece, proje uygulamasını takip edilmektedir. 

Bütçe delegesi olarak görev alan yurttaşlar, bütçeleme sürecine dair ayrıntılı bilgi 

edinmektedirler279. 

 Vallejo’ da katılımcı bütçelemeyle desteklenen projelerden bazıları şöyledir; 

yol üzeri çukurları ve sokakların tamiri, aydınlatmanın iyileştirilmesi, parklar ve 

rekreasyon alanlarının iyileştirilmesidir. Bunun yanında sadece alt yapı üst yapı değil 

bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik programı, sokakların ve kent 

alanlarının temizlenmesi, koleje gidecek öğrencilerin desteklenmesi, kent bahçeleri 

ve sağlıklı beslenme eğitimleri, KOBİ destekleri, hayvan kısırlaştırma projesi, asayiş 

önlemleri, dezavantajlı grupların ve çocukların desteklenmesi, okullarda verilen 

yemeklerin iyileştirilmesi, gençler için yaz dönemi istihdamı ve staj programı 

                                                             
279Saud Aldakhıl, "Participatory Budgeting- Vallejo", Participedia,  
http://www.participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-vallejo-ca-us (16.04.2017). 
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(Summer Youth Employment & Internship Program), yerel müzik gruplarının 

desteklenmesine kadar her türlü sanatsal faaliyetler de projelendirilmiştir280. 

 Vallejo' da katılım süreci dört aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir281; 

 1. Fikirlerin Toplanması: Yurttaşlar ve paydaşlar kentin birkaç yerinde 

düzenlenen Katılımcı Bütçe Toplantılarına ve halk toplantılarına katılarak, belediye 

bütçesi ve Katılımcı Bütçelemenin ana hatları hakkında bilgi edinmekte, proje 

fikirleri üretmek üzere küçük gruplar halinde toplanmaktadır. Gönüllü katılımcılar, 

fikir geliştirmek için sosyal gruplar içinde beyin fırtınası yapmaktadır. 

 2. Bütçe Delegelerinin Hazırlanması ve Görevlendirilmesi:  Bütçe delegeleri, 

diğer adıyla topluluk gönüllüleri, oryantasyondan geçirilip, komiteler halinde 

toplandıktan sonra ilk önerilen proje fikirlerini nihai tekliflere dönüştürmektedir. 

 3. Proje Sunumu ve Oylama: En genci on altı yaşında olan yurttaşlar, fon 

sağlanacak projelerin oylamasını yapmakta ve en çok oy alan projeleri kent konseyi 

gündemine göndermektedir. 

 4. Değerlendirme ve Takip: Bütçe delegeleri ve diğer katılımcı bütçeleme 

katılımcıları süreci değerlendirip geri bildirim sağlamakta ve onaylanan projelerin 

uygulanmasını takip etmektedir. 

 Günümüz itibari ile Vallejo'daki katılımın bazı istatistikî unsurları 

değerlendirildiğinde 2016 yılında yayınlanan Vallejo katılımcı bütçe raporuna göre 

vatandaşların katılımcı bütçe uygulamasını %22 oranıyla ilk sırada yer alan okul 

broşürleri ile öğrendikleri görülmüştür. Ardından %21 oranıyla arkadaş ve 

ailelerinden, %19 Vallejo kenti tanıtımlarından öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 

Diğerleri ise telefon, e-mail, sosyal medya, televizyon ve gazete vasıtasıyla 

                                                             
280Aldakhil, http://www.participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-vallejo-ca-us (16.04.2017). 
281 John De La Torre, "Participatory Budgeting in Vallejo",  Innovation in Democracy & Community 
Engagement, s.8, http://www.ci.vallejo.ca.us/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=65237 
(16.04.2017). 
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öğrendiğini ifade etmiştir. Yaş istatistiklerinde ise katılımcı bütçeye aktif katılım 

sağlayan vatandaşların çoğunluğu 25-34 yaş aralığında olduğu izlenmiştir282. 

 2015 yılı itibari ile seçmen ve belediye meclisi onaylı projelere bakıldığında, 

50.000 dolar maliyetli, 1629 oy ile kabul edilen okul sporlarından sonra futbol- 

basketbol uygulamaları, 50.000 dolar maliyet ve 1289 oy ile Vallejo İtfaiye Gençlik 

Akademisi, 395.000 dolar maliyet ve 1216 oy ile Rıhtım kenarı (Waterfront), Tarih 

Sanatları Parkı, 240.000 dolar maliyet ve 1030 oy ile çocuklar için okul sonrası 

teknoloji programı ve son olarak 265.000 dolar ve 987 oy ile okul yolu onarımı 

projeleri dikkat çekmektedir283.  

 

 Günümüzde Vallejo' da katılımcı bütçe konusunda ulaşılmak istenen öncelikli 

gruplar ise düşük gelirliler, etnik azınlıklar, göçmenler, dil bilmeyenler, gençlik ve 

yaşlılardır. Oylanan projeler sırasında dini, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun insanlar 

birbirleri ile kaynaşmış ve demokratik ortamı hissetmiştir. Şehir, bu uygulama ile 

hem yerel düzeyde hem de dünya çapında itibarı artan bir şehir konumuna gelmiştir. 

Vallejo, ekonomik başarısızlığın ardından katılımcı bütçe uygulaması ile kendini 

dünyaya tanıtabilme fırsatını yakalamıştır284. 

 c. Kanada ve Katılımcı Bütçe  

 Gelişmiş ülkeler arasında yer alan Kuzey Amerika ülkesi olan Kanada' da 

katılımcı bütçeleme projeleri oyun alanları ve çevre alanındaki gelişmeleri finanse 

etmektedir. Bunun yanında yaya güvenliği girişimleri, trafik düzenlemeleri, kamu 

alanları aydınlatması, yol projeleri, rekreasyon tesisi geliştirme gibi çalışmalar da 

yapılmaktadır. Kanada' da katılımcı bütçe sürecindeki uygulamalar özellikle konut 

sektöründe kendini göstermektedir. Süreç içindeki zorluklardan biri kültürel ve dilsel 

farklılıklardır. Brezilya' daki katılımcı bütçe uygulamalarında izlenen alt yapı 

çalışmalarının aksine Kanada şehirlerinde daha çok şehir düzenlemeleri dikkat 

çekmektedir. Brezilya' daki projelerin Kanada'da gerek olmadığı görülmüştür. İşte bu 

noktada katılımcı bütçenin proje esnekliği ortaya çıkmaktadır. Kanada, içinde 

                                                             
282 Torre, www.pbvallejo.org, ss.15-18, (16.04.2017). 
283 Torre, www.pbvallejo.org, s.20, (16.04.2017). 
284 Elizabeth Pinnington, Josh Lerner, Daniel Schugurensky, "Participatory Budgeting in North  
America: The Case of Guelph; Canada, https://www.participatorybudgeting.org/resources-to-do-
pb/articles/ (16.04.2017).  
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bulunduğu belediye sınırlarında kamunun ihtiyaç duyduğu kamu harcamalarının 

belirlenmesi bakımından esnek bir yol izlemektedir285. 

 Kanada' da katılımcı bütçe süreci, fikir aşaması, bütçe temsilcisi aşaması, 

oylama ve kazanan projelerin finansmanı şeklinde ilerlemektedir.  Katılımcı bütçe 

uygulaması fikir aşamasında şehir sakinleri, halka açık toplantılar ve çevrimiçi 

durumlar ile proje fikirleri göndermektedir. Şehir sakinleri, fikirleri fiili projelere 

dönüştürmek için grup halinde çalışmaya gönüllü olmaktadırlar. Katılımcılar 

geliştirdikleri proje fikirleri üzerinde oylama yapmaktadırlar. En fazla oyu alan ve 

tahsis edilen fonların sınırları içinde kalan projeler kazanmaktadır. Devlet, kazanan 

projeleri uygulamayı taahhüt etmektedir. Böylece kazanan projeler devlet desteği ile 

hayata geçirilmektedir286. 

 Kanada' da katılımcı bütçe projelerini oylama yaşı minimum 14'tür. Kentte, 

8000' den fazla yerleşik kişi, 240' tan fazla mahalle, mahalle meclislerinde fikrini 

beyan etmiştir. 1000'in üzerinde yerleşik kişi gönüllü olarak katılmış oldukları bu 

süreç içinde fikirlerini uygun tekliflere dönüştürmüştür. Topluluklar, gerek bireysel 

yüz yüze gerekse çevrimiçi uygulamalarla fikirlerini dijital ortamlarda da 

aktarabilmişlerdir. Kanada' da katılımcı bütçe sonuç raporuna göre katılımcıların 

%62'si kadın, %39'u üniversite mezunudur. Katılımcıların çoğunluğu maddi 

imkânları iyi olmayan vatandaşlardan oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu 18 yaş 

altındaki vatandaşlar ve yaşlılardır. Kanada' da katılımcı bütçe fonlarından en çok 

payı alan kesim ise okullar olmuştur287. 

  (1). Toronto ve Katılımcı Bütçe  

 Kanada'nın en büyük şehri olan Toronto'da katılımcı bütçe süreci 2000'li 

yılların başında parlamaya başlamıştır. Toronto' daki en büyük toplumsal konut 

sağlayıcısı olan Toronto konutları, kiracılarının Toronto Community Housing' in 

(TCH-Toronto Toplumsal Konut Sağlayıcısı-) sermaye bütçesinin bir bölümünü nasıl 

                                                             
285 Institute on Municipal Finance & Governance Munk School of Global Affairs (IMFG), 
"Participatory Budgeting: The Practice and The Potential", University Of Toronto, 
http://www.munkschool.utoronto.ca/imfg/ (10.04.2017).  
286 Public Agenda Reports and Surveys, "Research and Evaluation of Participatory Budgeting in U.S. 
and Canada", www.publicagenda.org , (10.04.2017) 
287 www.publicagenda.org (10.04.2017). 
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harcayacaklarına karar vermek için katılımcı bütçeyi kullanmaya başlamıştır. Süreç 

iki öncü konut şirketi ile yürütülmüştür. Bu şirketlerdeki yönetim kurulu üyeleri 

karar verme sürecinde yer alabilmek için yerel halk için resmi bir katılım sistemi 

oluşturmayı planlamışlardır. İlk katılımcı bütçe döngüsünde iki yılda 6000'den fazla 

kişi 237 Toronto toplu konut projesine 18 milyon dolar fon (sermaye) tahsis etmiştir. 

Her yıl %60'ı büyükşehir belediyesinin 27 toplu konut birimine, büyüklüğüne göre 

%20, toplu konut birimleri arasında eşit olarak bölünmüş ve geriye kalanın %20'lik 

(1.8 milyon dolar) kısmı da ikamet edenlerin kararlarına bırakılmıştır. 2014'te 

Toronto kenti Ward 33 muhitinde katılımcı bütçe pilot uygulamasını başlatmıştır. Bu 

noktada New York ve Chicago'daki katılımcı modelden etkilenilmiştir. Ve kentte 

2014'te 500.000 dolar projelere tahsis edilmiştir288. 

 Takip eden yılda Ward 33'te iki mahalle iyileştirme alanı projesi eklenmiştir. 

Ward 33'teki oy pusulalarında yer alan oylanan proje sonuçlarına bakıldığında 

50.000 dolar maliyetli Brian köprü ağ geçidi projesi, 70.000 dolar ile Don Walley 

spor parkı, 15.000 dolar ile Don Mills metro istasyonu yakınlarındaki bisiklet dolabı 

bunlara örnek teşkil etmektedir. Oylanan projelerin bir kısmı 2016 yılında 

gerçekleştirilirken bazıların tamamlanması ise 2017 yılına bırakılmıştır289. 

 Toronto'da 2016 yılında katılımcı bütçe uygulaması ile oylanan ve kazanan 

projeler ve maliyetleri şöyledir; 75.000 dolar ile doğallaştırılmış kelebek bahçesi, 

100.000 dolar ile koşu yolu, 20.000 dolar ile su şişesi dolum istasyonu, 10.000 dolar 

ile açık ping pong masası oyun alanı, 20.000 dolar ile Parkway Orman Alanı oturma 

alanlarıdır. Bahsi geçen projelerin 2017 bütçesinde yer alması ve 2018 ilkbaharına 

kadar da tamamlanması planlanmaktadır290. 

                                                             
288Abigail Friendly, "Participatory Budgeting; The Practice and the Potential", Institute on Municipal 
Finance & Governance, https://munkschool.utoronto.ca/imfg/search-results/?search=tch, s.5, 
(10.04.2017).  
289City of Toronto, "Toronto Participatory Budgeting Local İmpact Participatory Budgeting Pilot 
2017",http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=a2386eabb565c410VgnVCM10000
071d60f89RCRD (10.04.2017).  
290City of Toronto, "Participatory Budgeting", 
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=ac53968ac42bc510VgnVCM10000071d6
0f89RCRD, (10.04.2017). 
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 d. Phoenix Şehri Okul Bölgesinde Katılımcı Bütçe 

 Katılımcı bütçe günümüzde sadece yerel yönetimlerde değil aynı zamanda 

liselerde de uygulama alanı bulabilmektedir. Amerika'da Phoenix lise bölgesi olarak 

geçen liselerde katılımcı bütçenin nasıl uygulandığı bu bölümde ifade edilecektir. 

  

 (1). Phoenix Lise Bölgesi ve Katılımcı Bütçe Uygulaması 

 Bu bölümde Kuzey Amerika'da yer alan Arizona eyaletinin en büyük şehri 

olan Phoenix şehrinde Phoenix okul bölgesinde gerçekleştirilen okullarda katılımcı 

bütçe uygulaması anlatılacaktır. 

 

 Katılımcı davranışların küçük yaşta edinilmesi adına okullarda katılımcı 

bütçenin geliştirilmesi gereği düşünülmüş ve ABD' de bir dizi çalışmalar 

başlatılmıştır. Yerel düzeyde topluluk katılımı bilincinin yerleştirilmesi amacıyla 

katılımcı bütçe uygulaması deneyimlenmiştir. Öğrenciler, demokratik ortamda 

ihtiyaç alanlarını düşünerek, çözüm tasarlamakta ve sonuç olarak uygulamaya 

yönelmektedirler. Böylece okul yönetimi öğrenci katılımı ile işbirliğine dayalı bir 

ilişki içinde olabilmiştir. Katılımcı bütçe sürecini yönlendiren katılımcı bütçe rehberi 

ile planlama, fikir koleksiyonu, teklif geliştirme, oylama son olarak da uygulama ve 

sonrası bölümlerinden oluşmaktadır. Okullarda uygulanacak katılımcı bütçe ile 

öğrenciler, katılım deneyimi kazanmakta, öğrenciler ve yönetim arasında olumlu 

ilişkiler kurularak okul toplumu güçlendirilmektedir. Öğrenciler, işbirliği içinde 

çalışma becerilerini arttırma, araştırma geliştirme, görüşme ve anket becerilerini 

geliştirme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kazanma, topluluk 

ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları gidermedeki rolü hakkındaki farkındalıkları artırma, 

temel bütçe sürecini öğrenme ve özellikle yönetişime katılmanın yollarında yer alma 

ve sosyal sorumluluk duygularını geliştirebileceklerdir291. 

 Üç yıl önce, ABD' deki ilk lise merkezli katılımcı bütçe süreci Phoenix 

Liselerinde, Arizona'daki Bioscience Lisesinde başlamıştır. Phoenix Union Lisesi 

Bölgesi (PUHSD- Phoenix Union High School District-) 2016'da beş kamu/devlet 

lisesinde katılımcı bütçe sürecini ilçe çağında fonları kullanmak için sunan ABD' de 

ilk okul bölgesidir. Phoenix lise bölgesinden gelen öğretmenler, öğrenciler ve 

                                                             
291Ashely  Brennan "Participatory Budget in Schools", 
http://participatorybudgeting.nationbuilder.com/pbinschools (21.04.2017) 
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personeller katılımcı bütçeyi öğrenmiştir ve okul bütçesinin bir bölümünü nasıl 

harcayacakları konusunda doğrudan karar verebilme sürecini planlamışlardır. Altı ay 

boyunca okullarda katılımcı bütçe sürecindeki fikirleri projelere dönüştürmek adına 

eğitimler, etkinlikler ve toplantılar gerçekleştirmişlerdir292. 

 Katılımcı bütçenin hangi modelinin kullanılacağına uygulayıcılar kendileri 

karar vermektedir. Belirli stratejilere bakılmaksızın, tüm okullar, planları, genellikle 

okul süreçlerinde yer almayan öğrencileri dâhil etmeyi öncelikli kılarak süreci 

yönetmeyi amaçlamaktadırlar Öğrencilere ve öğretmenlere kendilerini katılımcı 

bütçe sürecinde nasıl hissettikleri bir kelime ile sorulduğunda süreçten önce birçoğu 

sinirli, emin değil, şaşırmış ya da yorgun hissettiklerini söylemişlerdir. Süreç sona 

erdiğinde ise heyecanlı, enerjik olduklarını söylemiş ve ilgi çekici olduğunu da 

eklemişlerdir293. 

 Öğrenciler, katılımcı bütçe sürecinde katılım ve aktif olma durumunu 

değerlendirdiklerinde özgüvenlerinin arttığını ve konuşma becerilerinin geliştiğini 

ifade etmişlerdir. Öğretmenler ise öğrencilerle daha güçlü ilişkiler geliştirmenin 

kendilerini mutlu ettiğini ifade etmişlerdir. Söz konusu katılımcı bütçe 2016 yılında, 

oy haftası boyunca beş devlet lisesinde 3854 öğrenci (öğrencilerin %80'i) okul 

fonlarında 26.000 dolar harcama kararı almışlardır. Katılımcı bütçe sürecinde okul 

bölgesinde kazanan projeleri aşağıdaki tablo 6'da incelemek mümkündür294. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
292Ashely  Brennan, "What Happens When Students Lead PB?", 
https://www.participatorybudgeting.org/what-happens-when-students-lead-pb/#comment-117 
(22.04.2017). 
293 Ashley Brennan, "Phoenix schools are making history Again with PB", 
https://www.participatorybudgeting.org/phoenix-schools-are-making-history-again-with-pb/ 
(21.04.2017). 
294Brennan, https://www.participatorybudgeting.org/what-happens-when-students-lead-pb/ 
(22.04.2017). 
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Tablo 6: Phoenix Lise Bölgesinde Katılımcı Bütçe İle Oylanan ve Kazanan Okul 
Projeleri 

Okul Kazanan Proje Öğrenci Oyları Katılım (%) 
Phoenix Coding 
Akademi 

Dijital müzik 
performansı ve kayıt 
kulübü 

74 83 

Merkezi Lise Hidratasyon 
İstasyonları 
/Filtrelenmiş Su 

1696 84 

Fen Lisesi Açık Hava Oturma 
Ve Gölgelikler 

263 87 

Carl Hayden Sosyal 
Lisesi 

Hidratasyon 
İstasyonları 
/Filtrelenmiş Su 

1563 76 

Franklin Polis ve 
İtfaiye Lisesi 

Gök gürültüsü kuşu 
Liderlik Salonu  

258 89 

 KAYNAK: Brennan, https://www.participatorybudgeting.org/what-happens-when-students-
lead-pb/ (22.04.2017). 
 
 Tablo 6'ya göre Phonix lise bölgesindeki beş devlet okulu ortalama %83'lük 

bir katılım oranı ile projeleri oylamışlardır. Beş okul içinde en yüksek öğrenci 

oylarına sahip iki lise Merkezi Lise ile Carl Hayden Sosyal Lisesi olmuştur. Kazanan 

projelerin niteliği sanat, su filtreleme, oturma alanlarıdır. Öğrenciler bu projeleri 

finanse edebilmek adına oylarını kullanmışlardır. Tabloda görüldüğü üzere katılım 

yüzdeleri açısından en yüksek katılım yüzdesine sahip okul %89 ile Franklin Polis ve 

İtfaiye Lisesi'dir. Fen Lisesi, %87'lik bir katılım oranıyla tablodaki okullar içinde 

ikinci sıraya sahiptir. Merkezi Lise, %84'lük bir katılım oranıyla tablodaki okullar 

içinde üçüncü sırada yer almaktadır. Phoenix Coding Akademi ise söz konusu 

sıralamada %83'lük katılım oranıyla dördüncü sırada yer alırken Carl Hayden Sosyal 

Lisesi %76'lık katılım oranıyla beşinci sırada yerini almıştır. 

 

 e. Güney Amerika Porto Alegre' de  ve Katılımcı Bütçe  

 Güney Amerika'nın Porto Alegre kentinde uygulanmaya başlayıp diğer dünya 

ülkelerine örnek teşkil eden demokratik bütçeleme ile kent kaynakları daha iyi 

değerlendirilebilir hale gelmiştir. Mutlu liman anlamına gelen Porto Alegre' de 

1950'li yıllardan bu yana köleliğin diğer kentlere göre daha az oluşu, polis gücünün 

yerel düzeyde etkinliği, eşitlikçi sosyal yapının varlığı ve diktatörlüğe karşı 
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toplumsal muhalefet geleneğinin varlığı bu kenti katılımcı bütçe uygulamasına daha 

da yakınlaştırmıştır295. 

 Bununla birlikte, Porto Alegre' deki belediye başkanının koordinatörü Paulo 

Silva, Porto Alegre' nin Katılımlı Bütçeleme sürecinin "bu son iki yılda olduğu gibi 

çok canlı olmadığı ve çoğaltılmadığını" ifade etmiştir296. 

 Porto Alegre’ de, katılımcı bütçe süreci ile beraber halkın hizmetlere erişimi 

kolaylaşmış, bütçe toplantılarına katılan vatandaş sayısı başlangıçta az olmasına 

rağmen bütçenin demokratik oluşumu sonrasında giderek artmıştır. Porto Alegre 

Workers Party (İşçi Partisi) Belediye Başkanlığı döneminde ezen – ezilen ilişkisi 

üzerine kurulan tahakkümün çarkından çıkmayı başarmıştır. Bölgede fakir insan 

sayısı azalmış, sağlık hizmetlerinin halka ulaşımında artış yaşanmış ve birçok 

bölgenin alt yapı sorunu çözüme kavuşmuştur. Ancak, bu süreç Workers Party 

inisiyatifi ile başladığından ve yasal bir dayanağa sahip olmadığından dolayı İşçi 

Parti'si, Brezilya’daki politik  değişiminde seçimi kaybettiğinde süreç durmuştur297. 

 Yakın zamanda ise Porto Alegre, katılımcı bütçe uygulamalarını günümüz 

bilişim teknolojilerine uygun olarak geliştirmeye ve tüm dünya ülkelerine örnek 

olarak sunmaya devam etmektedir. 2015'te kent, 23 toplantı gerçekleştirerek 20.000 

katılımcıya ulaşmıştır. Katılımın boyutu gelişim göstererek artık online olarak da 

yapılmaktadır. Yönetimle bütünleşen katılımcı *bütçe portalı 7/24 erişilebilir 

yapısıyla katılımcı bütçenin yürütme sürecine katkı sağlamaktadır. Bu erişimde 

kayıtlı projeler ve görev planlamaları yer almaktadır298. 

                                                             
295 Gürcan Banger, "Eskişehir'de Katılımcı Bütçe", http://docplayer.biz.tr/8145404-Eskisehir-de-
katilimci-demokrasi-katilimci-butce-gurcan-banger.html (12.06.2017). 
296Michael Fox, "Porto Alegre's Participatory Budgeting at a Crossroads", http://nacla.org/news/porto-
alegre%E2%80%99s-participatory-budgeting-crossroads (12.06.2017). 
297 Devin Bahçeci, "Belediyelerde Katılımcı Bütçe Süreci", 20.02.2009, Yeşil Gazete, 
https://yesilgazete.org/blog/2009/02/20/belediyelerde-katilimci-butce-sureci/ (12.06.2017). 
298 Izabel Christina Cotta Matte, "Porto Alegre, Brazil Priorities Cizitenship", ESBCHO, 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=961ce508-7df8-496a-a625-
9b70b877ccc6%40sessionmgr120&hid=107 (16.04.2017). 
*Bütçe Portalı, Porto Alegre' nin herkese açık portalıdır. Bakınız, http://datapoa.com.br/ 
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 2. Güney Asya'da Seçilmiş Ülke Katılımcı Bütçe Örneği 

 Güney Asya'da bulunan Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Pune 

şehrinde uygulanan katılımcı bütçe uygulaması örneği bu bölümde incelenecektir.  

  

 a. Hindistan Pune' de Katılımcı Bütçe 

 Hindistan' da katılımcı bütçe süreci Sosyal ve Beşeri Kalkınma Girişimi 

(DISHA) olan yerel gönüllü organizasyon ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. DISHA 

olarak adlandırılan bu organizasyon (Development Initiative For Social and Human 

Action) 1985'te kurulmuş olup yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 

Eğitim ve sağlık alanında çalışmalara yoğunluk veren DISHA, özellikle katılımcı 

bütçe konusunda bilgilendirme ve eğitimler gerçekleştirmektedir.  Bu anlamda sivil 

toplum örgütleri, devletin yasama meclisi üyeleri siyasi partiler üst düzey kamu 

yöneticileri DISHA' nın bulgularını ve çalışmalarını önemsemiştir299. 

 Katılımcı bütçenin, Pune' de daha çok mahalle gecekondu iyileştirmeleri, 

eğitim ve sağlık alanında katılımcı bütçe projelerine ağırlık verilmiştir. Yerel 

yönetimin mahalle ve gecekondu iyileştirmeleri konusunda toplanan gönüllü 

vatandaşlar Topluluk Geliştirme organizasyonunun desteği ile mahalle komiteleri 

oluşturmuştur. Katılımcı sivil kesim 2005 yılında Pune Belediye Teşkilatı (PMC-

Pune Municipal Council-) ile toplantı düzenleyip katılımcı bütçenin temellerini 

atmıştır300. 

 Hindistan'da katılımcı bütçeyi 2006 yılında ilk kez uygulayan şehir ise 

Hindistan'ın dokuzuncu büyük kenti olan Pune' dir. Pune, 3.2 milyonluk nüfusa sahip 

ve farklı ekonomik statülerden insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Pune' de 

vatandaşların bazısı son derece fakir ve gecekonduda yaşarken bazıları da son derece 

zengindir. Vatandaşlar, bütçe prosedürünün farkında olmaksızın hayatlarına devam 

etmektedirler. Katılım ise yerel seçimlere katılmakla ifade edilmektedir.  Bu anlamda 

bütçeyi katılımcı unsurlarla gerçekleştirmek isteyen Pune' de bütçe tahsis sürecinin 

yenilenmesi istenmiştir. Bu katılımın istenmesinin sebepleri ise, birincisi 'büyümekte 

                                                             
299 Alfa Fölscher, "Participatory Budgeting in Asia", Public Sector Governance and Accountability 
Series Participatory Budgeting edited vy Anwar Shah, The World Bank, 2007, ss.167-168, 
www.worldbank.org (10.04.2017). 
300 PMC Participatory Budgeting, http://janwani.org/site/projects/participatory-budgeting-2/ 
(10.04.2017). 
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olan bir nüfusun yanı sıra büyük bir şehrin ihtiyaçlarını nasıl 

karşılanacaktır? İkincisi, Pune de dahil olmak üzere Hint şehirlerinin çoğunda yasal 

veya resmi bütçe prosedürünün bulunmaması gidilecek yolu bulmakta zorluk 

yaşamaya sebep olmaktadır. Bu nedenle Pune' de katılımcı bütçeleme, bütçe 

oluşturma ve yürütme sürecini daha kapsayıcı, şeffaf, hesap verebilir ve etkili kılmak 

için doğrudan bütçelendirmeye doğrudan vatandaş katılımı için bir forum 

oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda katılım, doğru ve etkin noktalara vurgu 

yapmalıdır301. 

 Pune' de katılımcı bütçe süreci 6 adımdan oluşmaktadır302; 

 1. Pune Belediye Teşkilatı ofisinde Hazırlık Toplantısı yapılmaktadır ve bu 

toplantıya genelde PMC Başkanı, Yurttaş Kolaylaştırma Merkezi, Belediye Komiseri 

ve Janwani' nin başkanı ve Çevre Eğitim Merkezi katılmaktadır. Bu toplantı, Pune' 

de her yıl katılımcı bütçenin başladığını ifade etmektedir. Bu toplantıda, katılımcı 

bütçeye ilişkin çeşitli kararlar, tanıtım ve bütçe yaratma için diğer ek fikirler 

tartışılmaktadır. 

 

 2. Katılımcı bütçe süreci devam etsin etmesin katılımcı bütçenin tanıtımı 

yapılmaktadır. Pune' deki katılımcı bütçe, herkese açık olmasına rağmen vatandaşlar 

katılım sağlamadıkları için katılımcı bütçenin tanıtımı en önemli adımdır. Tanıtıma 

yönelik ilk adım, yerel gazetelerde vatandaşlara öneriler sunan resmi bir 

reklamdır. Bu reklamlar, PMC ofisine önerilerin açılış ve kapanış tarihleriyle ilgili 

bilgiler vermektedir. PMC ofisi vatandaşların ihtiyaç duyabileceği ek bir yardım 

sağlamak için vatandaş toplantıları düzenlemeye dair olabilmektedir. Bunun dışında 

PMC ayrıca vatandaşlara telefonla bilgilendirme araması da yapabilmektedir. 

 

 3. Öneri formlarının gönderilmesi, vatandaşların çevrimiçi bütçe öneri 

formlarını doldurması istenmektedir. Doldurulan formların PMC bürosuna 

gönderilmesi istenmektedir. Konular; yollar, sokak lambaları, trafik sinyalleri, otobüs 

durakları, halka açık otopark, kamu tuvaletleri, katı atık yönetimi, su temini, 

yağmursuyu, bahçeler, kamu binaları ve diğerler konuları kapsamaktadır. 

                                                             
301 National Foundation for India, "Budget work in India", http://www.nfi.org.in/our-programs/local-
governance/budget-work-india (10.04.2017). 
302 http://www.nfi.org.in/our-programs/local-governance/budget-work-india (10.04.2017). 
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 4. Sınıflandırma, derleme ve işin maliyeti, tüm bütçe öneri formlarında yer 

alan her öneri yanına tarih not edilerek belli kodlar ile ortalama maliyetleri 

kaydedilmektedir.  

 

 5. Nihai belediye bütçesinin oluşturulması, 14 merkezdeki tüm idari bölgede 

önceliklendirme toplantısından sonra gerçekleşmektedir. Bu açıdan Pune Belediye 

Teşkilatına 2 milyon tutarında bütçe temin edilmiştir. PMC, katılımcı bütçeye dair 

gerçekleştirdiği tüm değerlendirmeler neticesinde nihai bütçeyi ilan ederek katılımcı 

bütçe sürecini sonlandırmaktadır.  

 

 Pune' deki katılımcı bütçe uygulamasının sonuçları değerlendirildiğinde 

olumlu-olumsuz yönler görülmektedir. Pune' de son 7 yıldır başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilen katılımcı bütçe örneği, vatandaşların katılımına yönelik siyasi 

iradenin demokratik anlamda geliştiğini göstermektedir. Vatandaşlar, karar alma 

hakları konusunda daha aktif olmuş, farkındalıklarını ve katılımlarını arttırmışlardır. 

Pune, 2012-2013'de vatandaşlardan gelen yalnızca 600 öneriye tanık olurken, sayı 

2013-2014'te 3.300'e, 2014-2015 yılları arasında 6.000'e öneriye yükselmiştir. 

Üçüncüsü, Pune' de 2010 yazında yapılan bir anket çalışmasında projeler içinde % 

18.18 tamamlanmamış projeler yer alırken projelerin % 14' ünün yapılmadığı ifade 

edilmiştir. Tüm projeler içinde ise tamamlanan projelerin oranı %18 olarak 

gerçekleşmiştir. Pune' de katılımcı bütçenin olumsuz yönlerine bakacak olursak, 

katılımcı bütçenin temel amaçlarından birinin bütçe tahsis sürecinde kapsayıcılık ve 

şeffaflık gerçeği önemli bir iyileşme göstermemiştir. Bütçe önceliklendirme fikri 

2008 yılından bu yana askıya alınmıştır ve böylece bütçe tahsis prosedürüne 

vatandaşların katılımı sadece öneri formlarını göndererek kısıtlanmıştır. Bu suretle 

karar verme yetkisi siyasetçilerin ve hükümet yetkililerinin inisiyatifine bırakılmıştır. 

Bu anlamda sosyal adalete gerçekten ulaşılamadığı ifade edilmektedir. Pune' de 

yoksul kesimi herhangi bir resmi biçimde bir araya getirme yöntemi ve ihtiyaçlarına 

daha fazla dikkat etmek için herhangi bir özel politika mevcut değildir.  Son olarak, 

önerilen bir gelişme olmamıştır. Yetkililer vatandaşlara, önerilerin kabul veya 

reddedilme temelini asla bildirmemektedirler. Böylece, karar vermede şeffaflık 

olmaması yüzünden vatandaşların hesap verebilirlik talep edebilecekleri herhangi bir 

kanalı olmadığı için hesap verme sorumluluğu da yoktur. Pune' de gecekondu 

bölgeleri için katılımcı bütçe kapsamında toplantılar düzenlenmiştir fakat gecekondu 
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mahallinin çoğunun okur yazar olmaması sebebiyle süreç tam olarak yerleşmemiştir. 

Gönüllü vatandaşlar önerileri bütçelendirerek PMC' ye rapor göndermiştir. Ancak, 

rapor reddedilmiş ve inisiyatif Pune'yi yöneten parti tarafından kabul 

edilmemiştir. Yerel yönetimin üyeleri demokrasi ruhunu korumak için vatandaşların 

katılımının önemini fark etmediği için bu durumu 'Demokrasi Ölümü' olarak 

nitelendirmiştir303. 

 

 Bununla birlikte 2013-2014 bütçesi açısından katılımcı bütçenin aktif 

olabilmesi adına Janwani kenti, birçok toplantı düzenlemiştir. Sosyal medya 

üzerinden katılımcı bütçe faaliyetlerini yayınlamıştır. Sonuç olarak geçmiş yıllara 

nazaran katılımcı bütçe uygulamasındaki oylama ya da form doldurma oranlarında 

artış yaşanmıştır. Harcamalar daha çok altı ana alanda yoğunlaşmıştır. Bunlar, yol, 

elektrik, binalar, arızalanma, su arzı ve drenaja yönelik olarak gerçekleşmiştir. Bu 

sayılanlar arasında yol kalkınması maliyetlendirme bakımından en fazla payı alan 

sektör olmuştur304. 

 Pune ve Porto Alegre katılımcı bütçe uygulaması kıyaslandığında şöyle bir 

durum ortaya çıkmaktadır; Porto Alegre' de vatandaşlar sesini düzenli tartışmalı 

forumlar vasıtasıyla sunmuşlardır, aynı zamanda önemli politika kararı için oy 

kullanıp, bütçeyi gözden geçirmişlerdir. Porto Alegre'de katılımcı vatandaşlar 

bütçelerinin bölge için önceliğini belirlemede yer alıp ve seslerini temsil etmekle 

resmen sorumlu olan temsilcileri seçmişlerdir. Pune' de ise  katılımcı bütçe süreci 

sadece danışmanlıktan doğrudan katılıma dönüştürmek amacıyla burada katılımcı 

bütçe sürecinin tekrar  gözden geçirilmesi gereği uzmanlarca ifade edilmiştir305. 

  

 

                                                             
303 Sanskriti Menon & Ve Amarnath, "Participatory Budget in Pune: A Critical Review", 2013, 
https://www.academia.edu/5217974/Participatory_Budgeting_in_Pune_A_critical_review, s.10, 
(10.04.2017).  
304 Naim Keruwala ve Ar. Komal Potdar Maya Roy, "Participatory Budgeting in Pune", 
http://spa.ac.in/writereaddata/Session6bMrNaimKeruwalaArKomalPotdarandMsMayaRoy.pdf 
(13.04.2017). 
305 Participedia, https://www.participedia.net/en/cases/pune-participatory-budgeting (14.04.2017). 
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 3. Avrupa'da Seçilmiş Ülke Katılımcı Bütçe Uygulaması 

 Fransa'nın başkentinde yer alan Paris'te dünyanın en büyük tutarına isabet 

eden katılımcı bütçe uygulamasına bu bölümde yer verilecektir.  

 a.Paris ve Katılımcı Bütçe 

 Avrupa'nın en büyük katılımcı bütçesine sahip olan Paris' te katılımcı bütçe 

uygulaması diğer kentlere de örnek olmaktadır. Fransa'da daha önce katılımcı yasalar 

ve katılımcı uygulamalar gerçekleşmekteyken 2014 yılında belediye başkanlığına 

seçilen Anne Hidalgo Paris'in kentsel planlama ekibi ile çalışmasıyla "işbirlikçi kent" 

anlayışına yenilikler getirilmiştir. 2014 yılında uygulamaya koyulan katılımcı bütçe, 

ilerleyen zamanlarda çeşitli alanlarda projelerin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 

Anne Hidalgo' nun amacı eski katılımcı uygulamalardan farklı olarak vatandaşlarla 

birlikte güçlü bir ilişki gerçekleştirebilmektir. Ki zaten kentte özellikle alt yapı ve 

çevre konusunda vatandaş katılımının mevcut olduğu ifade edilmiştir. Amaç bu 

durumu daha fazla yönetişim içeren boyuta taşıyabilmektir306. 

 Hidalgo, Paris halkının günlük yaşamını etkileyecek kararlarda doğrudan söz 

sahibi olması için katılımcı bütçe uygulamasına karar vermiştir. Paris halkı yaşı, 

cinsiyeti, ırkı fark etmeksizin katılımcı bütçeye dahil olabilmektedir. Paris halkı 

katılımı iki şekilde sağlayabilmektedir. Birincisi dijital platformlarda diğeri ise 

sandıklarda oy kullanarak. İmkanı olanlar dijital ortamlarda projeler geliştirip 

oylarken imkanı olmayanlar ya da bilişime uzak olanlar sandıklara gitmektedir307. 

Paris halkı belirlenen bir site üzerinden projeler önermekte ve ilerleyen süreçlerde 

bunları oylamaktadırlar. Paris, katılımcı bütçe uygulamasında modern teknikleri 

uygulamaktadır.  Paris halkı ilgili *siteden kendisi için bilgilerini düzenleyip 

kaydedip bir vatandaş kartı çıkarabilmektedir. Bu işlemi, vatandaş, site 

yönlendirmeleriyle kolayca yapabilmektedir. Bu kart ile vatandaş siteye dilediği 

şekilde girip önerilen diğer projeleri görebilmekte ve proje önerilerinde 

bulunabilmektedir. Paris yerel yönetimi, vatandaşların kamu harcamaları için 

harekete geçmesini arzu etmektedir. Böylece sadece Paris için değil, diğer dünya 
                                                             
306 Marina Bradbury, "Why Paris is Building the World’s Biggest Participatory Budget", Newcıtıes, 
http://www.newcitiesfoundation.org/why-paris-is-building-the-worlds-biggest-participatory-budget/ 
(09.05.2017). 
307Pauline Veron, "Tout Savoir Sur Le Budget Participatif", Maırıe De Paris, 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html (10.05.2017). 
*İlgili site, http://www.paris.fr/atelierscitoyens 'dir. Burada vatandaş kartının tüm ayrıntıları yer 
almaktadır. Vatandaş tek başına burada bilgi sahibi olup kartını oluşturabilir böylece katılımı 
resmileştirmektedir. Ve artık aktif bir katılımcı bütçe katılımcısıdır. 
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ülkeleri için de katılımcı bütçe uygulamalarını takip edebilme imkanı 

sunulmaktadır308. 

 Paris'te 2014 yılında katılımcı bütçeye dair ilk uygulama, belediye tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcı bütçe kapsamında yer alan kamu projelerine verilecek 

oylar için çevrimiçi tarihler belirlenmiştir. Çevrimiçi oyların verileceği tarihler 

aralığında vatandaşlar oylarını verebilmektedir. Belediye tarafından öne sürülen 15 

projeyi vatandaşlar ilk kez çevrimiçi oyları ile katılımcı bütçe vasıtasıyla 

kullanmıştır. Bu anlamda, toplam 41.000 oyun  %60'ı internet ortamında çevrimiçi 

gerçekleşirken %40 ise sandık başında gerçekleşmiştir. Paris yönetimi için  amaç 

daha fazla vatandaşa ulaşabilmektir. Paris belediyesi 2014-2020 yılları için 500 

milyon Euro'yu katılımcı bütçe fonu olarak ayıracağını ifade etmiştir309. 

 Paris şehir bütçesi, yatırım ve harcama şeklinde ayrılmaktadır. Bütçenin 

%18'i yatırım bütçesine ayrılmaktadır. Paris belediyesi, belediye sermaye (yatırım) 

bütçesinin %5'ini katılımcı bütçe için ayırdığını ifade etmektedir310. Örneğin 2017 

yılı için yoksul mahalleler için gerçekleştirilecek projelere 30.000 Euro, okullar ve 

kolejler için 10.000 Euro ayırmıştır311. Son yıllarda önerilen projelerin temel 

başlıkları; ortak yaşam alanları, çevre ve sağlık, eğitim ve rekreasyondur. Önerilen 

projele konularından bazıları şunlardır, bisiklet ve otobüs kullanım alanlarının 

ayrılması, kentsel barbekü yerlerinin güvenli ve sabit bir şekilde oluşturulması, 

okullar için ihtiyaç duyulan bahçe ve oyun sahalarının iyileştirilmesi, dijital şehir 

iyileştirmeleri örneğin ücretsiz internet uygulaması, öğle aralarında dinlenmek için 

ortak alanlara rahatlatıcı sedirlerin yapılması gibi çoğaltılabilmektedir312. 

  

                                                             
308 http://www.paris.fr/atelierscitoyens (10.09.2017). 

309Bradbury, http://www.newcitiesfoundation.org/why-paris-is-building-the-worlds-biggest-
participatory-budget/ (09.05.2017). 
310 https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html (10.05.2017). 
311Veron, https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html (10.05.2017). 
312Paris Budget Participatif, https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-
solr&query=*%3A*&items_per_page=21&conf=list_idees&fq=code_theme_string%3ACADRE&fq
=campagne_text%3AD&page_index=5&sort_name=1494351196313_random&sort_order=asc 
(9.05.2017). 
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 Bu anlamda Paris'te 2017  yılında 15 Ocak- 15 Mart tarihleri arasında 

çevrimiçi proje önerilerinin sayısı 2800' den fazla sayıda gerçekleşmiştir. Proje 

önerilerinde dikkat çeken konu ise kamusal alanların nasıl kullanılması gerektiği 

üzerinedir. Özellikle üzerinde durulan husus, proje önerileri getirenlerin bu süreçte 

gönüllü çalışmalarıdır. Vatandaşlar, 2017 yılında, 15 Mart 2017'ye kadar proje 

önerisinde bulunmuşlar ve benzer fikirleri aynı proje başlığında değerlendirmişlerdir. 

Projeler üç  hafta boyunca platformlarda tartışılmıştır. Söz konusu platformlar, 

tematik toplantılar, ilçe ve mahalle meclisi, yerel kalkınma ekiplerince üzerinde 

hemfikir olunan projeler hazırlamakta ve projelerin gerçekleştirilmek istendiği 

yerlere fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Fizibilite çalışması yapıldıktan sonra 

Haziran ayında uygulanabilir olduğu tespit edilen projeler Paris meclisinde 

paylaşılmakta ve Eylül ayında halk oylaması yapılmaktadır. Yapılan oylama 

sonucunda kazanan projeler, katılımcı bütçe fonundan karşılanmak üzere hayata 

geçirilmektedir313. 

 Son zamanlarda Paris'te kazanan projelerden bazıları şunlardır314; Ourcq 

Kanalı rıhtımına 50.000 Euro maliyetle çok renkli sokak aydınlatması, La Motte-

Picquet Okulu'na 50.000 Euro maliyetle rekreasyon,  Gare De Reuilly garına 120.000 

Euro maliyetle ısı ve ses yalıtımını sağlayan eko yenileme yapılması, Paris 5.bölgede 

yaşayan halk için 5000 Euro maliyetle Rue Lacepede ve Geoffroy Saint caddesinin 

köşesine mini bir bahçe ve bağ alanı yapımı bu projelerden sadece birkaçıdır. 

 Paris'te uygulanan başarılı katılımcı bütçe uygulamasında teknolojinin önemli 

bir rol oynadığı ifade edilmiştir. Topluluk ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, 

insanların yaşı, dini, dili, ırkı ne olursa olsun bir araya gelip yaşadıkları ortak alanlar 

için fikir alışverişinde bulunmaları Paris açısından tarihsel bir olay niteliğindedir. 

Avrupa'nın 2017 yılında en büyük ve en ciddi katılımcı bütçesini yaşatan Paris yerel 

yönetimi ilerleyen zaman dilimi içinde bu uygulamaları daha da geliştirmek için 

elinden gelen tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade etmektedir. Yerel birimler, 

halkı katılımcı bütçe yapım sürecine dahil etmek istemektedir. Halk ve yerel birimler 

                                                             
313Antonella Napolıtano, http://techpresident.com/news/25441/paris-experiments-participatory-
budget-codesign (11.05.2017). 
314 http://www.paris.fr/budgetparticipatif?page=2 (11.05.2017) 
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arasındaki katılımcı bütçe eşgüdümü sayesinde Paris meclisince katılımcı bütçe 

uygulaması hukukun üstünlüğü olarak algılanmaktadır315. 

  F. Katılımcı Bütçede Yeni Yaklaşımlar 

 Katılımcı bütçe sürecini bilişim ve teknoloji yardımıyla gerçekleştirmeyi 

amaçlayan bu yeni yaklaşımlar e-karar verme süreci ve katılımcı bütçe birimi 

yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 1. E-Karar Verme Süreci 

 E-karar verme süreci, katılımın teknoloji ile yakından ilgili olduğu bir 

durumdur. E-katılım düzeyinde, hükümet, vatandaşların karar alma süreçlerinde 

girdileri dikkate almaktadır. Bu süreçte hükümet, belirli konuların sonucu hakkında 

güncel/doğru geribildirim sağlayacağını teyit etmektedir. E-karar verme sürecinde, 

hükümet yetkilileri, vatandaşların katkılarının hükümet nezdinde karşılık bulduğunu 

ve taahhütlerin yerine getirileceğini teyit etmektedir. Bu durum şeffaflık açısından 

büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda e-karar verme sürecindeki web araçları 

örnekleri, e-bültenler, çevrimiçi tartışma forumları, çevrimiçi dilekçeler ve çevrimiçi 

oylamalar olarak sayılmaktadır. Böylece yerel idare katılımcı bütçe sürecinde yerel 

halk ile iletişim kurabilmektedir316. 

                                                             
315Napolıtano, http://techpresident.com/news/25441/paris-experiments-participatory-budget-codesign 
(12.05.2017). 
316 Liga Baltalina, Alberto Merolla, Simina Lazar, "Manton Toplum Birliği’nin (UK) Katılımcı 
Bütçeleme Sayesinde Kuruluşlarını Ve Topluluklarını Nasıl Geliştirdiğine Dair Yönerge", Karınca 
Creative, Ankara, s.42. 
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 2. Katılımcı Bütçe Birimi (PBUnit) Yaklaşımı  

 Katılımcı bütçe yaklaşımında yeni bir boyut olan PBunit -Participatory 

Budgeting Unit- katılımcı bütçe birimi anlamına gelen yaklaşımdır. Katılımcı bütçe 

birimi yaklaşımı, sosyal medya, kamu katılımı ve sivil toplum ayağı ile 

gerçekleştirilmektedir. Böylece katılımcı bütçelemenin uygulama alanı genişlemekte 

ve aynı zamanda kamu yönetimi açısından meşruiyet sağlanmaktadır. Uygulama 

alanı İngiltere olan KBB' de bütçe katılımı online görüşmeler ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamanın kamu kaynakları açısından faydası ise 

maliyet tasarrufları sağlaması, yerel yönetimlerin en düşük maliyete katlanarak 

kaynakların optimum kullanımını gerçekleştirebilmesidir. Böylece toplum 

standartlaşmadan kurtulup sürekli gelişerek kendini yenileme imkanı bulabilecektir. 

Ülkeler açısından KBB mümkün olmaktadır önemli husus şudur ki gerekli eğitim ve 

alt yapının oluşturulması esastır. Böyle bir yeniliğin yapılacak olması gerekli alt 

yapı, nitelikli personel için yapılacak kamu harcamalarını da beraberinde 

getirecektir317. 

   

 G.  Kamu Maliyesi ve Katılımcı Bütçe   

 Kamu maliyesi, dar anlamda kamu kesiminin mali amaçları gerçekleştirdiği 

faaliyetleri ifade etmektedir. Geniş anlamda ise kamu kesiminin mali faaliyetlerinin 

nedenlerini, sonuçlarını ve ekonomi üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır. 

Kamu maliyesinin kapsamındaki kamu gelirleri, kamu harcamaları, kamu kesimi 

borçlanması olarak ifade edilmektedir. Kamu kesimi, kamu gelirlerini toplayarak 

kamu harcamalarını gerçekleştirmektedir. Kamu idaresi, gerektiğinde kamu 

borçlanması da yapabilmektedir. Devlet bütçeleri, kamu gider ve gelir hesaplarının 

yer aldığı dokümanlardır. Yetkili merciler tarafından usulüne uygun olarak 

onaylanan bütçelerle bu işlemler hayata geçirilmektedir318. Kamu kesiminin içinde 

yer alan yerel yönetim birimleri de onaylanan bütçeler dahilinde harcamalarını 

gerçekleştirmektedir. Kıt kaynakların etkin kullanımı ve yerinden yönetimine destek 

olacak demokratik bir formla ortaya çıkan bütçelemede yeni yaklaşımlardan biri olan 

katılımcı bütçe uygulaması *modern sentez maliye anlayışının bir parçasıdır. 
                                                             
317 Cumhur Dülger, "Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış "PBUnit" Yaklaşımı. "PBUnit Yaklaşımı 
Uygulama Sonuçlarının Yerel Katılımın Sağlanmasında Mali Saydamlık Açısından 
Değerlendirilmesi", http://unikop.org/makale/KS13-3-14.pdf, ss. 3-4. (30.01.2016). 
318 Mahfi Eğilmez, Kamu Maliyesi, Baskı 2, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2016, s.15.  
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Katılımcı bütçe, yerel halkın ihtiyaçları dahilinde kamu harcamalarının 

gerçekleştirilmesine yardımcı bir unsur olması düşünülmektedir. Böylece kamu 

harcamaları atıl bir harcamaya dönüşmeksizin toplum yararına yapılan ve dışsal 

faydalar taşıyan bir durum oluşturacaktır319. 

 

 Kamu harcamalarını şekillendiren maliye politikaları açısından katılımcı 

bütçenin maliye politikası içindeki yeri önemlidir. Maliye politikası, devlet için yol 

gösterici bir nitelik taşımaktadır. Devletler, ekonomik ve toplumsal yapılarını 

düzenlemek adına politikalar gerçekleştirirler. Bu politikalar en genel adıyla 

ekonomi politikalarıdır. Ekonomi politikası üç ana başlık altında incelenmektedir. 

Bunlar, maliye politikası, para politikası, alternatif politikalardır320. Maliye politikası 

içinde yer alan bütçe politikası ile devletler gelirlerini toplamak ve harcama yapmak 

konusunda yapılan bu iş ve işlemlere meşruiyet kazandırmaktadır. Özellikle bütçe 

politikasıyla devlet kaynak dağılımının değişimini sağlamaktadır321. Şekil 7, 

ekonomi politikasının aracı olan maliye politikasında katılımcı bütçenin yerini 

açıklamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
319 Eğilmez, s.14.  
320 Mahfi Eğilmez, "Ekonomi Politikasının Araçları", 
http://www.mahfiegilmez.com/2014/03/ekonomi-politikasnn-araclar.html  (23.03.2017). 
321 Nihal Avcı, "Bütçe ve Para Politikalarının Makro Ekonomik Etkileri", Devlet Bütçe Uzmanlığı 
Araştırma Raporu, Ankara, 1988, s.12.  
*Modern Sentez Maliye; Günümüz kamu maliyesine yaklaşımın genel ismidir. Keynesyen yaklaşım, 
Monetarist-Yeni Klasik yaklaşımlarının ortak etkilerini taşımaktadır 
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Şekil 7: Ekonomi Politikası Araçları İçinde Katılımcı Bütçenin Yeri 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
KAYNAK: Eğilmez, "Ekonomi Politikasının Araçları" adlı çalışmadan özetlenerek 
tarafımca şekillendirilmiştir. http://www.mahfiegilmez.com/2014/03/ekonomi-politikasnn-
araclar.html (23.03.2017). 
 
 Şekil 7'de ifade edildiği üzere devlet, ekonomi politikası araçları ile kamu 

harcamaları sürecine müdahele etmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken husus 

maliye politikası araçları ile gerçekleştirilmek istenen kaynak dağılımının bir ayağını 

da katılımcı bütçenin oluşturmasıdır. Bütçe politikasının temel amacı, toplumun 

yaşam kalitesinin arttırılmasıdır322. Bunun üzerine devletler bütçe politikaları ile en 

yüksek faydayı sağlayacak kamu projelerinin en düşük maliyetle gerçekleşmesini 

arzulamaktadır323.  Bu anlamda katılımcı bütçe uygulaması bu amaca yakınen hizmet 

etmektedir. Katılımcı bütçe uygulaması sayesinde toplumsal öncelikler düzenlenerek 

kaynakların etkin kullanımı amaçlanmaktadır. Bu bakımdan ekonomi politikasının 

                                                             
322 Özcan, s.79. 
323 Sevim Görgün, Maliye Politikası Ders Notları, Masaüstü Yayıncılık, İstanbul, 1994, s.62.  

Maliye 
Politikası

•Maliye politikası içinde, gelir, harcama, borçlanma, 
dış ticaret, teşvik ve destekleme politikaları yer 
almaktadır.

Harcamalar 
Politikası

•Bütçe harcama ve bütçe dışı harcamalar politikarı yer 
almaktadır. 

Bütçe Harcama 
Politikası

•Bütçe harcamaları politikası ile yerel idarelerde 
kaynakların dağılımını iyileştirici katılımcı bütçe 
uygulaması yer almaktadır.

Ekonomi Politikasının 
Aracı Olan Maliye 

Politikası 
 

 
Katılımcı Bütçe 
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araçlarından biri olan maliye politikası bütçe politikasıyla birlikte hareket 

edebilmektedir324. 

  

 V. MODERN BÜTÇE UYGULAMALARINDA KATILIMCI 

BÜTÇENİN YERİ 

 Değişen ve gelişen toplumsal yapılar, devlet bütçesinde de birtakım 

farklılıkları beraberinde getirmiştir. Bu bölümde katılımcı bütçe yapısının modern 

bütçe uygulamaları arasında nerede yer aldığı ifade edilecektir. Katılımcı bütçe, 

modern bütçe yapısı içinde hangi amaca hizmet etmektedir bu açıklanacaktır.   

 A. Geleneksel Bütçe ve Modern Bütçe Ayrımı 

 1980' li yıllardan sonra devletler, değişen sosyo-ekonomik düzen gereği 

genellikle geleneksel bütçelerden uzaklaşıp modern bütçelere doğru geçişler 

yaşamışlardır. Geleneksel (klasik) bütçeler, geleneksel (klasik) maliye anlayışı ile 

birlikte işlenen bütçelerdir. Geleneksel mali anlayış içinde bütçe denkliğinin 

sağlanması önemlidir. Bu anlayışta devlet, özel sektörün işleyişini etkilemeksizin 

tam kamusal hizmetlerin üretimini gerçekleştirmektedir325. Girdi esaslı olarak 

düzenlenen geleneksel bütçelerde gerçekleştirilecek faaliyetin mali boyutu ifade 

edilmektedir. Bütçe kalemlerinde girdilerin satın alma yahut kiralama bedellerinin 

kaynakları yer almaktadır. Bu surette geleneksel bütçeler, gelecek yılın tahmini 

maliyetlerini içermediği için, bütçe etkinliğini ölçecek kriterlerin yokluğu ve 

performans ölçütleri ile stratejik esaslara yer vermemesi dolayısıyla yeni bütçe 

sistemlerinin doğmasını sağlamıştır326. Bununla birlikte geleneksel bütçe yapısı 

içerisinde bütçe yıllık olarak planlamaya yön vermektedir. Toplumsal ihtiyaçlar 

karşısında yetersizdir. Uzun vadeli planlamaya elverişli olmaması dolayısıyla 

alternatif programlara ve bilimsel değerlendirmelere de yer yoktur. Sonuç itibari ile 

yeni modern ve fayda maliyet esasına dayalı bütçelerin gerçekleştirilmesi için yeni 

bütçe sistemleri geliştirilmiştir327. 

 

 

                                                             
324 TEPAV, s.2  
325 Osman Pehlivan, Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi, Baskı 1, Trabzon, 2010, s.213.  
326 Nihat Falay, Program Bütçe ve Sıfır Esaslı Bütçe Sistemleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995, s.21. 
327 Tüğen, 2007,  s.109.  
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 Geçmişten günümüze devlet yönetimi anlayışına göre şekillenen kamu 

politikaları içinde yer alan bütçe yapıları ve bütçe politikaları farklılık 

gösterebilmektedir. Bu duruma müteakip önceleri denk bütçeyi ifade eden Klasik 

bütçe anlayışı, günümüzde ise bütçe denkliğinden ziyade ekonomik denkliğin 

önemini ifade eden bütçe anlayışı belirmiştir328. Günümüz devlet yönetimlerinde 

devletin bekası ne kadar mühimse vatandaşlarının memnuniyetinin de o kadar 

mühim olduğu ifade edilmektedir. Günümüz devletlerin mali ya da mali olmayan 

harcamaları modern bütçeleme anlayışını da beraberinde getirmiştir. Devlet bütçeleri 

sosyal adaleti ve ülkenin refahını sağlamaya yönelik olarak yapılmaya 

başlanmıştır329. 

 B. Modern Bütçe Sistemleri 

 1929 Dünya Ekonomik Krizi' nden sonra devlet bütçelerinde modern bütçe 

sistemleri izlenmiştir. Ekonomik krizi takip eden II. Dünya Savaşı ile devletler, 

ülkelerini yeniden düzenlemeleri gereği hissetmişlerdir. Savaş sonrası halkın artan 

ihtiyaçları, alt yapı ve üst yapının bozulmuş olması devletin ekonomide 'müdahaleci' 

olmasını kaçınılmaz kılmıştır. Kamu harcamaları yapacak olan devletler bu 

harcamaların etkinliğini ölçmek istemişlerdir. Devletlerin topladıkları vergiler ile 

yapılacak kamu harcamaları devlet bütçelerine verilen önemi arttırmıştır. Bu  

anlamda modern bütçe sistemleri, kamu harcamalarının maliyetini, hizmetlerin 

verimliliğini ve etkinliği ölçme konusunda teknikleri kullanmaya elverişli bir yapıya 

getirilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda bu yapıların somut hali olarak modern bütçe 

sistemleri, "milli ekonomik bütçeler", "yatırım bütçeleri", "performans bütçe 

sistemi", "program bütçe sistemi", "planlama, programlama, bütçeleme sistemi 

(PPBS)", "hedeflere göre yönetim sistemi", "sıfır esaslı bütçeleme sistemi (SEB)", 

"performans esaslı bütçeleme sistemi" şeklinde çeşitlenmiştir330. 

                                                             
328 Dilek Dileyici, Özlem Özkıvrak, "Bütçe Anlayışındaki Değişim Süreci: Denk Bütçe İlkesinin 
Erozyonu ve Açık Bütçe Politikası", Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, No 1, 2010, 
Online, http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_HIA/arsiv/2010/03dileyici_ozkivrak.pdf 
(12.03.2017). 
329 Hikmet Sağcı, "Modern Bütçe ve Muhasebe Telakkileri Muvacehesinde Türk Devlet 
Muhasebesinin Durumu", Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı 2, s.189, 
http://dergipark.gov.tr/search?q=MODERN+B%C3%9CT%C3%87E+&section=articles (12.03.2017). 
330 Tüğen, 2007,  ss.109-110.  
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 1. Modern Bütçeleme Süreci ve Katılımcı Bütçe İlişkisi 

 Modern bütçeleme sürecindeki bütçelerde özellikle sosyal bütçelemenin 

unsurları olarak karşımıza yeni bütçe yaklaşımları mevcuttur. Bunlar; cinsiyete 

duyarlı bütçeleme, vatandaş odaklı bütçeleme ve katılımcı bütçeleme olarak ifade 

edilmektedir. Bu bölümde, adı geçen modern bütçe yaklaşımlarını genel hatlarıyla 

incelenecek ve katılımcı bütçe üzerinde durulacaktır.   

 a. Sosyal Bütçeleme Yaklaşımları 

 Sosyal bütçeleme, toplumda sosyal alanda gerçekleştirilen eğitim, sağlık, 

sosyal güvenlik ve sosyal yardım gibi alanlardaki harcama önceliklerinin yapılması 

suretiyle yaşanabilir bir toplum yapısını oluşturmayı amaçlayan modern 

bütçelemedir. Özellikle toplumda dezavantajlı kesime hitap ederek toplumsal refahı 

dengelemeyi arzu etmektedir. Sosyal bütçeleme, devlet bütçesinde sosyal hizmetlerin 

niteliğini iyileştirecek bir şekilde planlama ve uygulama öngörmektedir. Böylece 

toplumda gelir ve refah seviyesi düşük vatandaşları gözeterek sosyal toplumsal 

iyileşmeyi sağlamayı öngörmektedir331. 

 

 Son yıllarda sosyal bütçe anlayışı önem kazanmış olup özellikle devletlerin 

anayasalarında sosyal refah anlamında yer almaya başlamıştır. Böylece anayasalarda 

yer alacak sosyal refah anlayışı sayesinde sosyal harcamaların izlenebilmesi ve 

bütçenin çağdaş ilkelerinin hayata geçirilmesi ve denetlenmesi söz konusu 

olabilecektir332. 

 (1). Katılımcı Bütçe 

 Katılımcı bütçe, literatürde modern bütçelerin içinde yer alırken Dr. Güngör 

Özcan’ın ifadesi ile sosyal bütçe yaklaşımları içinde de değerlendirilmektedir. Sosyal 

bütçe yaklaşımının içinde de değerlendirilen katılımcı bütçe anlayışı özü itibari ile 

yerelleşmeyle temellenmektedir333. 

Katılımcı bütçe sürecinde vatandaşlar, yerel yönetim birimlerinde katılımcı 

anlayış ile yeni bütçeleme anlayışını hayata geçirebilmektedirler. İyi bir yönetişim 

örneği teşkil eden katılımcı bütçe formu, sivil toplum, gönüllülük esası yahut kamu 

                                                             
331 Murat Şeker, Yerel Yönetimlerde Sosyal Bütçeyi İzleme Raporu, Tesev Yayınları, İstanbul, 2011, 
s.22.  
332 Güngör Özcan, Sosyal Bütçe Anlayışı, KitapAna, İzmir 2017, Baskı 2, s.79. 
333 Özcan, ss. 172-174. 
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politikalarıyla ilgilenen vatandaşların söz sahibi olduğu bir platformdur. Devlet 

bütçesinin kaynaklarının ne şekilde ve ne miktarda harcanması konusunda söz sahibi 

olan vatandaşlar kamu kaynaklarının kullanımında etkinliği artırıcı rol oynamaktadır. 

Modern bütçeleme anlayışı içinde yer alan katılımcı bütçe çalışmanın ilerleyen 

bölümlerinde detaylı bir şekilde anlatılacaktır334. 

 

 (2). Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 

 Cinsiyete duyarlı bütçeleme, devlet bütçesi içinde yer alan kamu harcama ve 

gelirlerinde erkek ve kadınların önceliklerine göre bu harcama ve gelirleri 

düzenleyen sistemdir. Cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 

Özellikle kadınların aleyhine gelişen durumlar için iyileştirici önlem almayı 

planlayan bir bütçe yapısıdır. Son zamanlarda yerel yönetim birimlerinde cinsiyete 

duyarlı bütçeleme konusunda adımlar atıldığı ifade edilmektedir. Bu adımlar kent 

konseylerine bağlı işleyen kadın meclisleri, yerel kadın örgütleri platformu gibi 

sayılabilmektedir. Değerlendirmeler ışığında toplumsal kaynakların verimli ve 

toplumun refahı adına kullanılması yeni bütçe yapılarını da beraberinde getirmiştir 

Cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulama sürecinde bu sürece dahil olan aktörlerin 

etkisi sürecin kamu yönetimleri açısından istenildiği gibi işlemesinde önemli bir role 

sahiptir 335. 

 (3). Çocuklara Yönelik Bütçeleme 

 Devlet bütçesinde yer alacak kamu harcamalarının yönetiminde çocuklar için 

gerçekleştirilecek yatırımların ülke kalkınması açısından önemli olacağı hususu ifade 

edilmektedir. Çocuklara yönelik bütçeleme anlayışı ile çocuklara yönelik politikalar 

gerçekleştirilip etkin bir kaynak dağılımını amaçlamaktadır336 

 

 b. Vatandaş Odaklı Bütçeleme 

 Vatandaş odaklı bütçeleme, yeni kamu yönetimi anlayışı ile birlikte gelişen 

devlet bütçesi için katılımı destekleyici bir süreci ifade eden yaklaşımdır. Özellikle 

nüfus artışı ve teknolojinin gelişmesi vatandaşların devletten daha iyi hizmet 

                                                             
334 TEPAV, s.21.  
335 Şeker, ss.23-24.  
336 Ahmet Özen ve Fatma Yapıcı, "Çocuklara Yönelik Bütçe Anlayışı ve Çeşitli Ülke Uygulamaları", 
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Prof. Dr. Fevzi 
Devrim'e Armağan Kitap, İzmir, 2004, s.80'den aktaran Özcan. 
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talebinde bulunmasını da beraberinde getirmiştir337. Devlet, kamu düzeni içinde 

kendine biçilen roller çerçevesinde kamu hizmetlerini gerçekleştirmek adına yapmış 

olduğu harcamaları belli bir plan doğrultusunda yönetmektedir. Devlet söz konusu 

planlamayı öyle bir yapmalıdır ki gelecekte ortaya çıkacak sorunlarla daha iyi baş 

edebilsin. Devlet için hastalıkları önleyici önlemler almak ve bu konuda kamu 

harcamalarında bulunmak hastalıkları tedavi etmekten daha az maliyetlidir. Örneğin, 

suçları önleyebilmek suçla mücadele etmekten daha ucuz olabilmektedir338. Bu 

anlamda yerel yönetim bütçeleri oluşturulurken halkın ihtiyaçlarına göre ve olası 

risklere göre oluşturulması etkin bir bütçeleme anlayışını ortaya koyacaktır. Devlet 

yönetiminin öncelikleri hesaba katılarak vatandaşların bu hizmetleri hangi düzeyde 

hangi kalitede istediği göz önüne alınarak vatandaş odaklı bir bütçenin varlığı kamu 

yönetiminin sorunlarının çözümünü kolaylaştıracağı ifade edilmektedir. Özellikle 

yerel yönetimlerde bütçe harcama önceliklerinin tespit edilmesi konusunda vatandaş 

odaklı bütçelemenin, bütçe sürecine yardımcı olabileceği ifade edilmektedir339. 

 

 2. Modern Bütçeleme ve Stratejik Plan İlişkisi 

 Küreselleşmenin etkisiyle birlikte devletler bütçelerini ekonomik ve 

toplumsal politikalarında bir araç olarak değerlendirmektedirler. Devlet bütçeleri, 

modern çizgiyi takip edip strateji ve politika oluşturma amacını gütmektedirler. Bunu 

izleyen performans esaslı bütçe sistemi,  modern bütçelerin ana unsuru olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması adına 

değerlendirilen modern bütçeler içerisinde sosyal bütçeleme, katılımcı bütçeleme, 

cinsiyete duyarlı bütçeleme yapıları modern bütçelemenin dayanaklarından biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır340. 

 

 Stratejik planlar için katılım büyük bir önem arz etmektedir. Yerel yönetimler 

için değerlendirilen katılımcı bütçeler yerel idarenin stratejik bütçeleme esaslarına 

uygun bir bütçe sürecini ön görmektedir. Katılımcılık ve paydaşların söz sahipliği 

çerçevesinde hazırlanacak olan katılımcı bütçeler kaynakların kullanımında etkinliği 

                                                             
337 Çukurçayır, s.35.  
338 Sakınç, s.64.  
339 Çukurçayır, s.35. 
340Demircan, s.51.  
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sağlamayı böylece artan yatırımlar ile kalkınıp toplumsal refahı sağlamayı 

amaçlamaktadır341. 

 

 Modern bütçe uygulamalarında yer edinen stratejik planlarda katılımcı 

faaliyetlere imkan verilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. Kaynakları stratejik 

önceliklere göre dağıtmak kamu politikalarında bütçelerin kalitesini artıracağı ifade 

edilmektedir342. 

 

 Stratejik önceliklere göre bütçeleme anlayışı birtakım evrelerden geçerek 

günümüz özel ya da kamu kurumlarının bütçeleri için geliştirilen stratejik 

performansa dayalı bütçeleme anlayışına bürünmüştür. Politikalarla ilişki kurarak 

planlama, bütçeleme ve kaynak yönetimi döngüsü oluşturulup modern bütçelemenin 

önü açılmıştır. Stratejik plan ve bütçeleme döngüsünde birinci adımda önceki plan ve 

uygulama süresi gözden geçirilmektedir. İkinci adımda planlama evresinde 

kaynaklar, hedefler, stratejiler ve harcama öncelikleri oluşturulmaktadır. Üçüncü 

adım  ise kaynakları tahsis etme ve bütçeyi hazırlama süreci gerçekleşmektedir. 

Dördüncü adım, planlı faaliyetlerin uygulanması gelirlerin toplanması aşamasıdır. 

Beşinci adımda faaliyetler izlenmekte, harcamalar hesaba katılmaktadır. Son adım 

olan altıncı adım politika faaliyetlerinin etkinliğini, sonuçlarını izlemektir. Bu surette 

sonuçlar, bir sonraki adım için yol gösterici olabilmektedir343. 

 3. Katılımcı Bütçe Anlayışı ve Stratejik Plan İlişkisi 

 Katılımcı bütçenin gündeme gelmesindeki ana unsur ekonominin temel 

sorunsalı olan "ihtiyaçların çokluğu, kaynakların kıtlığı" ifadesidir. Yerel düzeyde 

hazırlanan bütçeler merkezi yönetim bütçesine dahil olmadan önce kentin ihtiyaçları 

dâhilinde hazırlanıp hazırlanmadığı tespit ve tahlil edilmelidir. Stratejik planlarla 

hazırlanacak olan bir katılımcı bütçenin kentin ihtiyaçlarına yanıt vereceği 

düşünülmektedir.Yerel idare birimlerinde hazırlanacak olan katılımcı stratejik plan, 

katılımcı bütçenin yapılma sürecinde yol gösterici olacaktır344. 

 
                                                             
341Esen, s.87. 
342M. Fatih Yıldırım, "Mahalli İdarelerde Yönetişin ve Belediye Stratejik Planlarının İyi Yönetişim 
Çerçevesinde Değerlendirilmesi", T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Ekonomik 
Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2011, s.81.  
343Publıc Expendıture Management Handbook, The World Bank, 1998, Washington, s.32. 
http://www1.worldbank.org (18.03.2017). 
344 TEPAV, s.10. 
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Şekil 8: Katılımcı Bütçe ve Stratejik Plan İlişkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: TEPAV, s.10.  

  

 

Vizyon 

Stratejik Amaç 
İnsan ve çevre sağlığını önemseyen bir anlayış ile vatandaşların daha güvenli 

ve sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlamak. 
 

Stratejik Hedef 
....her yıl düzenli olarak ilgili paydaşların desteği ile kentlinin çeşitli sağlık 

konularında bilgilendirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir. 

Kent-Faaliyet I 
Üniversite hastanesinde 
kamu bilgilendirme 
merkezi kurulması 

Mahalle-Faaliyet I 
Kadın sağlığı eğitimi 

Mahalle-Faaliyet II 
Çocuk sağlığı eğitimi 
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 Şekil 8'de katılımcı bütçe süreci ile stratejik plan arasındaki ilişkiyi 

incelememiz mümkündür. Katılımcı stratejik plan çerçevesinde vizyon, *stratejik 

amaç, **stratejik hedef oluşturulmaktadır. Örneğin kentsel bir faaliyet olan 

"Üniversite hastanesinde kamu bilgilendirme merkezi kurulması" katılımcı planın 

içinde yer almaktadır. Mahalle düzeyindeki faaliyetler ise katılımcı bütçe 

değerlendirmesine girmektedir. Kentteki tüm paydaşların katılımı ile oluşturulan bir 

amaç ile bu amacın altındaki hedeflere ulaşabilmek adına bir sonuca varılmak 

istenildiğini varsayalım. Bu ortak amaç ile katılımcı bütçe içerisinde yer alacak olan 

mahallelerin harcama yatırım öncelikleri, stratejik amaçlara hizmet edecek şekilde 

planlanmalıdır. Bu ilişki sayesinde katılımcı bütçe oluştururken stratejik plan ve 

bütçe uyumu gerçekleşmektedir345. 

 VI. TÜRKİYE'DE KATILIMCI BÜTÇE ANLAYIŞI 

 Bu bölümde, Türk idari yapısı içinde yer alan yerel yönetimlerin yapısı genel 

hatlarıyla açıklandıktan sonra bu yapının katılımcı bütçe anlayışı ile arasındaki  ilişki 

ifade edilecektir.  

 A. 5018 Sayılı Kanuna Göre Türk İdari Yapısı 

 Türk idari yapısına genel çerçeveden bakıldığında idari örgütlenmenin 

merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre şekillendiği görülmektedir. 

5018 Sayılı Kamu Yönetimi Kontrol Kanuna göre genel yönetim kapsamındaki 

kamu idareleri üç başlıkta incelenmektedir.  

 Ülkemizde katılımcı bütçe yapısını anlamlandırabilmek için öncelikle Türk 

idare yapısının genel çerçevede nasıl bir düzene sahip olduğunu bilmekte fayda 

vardır. Katılımcı bütçenin uygulayıcısı olan belediye birimlerinin genel yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri içinde nerede yer aldığı konunun somutlaşması 

açısından yol gösterici olacaktır. Ülkemizde, genel yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri üç başlıkta değerlendirilmektedir. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri içinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri (Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 

Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay Adalet Bakanlığı,  Millî 

Savunma Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî 
                                                             
345 TEPAV, s.10.  
*Amaç; somut hedeflerden oluşan bir bütündür. Soyut, genel ve ölçülebilirdir. 
**Hedef;  amaçlara doğru giden yolda somut ifadelerdir. Somut, özel ve ölçülemez. 
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Eğitim Bakanlığı...), özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri (Yükseköğretim 

Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi, 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu....) ve düzenleyici denetleyici kurumlardan (Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası 

Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu Kamu İhale Kurumu...) oluşmaktadır. Sosyal güvenlik kurumları içinde yer 

alan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

görülmektedir. Mahalli idareler içinde belediyeler, il özel idareleri ve mahalli birlik 

idareleri yer almaktadır. Mahalli idareler içinde belediyeler vasıtasıyla uygulama 

alanı bulan katılımcı bütçeler burada yerini almaktadır. Yani belediye yönetimleri 

içinde uygulama alanı bulmaktadır346. 

 Türk idari yapısı içinde yer alan mahalli idareler arasında belediye, il özel 

idaresi ve mahalli birlik idareleri mevcuttur. Mahalli idareler, toplumun ihtiyaçlarını 

yerinde karşılamak üzere oluşturulmuş birimlerdir. Katılımcı bütçenin uygulayıcısı  

olan belediye yönetimleri kendi gelirleri ve giderlerini ifade eden bütçelere sahiptir. 

Yasal kriterler dahilinde merkezi yönetim bütçe gelirlerinden belediyelere pay 

verilmektedir. Alınan bu paylar, maliye literatüründe mali tevzin olarak 

adlandırılmaktadır. Bu anlamda gerek belediyelerin öz gelirleri gerekse mali tevzin 

vasıtasıyla şekillenecek kamu harcamalarında etkinliğin ve verimliliğin katılımcı 

esaslarla gerçekleştirilmesi yaşadığımız yüzyılda devlet bütçesinin bir unsuru haline 

gelmiştir. Ülkemizde de buna yönelik birtakım çalışmalar gerçekleştirilmiştir347. 

 B.  Türkiye' de Yerel Yönetimler Yapısı 

 Türkiye'de yerel yönetimlerinin yapısı Napolyoncu Kaynaşık Sistemden 

etkilenerek oluşturulan yapıya sahiptir. Bu yapı, illerin valiler tarafından idare 

edildiği ve belediye başkanlarının merkez tarafından atandığı iç içe girmiş bir sistemi 

ifade etmektedir. Bu sistemde merkez ve yerel yönetimler mevcuttur. Yerel 

yönetimlere taşınan yetkiler yetki genişliği esasına göre kullanılmakta ve belediye 

                                                             
346 5018 Sayılı Kanun Ekli Cetveller 
347 Eğilmez, s.19.  
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başkanları merkezi hükümetin idari vesayeti altındadır. Bu anlamda Türk idare 

yapısının Fransız Napolyoncu kaynaşık sistemden etkilendiği ifade edilmektedir348.  

 1. İl Özel İdareleri 

 Türkiye' de il özel idareleri, merkezi yönetimin yerinden yönetim ilkesine 

göre verilen görevleri gerçekleştirmekle birlikte vatandaşların yerel ihtiyaçlarına 

yönelik faaliyetleri de gerçekleştiren mahalli idare birimidir. Yerel ihtiyaçlara 

yönelik konuların eğitim, sağlık, bayındırlık, imar, tarım, ekonomi, çevre, turizm, 

kalkınma konularında olabilmektedir.  Bu konuların kent adına yürütülmesi adına  

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunda idarenin kuruluş amacı ve idari mali özerkliğin 

unsurları belirtilmiştir. İl özel idaresinin organları, il genel meclisi,il encümeni ve 

validir. İl özel idarelerinde kamu kurumları ile vatandaşlar halk yönetim 

platformunda bir araya gelerek Türkiye'ye has bir katılımcı yönetim anlayışı 

gerçekleştirilmeye çalışılmaktadırlar349. 

 2. Belediyeler 

 Belediye, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere müşterek kararname ile kurulan ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan "idari ve mali özerkliğe" sahip kamu tüzel kişisidir. 

Belediyenin organları belediye başkanı, belediye meclisi ve encümenidir350. 

 3. Mahalli İdare Birlikleri 

 İl özel idareleri, belediyeler ve köyler kendi aralarında belli başlı kamu 

hizmetlerini yürütebilmek adına mahalli idare birlikleri oluşturabilmektedirler. Bu 

birliklerin hizmet konusu elektrik, bayındırlık, ulaşım, çevre, sağlık ile ilgili 

olabilmektedir. Sürekli ya da geçici olarak kurulabilmektedirler. 5355 sayılı Mahalli 

İdare Birlikleri kanununda yer alan hususlar konusunda faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedirler351. 

 

  

 

                                                             
348 Sakınç, ss.4-6. 
349 Narinoğlu, s.36.   
3505393 Sayılı Belediye Kanunundan derleyen Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler, Birleşik 
Matbaacılık, Baskı 8, İzmir, 2010, s.171.  
351 Tüğen, 2007,  s.89. 
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 Türkiye' de yerel idareleri oluşturan il özel idareleri, belediyeler ve köylerin 

yanı sıra literatürde yer alan yeni mahalli idarelerin varlığı da mevcuttur. Bu yeni 

mahalli idareler mahalleler, mahalli idare birlikleri, kent konseyi, *kalkınma ajansları 

ve **İSKİ olarak ifade edilmektedir. Bu sayılan birlikler ile yerel idarelerde 

performans yönetimi ile yerel çevrede hızlı bir kalkınma amaçlanmaktadır. Mevcut 

yerel yönetimler, modern yönetim anlayışı gereği bütçelerini stratejik esaslarla 

hazırlayarak kaynakların verimli kullanımı amacına eşgüdümlü bir şekilde hareket 

etmiş olmaktadırlar352. 

 C. Türkiye' de Yönetimler Arası İlişkilerde Katılımcı Bütçenin Yeri  

 Demokratik sistemlerde yönetimler arası ilişkiler yatay ve dikey yönlü 

gerçekleşmektedir. Yönetimler arası kuralların geçerli olduğu dikey ve yatay 

sorumlulukların yöntemi ve uygulanışı ülkeden ülkeye, yönetimden yönetime 

farklılık göstermektedir. Ülkemizde merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki 

dikey sorumluluk gereği merkezi yönetimin yerel yönetimleri izlemesi ve denetimi 

idari vesayeti gerçekleştirmektedir353. Şekil 9'da ülkemizde yönetişim bakış açısıyla 

katılımın boyutu özetlenip yönetimler arası yatay ve dikey ilişkilerin ne ifade ettiği 

anlatılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
352Narinoğlu, s.35.  
353 Sakınç, s.76.  
*Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı kanunda tanımlanmaktadır. Katılıma dayalı sürdürülebilir kalkınma 
aracı olan kalkınma ajansları, yerel idarelerde bölge planlaması yapmaktadır.  
**İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), 2560 sayılı kanundur. İstanbul ili dışındaki tüm illerde 
yürürlüktedir. Genel kanun niteliği taşımaktadır. Hizmeti ise yerel boyutta sunmaktadır. Yönetim 
organı, bütçesi ve planlaması vardır. Stratejik plan, ulusal ya da uluslararası kapsamında su idareleri 
ile işbirliği yapmaktadır. 
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Şekil 9: Yönetimler Arası Yatay ve Dikey İlişkiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                   

 

 

KAYNAK: Sakınç, s.77.  

 

 Şekil 9'da, merkezi yönetimin bölge ve yerel yönetimlerle olan ilişkisinin 

dikey sorumluluğu yansıttığı görülmektedir. Bölge yönetimleri Türk merkezi 

yönetimin taşra örgütünde yer almaktadır. Bölge yönetimleri birkaç ilden oluşan 

ilden daha büyük ölçekli coğrafi alandır. Yerel yönetim kademesi olarak ele 

alındığında ise belediye ve il özel idarelerinden sonra gelen ve onları kuşatan bir 

yerel yönetim birimidir354. Dikey ilişkilerde karar organları ülke düzeyinde 

seçimlerle oluşturulmuştur. Yerel yönetim birimleri ile  sivil toplum örgütlerinin, 

gönüllü organizasyonları ve özel sektörün arasında gerçekleşen iletişim, yönetişim 

kavramını güçlendirip yatay  sorumluluğu temsil etmektedir355. Yerel yönetimlerde 

belirlenecek olan yeni katılımcı mekanizmalarda mevcut hükümet ile birlikte 

ülkemizde kentlerin geleceğinin iyileştirilmesi için bir 'ortaklık' kurma isteği 

mevcuttur. Yerel yönetimlerinin karar ve katılımcılık mekanizmalarının 
                                                             
354 Yakup Bulut, "Türkiye'de Bölge Yönetimi Arayışları", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 35, Sayı 4, 
Aralık 2002, s.19.  
355 Sakınç, s.77.  
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güçlendirilmesi, kentsel hizmetler sunumunda verimliliğin arttırılması istenmektedir. 

Katılımcı bütçe platformları ile yerel yönetimlerde yeni alternatif yapılar kurarak 

diğer aktörlerle ortaklıklar oluşturmak kaydıyla katılımcı bütçe uygulamasına destek 

olabilmektedirler356. 

 D. Türkiye'de Katılımcı Bütçe Anlayışı 

 Bu bölümde Türkiye' de katılımcı bütçe anlayışı ile ilgili gerçekleştirilen 

faaliyetlerin neler olduğu bu bağlamda katılımcı bütçenin hukuki çerçevesinin 

çizilmesi esas alınıp katılımcı bütçeyi deneyimlemiş olan bazı iller örneklendirilerek 

anlatılacaktır. Katılımcı bütçe anlayışının özellikle yerel yönetimlerde 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı ifade edilecektir. 

 1. Türkiye' de Katılım Anlayışı 

 Katılım kavramı esasen Türkiye' de mahalli idareler ve vatandaş arasında 

doğrudan katılım, merkezi idare ve vatandaşlar arasında dolaylı katılımı ifade 

etmektedir. Türkiye'de katılımcı bütçe anlayışını ifade etmeden önce değinilmesi 

gereken olgunun *Türk idari yapısında merkezi idare-vatandaş arasındaki dolaylı 

katılımı ve mahalli idareler-vatandaş arasındaki doğrudan katılımı açıklamak faydalı 

olacaktır. Merkezi seçimlerde oy kullanma anayasal bir hak olarak merkezi idare-

vatandaş arasında vatandaşlara temsilciler vasıtası ile tanınmış bir haktır. Yerel 

düzeydeki katılım davranışlarında vatandaşın hangi yöntemlerle politikacıları ve 

siyaseti etkileyeceği kendi tercihlerine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ve bunun 

çeşitli yolları bulunmaktadır. Burada dikkat çeken husus demopedinin -halkın 

eğitimi-  aktif olması gereğidir. Vatandaş odaklı bir yönetimin başarılması ve 

katılımcı bütçenin gerçekleştirilmesi için yerel politikada bütçenin oluşturulması 

doğrudan katılımı ifade etmektedir357. 

                                                             
356 Korel Göymen, Türkiye'de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma, Baskı 1, Boyut Yayın, s.95.  
357 M. Akif Çukurçayır, "Siyasal Katılım Olanakları Açısından Yerel Siyaset: Yönetişim ve Yerel 
Alanda Yararlanılabilecek Diğer Yöntemler", Yerel Yönetim Üzerine Güncel Yazılar -I, Basım 1, 
Nobel Yayın, Eylül 2005, s.221.  
*Merkezi İdareler, yerinden yönetimde il yönetimini esas alır ve Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, 
Bakanlar Kurulu yer almaktadır. Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kuruluşların merkez ve taşra 
teşkilatları da merkezi yönetim kapsamında değerlendirilmektedir. Merkezi idareye yardımcı 
kuruluşlar içinde Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay ve Sayıştay yer almaktadır. Taşra teşkilatı içinde 
yer alan kurumlar da yine merkez teşkilatına dahil olduğu için İl, İlçe, Bucak ve Bölge kuruluşları 
merkezi idareler içinde yer almaktadır.  
Yerel İdareler ise il özel idaresi, belediyeler (belediye veya büyükşehir belediyesi), köyler şeklinde 
yapılanmıştır. 
 
.  
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 Ülkemiz açısından  yatay ve dikey ilişkiler ise *yetki genişliği ve **hiyerarşi 

kavramları ile bu durum somutlaşmaktadır. Türkiye'de idari yönetim kuruluşları 

merkezi idareler ve yerel idareler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 1982 Anayasasına 

göre Türkiye' de idari yapılanma merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarıyla 

gerçekleşmektedir. Türkiye' de merkeziyetçilik ilkesine göre örgütlenmiş üniter 

devlet yapılanması bulunmaktadır. Bu açıdan yerel yönetimler, merkezi yönetimin 

vesayet denetimi altındadır. Son günlerde yürürlüğe koyulması amacıyla 

referanduma sunulan anayasa değişikliği ile bu sistemin ne yönde değişeceği yahut 

aynı kalacağı konusu belirsizdir358.  

 

  Sonuç itibari ile Türk idare sistemi içerisinde yerel yönetimler ile merkezi 

idare yönetimleri arasındaki iletişimi ve ilişkiyi merkezi idare düzenlemektedir. 

Kendi gelir kaynaklarını yöneten yerel yönetim birimleri bu kaynakların yetmemesi 

durumunda merkezi idareden belli şartlarda kaynak aktarımına gitmek 

durumundadır. Merkezi idare tarafından yerel yönetimlere yetki ve mali kaynaklar 

sunulurken kanunlar çerçevesinde birtakım kısıtlamalar da yapılmıştır. Bu anlamda 

ülkemizde yerel yönetim birimlerinden olan belediyelerin idari ve mali özerklikleri 

varken siyasi özerkliklerinin bulunmadığını görmekteyiz359. 

 2. Türkiye'de Katılımın Hukuksal Çerçevesi 

 Katılımcı bütçenin uygulanabilmesi için öncelikle yasal sınırların 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda bahsi geçen demokratik, şeffaf ve 

katılımcılığın belirgin şekilde uygulanmak istediği süreçte katılımcı bütçenin 

uygulanmasını meşru kılan hukuksal çerçeve normlar hiyerarşi içinde incelenecektir. 

 
                                                             
358 İpek Özkal Sayan, "Türkiye' de İdari Sistem ve Örgütlenme", Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye 
Temsilciliği, http://www.kas.de/tuerkei/tr/publications/34517/ (16.03.2017). 
359 İsmail Destan, "Yerel Yönetimler Bakanlığının Kurulması", Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, 
Sayı 5, Cilt 3, Haziran 1998, s.5. 
*Yetki Genişliği; merkezi yönetimin taşra teşkilatındaki kuruluşlarda görevli bulunan üst düzey 
yöneticilerine belli konularda kendiliğinden karar alma ve uygulama yetkisi tanınmaktadır. Böylece 
merkezden yönetimin bazı önemli ve acele işleri geciktirme sakıncasının giderilmesi amaçlanmıştır. 
Yetki genişliğine haiz olan yonetici, bu yetkisini merkez adına kullanmaktadır. 
**Hiyerarşi; bir teşkilat içinde çalışan kişiler arasında mevcut olan ve altı üste bağlamak suretiyle 
bunları bir tek şeye bağlayan daha doğrusu onun emir ve direktifi altına koyan bir bağdır. Merkezden 
yönetim yönünden bir zorunluluk olarak görülen hiyerarşi kudreti incelendiği vakit üste tanınan emir 
ve direktif vermek, ast tarafından yapılan işlemleri denetlemek, gerekirse o işlemleri değiştirmek, iptal 
eylemek ve nihayet ast üzerinde disiplin yetkileri kullanmak gibi yetkileri kapsadığı görülmektedir 
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 a. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası ve Katılıma Atıf 

 Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın 5. maddesinde ifade edilen kişilerin 

toplum ve refahını sağlama konusunda gerekli şartları hazırlamaya çalışılacağı 

hususu dikkat çekmektedir. Bu anlamda kentlerin refahı ve huzuru açısından katılım 

ve katılımcı yerel yönetim vatandaş taleplerine verilecek önemi de dolaylı olarak 

içinde barındırmaktadır.  

 Madde 5 360;"Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin 

bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi 

korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel 

hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 

surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve 

manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."  

 b. 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Katılım  

 5018 Sayılı Kamu Yönetimi Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine katılım, 

kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları içerisinde görülmektedir. Kamu 

kaynaklarının yönetiminin yazılı bir göstergesi olan kanun madde 9 ile Türk bütçe 

sisteminin performans ve katılım odaklı olmasını desteklemektedir. Madde 9361; 

"Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 

temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar." 

ifadesi ile kamu bütçesinin yapılmasında katılımcı vurgusu yapılmaktadır. 

 

 Ülkemizde kamu kurumlarının ve nüfusu 50.000'in üzerinde olan belediyeler 

stratejik planlarını katılımcı yöntemlerle hazırlamalıdır. Kamu hizmetlerinin 

vatandaşlar için istenilen düzeyde sunulabilmesi adına bütçelerini program ve proje 

bazında, stratejik planlarını, yıllık amaç ve hedeflerini performans göstergelerine 

dayandırmak zorundadırlar362. 

                                                             
360 T.C. Anayasası, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm , (03.03.2017). 
361T.C. Resmi Gazete, 5018 Sayılı Kamu  Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/2003
1224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm (06.03.2017). 
362 Hulusi Şentürk, Belediyelerde Stratejik Planlama, İlke Yayınları, İstanbul, 2005, s.13. 
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 Aynı kanunun 11. maddesi ise şöyle demektedir363; "Üst yöneticiler, 

idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık 

programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine 

uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını 

sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol 

sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine 

karşı sorumludurlar." 

 

 Burada da önemli olan noktayı tekrar vurgulayarak kamu kurumlarının 

bütçelerini, stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere 

uyumlu bir şekilde performans esasına dayalı hazırlamaları ifade edilmektedir364. 

 

 Bütçe ile stratejik planların ilişkisi 5018 sayılı kanunda yer verilen orta vadeli 

program ve orta vadeli mali plan ile gerçekleşmektedir. Orta vadeli program, bütçe 

yılı ve takip iki yıla ait tahminlerin hazırlanması sırasında esas alınacak ilkeleri, 

stratejik öncelikleri ve temel ekonomik hedefleri içermektedir. Kaynakların tahsis 

edileceği önceliklerin/öncelikli sektörlerin neler olacağı konusunda hükümet 

tercihlerini göstermektedir. Bütçenin beyni olarak da ifade edilmektedir. Orta vadeli 

mali plan, orta vadeli programda bulunan hedeflerin, önceliklerin hayata 

geçirilmesinde gerekli kaynakların ilgili kuruluşlara tahsis edilmesine imkan veren 

plandır. Orta vadeli programa can vermektedir. Deyimi yerindeyse beyne kan 

göndermektedir365. 

 

 5018 sayılı kanunun 16. maddesine göre; "Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim 

bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri 

arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Merkezî yönetim bütçesinin 

hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar 

toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların 

gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki 

                                                             
363 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
364 Şentürk, s.14.  
365 Volkan Erkan, Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama, TÜİK Matbaası, Ankara, 2008, s.76.  
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temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli 

program, aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanır. Orta vadeli program ile 

uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile 

birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif 

tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, 

en geç Eylül ayının on beşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara 

bağlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır. Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe 

tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe 

Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve 

eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığınca hazırlanarak en geç Eylül ayının on beşine kadar Resmî Gazetede 

yayımlanır. Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, 

bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması 

gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, 

bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri 

içerir." 

 

 Kanunun ilgili maddesi katılımcı esaslarla hazırlanması istenen devlet 

bütçesinin orta vadeli program ve orta vadeli mali planın hangi aşamalardan geçtiğini 

ifade etmektedir. Bütçe sürecinin başlama evresini ifade eden maliye bakanlığı 

tarafından hazırlanan orta vadeli mali plan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

tarafından hazırlanan orta vadeli program ilgili birimlerce görüşülmektedir. Ardından 

usulüne uygun olarak hazırlanan bütçeler uygulanması için onaylanmaktadır. 

 

 Kısa bir karşılaştırma yapılmak istenirse ülkemizde 5018 sayılı kanundan 

önce yürürlükte olan 1050 sayılı genel muhasebe kanunu, bütçe sürecinde katılımcı 

yöntemlere yer vermemiştir. 5018 sayılı kanun, 1050 sayılı kanuna kıyasla kamu 

kaynaklarının kullanılmasına dair esaslar getirmiştir*. Bunlar hesap verilebilirlik, 

şeffaflık, mali saydamlık, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme olarak 

sayılmaktadır366. 

                                                             
366 Ahmet Barbak, "Türkiye'de Kamu Mali Yönetiminin Yapısal Uyarlanması: Bütçe Reformu ve 
Kamu Örgütlenmesinde Dönüşüm", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
Ocak 2015, Cilt 8, Sayı 1, s.17.  
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 c. Diğer Kanunlarda Katılım 

 Katılımı destekleyen yasal çerçeveye bakıldığında 1982 anayasasındaki 

atıftan başlayarak, ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununu takiben 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu, 5302 İl Özel 

İdaresi Kanunu ve son olarak da 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile katılıma 

değinildiği izlenmektedir. Aşağıdaki tablo 7'de adı geçen kanunların ilgili maddeleri 

özet halinde aktarılmıştır. 
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Tablo 7: Katılımı Destekleyen Diğer Kanunlar 

Kanunlar Açıklama 

 

5393 Sayılı 
Belediye 
Kanunu 

Madde 9 367; ".... Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının 
karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli 
ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz 
önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde 
yürütülmesini sağlamaya çalışır."  
Madde 13368; "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, 
belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme 
ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların 
insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur........." 
Madde 76369; " Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun 
ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, 
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini 
hayata geçirmeye çalışır......" 
   

 

5216 Sayılı 
Büyükşehir 

Belediye 
Kanunu 

Madde 15370; "...Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. 
Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar 
(oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun 
bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu 
toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir....."  
 

 
5302 Sayılı 

İl Özel 
İdaresi 
Kanunu 

Madde 16371;"......Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile 
gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına 
giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve 
görüş bildirebilir......." 

 
4982 Sayılı 

Bilgi 
Edinme 
Hakkı 

Kanunu 

Madde 4 ve 5372;" Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet 
eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, 
isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve 
karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.... 
Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki  her türlü bilgi 
veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme 
başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve 
teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler...." 
 

KAYNAK; 1982 Anayasası ve adı geçen kanunların ilgili maddelerinden tarafımca 
derlenmiştir. 

                                                             
367 5393 Sayılı Belediye Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf 
(04.03.2017). 
368 T.C. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/2005
0713.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713.htm (03.03.2017). 
*Bakınız; 5018 sayılı kanunun 7. 8. 9. maddeleri. 
369 T.C. Resmi Gazete, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/2005
0713.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713.htm, (13.03.2017) 
370 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu. 
371 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu  
372 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
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 Tablo 7'de özetlendiği üzere katılım olgusunun meşrulaştıran ve özellikle 

anayasalardan başlayıp ilgili diğer kanunlarla birlikte bir bütün halinde ifade edilen 

katılım, günümüzde modern bütçeleme başlıklarından biri olan katılımcı bütçeyi 

güçlendiren bir unsur halini almaktadır.  

 3. Türkiye'de Devlet Bütçesi ve Kamu Harcama Politikası İlişkisi 

 Türkiye'de devlet bütçesi ve kamu harcamaları ilişkisi ile örtüşebilen modern 

katılımcı bütçe uygulaması özellikle harcamaların etkin ve verimli kullanılmasında 

karşımıza çıkmaktadır. Kamu harcama politikası bütçe ile ilişkilendirildiğinde kamu 

kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla 

uyumlu olacak şekilde gerçekleştirilmesi ve stratejik plan ve performans 

programlarında yer alan öncelik ve faaliyetlerin bütçe hazırlık ve uygulama sürecine 

daha etkin yansıtılacağı ifade edilmiştir. Buna ek olarak sosyal amaçlı programların 

etkinliğinin değerlendirileceği, bu alanda kamu, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluşlarının arasındaki eşgüdümün geliştirileceği de ifade edilmektedir. Gerek 

kaynak kullanımında dikkat ve etkinliğin gerekse sivil toplumun kamu ile eş güdüm 

halinde olmasını destekleyen bir rapor olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan 

olmasa da dolaylı bir şekilde kamu harcamalarının katılımcı yollarla şekillenmesini 

ifade eden bu söylemde özellikle stratejik planların kamu kurum ve kuruluşlarınca 

katılımcı esaslarla yapılması göz önüne alınırsa genel faaliyet raporu bu konuda 

açıklayıcı olmaktadır373. 

 4. Türkiye' de Katılımcı Anlayışı Destekleyen Eylem Planı (KENTGES) 

 Ülkemizde yüksek planlama kurulunca hazırlanan Bütünleşik Kentsel 

Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) "KENTGES" 2010 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Amacı ise katılımcılığı bir nebze olsun desteklemektir. Kentlerde mekansal 

planlama sisteminin yeniden yapılandırılması, yerleşmelerin mekan ve yaşam 

kalitesinin arttırılması, yerleşmelerin ekonomik ve toplumsal yapılarının 

güçlendirilmesi amaçlarını taşımaktadır. Özellikle kentlerin ekonomik ve toplumsal 

yapılarının güçlendirilmesinin halk faktörü ile sağlanması gerektiğini ileri 

sürmektedir374.  

                                                             
373T.C. Maliye Bakanlığı 2015 Yılı Genel Faaliyet Raporu, 2016, ss.21-22. 
http://www.bumko.gov.tr/TR,913/genel-faaliyet-raporlari.html (07.06.2017) 
374 Yıldırım, ss.4-5.  
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 KENTGES' e göre vatandaşlar, mekansal planlama sürecinin her aşamasına 

katılım sağlamalıdırlar. Kent konseyleri, vatandaşların sadece planlama sürecinde 

değil, kararların hayata geçirilmesin bu eylem ve faaliyetlerin izlenmesinde de yer 

alması gerektiğini ifade etmektedir. Böylece yerel düzeyde demokratik katılımın 

yaygınlaştırılmasını hedeflemekte ve buna yönelik çalışmaları desteklemektedir375. 

 E. Türkiye'de Katılımcı Bütçe Süreci  

 Ülkemizde katılımcı bütçe uygulamaları yerel düzeyde gerçekleştirilmek 

istenmektedir. Bu bölümde Türkiye' de katılımcı bütçenin gelişimi anlatıldıktan 

sonra yerel yönetim birimleri içerisinde vatandaş katılımının, belediye yönetimine 

bağlı olan diğer birimlerce ne ölçüde gerçekleştirilmeye çalışıldığı ifade edilecektir. 

 1. Türkiye'de Katılımcı Bütçenin Tarihsel Gelişimi 

 Türkiye'de yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar 

perspektifinde katılımcı eğilimler izlenmiştir. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda 

"demokratik belediyecilik", "halka yakın yerel yönetim" temaları tartışılmıştır. Buna 

dair gerekli düzenlemelerin yapılmak istendiği ifade edilmiştir. Bunu takiben belli 

başlı çalışmalar ile katılımcı bir kalkınmayı amaçlayan önemli çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmaların ilki MEHTAP (Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi), 

ikincisi KAYA (Kamu Yönetimi Araştırma Projesi) ile yerel yönetimlerde katılımın 

sağlanmasını amaçlayan ideal bir yerel yönetimi oluşturabilmek hedeflenmiştir376. 

 

 Birleşmiş Milletler "Rio Yeryüzü Zirvesi" ve "Yerel Gündem 21" başlıkları 

ile gerçekleştirilecek olan faaliyetler ile birlikte yerel demokrasinin güçlendirilmesi 

yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır. Türkiye'de ise katılımın ve katılımcılığın 

gerçekleştirilmesi adına faaliyetlerin 1990'lı yıllardan sonra öne çıktığı 

görülmektedir. Ülkemizde, 1996 yılında İstanbul Habitat II Konferansı ile yerel 

idarelerin kendi beldelerine yönelik Yerel Gündem 21 planlarını oluşturmalarının 

yanında bunu uygulamaları istenmiştir. Yerel yönetimlerde katılımcılığın teşviki için 

birinci aşama olan uygulama ile 23 kent projeye dahil olmuştur377. 

                                                             
375 Yıldırım, ss.6-7.  
376 M. Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Çizgi Kitabevi, 2002, ss.195-196. 
377HABİTAT,  www.habitat.org.tr  (06.03.2017). 
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 Türkiye'de Yerel Gündem 21'in ilk uygulayıcısı olan şehirler, Bursa, İzmir, 

Adapazarı, Adana, Trabzon, Kars, Tekirdağ, Van, Eskişehir, Edirne, Afyonkarahisar, 

Antalya, Manisa ve Diyarbakır illeri olmuştur378. 

  

 Yerel Gündem 21 ile kentin -yerel halkın- vatandaşlarının bir araya getiren 

uygulama ile belli başlı illerde kent konseyi kurularak yerel gündem 21 olan 

uygulama ,kent konseyi olarak isim değiştirmiştir. Yerel Gündem 21 projeleri ile 

yerel yönetim öncülüğünde kente dair sorunların ve bunun yanında kentin 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak planların saptanması konusunda 

fikirler geliştirilmektedir379. 

 

 Türkiye'de kent konseyleri uygulamaları, yerel düzeyde katılımcılık 

hareketlerini geliştirmek, yerel iletişim ve etkileşimi aktif kılmayı amaçlanmaktadır. 

Bu anlamda kent konseyleri yerel halk ile belediyenin iletişime geçebilmesinin en 

etkili yollarından biri olarak ifade edilmektedir380. Şayet bir ilde Kent konseyinin 

varlığı yerel düzeyde oluşturulan bütçelerin katılımcı esaslarla yapıldığı anlamına 

gelmeyebilir. Bir yerel yönetim biriminde kent konseylerinin katılımcı bütçe 

konusunda aktif çalışmaları görülüyor ve siyasi güçler tarafından destekleniyorsa 

ancak o zaman yerel bütçelerin katılımcı esaslarla yapıldığı söylenebilir. Neticede 

katılımcı bütçenin gerçekleştirilmesi açısından kent konseyleri ileri bir adım olarak 

görülmektedir381. 

 

 Ülkemizde bazı illerde yer alan kent konseylerinin varlık amaçlarını 

gerçekleştirilmesi adına küresel anlamda birtakım çalışmalar da vardır. Küresel 

perspektifte değerlendirilen katılımcı bütçe anlayışının Türkiye' de yol alması pilot 

uygulamalarla başlamıştır. Katılımcı bütçenin mahalli idareler açısından 

değerlendirilmesi AB projeleri ile desteklenmektedir. Nitekim 2005-2007 yılları 

arasında Yerel Yönetimler Reformuna Destek Projesi (LAR I) ile bir destek proje 

                                                             
378 Çetinkaya ve Korlu, ss. 100-101.  
379Turan Dolu,"Katılımcı Yerel Yönetimler ve Kent Konseyler", Katılımcı Yerel Yönetim, Kalkedon 
Yayınları, Mart, 2014, s.97.  
380 Çetinkaya ve Korlu, s.105.  
381 Mustafa Şen, "Var Olmak ve İşlevsellik Arasında Kent Konseyleri", Yerel Siyaset, Sayı 21, Yıl 2, 
Eylül 2007, s.39. 
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başlatılmıştır. AB' nin finanse ettiği bu projede kamu hizmet planlamasında ve bütçe 

görüşmelerinde katılımcı yöntemlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir382. 

 

 Bu projeyi takiben Türkiye' de katılımcı bütçeye yönelik çalışmalar AB üyesi 

İsveç- Umea belediyesi ile Türkiye' deki beş belediye arasında yürütülmüştür. Bu 

belediyeler, Ankara-Altındağ, Bursa-Nilüfer, Bursa-Yıldırım, Bursa-Osmangazi, 

Eskişehir-Tepebaşı' dır. 2006 yılında gerçekleştirilen bu çalışmayı Türkiye 

Belediyeler Birliği ve İsveç  Yerel ve Bölgesel Yönetimler Birliği ortak bir şekilde 

sürdürmüştür. Uygulama süresi 16 ay olarak belirlenen bu projede amaç Türk ve 

İsveç belediyeleri arasında iletişimi güçlü kılarak belediyelerin faydalı ve iyi 

uygulamaların paylaşılmasına imkan tanımaktır. Bununla birlikte buna benzer 

işbirliği çalışmaları ile gerçekleştirerek katılımcı çalışmalara destek sağlamaktır383. 

 

 Bununla birlikte Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile 

ülkemizde yerel yönetimlerin daha katılımcı ve aktif olması istenirken Türkiye' nin 

taraf olduğu ve imzaladığı bu belgede çekince koyduğu maddeler bulunmaktadır. Bu 

maddelere bakıldığında merkezi yönetimin, genelde yerel yönetimlerin merkezi 

yönetimden bağımsız hareket etmemelerini istediği açıktır. Çekince koyulan konu 

ise, "Yerel yönetimlerin iç örgütlenmelerinin kendilerince belirlenmesi, yeniden 

dağıtılacak mali kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda 

yerel yönetimlere önceden danışılması, yerel makamları doğrudan ilgilendiren 

planlama ve karar süreçlerinde kendilerine danışılması, yerel yönetimlerin haklarını 

savunabilmeleri için uluslararası yerel yönetim birimleri ile işbirliği yapabilmeleri, 

uluslararası birliklere katılabilmeleri" gibi maddeler konusunda ülkemiz çekince 

koymuştur384. 

  

                                                             
382 Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi, 
http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/12814293727.Yerel_Yonetim_Reformuna_Destek_Projesi.
pdf (15.03.2017).  
383Özen ve diğerleri, s.1302.  
384Hüsamettin İnaç ve Feyzullah Ünal, "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye'de 
Belediyeler", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17,  ss.5-7.  
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 2. Türkiye' de  Katılımcı Bütçe Sürecinde Katılımcı Birimler 

 Yerel yönetimler, belde halkının ihtiyaçlarını en iyi şekilde şekillendiren 

birimlerdir. Söz konusu birimlerin görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi 

sahip oldukları kaynaklara ve bu kaynakların nasıl yönetildiğine bağlıdır. Bununla 

birlikte vatandaşlar, ülkenin demokratik esasları kabul etmesi dâhilinde kentin 

sorunlarına ve yerel kent bütçesinin oluşumuna katılımı bu anlamda önemlidir. Kaldı 

ki vatandaşlar demokratik bir yaşam alışkanlığını yerel idarelerde kazanmaktadırlar. 

Bu suretle mahalli idarelere "demokratik terbiye kuruluşları" da denmektedir. Yerel 

idareler içerisinde vatandaşlar, yerel konuları tartışmayı, görüşmeyi ve birbirlerine 

karşı saygılı olma bilincini kavrayabilirlerse yaşatacakları ve yaşayacakları 

demokrasi ülke düzeyinde daha başarılı olacaktır385.  

 

 Bu anlamda demokrasinin okulu olan yerel yönetimler mahalli düzeyde 

temsili demokrasiyi güçlü kılarak kaynakların dağılımında optimizasyonu 

gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Buradaki katılım, vatandaşların karar alma 

süreçlerinde seçilmiş temsilcilerinin yanında ya da yanında olmaksızın düzenleyici 

işlemlerin teşviki, önerilen programların tartışılması ki özellikle mahalli düzeyde 

karar alma yollarındaki katılımı ifade etmektedir. Doğrudan katılım olarak 

adlandırılan vatandaşların bilhassa kendi yaşadıkları yerlerin sorunlarına çözüm 

önerilerinde bulunmasına yardım etmektedir. Bu söz sahipliği mahalli kamusal 

hizmetlerde yerel bütçelemenin yapılması mahalli meclislerde ve belediyenin 

öncülüğünde oluşturulan kent konseylerinde vatandaşın söz sahipliği somut bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Katılımcı bütçe, mahalli düzeyde temsili ya da doğrudan 

olarak gerçekleştirilen katılım demokrasinin yerleşmesini amaçlamaktadır. Bu 

amacın kamu yönetimi ile bütünleşmesi adına katılımcılar, "halkın kendi kendini 

yönetmesi" söyleminde halkın kendi kendini yönetirken kaynak kullanımında etkin, 

verimli bir süreci izleyip bütçe politikalarına uygun bir bütçe sürecini 

gerçekleştirmelidir386. 

                                                             
385 Nuri Tortop, "Demokratik Mahalli İdare Anlayışının İlkeleri", Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 1, 
Sayı 3, Mayıs 1992, s.3.  
386 Ahmet Apan, "Vatandaş Katılımının Boyutları", Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Sayı 3, Cilt 
8, Mart 2003, s.32.  
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 Kalkınmanın önemli bir unsuru olan yerel yönetimlerde katılımcı bütçe 

sayesinde geliştirilecek olan bir yatırımın yine halkın sosyal ve beşeri sermayesinin 

de iyileştirildiği izlenebilecektir. Bu anlamda yerel düzeyde vatandaş katılımı ile 

gerçekleştirilecek bir kalkınma bütçesi kaleminin gerçek anlamda ihtiyaç dahilinde 

olup olmadığına halk, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin gönüllü katılımcıları 

karar verebilecektir387. 

  

 a. Türkiye' de  Katılımcı Bütçede Katılımcı Birimler  

 Türkiye'de yerel hizmetler belediye, il özel idaresi, merkezi idarenin taşra 

teşkilatı tarafından vatandaşlara sunulmaktadır. Ülkemizde katılımcı bütçenin 

kapsamı ise belediyelerle sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama katılımcı bütçe 

uygulamasının alanını daraltmaktadır388. 

 

 Belediye bünyesi ile alanı daraltılan katılımcı bütçe uygulamasının yerel 

siyaset perspektifinde katılımcı yöntemlerin çeşitli birimler ile sağlandığı 

görülmektedir. Yerel Gündem 21 uygulamasının unsurları olarak sayılan çeşitli 

birimler, kent konseyleri ve mahalle yönetimleridir. Yasalar ile ifade edilen diğer 

katılım mekanizmaları ise belediye meclis ve encümeni, ihtisas komisyonları, 

mahalle yönetimleri olarak sayılmaktadır389. 

 

 Türkiye' de yerel düzeyde bazı illerde gerçekleştirilen katılımcı bütçe 

anlayışının arka planında yeniliklere açık belediyecilik anlayışı, farkındalık sahibi 

sivil toplum kuruluşları, mahalle yönetimleri, halk kurultayları, üniversiteler, semt 

danışma merkezleri, kent konseyleri ve geliştirme dernekleri yer almaktadır. 

                                                             
387 Hatice Dayar, "Yerel Yönetimlerde Yatırım Bütçeleri ve Türkiye'de Büyükşehirlerde Uygulanması 
Halinde Sağlanacak Yararlar, Karşılaşılacak Sorunlar", Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Sayı 12, 
Cilt 3, Aralık 1998, s.33.  
388 TEPAV, s.4. 
389 S. Evinç Torlak ve Zuhal Önez, "Bir Katılım Modeli Olarak Yerel Gündem 21' e Bakış", Yerel 
Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I, Nobel Yayın, Baskı 1, 2005, ss.668-669.  
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 3. Türkiye' de Yerel Platformlarda Katılımcı Bütçenin Aktörleri 

 Türkiye'de yerel yönetimlerin idari ve mali özerklikleri çerçevesinde 

vatandaşların katılımıyla oluşturulan aktörleri sırasıyla ifade edilecektir.  

 a. Kent Konseyleri 

 Kent konseyleri, katılımcı bütçe sürecini kolaylaştıran birimler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kent konseyleri, var oldukları illerde benimsenen katılımcı 

belediyecilik anlayışı ile katılımcı bütçe sürecinin tamamlayıcısı olacaktır. Kent 

konseyleri özel ve tüzel kişilerden bir araya gelmekle birlikte belediye yönetimine 

sesini daha zor duyuran kesimi de içine alacak şekilde oluşturulmaktadır. Kent 

konseyinde alınan kararların ve ifade edilen fikirlerin doğrudan belediye meclisi 

kararlarını etkileme gücü yoktur. Bu, kent konseyi kararlarının tamamen etkisiz 

olduğunu göstermemektedir. Bu açıdan belediye meclisinin ilk toplantısında 

gündeme alınan konulardan biri kent konseyi kararlarıdır. Demokratik işleyiş 

açısından belediyelerin temel karar alma organı olan belediye meclisleri, kent 

konseyleri görüşlerini değerlendirmesi bu anlamda olurlu olacaktır390. 

 

 Yerel halka en yakın yönetim birimi kent konseyleri aktif oldukları her ilde 

Türkiye'de genel yönetim ile yerel yönetim arasında demokratik bir bağı 

simgelemektedir. Ülkemizde genel yönetim içinde yerel yönetimler mali ve idari 

açıdan merkezi yönetime bağlıdırlar. Bu bağlılık yerel yönetimlerin salt olarak kendi 

başlarına karar verme ve uygulama mekanizmalarının önüne geçmektedir391. 

 

 Kent konseyine dair yasal düzenlemelerin mevcut olması o yasanın tam ve 

kesintisiz uygulandığı anlamına gelmemektedir. Ülkemizde tüm kentlerde kent 

konseyi aktif olarak var olmuş bir vaziyette değildir. Kent konseylerinin bulunduğu 

illerde ise katılımcı bütçenin amacına uygun işlediğini söylemek oldukça zordur. Bu 

bakımdan yerel demokrasi olgusu ile desteklenen katılımcı bütçenin varlığından söz 

edebilmek için kent konseyleri faaliyetlerinin ülkemizde yaygınlaştırılması 

                                                             
390Ergen, s.330.  
391Yalçın, s.324.  
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gerekmektedir392. Katılımcı bütçeleme, kesin bir şart ile kent konseylerinin varlığı ile 

gerçekleşmeli ifadesinden ziyade denilebilir ki katılımcı bütçenin doğal bir sonucu 

olarak kent konseylerinin aktif kılınması gerekmektedir393. 

 

 (1). Kent Konseylerinin Karar Alma Süreci 

 Ülkemizde katılımcılık sürecinin temel aktörü olan kent konseyleri belediye 

bütçelerinin yapım sürecinde ne gibi roller üstlenmektedir, katılımın yolları nelerdir 

bunlar incelenecektir. Belediye, vatandaş ve kent konseyi arasında yönetişim ve 

katılımcı bütçe nasıl ilişkilendirilir bu bölümde şekil 10 yardımı ile ifade edilmiştir. 

Şekil 10: Katılımcı Bütçe Sürecinde Aktörlerin Rolü 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Çetinkaya & Korlu, s.108.  

                                                             
392Ahmet Özen, Ayşe Atılgan Yaşa ve Habip Demirhan, "Katılımcı Bütçeleme Anlayışı Çerçevesinde 
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 Stratejik Planının Değerlendirilmesi", Elektronik Sosyal 
Bilimler Dergisi, Güz 2016, Cilt 15, Sayı 59, s. 1301, www.esosder.org (13.03.2017). 
393 TEPAV, s.5.  
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 Şekil 10'a göre yerel yönetim birimleri için katılımcı uygulamaların 

gerçekleştirilebilmesini ifade eden bir döngü bulunmaktadır. Bu döngü içerisinde 

ülkemiz idari yapılanmayı göz önünde bulundurarak kent konseyi, katılım, belediye 

ilişkisi özet halinde sunulmuştur. 

 

 Şekil 10'u değerlendirirken dikkat çeken unsurun katılımın yerel düzeyle 

etkili olduğudur. Merkezi iktidar, bürokrasi ve çıkar grupları ülke siyasi 

konjonktürün  içinde yer almaktadır. Yerel halkın ve belediyenin ortaklaşa çalışması 

neticesinde kent konseyi, bütçe faaliyetleri, aktif vatandaşlık, yönetişim ve katılım 

unsurları ile şekillenmektedir. Bu alanda yerel birimin gelir ve giderlerinin yani 

bütçelerinin katılım esasıyla oluşturulma sürecinin kent konseyleri ile 

gerçekleştirileceği mümkün olabilmektedir. Vatandaşlar gerek bireysel gerek bağlı 

oldukları sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçerek belediye yönetimiyle iletişime 

geçmektedirler. Vatandaşların, dilekçe, istek/şikayet hattı, internet ve mahalle 

toplantılarına katılım sağlama gibi yollarla katılımı desteklenmesi gerekmektedir. 

Vatandaşların bu şekilde katılım sağlaması katılımcı bütçe sürecinde kamu 

politikaları konusunda bilgilenme, danışma ve katılım aşamalarının gerçekleşmesi 

açısından önemlidir394. 

 

 Yerel yönetimlerin söz sahipliğini ifade eden kent konseyleri, yerel 

kalkınmaya destek olan, kaynakların etkili ve planlı dağıtımını gözeten iyi yönetimi 

hedeflemektedir. Bu anlamda bütçeleme sürecinde stratejik planlamanın ve 

performans programları çalışmalarının temel unsurlarından biri durumunda ciddi 

çalışmalar sergilemelidir395. Türkiye'de katılımcı yerel yönetimler açısından 

gerçekleştirilen katılım faaliyetleri şunlardır396; toplum kalkınması ve kentsel katılım, 

geliştirme dernekleri, kentsel planlamaya katılım, çevre sorunları ve halk katılımı, 

halk kurultayları, semt danışma merkezleri, proje demokrasisi, mahalle 

kurullarıdır397. Bunun yanında kent konseyleri, ihtisas ve istişare kurulları, STK 

                                                             
394 Çetinkaya ve Korlu, s.109.  
395 Erkan Karaarslan, "Mahalli İdareler; Geleceği Planlama ve Yerel Kalkınmayı Sağlama İmkan ve 
Zorunluluğunun Farkında Mı?", Mali Kılavuz, Sayı 45, Temmuz-Eylül 2009, s.17. 
396 TEPAV, s.5.   
397Çukurçayır, 2002,  ss.185-192. 
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platformu, referandum, anket, internet ve sosyal medya aracılığı ile katılımın her 

kesimden yurttaşa kadar ulaşabilmesi esas alınmaktadır. 

 Kent konseyleri platformlarında bir araya gelen vatandaşlar kentin bütçesine 

dair değerlendirmeler yapabilmektedir. Kent konseyi, kent bütçesini oluşturma, 

denetleme, gelirleri ve harcamaları değerlendirebilme yetkisine sahiptir. Mahalle 

temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ya da üyeleri, bütçe 

uzmanı sivil denetçilerinin, meclis üyelerinin ve belediye tarafından yetkili olan 

kişilerin oluşturduğu bir platform olan kent konseyi katılımcı bütçenin 

oluşturulmasında demokratik unsurları beslemektedir. Katılımcı bütçenin yapılması, 

harcama kalemleri, denetimini sivil halk adına gerçekleştirilmektedir. Kent konseyi 

içinde yer alan "bütçe çalışma grubu" harcamaların gerçekleştirileceği ya da yatırım 

projesinin gerçekleştirileceği alan ile ilgili o yörede yaşayan vatandaşlardan yardım 

alabilmektedir. Bu anlamda mahallelere yapılacak harcamaların harcama 

önceliklerinin bilinmesi kamu disiplini ve stratejik planlama açısından önemlidir. Bu 

durumda yerel sürdürülebilir kalkınma, yönetişim ve katılımın gerçekleştirileceği 

bütçeler yerinden yönetimin aktif kılınması konusunda yol gösterici olmaktadır398. 

 

 Kent konseyleri, genel kurul, yürütme kurulu ile yönetişim açısından önemli 

bir organ olan meclis ve çalışma gruplarından oluşmaktadır. Ülkemizde faaliyet 

gösteren her bir kent konseyi, yerel birimin ihtiyaç duyduğu alanda çalışmalar 

yürütmektedir. Bunlara örnek olarak kadın, engelli, kültür sanat,sağlık çalışma, genç, 

çocuk meclisleri gösterilebilir399. 

  

 (2). Kent Konseylerine Dair Genel Bir Değerlendirme 

 Türkiye' de kentlerle ilgili hemen her konuda yerel yönetişim kavramının 

hayata geçirilmesi konusunda kent konseylerinin önemi büyüktür.  Ülkemizde kent 

konseylerine dair yönetmelikte tarif edilen fonksiyonlarını ne ölçüde ve nasıl 

gerçekleştirildiğine dair yaygın araştırmalar henüz mevcut değildir. Lakin, Avrupa 

Komisyonunun desteği ile Mahalli idareler genel müdürlüğü adına Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen Türkiye'de Yerel Yönetim 

Reformuna Destek (LAR) Projesi kapsamında hazırlanan "Yerel Katılım 

Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Mevcut Durum Tespiti Çalışması"nda kent 

                                                             
398Çetinkaya ve Korlu,ss.109-110.  
399Çukurçayır ve Eroğlu, 2009, ss.231-233.  
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konseylerinin durumuna ilişkin bilgiler saptanmıştır. Türkiye'de kent konseyi birliği 

sınırlıdır. Kent konseylerinin kurumsal kimliği oluşturmada sıkıntılar yaşanmaktadır. 

"Belediye Birliği" algısı yaygındır. Kent konseylerine katılım düzeyi düşüktür. 

Genelde gönüllü bireyler katılım sağlamaktadır. Çalışma grupları belli bir toplantı 

takvimini izlemekte fakat düzenli toplantı tutanakları tutulmamaktadır. Bunun 

yanında kent konseylerinin sürdürülebilir kalkınma, kentin hak ve hukukunun 

korunması, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim konularında eksik ve yetersiz 

olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır400. 

 

 Ülkemizde ilçe ve belde düzeyinde kent konseyi sayısı oldukça azdır. Adana, 

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun gibi 

büyük şehirlerin bazı ilçelerinde kent konseyi kurulmuş durumdadır.Kesin bir sayıya 

ulaşılamamakla birlikte ülkemizde hali hazırda aktif ya da aktif olmayan 228 adet 

kent konseyi olduğu ifade edilmektedir401. 

 

 Ülkemizde emekleme devresinde olan kent konseyleri kayda değer başarılı 

yerel uygulamalar ortaya sunmakla birlikte hâla kat edilmesi gereken önemli 

mesafeler olduğu ifade edilmektedir402. 

 b. Diğerler Aktörler  

 Katılımcı bütçe sürecinde söz sahipliği tanınan diğer aktörlerin kimler ne 

hangi birimler olduğu özet şeklinde aşağıda ifade edilmiştir. 

 Vatandaşlar 

 Yerel halk katılımcı bütçe sürecinin en temel unsurudur. Neticede 

vatandaşlar, bütçe içinde kamu politikalarının hem sahibi hem de etkileyicisidir. 

 Belediye Meclis ve Encümeni  

 Belediye meclisine halkın doğrudan katılımı ülkemizde mümkün değildir. 

Encümen, belediye meclisi toplantılarına katılım sağlar fakat sivil toplum 

kuruluşlarının ve muhtarların toplantılara katılımı mümkün değildir403. 

 
                                                             
400 Hasan Soygüzel, Kent Konseyleri Ulusal Raporu 2012, Türkiye Kent Konseyleri Birliği, s.12, 
http://www.kentkonseyleribirligi.org.tr/raporlar/ (01.04.2017). 
401 Saim Yavuz, "Kent Konseyleri Sorunlar ve Beklentiler", Türkiye Kent Konseyleri Birliği Bilgi ve 
Deneyim Dizisi 3, Emek Matbaası, İstanbul, 2016, s.10, 
http://www.kentkonseyleribirligi.org.tr/raporlar/bilgi-ve-deneyim-dizisi-3/ (01.04.2017). 
402 Soygüzel, s.13.  
403 Torlak ve Önez, s.668.  
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 İhtisas Komisyonları   

 Mahalle muhtarları, kamu kuruluşlarının amirleri, meslek kuruluşları, 

üniversiteler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri oy hakkı olmaksızın 

ilgili oldukları konularda toplantılara katılabilmekte ve görüş bildirebilmektedir404.

  

 Mahalle Kurulları 

 Mahalle kurulları, 1990'lı yıllarda semt bazında yerel halk ile birlikte birtakım 

çalışmaların birlikte yapılması yoluna gitmiştir. Mahalle kurulları yerel gönüllülük 

esasına dayanan bir katılma biçimidir Bunlara Bolu, Antalya, Çanakkale Belediyesi  

örnek verilmektedir405. 

 

 Halk Kurultayları 

 Halk kurultayları, Ankara Belediyesi tarafından halkın yerel hizmetler 

konusunda bilgilendirilmesi ve fikir beyanında bulunması için oluşturulmuş 

birimlerdir. Yılda bir kez düzenlenen toplantılara yerel halkın, yönetim birimlerine 

isteklerini ifade etmeleri amaçlanmıştır. Fakat bu toplantılara halkın yeterli ilgi ve 

alakayı göstermedikleri izlenmiştir. Dolayısıyla bir birim olarak oluşturulan katılımcı 

bütçe platformlarından önce vatandaşlara kentlilik bilincinin aşılanması 

gerekmektedir. Sadece yasal düzenlemelerin yeterli olmadığının önemi anlaşılmış, 

sorumluluk duygusuna sahip ve ilgili yurttaşların bir şeyleri değiştirebileceğinin altı 

çizilmiştir406. 

 

 Semt Danışma Merkezleri (SEDAM)  

 Bu merkezler uygulamada belediyelerin mahalle bürosu gibi çalışmakta ve 

çok yönlü birimler olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Eğitim, sağlık, ev 

ekonomisi, engelli eğitimi gibi konularda çalışabilmektedirler. Bursa Büyükşehir 

belediyesi bu programı kullanmaktadır. Bu sistemin ilk adımını muhtarlıklar 

oluşturmaktadır407. 

 
                                                             
404 Torlak ve Önez, s.668. 
405 Çukurçayır, 2002, s.192.  
406 Çukurçayır, 2002, s.190. 
407 Çukurçayır, 2002, s.191.  
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 Proje Demokrasisi 

 Ankara Büyükşehir belediyesi tarafından uygulamaya koyulmuştur. Yerel 

idarelerce herhangi bir projenin uygulamaya koyulmasından önce o projeden bir 

şekilde etkilenecek olan vatandaşların projenin oluşturulma sürecine dahil edilmeleri 

istenmiştir. Proje karar kurulları oluşturulmalı ve bu kurullarda kararlar 

tartışılmalıdır. Bu surette proje demokrasisinin gerçekleşeceği ifade edilmektedir408. 

 

 Geliştirme Dernekleri 

 Türkiye'de  1970'li yıllarda gecekonduların yoğun olduğu yerel bölgelerde 

vatandaşlar dernekler kurarak yönetim kademeleri üzerinde etkili olmayı seslerini 

duyurmayı amaçlamışlardır. Siyasal partilerin artması ve dolayısıyla bu bölgelerden 

oy toplayabilmek amacıyla bu dernekler etkinliklerini kaybetmişlerdir409. 

 

 Üniversiteler 

 Bilimin ışığı ve genç fikirlerin yeri olan üniversiteler geliştirmiş oldukları 

yeni fikirler ve projeler ile katılımcı bütçe sürecinin destekleyici konumundadırlar. 

Yerel ya da yerel olmaksızın ülkenin ihtiyaç duyduğu ya da duyacağı kalkınma 

odaklı gelişmeleri bütçe önerisi olarak sunacak olan yine üniversitelerdir. Üniversite 

öğrencileri ya da öğretim görevlileri ülkemizde var olan katılım mekanizmalarından 

birine dahil olarak katılımcı bütçe sürecinde yer alabilmektedirler. 

 

 Sivil Toplum Kuruluşları  

 Sivil toplum örgütleri, kavramsal çerçevede "Non-Governmental 

Organizations" ya da "3. Sektör" olarak adlandırılan hükümet dışı kuruluşlar 

anlamını karşılayan sivil toplum kuruluşları ifadesine karşılık gelmektedir. İçeriğinde 

ise sendikalar, meslek odaları, kooperatifler, şirketler, yurttaş girişimleri, dernekler, 

vakıflar ve diğer çeşitli birlikler yer almaktadır410. Sivil toplum kuruluşları daha çok 

hangi alan üzerinde örgütlendiyse o alanın iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını 

gerçekleştirmektedirler. Eğitim, sağlık, din, çevre konuları ve diğer konularda siyasal 
                                                             
408 Çukurçayır, 2002, s.191. 
409 Çukurçayır, 2002, s.187. 
410Meltem Dikmen Caniklioğlu, Sivil Toplum ve Türkiye Demokrasisindeki İzdüşümleri, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2007, s.176. 
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karar alma sürecine katılarak demokratik çoğulculuk ve katılımcılık ilkesini aktif 

kılabilmektedirler. Türkiye açısından toplumsal örgütlenme seviyesinin düşük 

olduğu ifade edilmektedir411. Ülkemizde sivil toplum örgütlerinin kamu politikaları 

içinde yer alan sosyal politika alanında etkisi ya da başarısı bulunmamaktadır. Buna 

ek olarak bütçeleme süresinde sivil toplumun katılımı yok denecek kadar azdır. 

“Türkiye’de Sivil Toplum Araştırması Anket Çalışması”nda sivil toplumun bütçe 

oluşumuna etkisi bağlamında sadece %25 oranında aktif görülmektedir. Ayrıca sivil 

toplum kampanyaları bu alanda %75 oranında ve yasalara etkisinde ise %77 oranında 

başarısız görülmektedir. Kamu politikalarını etkilemenin en göze çarpan ve etkili 

örnekleri, iş dünyası ve sendikalar tarafından gerçekleştirilmektedir412. 

 

 Ülkemizde sivil toplum katılımı, stratejik planlar yoluyla, belediye meclisleri 

ve kent konseyleri vasıtasıyla gerçekleşmektedir413. Ülkemizde sivil toplum 

kuruluşlarına üye olma bilinci zayıf bir düzeydedir. Bu zayıflığın nedenleri ise 

insanların maddi yetersizlikleri, sivil toplum faaliyetlerine ilgi duyulmaması, 

çevrelerinde bu tarz faaliyetlere katılımın az olması olarak sıralanmaktadır. 

Ülkemizde en yaygın olan sivil toplum kuruluş şekli dernekler ve onları takiben 

vakıflar olarak yaygınlığını sürdürmektedir414. 

 

 Türkiye' de katılımcı demokrasiye daha fazla katkı sağlamak isteyen sivil 

toplum kuruluşları, yurttaşlık bilincini güçlü dinamiklerde tutup ortak bir düşüncede 

birleşmelidirler. Bu düşünce yaşanabilir bir kent vizyonunun oluşturulması adına 

olmalıdır. Farklı çıkarlar adına bir araya gelen toplum kuruluşlarının ulusal çıkarlar 

ile bütünleştirilmesi neticesinde demokratik bir yönetimin gerçekleştirilmesi Türkiye' 

ye kazanımlar sağlayacaktır. Demokratik unsurlarla beslenmek isteyen ve kamu 

kaynaklarını etkili bir şekilde yönetme amacı güden kamu  idarelerinde sivil 

toplumun söz sahibi olması ve kamu politikalarını toplumun refahı yönünde 

etkileyebilmesi yönetim için ilk ve en önemli görev olarak ifade edilmektedir415. 

 
                                                             
411 Caniklioğlu, ss.189-191. 
412TÜSEV, "Türkiye' de Sivil Toplum: Bir Değişim Süreci", Uluslararası Sivil Toplum Endeksi 
Projesi Türkiye Ülke Raporu, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Yayınları, 2006, ss.99-101.  
413Hale Akay, "Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler", 
http://turkiyeavrupavakfi.org/wp-content/uploads/2016/10/Matra_Kitap3.pdf, s.31.  
414 TESEV, ss.50-52.  
415 Caniklioğlu, s.201. 



4. BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE KATILIM VE KATILIMCI BÜTÇE ÖRNEKLERİ VE 

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ İLÇELER İÇİN 

KATILIMCI BÜTÇE ÖNERİSİ 

 Türkiye'de katılım ve katılımcı bütçe örnekleri ve Manisa merkez ilçeler için 

katılımcı bütçe önerisi bölümünde Türkiye'de uygulama alanı bulması açısından 

katılımcı bütçelemeye yönelik yapılan çalışmaların neler olduğu ifade edilecektir. 

Vatandaş katılımına dair gerek ulusal gerekse uluslararası alanda yapılan çalışmalar, 

gerçekleştirilen reformlar ve raporların katılımcı bütçe ile ilişkisi anlatıldıktan sonra 

Manisa ili için katılımcı bütçe önerisi ifade edilecektir. 

 

 VII. TÜRKİYE'DE KATILIMCI BÜTÇELEMEYE YÖNELİK 

ATILAN ADIMLAR 

 Bu bölümde Türkiye'de katılımcı bütçe alanında ulusal ve uluslararası alanda 

gerçekleştirilen faaliyetler ve düzenlemeler ifade edilecektir.  

 A. Katılımcı Bütçeye Dair Proje ve Ortaklık Çalışmaları 

 Katılım konusunda ülkemizde mevcut olan yasal düzenlemelerin yanında 

katılımcı bütçelemeye dair plan, proje, ortaklık ve reform çalışmaları da 

bulunmaktadır. Bunlar ilgili başlıklar dâhilinde ifade edilmiştir. 

 1. Katılımcı Bütçeye Dair Ulusal ve Uluslararası Proje Çalışmaları 

 Katılımcı bütçeye dair ulusal, bölgesel ya da uluslararası anlamda 

gerçekleştirilen çalışmalar, projeler ve ortaklık ağları ortak bir amaca yönelik 

gelişmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda ulusal çalışmalar içinde sayılabilecek 

belediye ortaklık ağları projesi, katılımcı yönetişim stratejik yönetim projesi, yerel 

yönetimler reformuna destek projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası 

çalışma ise Avrupa Yerel Özerklik Şartıdır.  
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 a. Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSENET) 

 Belediyeler katılım konusunda alanında yapacak oldukları faaliyetler 

kapsamında diğer belediyeler ile işbirliğinde bulunabilmektedir. Bu belediyeler gerek 

ulus içi gerekse uluslar arası çapta olabilmektedir. Belediyeler bu tarz bir işbirliği ile 

kurumsal yapılarını güçlendirmekle birlikte, belediye çalışanlarının mesleki 

gelişimine katkı sağlayabilmektedir. Ayrıca bu faydaların yanında işbirliğinin 

yapıldığı ülkeye göre farklı yönetim yapısında bilinçlenme imkânı, belediyelerin 

uluslararası fon kaynağına erişiminin kolaylaşması ve dolaylı olarak yerel 

ekonominin güçlenmesi şeklinde faydalar da mevcuttur. Belediyeler arasında 

gerçekleştirilen ortaklıklar belediye ve belediye organlarının özerkliklerini 

koruyarak, kar amacı gütmeden, sınırları içerisinde yaşayan halkın menfaatlerini 

gözetmektedir. Bu ortaklık bölgesel ve yerel kalkınmayı hedef alarak kurulan 

ortaklığın amacına ulaşmasında izlenmesi gereken yolu ifade etmektedir416. 

 

 Bu anlamda 2006 yılında gerçekleştirilen Türk İsveç yerel yönetimleri, İsveç-

SALAR ve Türk belediyeler birliği arasında Belediye Ortaklık Ağları projesi 

oluşturulduktan sonra 2016 yılında çalışma toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda 

amaç, Türk yerel yönetim reformunun desteklenmesidir. Katılımcı bütçelemenin 

geliştirilmesi bakımından 2016 yılında İsveç-Türk işbirliği ile İsveç Bölgeler ve 

Yerel Yönetimler Birliği (SALAR) işbirliğinde yürütülen Türk-İsveç Yerel 

Yönetimler Ortaklığı Programı (TUSELOG) kapsamında “Yerel Karar Alma 

Süreçlerine Vatandaş Katılımı Çalışmalarının Sürdürülebilirliğinde Türkiye 

Belediyeler Birliği’nin Rolü ve Hizmetleri” adlı çalışma toplantısı 2016 tarihinde 

Ankara’da gerçekleştirilmiştir417. Belediye Ortaklık Ağları Projesi kapsamındaki 

paydaşlar; Ankara Altındağ Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Osmangazi ve 

Yıldırım Belediyeleri, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, İsveç Umea Belediyesidir418. 

Bu uygulama çerçevesindeki konferansa katılımcılık alanında bir yıl boyunca 

çalışmalar yürüten pilot belediyenin proje ekipleri, kent konseyi temsilcileri ve çeşitli 

                                                             
416 M. Kemal Öktem, Volkan Göçoğlu ve Şebnem Tunç, "Kardeş Şehir Uygulamalarının Yerel 
Politika Transferine Etkisi:Alanya -Gladbeck Araştırması", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 
25, Sayı 4, s.51.  
417 Türkiye Belediyeler Birliği, "Tuselog Katılımcılık Grubu Toplantısı", http://www.tbb.gov.tr/basin-
ve-yayin/haberler/20161115-tuselog-katilimcilik-grubu-toplantisi (16.05.2017) 
418 Ergen, s.328.  
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belediye temsilcileri katılım sağlamış ve "katılımcılık pusulası" modelinden 

bahsedilmiştir419.  

 

 Katılımcılık pusulası deneme aşamasında olan bir bilişim katılım yöntemidir. 

Yerel katılımcılığa açılan kapı olarak ifade edilen bu uygulamada vatandaşlar ve 

katılımcı bütçe için çalışanlara yönelik bilgi akışını sağlamaktadır. Burada projeler 

için fikir geliştirme, izleme ve deneyimleri paylaşabilmek mümkündür. Bu yeni 

katılımcılık uygulamasında vatandaşların da görüş ve önerileri 

değerlendirilmektedir420. 

 b. Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişim Projesi 

 Katılımcılık kavramının ülkemizde benimsenmesi amacıyla Avrupa Birliği ve 

Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel 

Müdürlüğü tarafından proje başlatılmıştır. Bu proje, yerel düzeyde katılımcı stratejik 

yönetişimin desteklenmesi amacıyla Türkiye’deki yerel yönetimlerin kapasitesini 

geliştirerek, yerel yönetim reformunun kapsamını genişletmeyi hedeflemektedir. Söz 

konusu projenin amaçları seçilmiş ve atanmış yerel yöneticilerin eğitilmesi yoluyla 

yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitelerinin geliştirilmesi olarak ifade 

edilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımını sağlayarak, Kent 

Konseyleri’nin yerel karar alma süreçlerindeki rolünün pekiştirilmesi ve 

Türkiye’deki 26 yerel yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması için 

yerel yönetimlere ilişkin mevzuatın uygulanmasının desteklenmesi olarak ifade 

edilmektedir. Projeden beklenen sonuçlar arasında yerel düzeyde katılımcı karar 

alma gücünün geliştirilmesi, yerel yönetimlerde stratejik planlama kapasitesinin 

geliştirilmesi, kent konseylerinin verimliliğinin arttırılması yer almaktadır421. 

 

 Proje kapsamındaki pilot iller; Ankara, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, 

Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, 

Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya,  Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, 

Sakarya, Samsun, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa olarak seçilmiştir422. 

                                                             
419://www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/haberler/20161115-tuselog-katilimcilik-grubu-toplantisi 
(16.05.2017) 
420 TUSELOG, Katılımcılık Pusulası, http://www.katilimcilikpusulasi.com/ (16.05.2017). 
421 TEPAV, "AB- Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi AB Teknik Yardım 
Projesi(PSG)", http://www.tepav.org.tr/tr/proje/s/74 (16.05.2017). 
422Ergen, s.329.  
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 c. İyi Yönetişim Bildirgesi 

 İyi yönetişim bildirgesi, iyi yönetişim ve katılım anlayışının topluma hitap 

etmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Yönetişim farkındalığı 

açısından 26 ilde düzenlenen toplantılar kapsamında yerel yönetimler, sivil toplum 

kuruluşları ve kent konseyleri temsilcilerinin katkılarıyla katılımcı platformlar 

oluşturmuşlardır. Bu açıdan, Stratejik Yerel Yönetim Projesi'ne katılan belediyeler 

kentleri vatandaşların katılımı ile yönetmek istediklerini ifade etmişlerdir. Sunulacak 

kamu hizmetlerinde vatandaş önceliklerine uygun, kent vizyonu için yenilikçi 

adımlar atılacağı ifade edilmiştir. Buna ek olarak Kent Konseyi kapsamında kadınlar, 

gençler, engelliler, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere gerekli meclislerin ve 

toplumun çeşitli sorunlarına yönelik çözümlerin üretilmesi adına çalışma gruplarının 

oluşturulması ve bunların güçlendirilmesi için belediye bütçesinden Kent Konseyi’ne 

yıllık bir bütçe ayrılacağı da ifade edilmiştir. Sivil toplumun güçlendirilmesi adına 

kente ilişkin planlamalarda sektör bazında ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve Kent 

Konseyi’nin görüş ve önerilerini almak için gerekli mekanizmalara ilişkin geri 

bildirimlerin açık anlaşılır ve zamanında gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Kentin 

geleceğini ilgilendiren tüm süreçlerde vatandaşların karar alma süreçlerine dâhil 

edilmesi ve paydaş gruplarının aktif katılımı için gerekli imkânların sağlanacağı teyit 

altına alınmıştır423. 

 d. Yerel Yönetimler Reformuna Destek Projesi  

 Türkiye'de katılımcı bütçenin gelişebilmesi adına Avrupa Komisyonu'nun 

geliştirip önerdiği Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi, 2007 yılında hayata 

geçirilmiştir. Bu reform ile pilot illerde katılımcı bütçe uygulamaları başlatılmıştır. 

Amaçlardan biri de demokratik karar süreçlerinin hayata geçirilmesidir. Seçilen pilot 

yönetimlerde bütçe sürecinin etkin bir biçimde sürdürülmesi bakımından eğitim, 

reklam, bilgilendirme gibi unsurlarla vatandaşlara katılım konusunda farkındalık 

geliştirme amaçlamıştır424. 

 

 

                                                             
423 İyi Yönetişim Bildirgesi Stratejik Yerel Yönetişim Projesi, 
http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1381493068-5.Iyi_Yonetisim_Bildirgesi.pdf  (17.05.2017). 
424TEPAV, "Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi", 
http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/12814293727.Yerel_Yonetim_Reformuna_Destek_Projesi.
pdf (16.05.2017). 
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 Gerek ülkemizde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Mahalli İdareler Genel 

Müdürlüğü (MİGM) ve İç İşleri Bakanlığı ile bazı belediyeler gerekse yurt dışında 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği'nin dâhil olduğu 

projeler gerçekleştirilmektedir. Bu projelerin en önemlisi "Türkiye'de Yerel 

Yönetimler Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi" dir. Bu proje ile 

saydam, katılımcı yerel yönetimlerin varlığı arzu edilmektedir425. 

 

 Türkiye’de yerel yönetimlerin yerel, ulusal, ekonomik, sosyal, kültürel açıdan 

hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak biçimde geliştirilmesi ve yeniden 

düzenlenmesi amacıyla gündeme getirilen reform çalışmaları yapılmıştır. 1980’li 

yıllarda küreselleşmenin kamu yönetimlerini de etkilediği ifade edilmiştir. Bu açıdan, 

1980’lerden itibaren yapılan reform çalışmaları, yönetimin iyileştirilmesi, 

bürokrasinin azaltılması, kamu borçlarının azaltılması, milli tasarrufun arttırılması, 

demokrasinin yeniden tesis edilmesi kapsamındadır. Reformun katılım boyutunu ise 

sivil toplumun yönetime katılımın sağlanması, hükümetin yönetim kapasitesinin 

arttırılması, siyasi ve idari reformlar ile serbest pazar ilkelerinin hayata geçirilmesi, 

mali reform, özelleştirme ve yerelleşme olmuştur. Bununla birlikte reformda yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi, halkın yönetimde söz sahibi olması suretiyle yerel 

politikaların ulusal politikalara destek olacağı görüşü öne sürülmüştür426. 

 

 Öyle ki kamu yönetimi hizmetlerinde idarin bütünlüğü esas alınarak, 

hizmetlerin sonucuna odaklılık, kamu hizmetlerine ilişkin temel kararların 

alınmasında ilgili kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin 

görüş ve önerilerinden yararlanılacağı ifade edilmektedir427. 

 e. Türkiye 10. Kalkınma Planı  

 Türkiye’de 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı içinde 

değerlendirilen katılımcı bütçenin temel unsurları olan sivil toplum, katılım gibi 

kavramların kalkınma planı içinde nasıl yer aldığını özetlemekte fayda vardır. Sivil 

toplumun yapısı ve buna dair hedefler, kamuda stratejik yönetim, mahalli idareler ve 

son olarak da kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi açısından 10. kalkınma 

                                                             
425 Ergen, s.328.  
426 Filiz Tufan Emini, "Türkiye'de Yerel Yönetimler Reformunun İç ve Dış Dinamikleri", Yönetim ve 
Ekonomi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2009, ss.34-35.  
427 Göymen, Baskı 1, s.76.  
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programında geçen ifadelerde en genel husus vatandaş katılımının desteklenmesidir. 

Öncelikle katılımcı bütçenin yasal düzenlemelerden sonra en temel unsuru olan sivil 

toplum konusunda kalkınma planında geçen husus şudur ki428; "Güçlü, çeşitli, 

çoğulcu, sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortamın oluşturularak sosyal ve 

ekonomik kalkınma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin daha etkin katılımının 

sağlanması temel amaçtır. STK’ ların kalkınma sürecine daha fazla katkı 

yapabilmeleri amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları mali desteklere yönelik 

vergisel teşvikler gözden geçirilecek ve geliştirilecektir." Bu anlamda katılımcı 

bütçenin temel birimi olan sivil toplum olgusunun iyileştirilmesine yönelik ifadeler 

görülmektedir.  

 

Mahalli idareler bütçelerinin katılımcı esaslarla ve kamuda stratejik yönetim 

anlayışı ile gerçekleştirilmek istenmesi hususu 10. kalkınma planı politikasına şöyle 

yansımıştır429; "Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli 

idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, 

finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve 

benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır." ifadesi ile katılımcı yöntemlerin 

mahalli idarelerde kapasitelerinin artırılması vurgulanmıştır. 

 

 Bir diğer husus ise kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesidir. Katılımcı 

bütçe anlayışının kamu harcamalarındaki etkinlik ve verimlilik arzusu bu politika ile 

bütünleşmektedir. Bu anlamda kamu harcamaları 10. kalkınma planına göre bütçe ile 

şöyle ilişkilendirilmektedir430; "Yönetim bilgi sistemlerinin bütünleşik hale 

getirilmesi, kaynak tahsis sürecinin stratejik planlar ve performans esaslı bütçeleme 

sistemiyle ilişkisinin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele 

alan bütçe yapısına kademeli olarak geçişin sağlanması amaçlanmaktadır." 

  

 Kamu yönetimi açısından sosyal refahın artırılması ve adaletli paylaşımın 

sağlanması ile istikrarlı büyüme sürecinin tesisinde önemli bir politika aracı olan 

kamu kaynaklarının etkin kullanımı, sağlıklı işleyen bir kamu mali yapısının da en 

                                                             
428 Türkiye 10. Kalkınma Planı 2014-2018, www.kalkinma.gov.tr ss.39-40. (17.05.2017) 
429 T.C. 10. Kalkınma Planı, s.133.  
430 T.C. 10. Kalkınma Planı, s. 159.  
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önemli unsurlarından biridir. Bu durumda devletin harcamalarını planlayacağı 

bütçenin de kaynak tahsisine uygun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir431. 

 f. Avrupa Yerel Özerklik Şartı 

 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 15.10.1985 tarihinde İsveç’in 

başkenti Stockholm’de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sürekli 

Konferansında hazırlanarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda 

kabul edilmiştir. Türkiye Şart’ı sözleşme olarak 21 Kasım 1988 tarihinde imzalamış, 

1991 yılında 3723 sayılı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna istinaden 92/3398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile onaylayarak 1 Nisan 1993 tarihinden itibaren de yürürlüğe koyulmuştur432. 

 

 Özerklik şartı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, özerk yerel 

yönetimler için yasal kapsam belirlenmiştir. Devletin rolünün azaltılması, devletin 

yerel yönetimler üzerindeki denetimin en az seviyede olması vurgulanmıştır. İkinci 

bölümde ise şartı onaylayan ülkelerin yükümlülükleri ve sorumluluklarının neler 

olduğu ifade edilmiştir. Üçüncü bölümde ise bu yükümlülüklerin uygulama esaslarım 

ifade edilmiştir. Yerel özerklik ilkesi kapsamında yerel yönetimlere, kendi yerel 

kaynaklarının yaratabilme, merkezi hükümetin müdahalesi olmadan yerel topluluk 

üyelerinin genel refah ve mutluluğuna katkıda bulunabilme gibi alanlarda yerel 

yönetimleri yetkilendirme ve güçlendirme hedef olarak belirlenmiştir433. 

 

 Ülkemiz açısından yerel temsil ve katılımın özendirilmesi hususunda yerel 

yönetimleri doğrudan ilgilendiren bir husustur. Ülkemiz, bu özerklik şartının tüm 

maddelerine uyum sağlayacağını ifade etmemiştir, belli maddelere bu maddelerin 

belli fıkralarına uyum sağlamayacağını belirtmiştir. 2015 yılı Mahalli İdareler Genel 

Faaliyet Raporu'ndaki ifadeye göre mahalli idarelerle ilgili olarak son yıllarda 

yürürlüğe koyulan yerel yönetimler mevzuatında Şart'ta yer alan ilkelere ve 

standartlara büyük ölçüde yakın olduğu ifade edilmektedir434. 

                                                             
431 T.C. 10. Kalkınma Planı, s.158.  
432 T.C. İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2015 Yılı Mahalli İdareler Genel 
Faaliyet Raporu, 2016, Ankara, ss.30-31. 
433 2015 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, s.30.  
434 2015 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, s.32.  
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 B. Türkiye'de Katılımcı Bütçe Deneyimleri  

 Ülkemizde katılımcı bütçe uygulamasını hem yasal hem de aktif sivil toplum 

gücü ile deneyimleyen tek il Çanakkale olmuştur. Bunun yanında Ordu'nun Fatsa 

ilçesi, İstanbul-Pendik, Isparta katılımcılık örneği ve Uşak İl Özel idaresinde katılım 

ve katılımcı bütçe deneyimleri bu bölümde incelenecektir.  

 1. Ordu-Fatsa Katılımcı Bütçe Deneyimi 

 Ordu'nun Fatsa ilçesinde katılımcı politikalar, belediye başkanı Fikri Sönmez' 

in çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. 1979 ve 1980 yılları arasında dokuz ay 

sürdürülebilen Fatsa katılımcı bütçe uygulaması siyasi sebepler yüzünden uzun süre 

ayakta duramamıştır. Dikkat etmek gerekirse içinde bulunulan yıllar Türkiye'de 

toplumsal gerginliklerin mevcut olduğu yıllardır. Bu yüzden katılımcı bütçe 

uygulamasının kurumsallaşamadan sonlanmıştır435. 

 

Kurumsallaşamadan deneyimlenen bu katılımcılık uygulaması ile dokuz ay 

içinde Fatsa'da "Direniş Komiteleri" ile doğrudan ya da dolaylı olarak yerel 

politikaların hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Mahalle temelli toplantılar ile 

gerçekleştirilen vatandaş katılımında Fatsa on bir bölgeye ayrılmıştır ve bu 

bölgelerde oluşturulan halk komiteleri, vatandaşların doğrudan katılım sağladığı bir 

mekanizma olarak işlemiştir. Komite toplantılarında alınan kararlar üç yahut yedi 

kişiden oluşturulan yürütme kurulları aracılığıyla belediye meclislerine iletilmiştir436. 

 

 Bunlara örnek olarak Fatsa Belediyesi "Çamura Son Kampanyası", "Kültür 

Şenliği", "Fındık Üretiminin Teşviki" gibi başlıca faaliyetler katılımcı bütçe konusu 

olmuştur437. Özellikle "Çamura Son Kampanyası" ile döşenmesi ve düzenlemesi 

uzun sürecek Fatsa sokaklarının halkın gönüllü katılımı ve programlaması ile üç ay 

içinde dört km' lik yeni bir cadde yapılmıştır. Katılımın sayısal yönüne baktığımızda 

o yıllarda yirmi bin nüfuslu Fatsa'da toplantılarda beş bin insan yer almıştır. Fatsa'nın 

genel nüfusu içinde bu oran  %25'e tekabül etmektedir438. 

 

                                                             
435 Yıldırım, ss.278-281. 
436 Yıldırım, s.283. 
437 Elif Çolakoğlu, "Kent Konseyi İçin Katılımcı Bütçe Önerisi", Yerel Politikalar Dergisi, Sayı 1, 
2012, s.6. 
438 Petrev Aksakal, Fatsa Devrimci Bir Yol Savunması:Bir Yerel Yönetim Deneyi, Penta Yayınevi, 
2007, ss.23-30.  
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 Fatsa'da katılımcı bütçe deneyiminde amaç, sorunların halk ile birlikte 

çözülüp karara bağlanmasıdır. Toplantılar içinde katılımcılar ilgili konuyu müzakere 

ederek halkın doğrudan katılımını beyin fırtınası formuna getirmeyi başarmıştır. 

Sonuç itibari ile halk ödemiş olduğu vergilerin kamu harcamalarına dönüşürken 

kendilerinin de söz sahibi olduğunu görünce belediye gelirlerinin artması için 

gönüllü bir mücadele içinde olmuşlardır. Bu anlamda yasal düzenlemesi olmayan ve 

dokuz ay boyunca uygulanan Fatsa katılımcı bütçe uygulaması ne yazık ki uzun 

soluklu olamamıştır439. 

 2. İstanbul-Pendik Belediyesi Katılımcı Bütçe Öncesi Yönetişim 

Deneyimi 

 
 Pendik, İstanbul'un dış sınırına yakın gelişmiş kara ve deniz yolu 

bağlantılarına sahip Kocaeli Yarımadası'nın güneybatı ucunda yer alan İstanbul'un 

Asya yakasında bir ilçedir. Pendik Belediyesi, Pendik'teki kapsamlı kalkınma 

sürecine katkıda bulunmak amacıyla paydaşların katılımı ve Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile "Pendik Yerel Kalkınma Platformu"nu 

oluşturmuştur440. Çeşitli paydaşların katılımıyla Pendik için vizyon geliştirme, ilçenin 

kalkınma potansiyelini ve kaynaklarını harekete geçirme, çalışma ve projeleri bir 

stratejik planla ilişkilendirmek amacı gütmüştür.  Söz konusu proje 2004’te başlatılmıştır 

ve 2009’da hedeflenenlerin çoğunu gerçekleştirmiş, neticede tamamlamıştır. İstanbul 

Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı Korel Göymen, projenin tasarımcısı olarak 

yönetişim deneyimine yol göstermiş bilgi, deneyim ve tecrübelerini de paylaşmıştır441. 

 

 Platform, bölge milletvekilleri, belediye, merkezi yönetim birimleri, 

üniversiteler, meslek odaları, dernek, organize sanayi bölgelerinin sivil toplum 

üyeleri ve temsilcilerinden oluşmaktadır. Nitekim her yıl bu platforma yerel 

kalkınma meclisinde gerçekleştirilen toplantılarda adı geçen birimler katılmaktadır. 

Meclis, geçmiş yılın çalışmalarını incelemekte, politikalar geliştirmekte, öncelikler 

belirlemekte ve tüm paydaşları ortak amaç çevresinde toplamaktadır. Bu anlamda 

Pendik Yerel Kalkınma Platformu İstanbul'da ve ülkemizde belediyelerin paydaşlarla 

                                                             
439 Yıldırım, ss.284-285.  
440 Göymen, Baskı 1, ss.284-285.  
441İstanbul Politikalar Merkezi, "Pendik Yerel Kalkınma Platformu", 
http://ipc.sabanciuniv.edu/project/pendik-local-development-platform/ (18.05.2017). 
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birlikte yerel düzeyde gerçekleştirilen kalkınma çalışmalarına katılımını destekleyen 

pilot bir projedir442. 

 a. Pendik'te Stratejik Planlama 

 Pendik Belediyesi'nin stratejik planlama çalışmaları belediyenin farklı 

birimlerinden yirmi beş kişinin katılımı ile başlatılmıştır. 2006-2010 dönemini 

kapsayan Pendik Belediyesi stratejik planı belediye harcama öncelikleri için 

önemlidir. Söz konusu plan, ilçenin kalkınmasını ve hemşehirlilerin yaşam kalitesini 

arttırmayı amaçlamaktadır. Plan sürecinde katılımcı aktörler belirlenmekte ve 

katılımcıların Pendik Belediyesi'nin geleceği konusunda görmek istedikleri, 

beklentileri, fikirleri değerlendirilmektedir. Bu fikirlere ulaşmak adına halk 

toplantıları, hedef kitle buluşmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mevcut 

katılımcılara ve farklı katılımcılara ulaşabilmek adına vatandaşlara kısa mesajlar, e-

posta ve anket gibi kitle iletişim araçları kullanılmaktadır. Vatandaş katılımının 

rakamsal boyuna bakıldığında Pendik Belediyesi'nin internet sitesinde on dokuz bin 

kişinin sürece katılım sağladığı izlenmiştir. Bu internet sitesinde yer alan "geleceğe 

dair beklentiler", "vizyon anketi", "belediyenin geleceğini değerlendir" gibi 

unsurlarda yazılı yorumlar, toplantılar değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 

elde edilen bilgiler belediye yatırım planlarında yok gösterici olmuştur. Belediyenin 

fiziksel, ekonomik, toplumsal, kültürel ve kurumsal amaçlarında girdi olarak 

kullanılmıştır443. 

 b. Yerel Kalkınma ve Pendik Belediyesi Faaliyet Raporları 

Değerlendirmesi 

 Pendik belediyesinin stratejik planları çerçevesinde gerçekleştirmiş oldukları 

faaliyetlerin detaylarını sunan faaliyet raporlarına göre belirlenen yıllarda 

gerçekleşen proje örnekleri başlıklar dahilinde sunulmaktadır. 

 

 (1). 2007-2010 yılları Pendik Faaliyet Raporu Proje Örnekleri 

 Pendik Belediyesi, 2007 yılı faaliyet raporlarında yerel kalkınma çalışmaları 

kapsamında faaliyetler gerçekleştirmiştir. Kentte, kent ekonomisi çalışma grubu, 

sosyo kültürel doku çalışma grubu, çevre ve alt yapı çalışma grubu, oluşturulmuştur. 

Bu gruplarda kente dair tespit edilen eksiklikler projelendirilmiştir. 

                                                             
442 Göymen, Baskı 1, ss.286-288.  
443 Göymen, Baskı 1, ss.288-289. 
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Tablo 8: 2007-2010 Yılı Pendik Faaliyet Raporunda Yer Alan Bazı Yerel Kalkınma 
Projeleri 

Proje Adı Proje Amacı Finanse Eden 
Kurum 

Yılı Proje Bütçesi 
(EURO) 

İSMEP 
(İstanbul 
Sismik Riskin 
Azaltılması 
ve Acil 
Durum 
Hazırlık 
Projesi) 

İstanbul'da deprem 
öncesi, anı ve 
sonrasında 
Türkiye'nin ilk risk 
azaltma projesi 
olarak faaliyetleri 
gerçekleştirmek. 

Dünya Bankası 
Avrupa Yatırım 
Bankası 
Avrupa Konseyi 
Kalkınma Bankası  
İslam Kalkınma 
Bankası 
Alman Kalkınma 
Bankası 
 

2007 2,028,000,000 
Euro 

KİŞGEM 
(Kadınlar İçin 
İş Geliştirme 
Merkezi) 

Kadın girişimcilere 
destek vererek 
Pendik bölgesinde 
ekonomik fırsatlar 
yaratmak. 

Avrupa Birliği 
fonları ile 
desteklenmektedir. 

2007 3,500,000 
Euro 

İstihdam 
Garantili 
Özel 
Güvenlik 
Görevlisi 
Yetiştirme 
Projesi 

Güvenlik görevlisi 
eğitimlerini sağlıklı 
bir şekilde yürütmek. 

AB aktif istihdam 
tedbirleri hibe 
programları 
çerçevesinde finanse 
edilmiştir. 

2008 193.378,33 
Euro 

Cam İşçiliği 
Projesi 

Pendik'te yaşayan 
erkek ve kadın 
işsizlerin mesleki ve 
girişimcilik 
niteliklerini 
geliştirmek amaçlı bir 
eğitim projesidir.  

AB aktif istihdam 
tedbirleri hibe 
programları 
çerçevesinde finanse 
edilmiştir 

2008 235.055,97 
Euro 
 

Toplum 
Hizmeti 
Gönüllülerin 
Buluşması 
Projesi 

Gençlerin toplumsal 
hizmetleri 
gerçekleştirebilmesi 
amaçlanmıştır. 

Pendik Belediyesi 2009 16.525,00 
Euro 

WIN BUS 
Projesi 

Kadın girişimcilere 
eğitimler verilerek 
yurt dışı ile bağlantı 
kurmalarını 
sağlamak. 

Pendik Belediyesi 2010 247.408,00 
Euro 

KAYNAK; 2007-2010 yılları Pendik Faaliyet Raporu, 
http://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/faaliyet-raporu ve 
http://www.pendik.bel.tr/proje/tamamlanan' dan derlenerek tarafımca özetlenmiştir. 
 Tablo 8'de ifade edilen projeler Pendik Belediyesi'nin çeşitli kurumlarla 

ortaklık yaparak gerçekleştirdiği projelerdir.  Söz konusu projeler Pendik yönetişim 

uygulaması paralelinde verilen örneklerden bazılarıdır. Ve içinde bulundukları yıl 

Euro cinsinden maliyetlendirmesi yapılıp çeşitli alanlarda hayata geçirilmiştir. 
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 c. Pendik'te Gerçekleştirilenler  

 Pendik Belediyesi, Sabancı Üniversitesi rehberliğinde yerel ağlar oluşturup 

birtakım projelere imza atmıştır. Bu projelerin amacı yerel düzeyde bir nebze olsun 

kalkınmayı desteklemektir. Yerel esnafın geliştirdiği insanların kentte daha fazla 

alışveriş yapmasını teşvik eden hatta diğer ilçelerden müşteri çeken "Çatısız Çarşı" 

girişimi, yayalar için yürüyüş alanları, ulaşımı kolay otoparklar, sokak 

aydınlatmaları, KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilen gerek mesleki gerek 

kişisel gelişim odaklı eğitim uygulamaları (kurslar, seminerler, el becerileri eğitimi 

vb.) hayata geçirilmiştir. Bununla birlikte Pendik Belediyesi, Avrupa kentleri 

arasında bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla uluslararası çalıştay düzenlemiştir. 

Sadece Avrupa kentleri ile kalmamış bunun yanında 2006 yılında Barselona 

Belediyeler Birliği Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü'nden ve Mataro, Montcada i 

Reixach ve Castelldefels Belediyeleri temsilcileri ile paydaş katılımı, katılımcı 

planlama deneyimlerini karşılıklı olarak paylaşmıştır444. 

  

 d. Pendik Belediyesi 2007-2010 Yılları Birtakım Bütçe Bilgileri 

 Bu başlık altında Pendik Belediyesinin baz alınan yıllarda yönetişim 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi kapsamında bütçe ile ilgili bazı bilgiler ifade 

edilmektedir.  

 

 (1). Pendik Belediyesi Bütçe Gerçekleşmeleri 

 Pendik Belediyesi, 2007-2010 yılları bütçe gerçekleşmeleri toplamı ve 

gelirlerin giderleri karşılama oranı % bazında sunulmuştur. Yönetişim uygulamasının 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı söz konusu yıllarda Pendik Belediyesi bütçe gider ve 

gelir gerçekleşmelerini incelemek için tablo 9'u incelemek mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
444 Göymen, Baskı 1, s.294.  
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Tablo 9: 2007-2010 Yılları Pendik Belediyesi Bütçe Gerçekleşmesi 

Bileşenler 2007 (YTL) 2008 (TL) 2009 (TL) 2010 (TL) 
Gider 
Gerçekleşmesi 
Toplamı (YTL/ 
TL) 

108.054.695,51 128.254.087,79 114.781.958,25 141.935.492,92 

Gelir 
Gerçekleşmesi 
Toplamı (YTL 
/TL) 

98.252.119,46 120.184.511,19 107.365.767,87 129.816.403,98 

Gelirlerin 
Giderleri 
Karşılama Oranı 
(%) 

91 94 94 91 

KAYNAK: 2007-2010 Yılları Pendik Belediyesi Faaliyet Raporundan derlenerek tarafımca 
tablo haline getirilmiştir, http://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/faaliyet-raporu (13.06.2017). 
 

 Tablo 9 incelendiğinde Pendik Belediyesi bütçesini gelirlerinin giderleri 

karşılama oranı 2007 yılından 2009'a doğru yüzde olarak artmıştır. Ancak 2009 

yılında %94'lük bu oran 2010 yılında %91'e inerek yüzde olarak azalış göstermiştir. 

Bununla birlikte yıllar itibari ile gider gerçekleşmeleri artış ve azalışlar şeklinde 

dalgalanmalar göstermiştir. 2007'den 2010 yılına gelindiğinde bütçe gider 

gerçekleşmesinde artış meydana gelmiştir.  Bütçe gelir gerçekleşmesi ise  2007 

yılından 2010 yılına doğru gidildikçe dalgalı bir seyir izlemiştir. Genel duruma 

bakıldığında, 2007 yılında gelir gerçekleşme tutarı 98.252.119,46 YTL iken, 2010 

yılında 129.816.403,98 TL'ye yükselmiştir. Söylenebilir ki gelirlerin giderleri 

karşılama oranı yüzdesinin dört yıl için ortalaması %92.5 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

 (2). Pendik Belediyesi Harcama Fonksiyonları Sınıflandırması 

Kapsamında Hizmetlerin Dağılımı 

 Pendik Belediyesi bütçe harcama fonksiyonlarının sınıflandırılması 

kapsamında hizmetlerin yüzde dağılımı, yapılan harcamaların hangi birimlerde ne 

oranda gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. Bu anlamda tablo 10' da ifade edilen 

harcama fonksiyonlarının yüzde olarak dağılımı sunulmuştur. 
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Tablo 10: 2007-2010 Yılları Pendik Belediyesi Harcama Fonksiyonları Sınıflandırması 
Kapsamında Hizmetlerin % Dağılımı 

Harcama 
Fonksiyonları (%) 

2007 2008 2009 2010 

Genel Kamu 
Hizmeti 

29 22 30,5 29,8 

Kamu Düzeni ve 
Güvenliği 

4 4 5,2 4,9 

Ekonomik İşler ve 
Hizmetler 

35 29 19,4 23 

Çevre Koruma 
Hizmeti 

18 18 19,0 18,9 

İskan Ve Toplum 
Refahı 

3 8 6,7 7,1 

Sağlık Hizmetleri 1 - 0,4 0,1 
Dinlenme ve Kültür 7 15 12,9 10,3 
Sosyal Yardım 
Hizmetleri 

3 4 5,8 5,9 

KAYNAK: 2007 ve 2010 Yılları Pendik Belediyesi Faaliyet Raporlarından 
derlenerek tarafımca tablo haline getirilmiştir, , 
http://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/faaliyet-raporu (13.06.2017). 
 
 Tablo 10'u  incelendiğinde kent düzeyli kamu hizmetleri sınıflandırmasında 

yer alan Genel Kamu Hizmeti fonksiyonu 2007 yılından 2010 yılına doğru 

harcamalar içindeki yüzde payı dalgalanmalar göstermiştir. Neticede 2007 yılında 

%29 dilime sahip harcama birimi 2010 yılında % 29,8'lik bir dilime yükselmiştir. 

 

  Kamu düzeni ve güvenliği fonksiyonunun harcamalar içindeki payı 2007 

yılından 2010 yılına doğru dalgalanmalar göstermiştir. Söz konusu pay,  2007 yılında 

% 4'lük bir dilime sahipken 2010 yılında %4,9' luk bir dilime çıkmıştır. 

 

 Ekonomik işler ve hizmetler fonksiyonunun harcamalar içindeki payı  2007 

yılından 2010 yılına doğru dalgalanmalar göstermiştir. Söz konusu pay,  2007 yılında 

% 35'lik bir dilime sahipken 2010 yılında %23' lük bir dilime sahip olarak yüzde 

olarak azalış yaşamıştır.  

 

 Çevre koruma hizmet fonksiyonunun harcamalar içindeki payı 2007 yılından 

2010 yılına doğru yüzde olarak dalgalanmalar göstermiştir. Söz konusu pay, 2007 

yılında %18'lik bir dilime sahipken 2010 yılında %18,9 'a yükselmiştir. 
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 İskan ve toplum refahı fonksiyonunun harcamalar içindeki payı 2007 yılından 

2010 yılına doğru yüzde olarak artış göstermiştir. Söz konusu pay, 2007 yılında %3' 

lük bir dilime sahipken 2010 yılında %7,1'e yükselmiştir. 

 

 Sağlık hizmetleri fonksiyonunun harcamalar içindeki payı 2007 yılından 2010 

yılına doğru yüzde olarak dalgalanmalar göstermiştir. Söz konusu pay, 2007 yılında 

%1'lik bir dilime sahipken 2010 yılında % 0,1'e düşmüştür.  

 

 Dinlenme ve kültür fonksiyonunun harcamalar içindeki payı 2007 yılından 

2010 yılına doğru yüzde olarak dalgalanmalar göstermiştir. Söz konusu pay, 2007 

yılında %7'lik bir dilime sahipken 2010 yılında %10,3 'e yükselmiştir.  

 

 Sosyal yardım hizmetleri fonksiyonunun harcamalar içindeki payı 2007 

yılından 2010 yılına doğru yüzde olarak artış göstermiştir. Söz konusu pay, 2007 

yılında %3'lük bir dilime sahipken 2010 yılında %5,9 'a yükselmiştir. 

 

 Sonuç olarak tablo 10'da görüldüğü üzere 2007-2010 yılları arasında tüm 

fonksiyonlar bir tanesi haricinde yüzdesel pay olarak dalgalı seyir izlemiştir. Düzenli 

bir artışa sahip olan fonksiyon ise Sosyal Yardım Hizmetleri fonksiyonudur.  Bu 

fonksiyon yıllar geçtikçe dalgalanma yaşamadan yüzdesel bir artış kaydetmiştir. 

Fonksiyonlar arasında yüzdesel olarak en fazla paya sahip harcama fonksiyonu ise 

Genel Kamu Hizmeti olmuştur. Fonksiyonlar arasında yüzdesel olarak en az paya 

sahip harcama fonksiyonu ise Sağlık Hizmetleri olmuştur. 

 

 (3). Pendik Belediyesi Kurumsal Sınıflandırılması Bütçe Giderleri 

Gerçekleşmesi 

 Pendik belediyesinin bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılmasının 

yapıldığı ilgili yıllar faaliyet raporları incelemekte faydalı olacaktır. Kurumsal 

sınıflandırma açısından seçilen müdürlükler kent ve şehircilikle ilgilidir. Bu açıdan 

2007 ve 2010 yılları arasında  Pendik Belediyesi faaliyet raporlarından derlenen 

seçilmiş müdürlüklerin bütçe gider gerçekleşmelerini tutar bazında tablo 11'de 

sunulmuştur. 
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Tablo 11: 2007-2010 Yılları Arası Pendik Belediyesi Seçilmiş Müdürlükler Bütçe Gider 
Gerçekleşmesi 

Pendik 
Belediyesi 

Yıllar 

İlgili Müdürlük 2007 (YTL) 2008 (TL) 2009 (TL) 2010 (TL) 
Fen İşleri 

Müdürlüğü 
40.432.331,83 36.045.319,36 21.239.991,63 30.121.114,01 

İmar ve 
Şehircilik 

Müdürlüğü 

358.046,05 146.669,74 105.281,29 106.521,76 

Park ve 
Bahçeler 

Müdürlüğü 

0,00 7.292.639,22 5.571.478,72 5.000.070,06 

Plan ve Proje 
Müdürlüğü 

3.080.457,37 68.929,54 121.748,35 172.939,57 

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 

19.189.085,25 23.446.071,93 21.597.356,21 26.640.724,09 

KAYNAK: 2007 ve 2010 Yılları Pendik Belediyesi Faaliyet Raporlarından derlenerek 
tarafımca tablo haline getirilmiştir, , http://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/faaliyet-raporu 
(13.06.2017). 
 Tablo 11'de Pendik Belediyesi'nin 2007 ve 2010 yılları da dahil olacak 

şekilde seçilmiş ilgili müdürlük bütçe gider gerçekleşmeleri yer almaktadır. Seçilmiş 

müdürlükler kent estetiği ve kent düzeni ile ilgili olup yıllar itibari ile tutarları YTL 

ve TL bazında bize sunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere, 2007 ve 2010 yılları 

arasında Fen İşleri Müdürlüğü bütçe gider gerçekleşmesi dalgalı bir seyir izleyerek 

2010 yılında 30.121.114,01 TL bütçe gider gerçekleşmesine sahiptir. Adı geçen 

yıllar arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçe gider gerçekleşmesi dalgalı 

tutarlarda seyretmiştir. Ancak 2007 yılından 2010 yılına gelindiğinde Fen İşleri 

Müdürlüğü bütçe gider gerçekleşmesinde azalış yaşanmıştır.  

 

 Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçe gider gerçekleşmesi 2008 yılından 2010 

yılına doğru gidildiğinde azalış yaşanmıştır. Plan ve Proje Müdürlüğü bütçe gider 

gerçekleşmeleri ilgili yıllarda dalgalanmalar göstermiş olsa da 2010 yılında 

geçmiş üç yıla karşı artışa geçerek 172.939,57 TL olarak gerçekleşmiştir.  

 

 Temizlik işleri müdürlüğü bütçe gider gerçekleşmeleri ilgili yıllarda 

dalgalı bir seyir izlese de 2010 yılında geçmiş dört yıla karşı artışa geçerek 

26.640.724,09 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

 Sonuç ve genel bir ifade ile seçilmiş ilgili müdürlüklerin bütçe gider 

gerçekleşmesinde yıllar itibari ile dalgalanmalar göstermesinin yanında gider 
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gerçekleşmesinde en fazla paya sahip olan müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü 

olmuştur. 

 e. Pendik Deneyimi Sonrası 

 Türkiye'nin güçlü ve köklü merkezi yönetim yapısı göz önünde 

bulundurulduğunda Pendik deneyiminin yerel yönetişime katkı sağladığı uzmanlarca 

ifade edilmektedir. Pendik'te kurumsallaşmış katılım mekanizması deneyimlenmiş, 

yerel meselelere katılımın yeni yol ve yöntemleri belirlenmiştir. Burada önem arz 

eden bir konu vardır o da katılımcı ve girişimci ruha sahip belediye başkanlarının 

varlığıdır. Belediye başkanının güçlü politik liderliği katılım sürecini desteklemesi ve 

Sabancı Üniversitesi, diğer sivil toplum temsilcileri ile birlikte müzakere aşamaları 

ile sivil topluma yeni bir bakış getirilmiştir. Buna ek olarak yerel aktörler ve yerel 

yetkililer  ortak paydada buluşabilme becerisine sahip olmuşlardır. İyi yönetişimin 

örneği verilmiştir. Sonuç olarak Pendik deneyimi, yerel yönetişim uygulamasına 

yakın bir model olarak değerlendirilmektedir445. 

 

 Günümüz itibari ile de bakıldığında belediye yönetim sistemi politikasında 

vatandaş memnuniyetinin temelinde paydaşların talep ve tercihlerine odaklı hizmet 

anlayışı olduğu görülmektedir. Pendik belediyesinin toplumun ihtiyaç duyduğu anda 

ulaşılabilir olduğunu ifade edilmektedir. Belediye,  vatandaşların talep, şikayet, öneri 

ve başvurularını en kolay biçimde ele alıp değerlendirileceği de ifade etmektedir446. 

   

 3. Çanakkale Belediyesi Katılımcı Bütçe Uygulaması 

 
 Çanakkale Belediyesi, ülkemizde katılımcı bütçe uygulamasının ilk ve tek 

resmi pratik örneğidir. Çanakkale Belediyesi'nde katılımcı bütçenin hangi 

aşamalardan geçerek sürdürüldüğü bu başlık dahilinde ifade edilecektir.  

                                                             
445 Göymen, Baskı 1,  ss.293-294. 
446Kenan Şahin, Pendik Belediyesi Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikası,  
http://www.pendik.bel.tr/data/sayfa/57035c387982d_yonetim-sistemi-sertifikasi.jpg?1459838008 
(01.06.2017). 
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 a. Çanakkale İline Genel Bir Bakış 

 Çanakkale Belediyesi 1912 yılında kurulmuştur. Belediyenin ilk başkanı 

Operatör Aziz Bey'dir. Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatısında Gelibolu yarımadası 

ve Anadolu'nun uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde yer alır. Hem Asya hem de 

Avrupa'da toprakları olan ikinci ilimizdir447.  

 

 Kentin ilke ve değerleri şunlardır448; sürdürülebilir çevre anlayışı için toplum 

ile birlikte ortak işbirliği, ortak sorumluluk anlayışının geliştirilmesidir. Kentsel 

sorunların adil bir biçimde paylaşıldığı sosyal kalkınma, barış ve güvenliğe dair 

tehtitlerin ve yönetim sorumluluğunun kent paydaşları ile paylaşılması esastır. En 

önemlisi de kentteki yasal düzenleme süreçlerine halkın katılımı, halkın gelişmelere 

anında tepki verip katkı sunabilmesidir.  

 b. Çanakkale Yatırım Planlama Komitesi 

 2007 yılında merkezi yönetim tarafından yürürlüğe konulan “Yerel 

Yönetimlere Destek Projesi” kapsamında katılımcı bütçeleme uygulamasına pilot 

belediye olarak Çanakkale Belediyesi seçilmiştir. Bu anlamda gerekli çalışmaları 

günümüzde de sürdüren bu katılımcı bütçe uygulaması Türkiye için mühim bir 

örnektir449. 

 

 Çanakkale Belediyesi'nin katılımcı bütçe uygulamasında kendine has bir 

yapısı bulunmaktadır. Belediye bünyesinde "Yatırım Planlama Komitesi" adında bir 

yapı oluşturulmuştur. Yatırım planlama komitesi belediyenin, stratejik planlama, 

yatırım planlaması ve bütçeleme çalışmalarını katılımcı bir yöntemle 

bütünleştirilmesi ve yürütülmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir.450. 

 c. Çanakkale Kent Eylem Planı 

 Çanakkale Belediyesi, 1998 ve 1999 yıllarında kentin ilk durum raporunu 

hazırlamış fakat tam anlamıyla kent geleceğini içeren planlar seviyesine 

erişememiştir. Çanakkale'de kent eylem planının hazırlanması ilk defa 2005 yılında 
                                                             
447 Çanakkale Belediyesi, http://www.canakkale.bel.tr/ (17.05.2017). 
448Çanakkale Belediyesi Kent Eylem Planı, http://www.canakkale.bel.tr/icerik/13371/kent-eylem-
plani/ (18.05.2017). 
449 Yalçın, s.324.  
450 Sakınç ve Aybarç Bursalıoğlu, s.8.  
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Yerel Gündem 21 bünyesinde gündeme gelmiştir. Amaç, kentin gelişmesi adına uzun 

vadeli hedeflerin belirlenmesi ve kolektif karar sürecinin başlatılabilmesidir. 

Çanakkale'de 2006 yılında kent eylem planı somut olarak başlatılmıştır451. 

 

 Planlama süreci, kent durum analizi, gelecek öngörüsü, çalışma alanı, ve 

çalışma konularını saptamak bakımından üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Her 

aşama için katılımın desteklenmesi adına tanıtımlar yapılmıştır. Halk otobüsü mobil 

ekranlarda tanıtım filmleri, rapor özetlerini içeren broşürler, reklam içeren broşürler 

esnaflara dağıtılmıştır. Üç aşamaya halkın katılımın yüksek olması arzu edilen bir 

durumdur. Her aşamada üç adım vardır. Birinci aşama kent durum analizidir. Bu 

aşamaya yüz elli civarında Çanakkaleli katılmıştır. Durum analizi içinde toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. Proje destek ekibi, kentli belgeleri çalışmalara destek vermiştir. 

Bu toplantılarda, "Ancak Seninle Birlikte Olur", "Sıra Sende!", "Sıra Sende 2" adıyla 

raporlar oluşturulmuştur452. 

 

 İkinci aşamada gelecek öngörümlenmiştir. Bu aşamada üç adımda 

gerçekleştirilmiştir. Çanakkale'nin uzun dönemli gelişiminin genel hedefleri ve 

politikaları belirlenmiştir. Kentlilerin katılımının sağlanması amacıyla "Senin 

Çanakkale'n Nasıl Olmalı?", "Sıra Sende Nereye?" isimli el ilanları ile projelerin 

tanıtımı yapılmış, kentin vizyon, misyon, ilke ve değerleri belirlenmiştir. Üçüncü 

aşamada yani son aşamada eylem planlarının hazırlanmıştır. 2007 yılında hazırlanan 

kent eylem planı belli başlı sivil toplum örgütlerinin de desteği ile plan danışmanı ve 

yol gösterici Korel Göymen sayesinde plan taslakları hazırlanmıştır. Bu aşamanın 

üçüncü adımında taslaklar kentli ile paylaşılmış ve danışma toplantıları 

düzenlenmiştir. Bu danışma toplantısına beş yüz Çanakkaleli katılım sağlamıştır. 

Dördüncü adımı da gerçekleştirilen bu sürecin sonunda 2008 tarihli Kent Konseyi 

Genel Kurulunda Eylem Planı değerlendirilmiştir. Katılımcıların önerileri 

saptanmıştır. Kabul edilen Kent Eylem Planı, Kent Belgesi haline getirilmiştir. 

Çanakkale kent eylem planı sayesinde valilik, belediye, uzmanlar, sivil toplum 

kuruluşları, dezavantajlı kesimler ve gönüllülerin katılımıyla kentin geleceğini 

ilgilendiren konular görüşülmüştür. Hangi faaliyetlerin gerçekleştirileceğine dair 

yöntem, araç ve mekanizmalar belirlenmiştir. Böylece kent eylem planının 

                                                             
451 Göymen, Baskı 1, ss.303-306.  
452 Göymen, Baskı 1, ss.307-308.  
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"Mutabakat Belgesi" olması öngörülmüştür. Mutabakat belgesi olarak öngörülen bu 

belge içinde stratejik planlar, toplumsal program uygulamalarının da yer alması 

neticesinde söz konusu belge "Kent Anayasası" olarak da öngörülmüştür453. 

  

 d. Çanakkale'de Katılımcılarla İletişimi ve Katılım Destekleyici Birimler 

 Çanakkale'de mahalle sakinlerinin toplantılara katılımı yüz yüze görüşme, 

mail, faks, kısa mesaj ve telefon gibi kitle iletişim yollarıyla olmuştur. Katılım mesajı 

içerikli broşürler basılmış ve kent eylem planı web sitesi oluşturulmuştur454. 

 

 Kent eylem planı oluşturulurken destekleyici birimler, yönlendirme kurulu, 

plan danışmanı, plan ve proje destek ekibi ve sekretarya, çalışma grupları, eşgüdüm 

komitesi, hedef gruplar, kentliler ve Çanakkale Kent Konseyi olmuştur455. 

 e. Çanakkale Belediyesi Bütçesine Dair Birtakım Göstergeler 

 Çanakkale Belediyesinin gerek katılımcı bütçe uygulama yılları içinde 

gerekse sonrasında gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve projelerin bütçe rakamları bu 

bölümde başlıklar dahilinde sunulmuştur. 

 (1). Çanakkale Belediyesi'nde 2006-2016 Yılları Arasında 

Gerçekleştirilen Bazı Projeler 

 Çanakkale Belediyesi'nin katılımcı bütçeyi uyguladığı yıllarda ve daha 

sonraki yıllarda gerçekleştirmiş olduğu projelerin neler olduğu ne amaçladığı ve 

proje bütçesi tablo 12' de özet şeklinde sunulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
453 Göymen, Baskı 1, ss.303-312.  
454 Göymen, Baskı 1, s.312.  
455 Göymen, Baskı 1, ss.313-314. 
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Tablo 12: Çanakkale Belediyesi 2006- 2016 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Bazı Proje 
Bütçeleri 

Proje Adı Proje Amacı Finanse Eden 
Kurum 

Yılı  Proje Bütçesi 
(Türk Lirası 
/Euro) 

Korfmann 
Kütüphanesi 

Kullanılabilir bir 
kütüphane oluşturmak 

Belediye 
bütçesinden 
ödenmeksizin 
hibe yolu ile 
finanse edilmiştir. 

2006 459,140,000 
(459.140 YTL) 

Ulusal Adres 
Veri Tabanı 
Çalışmaları 

Adrese dayalı bilgi 
sisteminin 
güncellenmesini 
sağlamak. 

Çanakkale 
Belediyesi 

2007 17,110.00 
(YTL) 

Birlikte 
Yönetelim 
Projesi 

Kent hakkında alınacak 
kararlarda vatandaşları 
ortak kılmak. 

Çanakkale 
Belediyesi  

2008 13,455.95 
(YTL) 

(7045 Euro*) 
Barbaros 
Mahallesi 
Semt 
Kütüphanesi 
Düzenleme 
Projesi 

Semt kütüphanesinin 
düzenlenmesi 
amaçlanmıştır.(Boya,yer 
döşemeleri vb.) 

Çanakkale 
Belediyesi 

2009 30.000.00 TL 

Film Festivali 
Projesi 

Çanakkale'de 7 
mahallede bir film 
gösterimi 
gerçekleştirmek. 

Çanakkale 
Belediyesi 

2010 9,459,60 TL 

Seramik 
Atölyesi 

Çanakkale'de seramiğin 
yaşatılması 
amaçlanmaktadır. 

Çanakkale 
Belediyesi,Güney 
Marmara 
Kalkınma Ajansı 

2011 250,500,00 TL 

Atık Su Arıtma 
Tesisi 

İleri biyolojik bir 
sistemle atık suları 
arıtarak tarımda 
kullanılabilir hale 
getirmek. 

Çanakkale 
Belediyesi 

2012 27.000,000 TL 

Yeşil Yerel 
Yönetim ve 
Kültür 
Merkezi 
Projesi 

Belediye sınırları içinde 
yapılacak kültür 
merkezi binası için 
yarışma düzenlenmiştir. 

Çanakkale 
Belediyesi 

2013 
 

811.913,95 TL 

Sağlıklı Yaşam 
Parkı 

Çanakkale Esenler 
Mahallesinde sosyal bir 
alan oluşturmak  

Çanakkale 
Belediyesi 

2014 3.041,540,41 
TL 

Çocuk Kulübü 
ve Oyun Evi 
(Oyuncak 
Müzesi) 

Çanakkale kültür 
varlıklarını koruma. 

Çanakkale 
Belediyesi 

2015 330.461,48 TL 

Otopark 
Düzenleme 
Projesi 

Kent içi otopark 
ihtiyacını karşılama. 

Çanakkale 
Belediyesi 

2016 24.744.830 TL 



  
 

152 
 

KAYNAK: Çanakkale Belediyesi 2007-2016 yıllarını içeren faaliyet raporlarından bilgiler 
alınarak tarafımca özet haline getirilmiştir, http://www.canakkale.bel.tr/faaliyet-raporlari-411 
(01.06.2017).  
  

 Tablo 12'de görüldüğü üzere ilgili yıllarda gerçekleştirilen projelerin belli 

başlıcaları özet şeklinde sunulmuştur. Proje konuları yönetişimden, kültür sanata, 

kent sağlığından kent düzenine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Yıllar itibari 

ile seçilmiş proje örneklerinden yönetişim ve kentli olma bilincini uyandırma 

amaçlı olarak "Birlikte Yönetelim Projesi" için 2008 yılında 7045 Euro bütçe 

sağlanmıştır. 2008 yılı için bu değer ortalama olarak 13.455,95 Türk Lirası'na 

tekabül etmektedir. Tabloda yer alan ve bütçe bilgilerine ulaşılan diğer projeler 

yerel halkın sosyo-kültürel ve ekonomik ihtiyaçların giderilmesi için ihtiyaç 

duyduğu projeleri yansıtmaktadır. 

 f. Çanakkale Belediyesi'nde Katılımcı Bütçeye Dair Gerçekleştirilenler 

 Çanakkale Belediyesi'nin 2008 yılı yatırım programında gerçekleştirilmesi 

istenen projeler yer almaktadır. Katılımcı bütçenin mahalle oylaması şeklinde 

gerçekleştirildiği bu katılım şeklinde 16 yaşından büyük hemşehirlilerin proje 

oylamasında yer alabileceği belirtilmiştir. Öyle ki mahalle nüfusunun % 34.4 'ü 

oylamaya katılıp fikir beyan etmiştir. Katılımcılardan Fevzipaşa Mahallesi için 

önceliklendirme yapılması istenmiştir. Önceliklendirme yapılacak konular, kentsel 

altyapı, ortak kullanım alanları, toplu taşıma, yol kaldırım- trafik, çevre koruma ve 

çevre sağlığı, sosyal hizmetler şeklinde sıralanmıştır. Fevzipaşa Mahallesi 

katılımcıları, nüfusunun %43'ünün oylamaya katılmasıyla ortak kullanım alanlarının 

düzenlenmesini birinci sıraya taşımıştır. Mahalle nüfusunun %29.6'sı sosyal 

hizmetlerin geliştirilmesini ikinci sıraya taşımıştır. Bu oylamadan sonra mahallelinin 

tercihleri doğrultusunda Sarıçay Kıyısı ve Zafer Meydanı’nın düzenlenmesi 

Çanakkale Belediyesi’nin 2008 yılı yatırım programına alınmıştır456. 

  

 g. Çanakkale Belediyesi Katılımcı Bütçe Uygulama Sürecinde Bütçe 

Göstergeleri 

 Çanakkale Belediyesi'nin katılımcı bütçe uygulaması çerçevesinde 

değerlendirmeye alınan birtakım bütçe verileri aşağıdaki başlıklarda sunulmaktadır. 

                                                             
456 Yalçın, s.324. 
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Ekonomik sınıflandırma bazında yer alan bu değerlendirmeler 2007 ve 2010 yılları 

arası kamuoyuna sunulan Çanakkale ili faaliyet raporlarından analiz edilmiştir.  

 (1). Çanakkale Belediyesi Ekonomik Sınıflandırma Bazında Bütçe Gelir 

ve Gider Kesinleşmeleri 

  Belediyelerin gelirleri, vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan 

bağış ve yardımlar, diğer gelirler (faiz gelirleri, kamu harcamaları katılım payları, 

kişi ve kurumlardan alınan paylar vb.), sermaye gelirleri olarak ifade edilmektedir. 

Belediye giderleri ise personel harcamaları, Sosyal güvenlik kurumu devlet prim 

giderleri, mal ve hizmet alım gideri, faiz giderleri, cari transferler, sermaye giderleri, 

sermaye transferleri,yedek ödenekler olarak ifade edilmektedir. Bu açıdan Çanakkale 

Belediye'sinin 2007 ve 2009 yılları arasında gelir ve gider gerçekleşmeleri aşağıdaki 

tablolarda özetlenmiştir457. 

Tablo 13: 2007-2009 Yılları Arası Çanakkale Belediyesi Ekonomik Sınıflandırma 
Bazında Kesin Gelir Gider Gerçekleşmeleri 

Unsurlar 2007 (TL)(Buna bak) 2008 (TL) 2009 (TL) 
Toplam Gelir 
(Kesin)  

36.864.233.17 43.705.058.72 41.126.881.09 

Toplam Gider 
(Kesin) 

40.353.832.61 53.583.040.85 45.484.240.36 

Gelirin Gideri 
Karşılama Oranı 
(%) 

91 82 90 

KAYNAK: Çanakkale Belediyesi 2006-2007-2008 Faaliyet Raporlarından tarafımca 
derlenmiştir, http://www.canakkale.bel.tr/faaliyet-raporlari-411 (12.06.2017). 
 
 Tablo 13' te  Çanakkale Belediyesi'nin 2007-2009 yılları arasında kesin gelir-

gider gerçekleşmeleri tutarları Türk lirası bazında gelirin gideri karşılama oranları ise 

yüzde olarak ifade edilmiştir. Buna göre 2007-2009  yılları arası toplam gelir kesin 

gerçekleşmesi tutarında dalgalanmalar yaşanmış 2009 yılında 41.126.881,09 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu yıllar itibari ile toplam gider kesin gerçekleşmesi 

tutarında dalgalanmalar yaşanmış 2009 yılında 45.484.240,36 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 2007 yılında toplam kesin gelirin toplam kesin gideri karşılama 

oranı %91 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında bu oran 2007 yılına göre düşüş 

yaşamıştır ve %82 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında bu oran 2008 yılına göre 

yükseliş yaşamış ve %90 olarak gerçekleşmiştir. 

  
                                                             
457Çanakkale Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu, s.22. 
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 (2). Çanakkale Belediyesi Seçilmiş Birimler Bazında Gerçekleşen Bütçe 

Harcamaları 

 Çanakkale Belediyesi'nde 2007 ve 2010 yılları arasında belediye faaliyet 

raporlarının bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde seçilmiş müdürlük birimlerinin 

yıl bazında gerçekleştirmiş oldukları harcamalar dilim şeklinde ifade edilmiştir. 

Seçilmiş müdürlükler kenti ilgilendiren şehircilik faaliyetlerini ifade eden fen işleri 

müdürlüğü, imar ve şehircilik müdürlüğü, park ve bahçe müdürlüğü, su ve 

kanalizasyon müdürlüğü ve son olarak da temizlik işleri müdürlüğüdür. 

Grafik 1: Çanakkale Belediyesi 2007 Faaliyet Raporuna Göre Seçilmiş Birimler Bütçe 
Gider Gerçekleşmesi 

 

 KAYNAK: Çanakkale Belediyesi 2007 Faaliyet Raporu Harcama Birimleri Bütçe Gider 
Gerçekleşmesi, http://www.canakkale.bel.tr/faaliyet-raporlari-411 (14.06.2017).  

 Grafik 1'e göre 2007 yılı için seçilmiş müdürlük harcamalarının dilimlerine 

bakıldığında seçilmiş birimler arasındaki paylar gider gerçekleşmesi Türk Lirası 

rakamları ile sunulmaktadır. Seçilmiş müdürlükler içinde Fen İşleri Müdürlüğü 

13.999.461,53 YTL bütçe gider gerçekleşmesi ile dilimde en büyük paya sahiptir. Su 

ve kanalizasyon müdürlüğü 5.688.146,68 YTL ile gider gerçekleşmesinde ikinci 

sırada yer almaktadır. Temizlik İşleri Müdürlüğü 3.457,407,58 YTL gider 

gerçekleşmesi ile dilimde üçüncü büyük paya sahiptir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

2007

Fen İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Park Bahçe Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü
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2.534.751,89 YTL gider gerçekleşmesi ise dördüncü büyük paya sahiptir. Park 

Bahçe Müdürlüğü ise 1.363.466,19 YTL gider gerçekleşmesi ile en küçük paya 

sahiptir. Seçilmiş müdürlükler arasında dilim şeklinde ifade edilen özet gider 

gerçekleşmeleri neticesinde bunu takip eden 2008 yılında aynı müdürlüklerin gider 

gerçekleşmeleri grafik 2'de sunulmaktadır. 

 
Grafik 2: Çanakkale Belediyesi 2008 Faaliyet Raporuna Göre Seçilmiş Birimler Bütçe 
Gider Gerçekleşmesi 

 
 
KAYNAK: Çanakkale Belediyesi 2008 Faaliyet Raporu Harcama Birimleri Bütçe Gider 
Gerçekleşmesi, http://www.canakkale.bel.tr/faaliyet-raporlari-411 (14.06.2017).  
 
 Grafik 2'ye göre Çanakkale Belediyesi seçilmiş müdürlük birimleri bütçe 

gider gerçekleşmelerinde Fen İşleri Müdürlüğü 19.445.755,81 TL ile en büyük gider 

payına sahiptir. Temizlik İşleri Müdürlüğü 7.667,439,03 TL gider gerçekleşmesi ile 

dilim payında ikinci büyük paya sahiptir. Bu müdürlüğü takiben Su ve Kanalizasyon 

Müdürlüğü 6.916.229,26 TL gider gerçekleşmesi ile dilimde üçüncü büyük paya 

sahiptir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3.297.893,68 TL gider gerçekleşmesi ile 

dilimde dördüncü büyük paya sahiptir. Beşinci ve son dilim ise Park Bahçe 

Müdürlüğüne aittir. Park Bahçe Müdürlüğü 1.755.036,12 TL ile dilimde en küçük 

paya sahiptir. Çanakkale Belediyesi'nde katılımcı bütçenin uygulandığı yıllar 

içerisinde seçilmiş müdürlük gider gerçekleşmelerinden sonra aşağıda verilen 2009 

yılı seçilmiş birimler gider gerçekleşmesi rakamlarını incelemek faydalı olacaktır. 

 
 

2008

Fen İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Park Bahçe Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü
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Grafik 3: Çanakkale Belediyesi 2009 Faaliyet Raporuna Göre Seçilmiş Birimler Bütçe 
Gider Gerçekleşmesi 

 
KAYNAK: Çanakkale Belediyesi 2009 Faaliyet Raporu Harcama Birimleri Bütçe Gider 
Gerçekleşmesi, http://www.canakkale.bel.tr/faaliyet-raporlari-411 (14.06.2017).  

 Grafik 3'te sunulan Çanakkale Belediyesi 2009 yılı faaliyet raporu gider 

gerçekleşmesi dilimine göre seçilmiş müdürlükler gider gerçekleşmesinde en büyük 

dilime sahip olan müdürlük Fen İşleri Müdürlüğüdür. Fen İşleri Müdürlüğü 

13.709.814,49 TL bütçe gider gerçekleşmesi ile dilimde en büyük paya sahiptir. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 8.399.373,25 TL bütçe gider gerçekleşmesi ile dilimde 

ikinci büyük paya sahiptir. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 6.434.641,72 TL ile 

dilimde üçüncü büyük paya sahiptir. Park Bahçe Müdürlüğü 2.196.701,10 TL gider 

gerçekleşmesi ile  dilimde dördüncü büyük paya sahiptir. İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü ise 816.423,91 TL gider gerçekleşmesi ile dilimde en küçük paya 

sahiptir.  

 ğ. Çanakkale Belediyesi 2008 Yılı Faaliyet Raporunda Yer Alan Bazı 

Projeler 

 Çanakkale Belediyesi'nin katılımcı bütçeyi uyguladığı yılların 2007-2010 

arasında olduğu düşünüldüğünde 2008 yılına ait birtakım seçilmiş proje örnekleri ve 

bütçe maliyetleri grafik 3'te yer almaktadır. Projelerde yer alan unsurlar, projelerin 

2009

Fen İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Park Bahçe Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü
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uygulanma yeri, bu projelerden faydalananların sayısı, projelerin hedeflediği 

grupların hangi nitelikte olduğu ve bu projelere ayrılan bütçe tutarlarıdır.  

Tablo 14: Çanakkale Belediyesi 2008 Yılı Faaliyet Raporunda Yer Alan Projeler  

 
Proje Adı 

Uygulama Yeri Faydalanan 
Sayısı 

Hedef Grup Bütçe (Euro) 

Engellerle 
Gerçek Sanat 

Belçika 6 Engelli 19.000 

Gençler Yerel 
Yönetimlerde 

Türkiye 40 Yerel Yönetim 
Çalışanları 

9.476 

Kültürümüz Bizi 
Yansıtır 

Bulgaristan 6 Genç 7.000 

Birlikte 
Yönetelim 

Türkiye 250 Genç 7.045 

Yalnızca Senin 
Sesinle 

Türkiye-
Litvanya 

160 Çocuk 28.00 

AB Değerlerini 
Öğrenmek 

Türkiye 50 Genç 16.434 

Kişisel Gelişim 
İçin Outdoor 
Etkinliği 

Türkiye 60 Genç 16.763 

Barış Kampı  Türkiye 55 Genç 19.000 
TOPLAM  627  122.718 
KAYNAK: Çanakkale Belediyesi 2008 Yılı Faaliyet Raporu, s.35, 
http://www.canakkale.bel.tr/faaliyet-raporlari-411 (12.06.2017). 

 

 Tablo 14'te yer alan projeler, Çanakkale Belediyesi'nin gerek tek başına 

gerekse dış ülkelerle bağlantılı olarak gerçekleştirdiği projeler ve bunların 

bütçelerini yansıtmaktadır. Dış İlişkiler ve Proje Ofisi ile yönetilen proje 

sürecinde 2008 ve 2009 yıllarını kapsayan çeşitli amaçlar içeren projeler söz 

konusudur. Özellikle katılım ve yerel yönetişimi güçlendirmek adına sekiz proje 

arasından üç proje dikkat çekmektedir. Bunlar, "Gençler Yerel Yönetimlerde", 

"Birlikte Yönetelim", "Yalnızca Senin Sesinle" adlı projelerdir. Gençler Yerel 

Yönetimlerde Projesi uygulaması Çanakkale'de gerçekleştirilmiştir. Çok ortaklı 

bir proje niteliğinde olup Yunanistan, İtalya, Romanya ve Letonya'dan belediye, 

kent konseyi ve Yerel Gündem 21 çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Projenin amacı gençleri katılım ve kent yönetimine dair bilgilendirmektir. Tablo 

14' te de görüleceği üzere projeye 40 kişi katılmış ve proje maliyeti 9476 Euro 

olarak gerçekleşmiştir458. 

                                                             
458 Çanakkale Belediyesi 2008 yılı Faaliyet Raporu s.35. 
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 Yönetişime dair diğer proje "Birlikte Yönetelim" projesidir. Bu proje, 

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Doğa 

Sporları, izcilik, gençlik ve spor kulübü ortaklığı ile hazırlanmıştır. Yaşanabilir kent 

için birlikte yönetme amacını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan projeden 

faydalanan sayısı 250 kişidir. Proje bütçesi ise 7045 Euro olarak gerçekleşmiştir459. 

 Yönetişimle ilgili bir diğer proje ise "Yalnızca Senin Sesinle" adlı demokrasi 

projesidir. Proje başvurusu Litvanya Ulusal Ajansına yapılmıştır. Avrupa 

Komisyonunca kabul edilen proje Çanakkale'de uygulanmıştır. Yerel birimlerde 

belirlenecek olan 4 ilköğretim okulunda öğrenim gören 7.sınıf öğrencilerine 

demokrasi, hukuk ve insan hakları eğitimi verilmesi amaçlanmıştır. 12 ay sürecek bu 

eğitimden sonra eğitim alan gençlerden seçilen gruplar Litvanya' da NATO 

temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanmıştır. Söz konusu projeden faydalanan kişi 

sayısı 160 olup proje bütçesi 28.00 Euro olarak gerçeklemiştir460. 

 ğ. Çanakkale Belediyesi Vatandaş Karnesi Uygulaması 

 Çanakkale Belediyesi vatandaş karnesi uygulaması, kamu hizmetlerinin 

vatandaş açısından ne ifade ettiğini araştıran bir uygulamadır. Vatandaş algısını ölçen 

bu uygulamada amaç kamu hizmetlerini sunan yetkililer ve kamu hizmetinden 

faydalanan vatandaşlar arasında hizmete yönelik bir algı farkının olup olmadığını 

araştırmaktır. Vatandaş karnesi, söz konusu algı farkının bilgilere dayalı olarak 

anlaşılmasına ve hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik bir gündem oluşturmaya 

yarayan  iyi yönetişim aracıdır. İyi yönetişim aracı olan vatandaş karnesi belediye ve 

merkezi yönetim kuruluşlarını hizmet sunumu açısından değerlendiren anketleri 

içermektedir.  Bu değerlendirme, yetkililer için bir sonraki hizmet sunumu açısından 

yol gösterici olurken halk içinde bir sonuç belgesi niteliği taşımaktadır461. 

 

 Çanakkale'de 2017 yılında belediye hizmet bütçesinin öncelikli alanlarını 

tespit etmek amacıyla her mahallede mahalle karnesi uygulaması başlatılmıştır. 

Burada amaç belediyenin harcama önceliklerinin halkın katılımı ve tercihi ile 

                                                             
459 Çanakkale Belediyesi 2008 yılı Faaliyet Raporu s.35. 
460 Çanakkale Belediyesi 2008 yılı Faaliyet Raporu s.36. 
461Koyuncu, s.10.  
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belirmektir. Katılımcı bütçe uygulamaları kapsamında "Mahalle Karnesi" 

uygulamasının yerel hizmetlerin kalitesini artıracağı düşünülmektedir. 

Vatandaşlardan alınan bilgilere göre önceliklendirilecek yerel hizmetler 7 mahallede 

uygulama alanı bulmuştur. Son zamanlarda da devam eden 2017 bütçe hazırlık 

çalışmalarında mahallelinin mahalle ihtiyaçlarına yönelik istekleri, görüşleri ve 

önerilerini içeren "Mahalle Karneleri" anketleri il 12 Temmuz 2017- 5 Ağustos 2017 

tarihlerinde evleri tek tek dolaşarak gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Kenti birlikte 

yönetmek adına vatandaş odaklı projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir462. 

 

 Sonuç olarak söylenebilir ki Çanakkale  Belediyesi gerek 2000'li yılların 

başında gerekse günümüz itibari ile kolektif bir süreçte kentin gelişmesinde halkın 

katılımını sağlamayı başarabilmiştir. Çevre kirliliğinden sosyal yardımlara, doğal 

kaynaklardan yararlanıp onların korunmasını gözetmiştir. Üstelik yoksulluk ve 

yoksunlukla mücadele ve sosyal refahı artırıcı önermeler geliştirmiştir. Bu anlamda 

Çanakkale örneğinin ülkemizin diğer illerine de emsal teşkil etmesi demokrasinin 

geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir463. 

 

 h. Çanakkale Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı ve Halk Katılımı 

İlişkisi 

 Çanakkale Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerde kent ve 

kentliyi ilgilendiren karar alma süreçlerinde halkın etkili ve aktif bir şekilde katılımcı 

yerel demokrasiye bizzat katkıda bulunduğu ifade edilmektedir. Katılımcı yöntem 

araçlarının geliştirilerek katılımın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Halkın 

doğrudan katılım yöntemleri ile karar alma süreçlerine katılımı istenmektedir. 

Yönetişim anlayışı ile bütünleşen katılımcı bütçe uygulamalarının bilişim sistemleri 

ile de geliştirileceği ifade edilmektedir. Karar alma ve proje hazırlık süreçlerinde 

toplumsal cinsiyete duyarlı ve özellikle kadın erkek katılımını eşitleyici yöntemlerin 

bu sürece eşlik edeceğinin üzerinde durulmaktadır. Katılımcı yerel yönetim için 

ülkemiz adına örnek il olan Çanakkale Belediyesi'nin 2015- 2019 yıllarını içeren 

                                                             
462Çanakkale Belediyesi, "Belediyenin Karnesi Mahallelilerden", 
http://www.canakkale.bel.tr/icerik/13473/butcemi-yapiyorum-hesabini-soruyorum/ (19.05.2017). 
463 Göymen, Baskı 1, ss.330-335. 
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stratejik planındaki katılım olgusu, kentin geleceği açısından aydınlık günlerin 

habercisi niteliğindedir464. 

 

 4. Isparta Belediyesi Yönetişim ve Katılımcılık İncelemesi 

 Isparta' da yönetişim ve katılımcılık çerçevesinde belediye yönetiminin 

katılımcılık konusunda değerlendirmesinin yapıldığı anket alan çalışmasında edinilen 

bilgilerin Isparta'nın ne denli katılım olgusunu yaşattığını ortaya çıkarmıştır. Kamu 

politikalarının oluşturulmasında katılımın önemi Isparta Belediyesi Meclis üyeleri ile 

yapılan alan araştırması ile değerlendirilmiştir. 

 a. Isparta Belediyesi Belediye Meclisi Katılımcılık Araştırması 

 Isparta'da yönetişim ve katılımcılık konusunda belediye meclisi üyeleri 

arasında bir  alan araştırması gerçekleştirilmiştir. 2016 yılının Eylül ayında 

gerçekleştirilen bu araştırmada beş adet demografik, on üç adet yönetişim ve 

katılımcılığa dair sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Katılımcılara 

gönüllülük esası temelinde anket uygulaması yapılmıştır. Bu durumda yirmi yedi 

meclis üyesi ile ilgili görüşmeler sonucunda anket verileri sonuçlandırılmıştır465. 

 Araştırmada kullanılan demografik bilgileri ölçen soruların cevaplarından 

anlaşıldığı üzere meclis üyelerinin çoğunluğunun erkek ve eğitim düzeyinin yüksek 

olduğu görülmektedir. Öte yandan katılımcılık ve yönetişim uygulamalarını ölçen 

sorulara verilen cevaplardan elde edilen sonuçlar dahilinde, ankete katılan meclis 

üyelerinin % 85,1'i yerel politikaların oluşturulmasına katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

Son zamanlarda yerel yönetimlerde katılımcılık uygulamalarının belirlenmesinde 

özellikle kent konseylerinin çalışmalarına ve kent konseylerinin kararlarının belediye 

başkanları tarafından uygulanıp uygulanmadığı araştırılmaktadır. Isparta örneğinde 

ankete katılan meclis üyelerinin %51,9'u  temel politikaların başkan tarafından 

belirlendiğini ifade etmektedirler. Ankete katılan meclis üyelerinin %70,4'ü temel 

politikaların başkan tarafından belirlenmesinde başkanın ağırlıkta olmasına son 

                                                             
464Çanakkale Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019, ss.36-37,  
http://www.canakkale.bel.tr/icerik/1899/stratejik-plan/ (19.05.2017). 
465 Ahmet Uçar ve Nilüfer Negiz, "Yerelde Kamu Politikalarının Oluşumunda Yönetişim ve 
Katılımcılık: Isparta İncelemesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Yıl 2016, CİEP özel Sayısı, s.800. 
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verilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Yerel politikaların oluşturulmasında bütün 

toplum katmanlarının katılım sağlamasının gerektiği savunulmuştur. Önemli ve 

büyük hizmetlerin kararlarında meclisin yanında halkın görüşlerinin sorulması halk 

oylaması ve benzeri uygulamaların yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Ankete 

katılan meclis üyelerinin %81,4'ü belediye yönetimlerinde yerel demokrasinin ve 

katılımcı uygulamaların tam anlamıyla işlemediğini ve bu konuda yerel halkın 

demokratik bilincinin geliştirilmesi ile yerel politikalara katılımın artırılması 

gerektiğini belirmişlerdir.  

 b. Isparta Katılımcılık Araştırması Önemi 

 Isparta'da yerel politikaların oluşturulmasında her ne kadar 2004 ve 2005 

yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle yerel yönetim yasaları yenilenerek daha 

demokratik ve katılımcılığa uygun hale getirilmiş olsalar da uygulamada hala bunun 

tam olarak gerçekleştirilmediği ve belediye başkanın ağırlıklı olarak yönetim ve 

politika oluşturmaya devam ettiği ifade edilmektedir. Anket verilerinde tespit edilen 

demokrasi ve katılım sorunlarının düzeltilebilmesi için 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 76.maddesinde yer alan Kent Konseylerinin aktif hale getirilmesi ve 

konseylerde alınan kararların belediye meclislerinde görüşüldükten sonra kabul 

edilerek yerel politikalara dahil edilmesi gereği ifade edilmiştir. Yine aynı kanunun 

77. maddesinde belediye hizmetlerine gönüllü katılım uygulamasının 

gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmıştır. Yerel politikaların 

oluşturulmasına katılım konusunda en uygun kamu kurumlarının yerel yönetimler 

olduğu ifade edilmiştir. Yerel halk, yaşadığı kentte yönetime katılabilmeli ve 

özellikle toplumdaki dezavantajlı kesime yerel politikaların oluşturulmasında yer 

verilmelidir. Böylece hem yerel demokrasiyi artacak hem de genel ülke siyasetinde 

toplumsal barış ve güçlü yönetimlerin ortaya çıkması sağlanacaktır466. 

                                                             
466Uçar ve Negiz, ss.814-815.  
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 VIII. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ İLÇELER VE 

KATILIMCI BÜTÇE 

  Bu bölümde Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerin stratejik 

planlarında yer alan katılım ifadesinin içeriğine yer verilecektir. Manisa merkez 

ilçeler, Manisa Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Yunusemre Belediyesi'dir. Bu 

anlamda bu bölümde merkez ilçelerde vatandaş katılımına dair neler yapılmaktadır, 

ne gibi uygulamalar vardır bunlar açıklanacaktır.  

 A. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler ve Katılım 

 Devlet bütçeleri bilindiği üzere belediyenin stratejik planına ve performans 

programına uygun olarak hazırlanmaktadır. Kent halkı, katılım esası ile stratejik 

planları benimsemekte ve  bu planların hazırlanmasında katılım sağlayarak stratejik 

paydaş katılımını yansıtan devlet bütçelerine giden yolda emek vermiş olacaklardır. 

Bilindiği üzere nüfusu 50.000'den aşağıda olan belediyelerde stratejik plan hazırlama 

zorunluluğu bulunmamaktadır fakat belediyeler isterlerse bu planı 

hazırlayabilmektedirler467. Bu başlık dahilinde Manisa Merkez ilçelerde stratejik 

planlar dahilinde katılımcılık ilişkisi ifade edilecektir.  

  

 1. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler Stratejik Plan ve 

Katılım  

 Manisa Büyükşehir Belediyesi stratejik plan ve katılım ilişkisi incelenirken 

Manisa merkez ilçe belediyeleri olan Şehzadeler ve Yunusemre Belediye'lerinin 

stratejik plan ve katılım ilişkileri dahilinde incelemeler aşağıda sunulacaktır. 

Vatandaş katılımının kurumsallaşması katılımın devamlılığını açısından 

gerçekleştirilen unsurlar ifade edilecektir. Vatandaşları bireysel ya da örgütlü bir 

şekilde katılıma teşvik edecek girişimlerin olması,  stratejik plan ve bütçe  hazırlama 

sürecinde karar alma mekanizması ve kanallarının katılımcılara açık olması, 

sonuçların da vatandaşlar ile paylaşılması kurumsallaşmanın gereğidir. Sayılan 

unsurların başarılabilmesi için öncelikle belli bir takvim aralığı belirlenmektedir. Bu 

şekilde vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları bu işlemlerin ne zaman 
                                                             
467 TEPAV, 2009, s.44.  
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gerçekleşeceğini bildiklerinde katılım sürecine hazırlıklı olarak katılım 

sağlayabileceklerdir468. 

  

 a. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler Stratejik Plan ve 

Katılım İlişkisi 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon ve misyonunun yer aldığı 2015-

2019 yıllarını kapsayan stratejik planda katılım düzeyinin ne ölçüde gerçekleştiğini 

incelemekte fayda vardır. Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesi, vizyonunu 

"Çağdaş, katılımcı, şeffaf ve etkin bir yönetişim anlayışı ile hemşerilerimizin yaşam 

kalitesini artırmaya yönelik adil, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak." olarak ifade 

etmektedir469. 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katılım ile ilgili temel değerler ve 

ilkelerine baktığımızda vatandaş taleplerine duyarlılık, yönetimde katılımcılık, 

şeffaflık, hesap verilebilirlik, değişime yeniliğe ve uzlaşmaya açıklık olduğu 

görülmektedir470. 

 Bu ifadelere ek olarak belediye bünyesinde belirlenen dokuz amaçtan birinin 

katılımcı, şeffaf, vatandaş odaklı yönetişimi sürdürmek olduğu görülmektedir. 

Kurum politikalarında ve hizmet sunumunda katılımcı karar mekanizmalarının 

geliştirilmesi adına stratejiler belirlenmiştir bunlar471; muhtarlıklarla sıkı bir şekilde 

iletişim halinde olunmalı, kent konseyinin aktif çalışması gerektiği, anket 

çalışmalarında sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Bu stratejiler için düzenlenen 

faaliyet ve projeler şöyledir; 

 Mahallelere götürülecek hizmetler konusunda araştırma yapılması ve mahalle 

sakinleriyle toplantı yapılması. 

 Kent konseyinde alınan kararların belediye meclisine sunulması. 

 Kent konseyi karar ve çalışmalarının internet sayfasında yayınlanması. 

 Hizmet götürülecek mahalle sakinlerine özel anketler düzenlenmesi. 

 Hizmet memnuniyetini ölçen periyodik anket çalışmasının yapılması. 

 

                                                             
468 TEPAV,2009, s.49.  
469 2015-2019 Manisa Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan, s.44. 
470 2015-2019 MBB Stratejik Plan, s.45. 
471 2015-2019 MBB Stratejik Plan, s.85.  
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 b. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçe Şehzadeler Belediyesi 

Stratejik Plan ve Katılım 

  Stratejik planın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın arttırılması, 

belediyenin etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınmasına bağlı olduğu 

için paydaşların belirlenmesi ve paydaş görüşlerinin stratejik plan çalışmalarında 

değerlendirilmesi oldukça önemsenmiştir. Paydaşlarla yürütülecek bu çalışmalar, 

stratejik planın sahiplenilmesini sağlayacak ve uygulama şansını artıracaktır. Diğer 

yandan, kamu hizmetlerinden yararlanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda 

şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle 

durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması çok önemlidir. Paydaşlar ise 

Şehzadeler halkı, sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar, muhtarlar, 

belediye personeli, özel kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler olarak ifade 

edilmektedir472.  

 

 Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler kapsamında Şehzadeler Belediyesi 

hemşerilik hukukunun geliştirilmesi amacıyla aktif kent konseyi projesini 

gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Böylece halkın belediye hizmetlerine etkin 

katılımının sağlanması ve hizmetleri halkla birlikte yönetmesi öngörülmüştür. Diğer 

proje olan Alyön Projesi ile halk kente dair alınacak kararları birlikte müzakere 

edebilme kararları birlikte uygulayabilme çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

düşünülmektedir. Bir diğer proje Milli Ortaklık Projesi adıyla geçen Milör Projesi ile 

belediyenin bazı hizmetlerinin "imece" usulü ile yapılarak katılımcı demokrasiyi 

güçlendirmeyi hedeflemektedir473. 

 c. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçe Yunusemre Belediyesi 

Stratejik Plan ve Katılım  

 Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe Yunusemre Belediyesi'nde 

stratejik plan oluşturulurken paydaş katılımının esas alındığı ifade edilmektedir. 

Stratejik planlama yaklaşımı “katılımcılığı esas alan” bir yönetim aracı olması 

bakımından, planlama sürecine Yunusemre Belediyesinin tüm birimlerinin, tüm 

yönetici ve çalışanlarının; Yunusemre Belediyesi'nin ilişkili olduğu tüm paydaşların 

                                                             
472 2015-2019 Manisa Şehzadeler Belediyesi Stratejik Plan, s.78.  
473 2015-2019 Manisa Şehzadeler Belediyesi Stratejik Plan, s.108.  
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katılımı önemsenmekte ve bu katılımın gerçekleştirilmesi için gerekli mekanizmalar 

sürece dahil edilmektedir474. 

 

 Yunusemre Belediyesi'nin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planı 

incelendiğinde vatandaş taleplerine yönelik olarak halk günü toplantıları düzenleme 

konusunda hedefleri olduğu görülmektedir. Halk günü toplantıları gerçekleştirilerek 

halkın sorunlarını birebir yerinde görüp çözüme ulaştırmak istenmektedir. Vatandaş 

ve belediye arasında köprü olmak, vatandaşları dinleyip kamu hizmetlerinde 

memnuniyeti arttırmak amacıyla mahallelerde kahvaltılı toplantı organizasyonları 

düzenleneceği ifade edilmektedir475. 

 

 2. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler Performans Programı ve 

Katılım İlişkisi 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe Şehzadeler ve Yunusemre 

Belediyeleri'nin 2015-2019 yıllarını kapsayan performans programlarında katılımın 

yeri bu başlık altında incelenecektir. Kamu mali yönetim sürecinde özellikle 5018 

Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nun kabul edilmesinden bu yana kamu 

idareleri, kamu hizmetlerini istenilen düzeyde sunabilmek için yıllık performans 

hedeflerini birtakım göstergelerle ifade etmeleri gerekmektedir. Bu programlarda 

kurum için amaçlar ve hedefler yer almaktadır. Ve faaliyetler bu hedeflere uygun 

olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır476.  

 a. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler Performans Programı ve 

Katılım  

 Manisa Büyükşehir Belediyesi performans programında vatandaş katılımına 

dair stratejik amaç olan katılımcı yönetimi güçlendirmek adına geliştirilen hedefler 

yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirecek birimlerin hangileri olduğu da 

yine programda yer almaktadır. Bu anlamda yapılacak faaliyetleri özetlemek 

                                                             
474 2015-2019 Manisa Yunusemre Belediyesi Stratejik Plan, s.10. 
475 2015-2019 Manisa Yunusemre Belediyesi Stratejik Plan, s.124 
476 T.C. Maliye Bakanlığı 2015 Yılı Performans Programı, "Performans Programı Nedir?", s.2  
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mümkündür477; mahallelere götürülecek hizmetler konusunda gerekli araştırmaların 

yapılarak mahalle muhtarları ve sakinleriyle toplantı yapılması, hizmetin sunulacağı 

mahalle sakinlerine özel anketler düzenlenmesi ve hizmet memnuniyetini ölçen 

periyodik anket çalışmasının yapılması ve kent konseyinde alınan kararların internet 

sayfasında yayınlanması hedeflenmektedir.  

 b. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçe Şehzadeler Belediyesi 

Performans Programı ve Katılım 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe Şehzadeler Belediyesi performans 

programında sürdürülebilir kentleşme adına daha yaşanabilir bir kent için belirlenen 

birtakım hedefler vardır. Özellikle hemşerilik hukuku amacı kapsamında belirlenen 

hedeflerin hemşerilik hukukunu geliştiren uygulamalar ile kentlilik bilincinin 

yerleştirilmesi istenmektedir. Bu anlamda gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin 

destekleneceği ifade edilmektedir478. 

 c. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçe Yunusemre Belediyesi 

Performans Programı ve Katılım  

 Manisa Yunusemre Belediyesi'nin hazırlamış olduğu performans 

programında hedeflenen programlardan biri olan vatandaş taleplerinin tek noktadan 

izlenebileceği ve uzaktan hizmet kapasitesinin artırılabileceği hususu performans 

programında yer almaktadır479. 

 3. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Katılım Düzeyi  

  Manisa’da kent konseyi, kent vizyonunun ve hemşehirli bilincinin 

geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye 

duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap 

verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla 

kurulmuştur. Kent hakkında görüşülmesi istenilen konular, çözülmesi gereken 

sorunlar burada oluşturulan çalışma grupları yoluyla, detaylı olarak üzerinde çalışılıp 

değerlendirmeye hazır hale getirilmektedir. Manisa Kent Konseyi'nde yönetim ve 

                                                             
477Manisa Büyükşehir Belediyesi 2017 Performans Programı, Kurumsal Raporlar, s.43, 
https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-hizmetler-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 
(29.05.2017). 
478 Şehzadeler Belediye Başkanlığı Performans Programı 2017, s.60, 
http://www.sehzadeler.bel.tr/sayfalar/Performans-Programi.html (29.05.2017). 
479 Manisa Yunusemre Belediyesi 2017 Performans Programı, s.33, 
http://www.yunusemre.bel.tr/icerik/performans-programi (29.05.2017).  
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karar verme süreci, çalışma gruplarının yönetim kurulu toplantılarıyla başlamaktadır. 

Kent Konseyi Genel Kurulunda çalışma grupları görüşülen konular ve kararlar 

hakkında bir rapor tutmaktadırlar. Çalışma gruplarının üzerinde istişare edip 

oluşturdukları raporlar öncelikli görüşülmek üzere Belediye Meclisine 

gönderilmektedir. Kent konseyinin çalışma ilkeleri arasında "kente sahip çıkma", 

"aktif katılım" ve "çözümde ortaklık" ilkeleri gözetilmektedir. Bu amaçla birlikte 

Manisa Kent Konseyi uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız 

bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak, katılımcılığı ve ortak akla dayanan 

uzlaşmayı esas almak, değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı 

çalışma kültürünü benimsemek ve benimsetmek ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını 

yürütmektedir480. 

 a. Manisa Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu ve Kent Konseyi 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde çalışmalar 

gerçekleştiren çalışma grupları ve meclislerle faaliyetlerine devam etmektedir. 

Manisa Kent Konseyi, kentte faaliyet sürdüren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 

oluşmaktadır. Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve ona bağlı bulunan meclis ve 

çalışma grupları (Kadın Meclisi, Engelli Meclisi, Gençlik Merkezi, Çocuk Meclisi, 

Hemşeri Dernekleri Çalışma Grubu) üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 

temsilcileri ile yerel yönetime katkı sağlamak ve önerilerini sunmak amacıyla, her ay 

en az iki kez olmak üzere, fikir alışverişi ve bilgilendirme toplantıları yapmaktadır481. 

 Meclis üyeleri ve ilgili çalışma grupları, uluslararası gelişmeler ve ülke 

koşullarını gözeterek, görüşülmesi gereken konular ile çözüme kavuşturulması 

istenilen sorunları detaylı olarak değerlendirmektedir. Bu çalışma grupları, 

hazırlamış oldukları raporları, Kent Konseyi Genel Kuruluna sunmaktadır. Kent 

Konseyi Genel Kurulu tarafından kabul edilen bu çalışma raporları, Büyükşehir 

Belediye Meclisine gönderilmektedir. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi 

Kent Konseyi tarafından, 2016 yılında alınan, “O Köy Bizim Köyümüzdür” ve 

“Manisa Kent Arşivi” projelerine yönelik kararları, Büyükşehir Belediyesi Meclis 

Başkanlığına sunulmuştur. Manisa ilinizde, kent vizyonunun ve hemşericilik 
                                                             
480 Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, https://www.manisa.bel.tr/s12_kent-konseyi.aspx 
(29.05.2017). 
481 Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu, s.293, https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-
hizmetler-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 (04.06.2017). 
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bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir 

kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap 

sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata 

geçirmek amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından alınan 

kararlar, Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur. Kent Konseyi tarafından 

alınan kararların, Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması ve sonrasında alınmış 

olan “O Köy Bizim Köyümüzdür” ve “Manisa Kent Arşivi” projelerine yönelik 

kararlar Manisa Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfasında 

görülmektedir482. 

 B. Manisa Büyükşehir Belediyesi Vatandaş Katılımı Uygulamaları 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet öncesi ve hizmet sonrasında vatandaş 

taleplerini değerlendirmek konusunda belli başlı uygulamalar gerçekleştirmektedir. 

Vatandaşlar, sunulacak kamu hizmeti öncesinde anketlere katılarak, kamu hizmeti 

sonrasında yaşanacak sorunlara dair şikayetlerini beyaz masa ya da çözüm merkezi 

uygulamaları ile dile getirmektedir.  

 1. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalle Ziyaretleri 

 Manisa'da katılımcı karar mekanizmalarının güçlendirilerek sürdürülmesi 

adına mahallelere götürülecek hizmetler konusunda araştırmalar yapmak için 

mahalleler ziyaret edilmiştir. Bu anlamda mahalle muhtarları ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 14'te Manisa'da ziyaret edilen mahalleler ve  sayıları yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
482 Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu, s.291, https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-
hizmetler-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 (04.06.2017). 
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Tablo 15: Manisa'da Mahalle Toplantıları Kapsamında Ziyaret Edilen Mahalleler 

İlçeler Ziyaret Edilen Mahalle Toplam Mahalle Sayısı 
Ahmetli 12 23 
Akhisar 10 109 
Alaşehir 11 87 
Demirci 11 101 
Gölmarmara 8 21 
Gördes 9 63 
Kırkağaç 7 47 
Köprübaşı 5 46 
Kula 8 60 
Salihli 2 102 
Sarıgöl 4 35 
Saruhanlı 4 50 
Selendi 3 57 
Soma 6 71 
Şehzadeler 49 65 
Turgutlu 5 61 
Yunusemre 59 89 
TOPLAM 213 1087 
KAYNAK: Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu, s.290, 
https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-hizmetler-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 
(04.06.2017). 
 
 Tablo 15'te görüldüğü üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı faaliyet 

raporuna göre vatandaş katılımının artırılması amacıyla mahallelilerin ihtiyaçlarını 

yerinde sormuştur. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplam 1087 mahalle 

içinde 213 mahalle ziyaret edilmiştir. Görülmektedir ki ziyaret edilen mahallelerin en 

fazla olduğu ilçeler Manisa merkez ilçelerdir. Tabloda görüldüğü üzere ziyaret edilen 

59 mahalle sayısı ile birinci sırada yer alan Yunusemre belediyesi ve 49 mahalle 

sayısı ile ikinci sırada yer alan Şehzadeler ilçesi dikkat çekmektedir. Merkez ilçeler 

dışındaki ilçelerde ziyaret edilen mahallelerin sayısı ise farklılık göstermektedir.  

 2. Manisa Büyükşehir Belediyesi Vatandaş Anketleri 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet götürülecek olan alanlarla 

ilgili olarak, mahalle sakinleri ile 17 ilçeyi kapsayan özel anket düzenlemiştir. 2016 

yılı içerisinde 40.000 denek ile “Beklenti ve Memnuniyet Araştırması” anketi 

uygulanmıştır. Manisa'da yürütülen hizmet ve faaliyetlere yönelik değerlendirmelerin 

yer aldığı bu anket çalışmasında 18 yaş üzeri nüfusu temsil eden, yarısı bayan yarısı 

erkek 20.000 katılımcı vatandaşla Nisan 2016 tarihinde anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasında vatandaşların belediye hizmetlerine dair 
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beklenti ve memnuniyetlerinin tespit edilmesine dair soruların yanıtlanması 

amaçlanmıştır483.  

 3. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi Masaları 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede vatandaşlara sunulan her türlü 

hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak, Çözüm Merkezi (ÇÖZMER) 

programını hayata geçirmiştir. Katılımcı, şeffaf , vatandaş odaklı yönetişimi 

sürdürmek amacı ile alt hedeflere ayrılan belediye yönetiminde şeffaflığın 

sürdürülmesi hedefi kapsamında çözüm masaları oluşturulmuştur. Bu uygulama ile 

birlikte, vatandaşların, dilek, şikâyet, başvuru ve belirledikleri konudaki talepleri, 

ÇÖZMER programı aracılığıyla tek çatı altında toplanmıştır. Çözüm Merkezi 

tarafından kayıt altına alınan dilek, şikâyet, başvuru vb. talepler, büyükşehir belediye 

başkanının ve üst düzey yöneticilerden en alt birime kadar iletilmesi sağlanmaktadır. 

Bu uygulama ile vatandaşlar tüm taleplerini, en hızlı şekilde çözümlenmekte ve 

vatandaşlara geri dönüşü sağlamaktadır484. 

 4. Manisa Belediyesi Beyaz Masa Uygulaması 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ve Yunusemre merkez ilçelerinde 

2014 yılında kurulan beyaz masa uygulaması ile vatandaşların istekleri ve kente dair 

görüşleri değerlendirilmektedir. Beyaz masa, vatandaşın her türlü sorununu 

çözebilmek amacıyla kurulmuştur. Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ve 

hizmet sonrasında yaşanacak herhangi bir sıkıntının Beyaz Masa birimine aktarılması 

arzu edilen bir durumdur. Vatandaş, görmek istediği kamu hizmetini ya da kamu 

hizmeti ile ilgili yaşadığı eksikliği gerek birebir görüşme yoluyla gerekse telefonla 

beyaz masaya bildirebilmektedir. Beyaz masa çalışanları sorunları kayıt altına alarak 

belediye görevlilerine iletmekte ve sorunların çözümü için çalışmalar 

başlatılmaktadır485. 

                                                             
483 Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu, s.291, https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-
hizmetler-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 (04.06.2017). 
484 Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu, s.292, https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-
hizmetler-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 (04.06.2017). 
485Bugün Gazetesi, "Yunusemre Belediyesine Beyaz Masa Kuruldu." 01.07.2017, 
http://www.manisadabugun.com/yasam/yunusemre-belediyesine-beyaz-masa-kuruldu-h6636.html 
(10.06.2017). 
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 5. Manisa Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Yayını 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde meclis kararlarının ve ihale ilanlarının 

sonuçları belediyenin resmi web sitesinden yayınlanması şeffaflık adına atılan 

adımlardandır. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı, her ayın ikinci 

haftası, belirlenen gün ve saatte toplanmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisi, 2016 

yılı içerisinde, 18 birleşimde toplantı yapılmış olup 921 adet meclis kararı almıştır. 

Alınmış olan bu meclis kararları, kesinleşmesine müteakip büyükşehir belediyesinin 

resmi internet sayfasında yayımlanmıştır. Ayrıca, resmi internet sayfasında, 

büyükşehir belediyesinin tüm ihalelerine ait bilgiler de yayınlanmaktadır. Buna ek 

olarak büyükşehir belediyesi çeşitli raporları halka açık olarak yayınlanmaktadır. Bu 

kapsamda; büyükşehir belediyesinin 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planı, 

her yıl hazırlanmakta olan performans programları, faaliyet raporları, kurumsal mali 

durum ve beklentiler raporları, kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı ile 

hizmet standartlarına ait bilgiler, dönemler halinde yayımlanmaktadır486.  

 C. Manisa Büyükşehir Belediyesi Vatandaş Katılımı Performans 

Sonuçları 

 Bir belde sakininin “vatandaş” olarak ya da “hizmet kullanıcısı” olarak kamu 

hizmetleriyle ilgili değerlendirmeleri hizmetin daha kaliteli sunulması açısından 

önemlidir. Bu değerlendirmeler kamu hizmetinin çeşitliliği, büyüklüğü, fiyatı, yeri, 

sunum şekli, süresi, zamanı gibi konuların ihtiyaçlara göre belirlenmesine katkı 

sağlamaktadır. Hizmetlerden memnun bir kitlenin varlığı kadar hizmetlerden 

memnun olmayan bir kitlenin varlığı da hizmet iyileştirmesi için yol gösterici ya da 

önlem alınması gereken bir husustur487. 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı performans hedefi kapsamında kamu 

yönetiminde katılımcı, şeffaf, vatandaş odaklı yönetişimi sürdürmek olduğunu ifade 

etmektedir. Bu kapsamda belirlenen hedef ise kurum politikalarında ve hizmet 

sunumunda katılımcı karar mekanizmalarının geliştirilmesidir. Bu suretle  katılımcı 

karar mekanizmalarında gerçekleşen performans göstergeleri tablo 16' da özet 

halinde sunulmaktadır. 
                                                             
486 Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu, s.293, https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-
hizmetler-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 (04.06.2017). 
487 Koyuncu, s.38.  
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Tablo 16: Manisa Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Katılımcı Karar Mekanizmalarında 
Gerçekleşen Performans Göstergeleri  

Performans 
Göstergeleri 

2014 Gerçekleşen  2015 Hedef 2015 Gerçekleşen 

Mikro kredi 
uygulamalarından 
faydalanan kadın 
vatandaşların sayısı 
(Kişi) 

0 150 0 

Kent konseyi 
kararlarının belediye 
meclisine sunulma 
oranı (%) 

%100 %100 %100 

Kent konseyi 
kararlarının internet 
sayfasında 
yayınlanma oranı (%) 

%100 %100 %100 

Hizmet öncesi 
düzenlenen ankete 
katılım sayısı (Kişi) 

15.000 60.000 79.867 

Hizmet 
memnuniyetini ölçen 
ankete katılım sayısı 
(Kişi) 

15.000 20.000 23.456 

KAYNAK: Manisa Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu, s.181, 
https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-hizmetler-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 
(04.06.2017). 

 Tabloya 16'ya göre vatandaşların gerek anket gerekse uygulamalar vasıtasıyla 

dahil oldukları performans göstergeleri çeşitlenmektedir. Tabloyu incelendiğinde 

belediye hizmetlerine hizmet öncesi düzenlenen ankete katılanların sayısı 2014 

yılında 15.000 kişi olarak gerçekleşirken 2015 yılında 79.867 kişiye çıkmıştır. O 

halde 2015 yılında ankete katılanların sayısı 2014 yılına göre 4 kattan fazla bir artış 

göstermiştir. Hizmet sonrası için değerlendirilecek olan hizmet memnuniyet anketine 

katılım ise 2014 yılında 15.000 kişi olarak ifade edilirken 2015 yılında 23.456' ya 

yükselmiştir. 

 Aynı göstergelerin yer aldığı 2016 yılı gerçekleşmeleri incelendiğinde tablo 

17 açıklayıcı olacaktır. Buna göre tabloda 17'de Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 

yılı faaliyet raporunda yer alan katılımcı şeffaf, vatandaş odaklı yönetişimi 

sürdürmek amacı ile oluşturulan performans göstergelerinde hedeflenen ve 

gerçekleşen oranlarını incelemek mümkündür. 
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Tablo 17: Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Katılımcı Karar Mekanizmalarında 
Gerçekleşen Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi 2016 Yılı Hedef 2016 Yılı Gerçekleşen 
Mahallelere götürülecek 
hizmetler konusunda 
araştırma yapılması ve 
mahalle sakinleri ile 
toplantılar gerçekleştirilmesi 
(Toplantı Sayısı) 

50 213 

Kent konseyinde alınan 
kararların belediye meclisine 
sunulması (Oran) 

%100 %100 

Kent konseyi kararlarının 
internet sayfasında 
yayımlanması (Oran) 

%100 %100 

Hizmet götürülecek mahalle 
sakinlerine özel anketler 
düzenlenmesi (Kişi) 

80.000 40.000 

Hizmet memnuniyetini ölçen 
periyodik anket çalışması 
yapılması (Kişi) 

100.000 20.000 

KAYNAK: Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu, s.304, 
https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-hizmetler-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 
(04.06.2017). 

 Tablo 17' de görüldüğü üzere 2016 yılında mahallelere götürülecek hizmetler 

konusunda mahalle sakinleri ile gerçekleştirilen toplantı sayısı hedeflenenden daha 

fazla sayıda gerçekleşmiştir. Kent konseyinde alınan kararların internet sayfasında 

yer alması ve belediye meclisine sunulması tam anlamıyla gerçekleştiği ifade 

edilmektedir. Hizmet götürülecek mahalle sakinlerine anket düzenlenmesi sonucunda 

hedeflenen sayının yarısının gerçekleştiği görülmektedir. Hizmet sonrası hizmet 

memnuniyetini ölçen periyodik anket çalışmasında ise kişi bazında hedeflenen 

sayının neredeyse dörtte biri oranında gerçekleşme söz konusu olmuştur.  

 D. Manisa Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporlarına Göre 

Gerçekleştirilen Projeler  

 Teorik açıdan katılımcı bütçe uygulamasını gerçekleştirmek isteyen yerel 

yönetim biriminde yatırım bütçesinin yaklaşık %5 ile %15'lik kısmı katılımcı bütçe 

süreciyle belirlemektedir488. 

 

                                                             
488 TEPAV, 2007, s.57. 
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 Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde resmi bir katılımcı bütçe uygulaması 

olmasa da birtakım uygulamalar için vatandaşın fikirlerine önem verildiği ifade 

edilmektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi' nin, mali disiplininden ödün vermeden, 

tüm proje ve yatırımlarının finansman ihtiyacının karşılanması, gelirlerinin takibi ve 

tahsilatında da kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterdiği 

vurgulanmaktadır. Bu anlamda "Rakamlar Düzelmeden Şehirler Düzelmez" sloganı 

ile başlayan “Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler 

Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi” hayata geçirilmiştir. Projeyi 

İmar ve Yapı Derneği gerçekleştirmiştir. Projenin amacı ülkemiz belediyelerinin 

yapmış olduğu bütçelerin kullanımı sırasında idari başarılarının tespitidir. Bu 

anlamda otuz büyükşehir belediyesi arasında belli kriterlerde değerlendirmeler 

yapılmıştır. Bu kriterler, tahsilat, harcama, yatırım, personel performansıdır. Proje 

sonuçlarında yatırım performansı ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki tablo 18' de yer 

almaktadır, tahsilat ve harcama performansı hususu konusunda ise özet bilgiler 

sunulmaktadır489. 

Tablo 18: Büyükşehir Belediyeleri Arasında Gerçekleştirilen Yatırım Performansı 
(Sermaye Gideri) İlk On Sıralaması 

Sıra Büyükşehir 
Belediyesi 

Toplam Harcama 
(TL) 

Yatırım Gideri 
(TL) 

Harcamaların 
Toplam Oranı 
(%) 

1 Erzurum 607.257.544.54 389.927.720.54 64,21 
2 Kayseri 603.277.827.53 324.564.514.30 53,80 
3 İstanbul 11.179.608.646.00 5.852.504.815.00 52,35 
4 Manisa 631.311.822.40 324.003.972.09 51,32 
5 Samsun 558.442.115.06 278.294.492.52 49,83 
6 Ordu 324.421.158.50 158.807.209.05 48,95 
7 Bursa 1.456.264.303.19 687.177.134.96 47,19 
8 Gaziantep 904.293.311.00 419.720.096.35 46,41 
9 Kocaeli 1.298.667.172.00 596.512.338.00 45,93 
10 Denizli 459,700,162,11 210.511.092.07 45,79 
KAYNAK: http://www.imyad.org/Basin.pdf (09.06.2017). 

 Tablo 18'e göre büyükşehirler arasında yatırım performansı kriterinde 

sıralamaya koyulan otuz büyükşehir arasından seçilen ilk on şehir içinde Manisa 

Büyükşehir Belediyesi, belediye harcamalarının toplam oranına göre 4. sırada yerini 

almıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 631.311.822.40 TL tutarında toplam 

                                                             
489 Mehmet Emin Ayaz, "“Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler 
Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi", http://www.imyad.org/Basin.pdf 
(09.06.2017). 
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harcama gideri gerçekleştirirken 324.003.972.09 TL tutarında yatırım gideri 

gerçekleştirmiştir.  

 Diğer değerlendirme kriteri olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tahsilat 

performansında 30 büyükşehir belediyesi içinde 17. sırada yer almıştır. Belediye 

bütçe tahmini 533.450.000.00 TL olarak gerçekleşirken toplam belediye tahsilatı ise 

475.466.058.10 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahmini değerine oranı 

ise % 89.13 olarak gerçekleşmiştir. 

 Bir diğer değerlendirme ise harcama performansıdır. Manisa Büyükşehir 

Belediyesi, harcama performansında 30 büyükşehir belediyesi içinde 2. sırada yer 

almıştır. Belediye içinde net ödenek 642.403.000.00 TL ve gerçekleşen harcama 

631.311.822.40 TL' dir. Belediye tarafından yapılan harcamanın ödeneğe oranı ise 

%98.27 olarak gerçekleşmiştir. 

 Sonuç itibari ile 2015 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Performansı 

birincisi 200 puan ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 

olmuştur490. 

 Proje değerlendirmesinin ardından  Manisa Büyükşehir Belediyesi 2013 ve 

2016 yıllarına ulaşılan faaliyet raporları kapsamında belediye bünyesinde 

gerçekleştirilen projeler örneklerini sunmak faydalı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
490 Ayaz, http://www.imyad.org/Basin.pdf (09.06.2017) 
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Tablo 19:Manisa Büyükşehir Belediyesi 2013 ve 2016 Yılları Faaliyet Raporları 
Kapsamında Belediye Bünyesinde Gerçekleştirilen Seçilmiş Bazı Projeler 

Proje Adı Projenin Amacı Finanse Eden 
Kurum 

Yılı Proje Bütçesi 
(Türk Lirası) 

Emekliler Parkı 
Yer Altı Otoparkı 

Kentteki 
otomobil 
yoğunluğunu 
azaltmak. 

Arıkan İnşaat 
Ltd. Şti. 

2013 7,314,941,31 

Kırmızı Ev 
Tescilli Yapı 
Restorasyonu 

Sanatsal 
faaliyetleri 
desteklemek. 

Aktivite İnşaat 
Ltd. Şti. 

2013 165.865,42 

Çocuk Trafik 
Eğitim Pisti 

Çocuklara erken 
yaşta trafik 
eğitimi vermek. 

Manisa 
Belediyesi 

2014  
Raporda tutar 
belirtilmemiş. 

Hünnap 
Yetiştiriciliğinin 
Geliştirilmesi 
Projesi 

Manisa'da 
hünnap 
yetiştiriciliğinin 
teşviki 
amaçlanmıştır. 

Manisa 
Belediyesi 

2015 52.000.00 

Kula Beyler Evi 
Restorasyonu 

Kula tarihi 
mirasa sahip 
çıkmak 

Manisa 
Büyükşehir 
Belediyesi 

2016 1.500,000 

Manisa Çok Katlı 
Tam Otomatik 
Otopark 

Manisa'da 
otopark sorununa 
çözüm üretmek. 

Manisa 
Büyükşehir 
Belediyesi 

2016 29.000.000 

Salihli Otopark, 
Pazaryeri ve 
Meydan 
Düzenlemesi 

Yerel halkın 
kamusal 
ihtiyaçlarını 
karşılamak 

Manisa 
Büyükşehir 
Belediyesi 

2017 125.000.000 

KAYNAK: Manisa Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporları, 
https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-hizmetler-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 
ve Manisa tamamlanan projeler https://www.manisa.bel.tr/Projeler/t1_tamamlanan-
projeler.aspx derlenerek tarafımca tablolaştırılmıştır (01.06.2017) & Emlak Kulisi, "Manisa 
Projeleri", http://emlakkulisi.com/guncel/manisa-yatirimlari/270527 (10.06.2017). 

 Tablo 19' da Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kent ihtiyaçlarını gidermek 

adına gerçekleştirdiği projelerden bazıları yer almaktadır. Alt yapıyı ve üst yapıyı 

ilgilendiren temel yatırım  projelerinin yanı sıra eğitim, sanat ve kültürel anlamda da 

gerçekleştirilen projelerin olduğu görülmektedir. Örnek belediyecilik anlayışı güden 

Manisa Büyükşehir Belediyesi tamamlanan tüm diğer projelerin yanında gelecek 

projeler için de çalışmalara başlamıştır. Mali disiplin içinde modern şehircilik 

anlayışı vatandaş memnuniyeti amacıyla sayısız projeye imza atılmıştır. Ülkemize ve 

dünyaya örnek olmak adına geliştirilen tüm projelerde 17 ilçenin eksiklikleri 
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gözetilmiş ve gelecek nesiller için projelerin devam edeceği Manisa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından ifade edilmektedir491. 

 E. Manisa Büyükşehir Belediyesi Bütçe Uygulamaları 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden 

gelen bütçe dokümanları, büyükşehir belediye meclisine sunulmaktadır. Büyükşehir 

belediye meclisi, yatırım ve hizmetler arasında bir bütünlük sağlamak adına bütçe 

belgelerini aynen ya da değiştirerek kabul etmektedir. Bu şekilde kente ait tüm bütçe 

belgeleri görüşülerek birleştirilmekte ve karara bağlanıp tek bütçe halinde 

bastırılmaktadır. Birleştirilen bütçelerden sonra gerçekleşen gelir ve gider tutarları 

ilgili raporlarda yer almaktadır*. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 

seçilmiş yıllar itibari ile gider ve gelir bütçe gerçekleşmeleri aşağıda ilgili tabloda 

sunulacaktır.  

 1. Manisa Büyükşehir Belediyesi Bütçesi Bazı Yıllar İtibari Yıllar İtibari 

İle Belediye Bütçesi Gider Gerçekleşmesi 

 Belediyelerin stratejik planına ve performans programına uygun bir şekilde 

hazırlanan bütçeler belediyelerin gelir ve gider tahminlerini yansıtmaktadır. Bu gelir 

ve gider tahminleri mali yıl ve onu izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini 

göstermektedir.  Belediye giderleri içinde kente dair her türlü alt yapı, üst yapı 

yatırımları, personel ödemeleri, bina ve tesis giderleri, vergi, resim harç gibi 

gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler, zabıta ve diğer hizmetlere ilişkin 

giderler,faiz,borçlanma ve diğer ödemeler, sosyal belediyecilik anlayışı ile 

gerçekleştirilen giderler, dava takip ve icra giderleri, mezarlıkların bakımı, tören ve 

tanıtım giderleri, kültür sanat, kamuoyu araştırması giderleri, imar ve proje giderleri 

ve kanunda belirlenen görevler için yapılacak tüm giderler olarak sayılmaktadır492. 

Söz konusu tabloda 2014 ve 2016 yıllarındaki Manisa büyükşehir belediyesi bütçe 

gerçekleşmelerini özetlemektedir. 

 
 

                                                             
491 Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu Giriş Konuşması. 
*Bkz, T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 
https://www.muhasebat.gov.tr/content/mali-analiz-raporlari?tabId=3 (11.06.2017). 
492 Sakınç, ss.241-243. 
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Tablo 20: Manisa Büyükşehir Belediye Bütçesi Yıllar İtibari İle Gider Gerçekleşmesi 

Yıllar Tahmini Tutar (Türk 
Lirası) 

Harcama Tutarı (Türk 
Lirası) 

Gerçekleşme Oranı 
(%) 

2014 539,610,110,00 303,842,368,68 56 
2015 642,403,000,00 475,466,058,10 89,13 
2016 670,000,000,00 696,141,553,92 103,90 
KAYNAK: Manisa Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporlarından derleyerek tarafımca 
tablolaştırılmıştır, https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-hizmetler-dairesi-
baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 (07.06.2017). 
  
 Tablo 20 incelendiğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçe gider 

tahminlerinin, bütçe harcama tutarının ve gerçekleşme oranının 2014'ten 2016'ya 

doğru arttığı izlenmektedir. Bu yıllar içinde belediye gider tahmin ve harcama 

tutarları karşılaştırıldığında 2014 ve 2015 yıllarında tahmin edilen tutarlar harcama 

tutarlarından daha fazla tutara sahip olduğu izlenmiştir. 2016 yılında ise  gider 

harcamaları tutarı tahmini tutardan büyük bir tutarda gerçekleşmiştir. 

 2. Manisa Büyükşehir Belediyesi Bütçesi Bazı Yıllar İtibari İle Belediye 

Bütçesi Gelir Gerçekleşmesi 

 Belediyeler, mali ve idari özerklikleri sayesinde merkezi yönetimden 

bağımsız olarak bazı gelirleri toplama yetkisine sahiptir. Belediyenin gelirleri, 

kanunlarda gösterilen vergi, resim harç ve katılma payları, genel bütçe vergi 

gelirlerinden ayrılan pay, genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, 

taşınır ve taşınmaz malların kira satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler, belirlenen tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, 

faiz ve ceza gelirleri, bağışlar, her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı 

sağlanacak gelirler ve diğer gelirler olarak sayılmaktadır493.  

  

 

 

 

                                                             
493 Sakınç, s.241. 
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 Tablo 21'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar itibariyle gelir 

gerçekleşme tahmini tutarları ile gerçekleşen tahsilat tutarları ifade edilmiştir.  

Tablo 21: Manisa Büyükşehir Belediyesi Bütçesi Yıllar İtibari İle Gelir Gerçekleşmesi 

Yıllar  Tahmini Tutar (TL) Gerçekleşen Tahsilat 
(TL) 

Gerçekleşme Oranı 
(%) 

2014 520,110,110,00 372,585,404,38 72 
2015 533,450,000,00 475,466,058,10 89,13 
2016 560,000,000,00 570,788,183,73 101,73 
KAYNAK:https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-hizmetler-dairesi 
baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 'dan alınarak tarafımca tablolaştırılmıştır (07.06.2017). 

 Tablo 21'e göre söz konusu yıllar itibari ile gelir gerçekleşmelerini 

incelediğimizde 2014'ten 2016'ya doğru tahmini tutarda, gerçekleşen tahsilatta ve 

gerçekleşme oranında artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015'te belediye bütçesi 

gelirleri tahmini tutarı, gerçekleşen tahsilattan daha yüksek tutarda gerçekleşmiştir. 

2016 yılında ise belediye bütçesi tahmini tutarı gerçekleşen gelir tahsilatından daha 

küçük tutarda gerçekleşmiştir. 

 3. Manisa Büyükşehir Belediyesi Bütçesi Seçilmiş Harcama Birimlerine 

Göre Harcama Tutarları 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi kurumsal sınıflandırma tablosuna göre 2014-

2016 yıllarını kapsayan temel mali tablolara ilişkin açıklamalarda belediye 

bünyesindeki 23 daire başkanlığından seçilmiş daire başkanlıklarının Manisa 

Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporlarında yer alan her bir harcama birimlerinin 

harcama tutarları tablo 22'de sunulmuştur. 
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Tablo 22: Manisa Büyükşehir Belediyesi Bütçesi Seçilmiş Harcama Birimleri ve 
Harcama Tutarları (2014-2016) 

                       Yıl 
Birimler             

2014 2015 2016 
Harcama Tutarı (TL) 

Fen İşleri Daire 
Başkanlığı 

117.690.137,57 273.816.927,33 382.559.233,56 

İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanlığı  

1.789,165,32 3.905,592,93 4.097,704,60 

Kent Estetiği Daire 
Başkanlığı  

24,105,088,27 24.691,076,59 21,234,337,76 

Etüt ve Proje Daire 
Başkanlığı 

3.113.331,50 2,488,481,84 8,599,430,29 

Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi 
Başkanlığı 

11.201,576,64 7.355,350,59 8.728,274,95 

KAYNAK:https://www.manisa.bel.tr/t35_mali-hizmetler-dairesi-

baskanligi.aspx?sayfa=icerik&sid=8 'den alınarak tarafımca tablolaştırılmıştır. (07.06.2017).  

  

 Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesi içinde yer alan harcama birimleri 

içinden seçilen örnek daire başkanlıklarının harcama tutarları tablo 21'de  

özetlenmiştir. Seçilmiş daire başkanlıkları kentin yatırım harcamalarını ve çevre 

düzenlemesini gerçekleştirmekle ilgili görevleri yerine getirmektedirler. Kente dair 

alt yapı yatırımları, üst yapı faaliyetlerinin gerçekleştirildiği başkanlıklar içinde 

tablodan da görüleceği üzere yıllar itibari ile en fazla harcama tutarına sahip daire 

başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı olmuştur. 2014 yılından 2016'ya doğru genel 

olarak harcama tutarında artış yaşanmıştır. Manisa sınırları içinde asfalt çalışmaları, 

yolların bakım ve onarımı, kapanan yolların açma, sokakların ışıklandırılma 

çalışmaları gibi faaliyetleri yürütmektedir. Bu anlamda güncel faaliyetlere göz 

atıldığında örneğin, 9 Haziran 2017'de Kırkağaç'ta şiddetli yağmur dolayısıyla 

bozulan yolları düzenlemek adına çalışmalara başlatılmıştır494. 

  

 Harcama tutarının yüksekliği bakımından seçilmiş daire başkanlıkları 

arasında ikinci sırada yer alan daire başkanlığı Kent Estetiği Daire Başkanlığı'dır. 

Kent Estetiği Daire Başkanlığı kente dair peyzaj çalışmaları, park bahçe 

ışıklandırmaları ile kentin estetik ve düzenli görüntüye sahip olması adına çalışmalar 

yürütmektedir. 2014 yılından 2016'ya doğru gelindiğinde söz konusu daire 

başkanlığının harcama tutarında bir azalış olduğu görülmektedir. 2017 yılı itibari ile 
                                                             
494 Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, "Büyükşehir Belediyesi Yağış Sonrası 
Sahada"http://www.manisa.bel.tr/t26_fen-isleri-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=haber&sid=12595 
(09.06.2017) 
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güncel kent estetiği çalışmasına örnek olarak da halihazırda 17 ilçede daha yeşil bir 

Manisa için çiçek dikimi, bakım çalışmaları yapılmaktadır495. 

 

 Harcama tutarının yüksekliği bakımından seçilmiş daire başkanlıkları 

arasında üçüncü sırada  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yer almaktadır. 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Manisa'nın daha çevreci olması ve 

duyarlı belediyecilik kapsamında çalışmaları yürütmektedir. 2014 yılından 2016'ya 

doğru ilgili başkanlığın harcama tutarında azalış ve artışlar yaşadığı görülmektedir. 

2017 yılı itibari ile güncel  çevre koruma çalışmasına örnek olarak Manisa Necatibey 

İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine çevre eğitimi verilerek "Çevre Koruyucusu" rozeti 

verilmiştir. Bir diğer proje örneği ise katı atık çöp depolama alanından elde edilmesi 

düşünülen elektrik enerjisidir. Böylece metan gazı elektrik enerjisine dönüşeceği 

hem doğaya kazanım hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağı ifade 

edilmektedir496. 

 

 Harcama tutarının yüksekliği bakımından seçilmiş daire başkanlıkları 

arasında dördüncü sırada Etüt ve Proje Daire başkanlığı yer almaktadır.  Etüt ve 

Proje Dairesi Başkanlığı, Manisa'nın sokak sağlıklaştırma ve restorasyon 

çalışmalarını, otopark, park gibi üst yapı proje çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

2014 yılından 2016'ya doğru bakıldığında ilgili başkanlığın harcama tutarı inişli 

çıkışlı bir seyir izlemiştir. 2017 yılı itibari ile güncel projelerden biri olan sokak 

sağlıklaştırma çalışmaları ve tarihi dokuların korunması kapsamında Manisa Merkez 

Hükümet Caddesi'nde bulunan kafe, dükkan ve işletmelerin restorasyonu 

tamamlanmaktadır497. 

 

 Harcama tutarının yüksekliği bakımından seçilmiş daire başkanlıkları 

arasında son sırada İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yer almaktadır. İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı Manisa ilinde gerçekleşecek olan imar çalışmalarının 

yürütüldüğü faaliyetleri kapsamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte imar bilgi 
                                                             
495 Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, http://www.manisa.bel.tr/t27_kent-
estetigi-dairesi-baskanligi.aspx?sayfa=haber&sid=12444 (09.06.2017). 
496 Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, "Büyükşehir Çöpten 
Elektrik Üretecek", http://www.manisa.bel.tr/t16_cevre-ve-koruma-kontrol-dairesi-
baskanligi.aspx?sayfa=haber&sid=12375 (09.06.2017). 
497 Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, "Büyükşehir Tarihi Dokuyu 
Koruyor ve Yaşatıyor", http://www.manisa.bel.tr/t28_etut-ve-projeler-dairesi-
baskanligi.aspx?sayfa=haber&sid=10757 (09.06.2017). 
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sisteminin kurulması, mahalleler ve ilçeler için imar planlarının değerlendirilip 

görüşüldüğü daire başkanlığıdır. 2014 yılından 2016'ya doğru bakıldığında rakamsal 

tutarlar tabloda görüldüğü üzere  artış göstermiştir. Öyle ki 2014'ten 2016'ya imar ve 

şehircilik anlamında yapılan harcamalarda artış yaşanmıştır. Bu anlamda güncel imar 

faaliyetlerine örnek vermek istersek planlanan projeler arasında deprem veri toplama 

istasyonu yer almaktadır. Bu istasyon, gelecekte olabilecek depreme ait belirtilerin 

çeşitli yollarla önceden anlaşılabilmesi adına kurulacak deprem veri istasyonudur. 

Söz konusu istasyonların Akhisar ve Salihli ilçelerinde kurulması planlanmaktadır498. 

 IX. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ İLÇELER 

MECLİS ÜYELERİNİN MANİSA'DA KATILIMCI BÜTÇE 

UYGULAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARINA DAİR NİTEL 

BİR ARAŞTIRMA 

 Manisa Büyükşehir Belediye meclisi bünyesinde toplam seksen sekiz meclis 

üyesi bulunmaktadır. Bu nitel çalışmada yer alan ana kütle anket ve görüşme 

yöntemi için farklılık göstermektedir. Öncelikle görüşme yöntemi için belirlenen ana 

kütle Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler meclis üyeleridir. Manisa 

Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler meclis üyeleri Manisa Büyükşehir Belediye 

başkanı Cengiz Ergün de dahil olmak üzere on beş kişiden oluşmaktadır. Görüşme 

yöntemi kapsamında akademik çalışmada söz konusu on beş kişiden on üç gönüllü 

katılımcı yer almaktadır. Buna ek olarak görüşme araştırmasına Manisa Büyükşehir 

Belediyesi Kent Konseyi başkanı ve bir bürokrat da katılım sağlamıştır. Bu anlamda 

görüşme araştırmasında elde edilen tüm bulgular tüm katılımcıların vermiş oldukları 

bilgiler kapsamında çalışmaya aktarılmıştır. 

 

 Anket araştırması tüm katılımcılara uygulanmıştır fakat anket analizinde 

sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler meclis üyelerinin vermiş 

oldukları bilgiler kapsamında analiz gerçekleştirilmiş ve çalışmaya aktarılmıştır. 

 

  

 

                                                             
498 Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, "Büyükşehir Deprem Veri 
İstasyonu Kuracak", http://www.manisa.bel.tr/t25_imar-ve-sehircilik-dairesi-
baskanligi.aspx?sayfa=haber&sid=11360 (09.06.2017). 
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 Bu çalışma, Manisa Büyükşehir Belediyesi meclisi merkez ilçeler Şehzadeler 

ve Yunusemre meclis üyelerinin ve katılımı ile Manisa'da yönetişim ve katılım 

uygulamaları bakımından ne gibi faaliyetler gerçekleştirildiğini araştırmayı 

hedeflemektedir. 

 A. Araştırma Yöntemi ve Katılımcılar 

 Sosyal bilimlerde araştırmalar nitelik ve nicelik bakımından iki temel başlıkta 

incelenmektedir. Nicel araştırmalar, olaylar arasında sayısal verileri kullanırken nitel 

araştırmalar insan davranışlarını ve deneyimlerini tanımlamak için anlatılanları, 

sözleri değerlendirmektedir. Nitel araştırmanın yanıtlanmak üzere soruları vardır. Bu 

anlamda nitel araştırmalar kişilerin yazdıkları, söyledikleri ve deneyimledikleri 

hususları dikkate almaktadır. Nitel araştırmaların temel süreci belli sıra dahilinde 

işlemektedir. Araştırmacı konu seçmekte, soruya odaklanmakta, araştırmayı 

tasarlamakta, verileri toplamakta, verileri analiz edip yorumlamakta ve son olarak 

başkalarını bilgilendirmektedir. Nitel araştırmada amaç toplumdaki bir olayı, durumu 

"neden", "niçin" ve "nasıl" soruları ile anlamlandırmaya çalışmaktır499. 

 Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi ile gerçekleşmektedir. 

Bu anlamda küçük bir örneklem görüşme yöntemi için ideal olarak düşünülmektedir. 

Görüşme yöntemi ile birlikte gözlem, katılımcı gözlem, birtakım belge ve 

dokümanları gözden geçirme, esnetilebilen görüşme soruları da nitel araştırmanın 

içinde yer almaktadır. Teknik olarak ses kaydı, kayıtların dökümü kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır ve elde edilen 

bilgiler katılımcıların da onayı ile çalışmaya aktarılmıştır500.  

 Çalışma kapsamında değerlendirilen diğer bir araştırma yöntemi ise ankettir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme ve anket araştırma yöntemleri birlikte kullanılarak 

çalışma yürütülmüştür. Gönüllü katılımcılara yöneltilen anket ve görüşme soruları 

aynı form içinde yer almıştır. Katılımcılar önce anket sorularını yanıtlamıştır. Daha 

sonra da sohbet havasında geçen ve görüşme sorularının esnetilebildiği lakin genel 

temadan çok da uzaklaşılmadan görüşme sorularını sözlü olarak yanıtlamışlardır. 

                                                             
499 Onur Kafadar, "Afyon Kocatepe Üniversitesi  Çay Meslek Yüksekokulu  İşletme Yönetimi 
Programı  Yönetim Ve Organizasyon Bölümü  Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi  Nicel Ve Nitel 
Araştırma Yöntemleri", 2014, ss.9-14.  
500 Mahmut Bozkurt, "Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri", https://prezi.com/r0xpbqkfmhxc/nicel-
ve-nitel-arastrma-yontemleri/ (18.09.2017). 
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Bunu takiben gerekli görüldüğü esnada belediye bütçe kalemlerine ait dokümanlar 

katılımcılar tarafından konunun daha iyi açıklanması adına bu dokümanlardan 

yararlanmışlardır. Araştırma sonunda elde edilen bilgiler *Celal Bayar Üniversitesi 

Etik İzin Onayı ile çalışmaya aktarılmıştır. 

 1. Görüşme ve Anket Yöntemi  

 Görüşme yöntemi, belirlenmiş bir konu hakkında bilgi edinmek amacıyla 

araştırmacının görüşme formu kullanarak gönüllü katılımcıdan yüz yüze almış 

olduğu bilgileri içermektedir. Araştırmacı, gönüllü katılımcının bilgi ve 

deneyimlerinden yararlanmayı ve belirlenmiş konu hakkında bilgi edinmeyi 

amaçlamaktadır501. 

 

 Görüşme, sohbet havasında geçen nitel bir araştırma yöntemidir. Genelde iki 

kişi arasında gerçekleşmektedir. Araştırmacı ve gönüllü katılımcı olarak başlayan 

çalışmaya daha sonra iki kişiden fazla olacak şekilde de devam edilebilmektedir. 

Görüşme tekniğinde yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve odak görüşme yolları 

mevcuttur502. 

 

 Yarı yapılandırılmış görüşme yönteminde araştırmacı genel bir yol haritasına 

sahiptir. Gönüllü katılımcının vereceği bilgiler dahilinde araştırmacı var olan bir 

durumu ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğini 

doğası itibari ile temel çalışmaya açıklayıcı bir yaklaşım katmaktadır. Araştırmacı bu 

noktada sorular sorarken detaylara girebilme fırsatı yakalayabilmektedir. Böylece tek 

düze bir çalışmadan kaçınılmaktadır. Bununla birlikte soruların sırası konunun 

akışını takip eder biçimde ilerlemektedir. Aksi halde araştırma karışık bir yol 

izleyebilir. Bunun önüne geçebilmek için görüşme sorularının konunun içeriğine 

girecek şekilde devam etmesi arzu edilen bir durumdur503. 

 

                                                             
501 Bozkurt, https://prezi.com/r0xpbqkfmhxc/nicel-ve-nitel-arastrma-yontemleri/ (19.09.2017). 
*Bakınız, Ek-2. 
502 Ali Atıf Bir (Editör), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, T.C. Anadolu Üniversitesi 
Yayınları No:1081 içinde Yıldız Uzuner, "Niteliksel Araştırma Yaklaşımı", s.180.  
503 Mark Saunders, Philip Lewis & Adrian Thornhill, "Research Methods For Business Students Fifth 
Edition", http://www.pearsoned.co.uk/, s.320, (19.09.2017) 
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 Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile birlikte anket yöntemiyle de gönüllü 

katılımcıların görüşleri alınmıştır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen anket 

yöntemi beşli likert ölçeği ile hazırlanmıştır. İçeriğinde katılımcılara ait demografik 

bilgiler ve katılımcı bütçe ile ilgili on soru yer almaktadır.  

 2. Araştırma Grubu 

 Manisa'da katılımcı bütçe uygulaması konusunda şekillenen görüşme 

sorularının yöneltildiği örneklem kitle Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis merkez 

ilçe meclis üyelerinden oluşmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe 

meclis üyeleri Manisa Büyükşehir Belediye başkanı ile birlikte on beş kişiden 

oluşmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediye başkanı, yoğun çalışmaları dolayısıyla 

araştırmaya mail üzerinden katılım sağlamış ve kendisine yöneltilen tüm sorulara 

cevap vermiştir. Akabinde merkez ilçe olan Şehzadeler ilçe belediye başkanından 

randevu alınamamıştır, sekreterleri kendisinin yoğun çalışmaları dolayısıyla görüşme 

talebimizi reddetmişlerdir. Bu sebeple, Manisa Merkez ilçe Şehzadeler ilçesi 

belediye başkanı Ömer Faruk Çelik'in yoğun çalışmaları sebebiyle kendisi ile 

görüşülememiştir. Manisa Merkez ilçe Yunusemre ilçe belediye başkanı Dr. Mehmet 

Çerçi ile çalışmalarının yoğunluğu ile görüşülememiş olmasına rağmen kendisinin 

danışmanı, Yunusemre ilçe belediye başkanı Dr. Mehmet Çerçi adına görüşme ve 

anket sorularını yanıtlamıştır. Bu açıdan baktığımızda toplamda on beş kişiden 

oluşan merkez ilçe belediye meclis üyelerinden on üç gönüllü katılımcı ile görüşme 

ve anket çalışması gerçekleştirilmiştir. On üç meclis üyesinden iki katılımcı meclis 

üyesi mail üzerinden görüş beyan etmiştir. Bir katılımcı meclis üyesi çalışmaya 

katılım sağlamayı reddetmiştir. Bu açıdan on beş meclis üyesinin her birine 

ulaşılmıştır. Bu ulaşma yolları gerek telefonla bire bir gerekse sekreterleri vasıtasıyla 

gerçekleşmiştir. Araştırma grubuna ek olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez 

ilçeler gönüllü katılımcı meclis üyelerinin yanında Manisa Büyükşehir Belediyesi 

Kent Konseyi başkanı ve bir bürokratın da düşünce ve görüşleri alınmak suretiyle 

kendileri ile yüz yüze görüşme sağlanmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez 

ilçeler meclis üyesi olarak on üç katılımcı ve iki bürokrat ile gerçekleştirilen 

görüşmelerden edinilen görüş ve öneriler çalışmaya tarafsız bir şekilde aktarılacaktır.  
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 Özetle, görüşme yönteminde örneklem kitle Manisa Büyükşehir Belediyesi 

merkez ilçeler meclis üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı 

ve bir bürokrattan oluşmaktadır. Anket yönteminde örneklem kitle Manisa 

Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler gönüllü katılımcı meclis üyeleridir. Bu 

anlamda anket sonuçları analizi Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez ilçeler 

gönüllü katılımcı meclis üyelerinin görüş ve önerilerini ifade etmektedir.  

 a. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 Araştırma kapsamında yer alan gönüllü katılımcılar, Manisa Büyükşehir 

Belediyesi Merkez ilçeler gönüllü katılımcı meclis üyelerinin cinsiyet, yaş aralığı, 

medeni durumu, öğrenim durumu, sivil toplum kuruluşuna üyelik durumu konusunda 

bilgi edinmeye yönelik beş başlıkta kendilerine yöneltilen soruları içermektedir. Bu 

anlamda, aşağıdaki tabloda tüm katılımcıların demografik bilgileri yer almaktadır.  

 
Tablo 23: Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler Gönüllü Katılımcılar 

Katılımcı Cinsiyet Yaş 
Aralığı 

Medeni 
Durum 

Öğrenim 
Durumu  

STK’ ya 
Üyelik 
Durumu 

Meslek  

K1 Erkek 41-50 Evli Lise Birden Fazla Esnaf 

K2 Erkek 31-40 Evli Lisans Birden Fazla Mimar  

K3 Erkek 41-50 Evli  Lisans Birden Fazla Mimar 

K4 Kadın 41-50 Evli Ön 
Lisans 

Birden Fazla Memur 

K5 Erkek 41-50 Evli Lisans Birden Fazla Esnaf 

K6 Erkek 51-60 Evli Doktora Birden Fazla Memur 

K7 Erkek 41-50 Evli Lise Birden Fazla Memur 

K8 Erkek 61 yaş ve 
üzeri 

Evli Lisans Birden Fazla Memur 

K9 Erkek 51-60 Evli Lisans Birden Fazla Doktor 
K10 Erkek 41-50 Evli Yüksek 

Lisans 
Birden Fazla Mühendis 

K11 Erkek  51-60 Evli Lisans Birden Fazla Mali Müşavir 
K12 Erkek 51-60 Evli Lisans Birden Fazla Memur 
K13 Erkek 51-60  Evli Lisans Birden Fazla Memur 
K14 Erkek 51-60 Evli Ön 

Lisans 
Birden Fazla Memur 

K15 Erkek 31-40  Evli Yüksek 
Lisans 

Birden Fazla Memur 
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 Tablo 23'e bakıldığında katılımcılardan edinilen demografik bilgilerin 

ayrıntılarını görmekteyiz. Katılımcıların genel demografik yapısına bakıldığında on 

dört katılımcıdan birinin kadın diğer on üç katılımcının erkek olduğu, yaş 

aralıklarının ve öğrenim durumlarının çeşitlilik gösterdiği, hepsinin evli ve birden 

fazla sivil toplum kuruluşuna üye olduğu görülmektedir. 

 

 Katılımcı 1'den katılımcı 13 de dahil olmak üzere tüm katılımcılar, Manisa 

Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler belediye meclis üyelerinin gönüllü 

katılımcılarından oluşmaktadır. Diğer katılımcılar, Manisa Kent Konseyi başkanı ve 

bürokrasiden gelen gönüllü katılımcıdır.  

 

 Anket verilerinden elde edilen demografik bulgular grafik halinde aşağıda 

sunulmaktadır. Grafik 4, 5, 6, 7, 8 olarak özetlenen veriler Manisa Büyükşehir 

Belediyesi Merkez ilçeler gönüllü katılımcılardan oluşan on üç üyenin demografik 

bilgilerini içermektedir. 

  

Grafik 4: Yaş ve Cinsiyet Bilgileri 

 
 

 Grafik 4'e göre Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler meclis 

üyelerinin on ikisi erkek biri kadındır. Meclis üyelerinin %8' ini kadınlar 

oluştururken %92'sini erkekler oluşturmaktadır. Grafikte de özetlendiği üzere yaş 

gruplarına göre cinsiyet dağılımında kadın katılımcı 41-50 yaş grubunda yer 

almaktadır. On iki erkek katılımcının yaş dağılımı ise şöyledir; 31-40 yaş aralığında 
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1 kişi, 41-50 yaş aralığında 4 kişi, 51-60 yaş aralığında 6 kişi, 61 yaş ve üzeri 1 kişi 

erkektir.  

Grafik 5: Yaş ve Eğitim Bilgileri 

 
 

           Grafik 5, katılımcıların eğitim bilgilerini vermektedir. Manisa Büyükşehir 

Belediyesi merkez ilçeler gönüllü katılımcı üyelerin yaş durumlarına göre eğitim 

düzeyi şöyledir; 31-40 yaş aralığında 1 kişi lisans, 41-50 yaş aralığında 1 kişi lise, 1 

kişi ön lisans, 2 kişi lisans, 1 kişi yüksek lisans mezunudur. 51-60 yaş aralığında 1 

kişi ön lisans, 4 kişi lisans, 1 kişi doktora mezunuyken son olarak 61 yaş ve üzeri 1 

kişi de lisans mezunudur.  

Grafik 6:Yaş ve STK' ya Üyelik Bilgileri 

 

 Grafik 6'da Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe meclis üyeleri gönüllü 

katılımcıların yaş ve sivil toplum üyeliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Gönüllü 

katılımcıların hepsinin en az iki STK' ya üye olduğu görülmektedir. Bu anlamda 31-

40 yaş aralığında 1 kişi, 41-50 yaş aralığında 5 kişi, 51-60 yaş aralığında 6 kişi, 61 

yaş ve üzerinde olanlarda 1 kişi olmak üzere tüm katılımcıların birden fazla STK 

üyeliği bulunmaktadır.  
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Grafik 7: Yaş ve Meslek Bilgileri 

 

 Grafik 7'de Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe meclis üyeleri gönüllü 

katılımcıların yaş gruplarına göre meslek dağılımları ifade edilmiştir. Bu açıdan 

baktığımızda 31-40 yaş grubunda 1 kişi mimar, 41-50 yaş grubunda 2 kişi esnaf, 2 

kişi memur, 1 kişi mimar, 1 kişi mühendistir. 51-60 yaş grubunda 1 kişi mali 

müşavir, 1 kişi doktor, 3 kişi memurdur. Ve son olarak 61 yaş ve üzeri olan 1 kişi 

memurdur.  

Grafik 8:Yaş Grubuna Göre Gelir Seviyesi 

 

 

         Grafik 8'e göre Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler gönüllü katılımcı 

meclis üyelerinin tamamının bir geliri mevcuttur. Bu anlamda yaş gruplarına göre 

gelir seviyelerine baktığımızda; 31-40 yaş aralığında bir kişi 1500-2000 TL, 41-50 

yaş aralığında 1 kişi 1500-2000 TL, 1 kişi 5000-8000 TL, 1 kişi 8000TL ve üzeri 

gelire sahiptir. 51-60 yaş aralığında 1 kişi 2000-5000 TL gelire sahipken, 2 kişi 
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5000-8000 TL, 3 kişi 8000 TL ve üzeri gelire sahiptir. Son olarak 61 yaş ve üzeri 1 

kişi 8000 TL ve üzeri gelire sahiptir.  

 b. Verilere Ulaşma Süresi ve Zaman Dilimleri 

 Araştırma süreci başlamadan önce örneklem kitleye ulaşabilmek adına 

Manisa Büyükşehir Belediyesi yazı işleri daire başkanı Sayın Mustafa Ali Algın'dan 

bir bilgi akışı sağlanmıştır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz 

Ergün'e ulaşma konusunda sekreteri Sayın Pelin Kestem' den randevu alınmıştır. 

Cengiz Ergün, yoğun belediye çalışmaları dolayısıyla soruları kendi kendine 

cevaplayıp yanıtları A4 formatında mail olarak çalışmaya katılmıştır. Örneklemde 

yer alan kişilerin adres ve telefon numaraları temin edildikten sonra katılımcılar ile 

telefonla iletişime geçilmiş ve kendi uygun gördükleri zaman dilimlerine randevu 

alınmış ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tablo 24'e baktığımızda katılımcılarla 

gerçekleştirilen görüşmelerin tarihleri, görüşme saat dilimleri ve görüşme süreleri 

ifade edilmiştir.  

Tablo 24:Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler Meclis Üyeleri Gönüllü 
Katılımcılarla Gerçekleştirilen Görüşme Süreleri ve Tarihleri  

Katılımcılar Görüşme Tarihi Görüşme Saati Görüşme Süresi 

K1 16 Ağustos 2017 16:46 00:49:33 

K2 17 Ağustos 2017 11:00 00:52:04 

K3 17 Ağustos 2017  12:20 00:28:16 

K4 17 Ağustos 2017 13:40 00:54:53 

K5 17 Ağustos 2017 17.00 00:30:00 

K6 18 Ağustos 2017 11:46 00:59:41 

K7 18 Ağustos 2017 15:05 00:40:00 

K8 7 Kasım 2017 10:30 01:00:00 

K9 13 Eylül 2017 19:00 00:58:23 

K10 14 Eylül 2017 19:05 01:03:16 

K11 14 Eylül 2017  20:30 00:55:04 

K12 7 Kasım 2017 19:00 00:00:05 

K13 21 Aralık 2017  11:00 00:30:00 

K14 24 Ağustos 2017  10:30 00:46:58 

K15 18 Ağustos 2017 9:30 00:30:00 

Toplam Görüşme 
Süresi 

  10:13:21 

.  
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 Tablo 24'te özetlendiği üzere on beş katılımcının görüşlerinin alındığı 

çalışmada gerek aynı gün içinde gerekse farklı günlerde görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme saatleri katılımcıların istediği tarihte randevu alınarak 

planlanmıştır. Her katılımcı ile geçen görüşme süreleri katılımcıların müsait 

oldukları zaman içinde sınırlandırılmıştır. İki katılımcı mail üzerinden sorulara genel 

ve özet cevap göndermiştir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 

belediye işleri dolayısıyla yoğun olduğu için yüz yüze katılımdan ziyade kendisi 

görüşme ve anket sorularını müsait zamanda uzunca cevaplayıp mail ile tarafımıza 

ulaştırmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler meclis üyelerinden 

gönüllü katılımcıların ikisi haricinde diğerleri yüz yüze görüşme talebini kabul etmiş 

ve müsait olmuştur. Tüm katılımcılarla gerçekleştirilen görüşme süresinin toplamı on 

saat, on üç dakika ve yirmi bir saniyedir.  

 3. Araştırma Verilerinin Toplanması 

 Katılımcı bütçe araştırma verileri toplanırken yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği ve anket sonuçları  birlikte toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği, görüşme sorulanın bire bir yansıtıldığı ve katı bir tarzda değil aksine sohbet 

havasında geçen ve mevcut soruların esnetilebildiği bir teknik olarak çalışmada 

yerini almıştır. Araştırmada on iki katılımcı ile yüz yüze görüşme 

gerçekleştirilmiştir. İki katılımcı yüz yüze görüşmeyi kabul etmeksizin anket ve 

görüşme sorularının yanıtlarını mail üzerinden tarafımıza ulaştırmıştır. Katılımcılara 

anket ve görüşme soruları yöneltilirken kendilerinin de soruları görmeleri adına bir 

nüsha da katılımcılara temin edilmiştir. Sorular sorulurken verilen cevapları sağlıklı 

bir şekilde çalışmaya aktarabilmek adına ses kayıt cihazı ve not alma yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemler sayesinde gönüllü katılımcıların tarafımıza sağlamış 

oldukları bilgiler objektif bir şekilde çalışmada derlenmiştir 504. 

 4. Verilerin Güvenilirliği 

 Araştırmanın güvenilir olması ve ilerleyen zamanlarda diğer çalışmalara yol 

göstermesi adına gönüllü katılımcılara yöneltilen soruların yanıtları yorum 

yapılmaksızın çalışmaya aktarılmıştır. Güvenilirliğin hem katılımcılar hem de 

                                                             
504 Esen Altunay ve Gülşin Oral, Münevver Yalçınkaya, "Eğitim Kurumlarında Mobbing 
Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma", Sakarya Üniversitesi Journal of Education, 4/1, Nisan 
2014, s.66.  
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araştırmacı adına güçlü olması için elde edilen bilgiler arşivleme yöntemi ile 

saklanmaktadır505. 

 

 Bununla birlikte gönüllü katılımcıların isimleri, görüşleri gizlilik esasına göre 

kodlanarak "Katılımcı K1,K2,K3...." şeklinde ifade edilmiştir. Bu anlamda ilgili 

konu başlıkları altında katılımcıların görüş ve önerileri tarafsız olarak ifade 

edilecektir506. 

 

 Verilerin sayısal ve akademik anlamda güvenilirliği konusunda ifade edilmesi 

gereken husus şudur ki 5'li likert ölçeği ile hazırlanan anketlerimizin Cronbach 

Alpha değeri 0,722'dir. Bunu şekilsel görebilmek adına tablo 24 aşağıda ifade 

edilmiştir.  

Tablo 25: Anket Güvenilirlik Değeri 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

722 705 16 

 

Tablo 25' te ifade edilen Cronbach's Alpha güvenilirlik analizi soruların birbirleri ile 

yakınlıklarının derecesini ortaya koymak için yapılmaktadır. Bu analizi yaparken 

bizim için önemli olan noktalardan birisi Cronbach's Alpha değeridir.  

0.00< a < 0.40 ise ölçek güvenilir değil, 

0.40 < a < 0.60 ise ölçek düşük güvenilirlikte, 

0.60 < a < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir, 

0.80 < a < 1.00 ise ölçek yüksek güvenilirliktedir. 

Bu anlamda anketin analiz sonuçları 0.60< a < 0.80 aralığında 0,722 olarak sonuç 

vermiştir. Bu da anketin güvenilir olduğunu ifade etmektedir. 

 

                                                             
505 Altunay ve diğerleri, s.66.  
506 Altunay ve diğerleri, s.69. 
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 B. Verilerin Analizi 

 Yapılan araştırma yöntemlerinden görüşme ve anket verilerinin analizi ilgili 

başlıklarda sunulmaktadır. Buna göre iki farklı araştırma yönteminin veri 

analizlerinin sonuçları ilgili başlıklarda sunulmuştur. 

  

 1. Görüşme Verilerinin Analizi 

  
 Araştırma verilerinin çalışmaya aktarılmasında betimsel analiz yöntemi 

uygulanmıştır. Bu yöntem, katılımcıların söz ve düşüncelerinin doğrudan alıntılama 

yöntemiyle çalışmaya aktarılmasını ifade etmektedir. Katılımcıların görüşleri çalışma 

bulgularının yer aldığı bölümde özellikle tırnak içinde alıntılarla ifade edilmektedir. 

Bu anlamda gönüllü katılımcıların ifadeleri belli temalarda çalışmaya aktarılmıştır. 

Katılımcılar tarafından verilen örnek olaylar çalışmanın değerlendirilmesinde yol 

gösterici olmaktadır507. 

 

 2. Anket Verilerinin Analizi 

 Anket verilerinin analizi için SPSS yöntemi kullanılmıştır. Anketin 

güvenilirliği oldukça yüksektir. Tanımlayıcı istatistikler ve çoklu yanıt sonuçları 

aşağıdaki tablolarda yer aldığı gibidir. 

 
Tablo 26: Anket Soruları Çoklu Yanıt  

 Responses Percent of Cases  
N % 

Çoklu Yanıt         1,00 
                             2,00 
                             3,00 
                             4,00 
                             5,00 
Total          

42 
39 
29 
18 
2 

130 

32,3 % 
30,0 % 
22,3 % 
13,8 % 
1,5   % 
100,0 % 

323,1 % 
300,0 % 
223,1 % 
138,5 % 
15,4 % 

1000,0 % 

 

                                                             
507 Gülsen Ünver, Nilay T. Bümen ve Makbule Başbay, "Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz 
Yüksek Lisans Derslerine Öğretim Elemanı Bakışı: Ege Üniversitesi Örneği", Eğitim Ve Bilim 
Dergisi, Cilt 35, Sayı 155, s.66.  
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 Tablo 26'ya bakıldığında 5 yanıttan oluşan çoklu yanıt sisteminde 1. yanıttan 

5. yanıta doğru yüzdesel dağılım şu şekilde gerçekleşmiştir; %32,3 - %30,0 - %22,3 - 

%13,8 - %1,5 . Toplam yüzde ise %100 olarak gerçekleşmiştir.  

 

 Bir diğer analiz sonucu ise tanımlayıcı istatistikler olmuştur. Aşağıda, tablo 

27'de yer alan tabloda sorularımızın Range, ortalama, standart sapma, sewness ve 

kurtosis değerleri görülmektedir.  

Tablo 27: Tanımlayıcı İstatistikler 
 
 N Range Minimu

m 
Maximu

m 
Mean Std. 

Deviation 
Varia
nce 

Skewness 

Statisti
c 

Statisti
c 

Statistic Statistic Statisti
c 

Std. 
Error 

Statistic Statist
ic 

Statisti
c 

Std. 
Erro

r 
sor1 13 3,00 1,00 4,00 2,4615 ,31246 1,12660 1,269 ,112 ,616 
sor2 13 4,00 1,00 5,00 2,6923 ,34687 1,25064 1,564 ,388 ,616 
sor3 13 4,00 1,00 5,00 3,0000 ,32026 1,15470 1,333 ,000 ,616 
sor4 13 3,00 1,00 4,00 1,8462 ,27377 ,98710 ,974 ,967 ,616 
sor5 13 3,00 1,00 4,00 2,3846 ,31088 1,12090 1,256 ,340 ,616 
sor6 13 2,00 1,00 3,00 1,3846 ,18040 ,65044 ,423 1,576 ,616 
sor7 13 2,00 1,00 3,00 1,6154 ,21299 ,76795 ,590 ,849 ,616 
sor8 13 3,00 1,00 4,00 2,6154 ,21299 ,76795 ,590 -,456 ,616 
sor9 13 3,00 1,00 4,00 2,1538 ,31716 1,14354 1,308 ,442 ,616 
sor10 13 3,00 1,00 4,00 2,0769 ,28782 1,03775 1,077 ,354 ,616 
yaş 13 3,00 2,00 5,00 3,5385 ,21529 ,77625 ,603 -,150 ,616 
eğitim 13 3,00 3,00 6,00 4,5385 ,26831 ,96742 ,936 -,127 ,616 
cinsiyet 13 1,00 1,00 2,00 1,9231 ,07692 ,27735 ,077 -3,606 ,616 
meddur 13 ,00 2,00 2,00 2,0000 ,00000 ,00000 ,000 . . 
gelirsev 13 3,00 1,00 4,00 3,2308 ,25705 ,92681 ,859 -1,274 ,616 
STK 13 ,00 2,00 2,00 2,0000 ,00000 ,00000 ,000 . . 
Valid N 
(listwise) 13          

 

 Tablo 27'de istatistik sonuçlarına bakıldığında katılımcı sayısının 13 olduğu 

görülmektedir. En yüksek puanın 4, en düşük puanın 1 olduğu aradaki değişim 

değerinin yani Range değerinin 4-1=3 olduğu görülmektedir. Birinci soru için 

cevapların ortalaması 2,4615'tir. Birinci soru için yanıtların standart sapması yani 

ortalamaya uzaklığı 0,31246'dır. Bu değer ne kadar küçükse araştırma için o ölçüde 

iyi olmaktadır. Skewness (çarpıklık) 0,112 >0 olduğundan dağılım sağa doğru 

kaymıştır. Likert ölçeği ile gerçekleştirilen anket çalışmamızda 1 numaralı sorunun 

"Tamamen Katılıyorum" ifadesi için bu çarpıklığın iyi olduğu anlamına gelmektedir.   
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 C. Görüşme Yöntemi Sonucunda Elde Edilen Bulgular 

 Bu bölümde Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe belediyeleri meclis 

üyelerinin gönüllü katılımı ile edindiğimiz bilgi, deneyim, görüş ve öneriler çeşitli 

başlıklar altında ifade edilecektir. Yunusemre ve Şehzadeler merkez ilçelerinde kamu 

harcamaların gerçekleştirilmesinde ve bütçe sürecinde halkın bu harcamalarda ne 

ölçüde fikir beyan ettiği ifade edilecektir. Manisa merkez ilçe meclis üyelerinin 

katılımcılığa ve katılımcı bütçeye dair görüş, fikir ve önerilerini değerlendirmeye 

yönelik sorular aşağıda tablo 28' de yer almaktadır. Bu sorular aşağıdaki başlıklar 

altında sınıflandırmaya uygundur. Katılımcıların ilgili sınıflandırmada yer alan 

sorulara yanıt verip vermemesi hususu özgür iradelerine bırakılmıştır. Katılımcıların 

vermiş oldukları yanıtlar, bilgi ve tecrübeleri ilgili başlıklar dahilinde 

sınıflandırılmıştır.  

 1. Bireysel Bulgular ve Tutumlar 

 Katılımcılarla bireysel olarak yapılan görüşmelerde gönüllülük esasıyla 

cevaplandırılan sorular olduğu gibi net olarak cevap alınamayan sorular da olmuştur. 

Her bir katılımcı görüşme süresi içinde kendisine yöneltilen yarı yapılandırılmış 

görüşme ve anket sorularını kendi bilgisi dahilinde cevaplamaya çalışmıştır. Bu 

anlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler meclis üyelerinin vatandaş 

katılımına, katılımcı bütçeye ve Manisa'da uygulanması düşünülebilecek bir 

katılımcı bütçe sürecine dair görüş ve öneriler ilgili başlıklarda sunulmuştur. 

 a. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler Meclis Üyelerine 

Yöneltilen Görüşme Soruları 

 Araştırma kapsamında hazırlanan görüşme soruları Manisa Büyükşehir 

Belediyesi merkez ilçeler  meclis üyelerine ve iki bürokrata yöneltilen sorular 

numaralandırılarak aşağıda ifade edilmektedir. Gönüllü katılımcılar, görüşme soru 

formlarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde bireysel olarak cevaplamışlardır. 

Katılımcılara yöneltilen sorular aşağıda numaralandırılarak ifade edilmiştir.  
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 1. Katılımcı bütçe uygulamasını daha önce duydunuz mu? Manisa 

Büyükşehir belediyesi katılımcı bütçeye dair faaliyetler gerçekleştiriyor mu? 

 2. Manisa'da katılımcı bütçe uygulaması gerçekleştirilmek istenirse buna dair 

nasıl bir strateji belirlenir?  

 3. Manisa belediyesinin katılımcı bütçe uygulamasına alt yapı oluşturacak 

birimleri; kent konseyi platformu, belediye meclisi, muhtarlar şeklinde nasıl 

çoğaltılabilir? 

 4. Manisa ili için uygulanması istenecek katılımcı bütçe sürecinin finansmanı 

nasıl gerçekleştirilebilir? Örneğin, Belediye bütçesi katılımcı bütçe fonu ...? 

 5. Kamu politikalarının oluşturulma sürecinde vatandaş katılımını 

destekleyen belediyeye ait stratejik plan ile katılımcı bütçe uygulaması vatandaş 

talepleri noktasında kesişiyor. Bu stratejik planlar değerlendirildiğinde Manisa ili 

katılımcı bütçe uygulamasına yakın mıdır? 

 6. Kamu hizmeti öncesi ve sonrasında belediye harcamaları konusunda (gerek 

yatırımlar gerekse diğer harcamalar konusunda) yapılan vatandaş anketlerinde 

vatandaş talepleri ne ölçüde dikkate alınmaktadır? 

 7. Manisa'da vatandaş anketleri ile gerçekleştirilen yatırım-projeler var mıdır? 

Bu yatırımların niteliği hangi konudadır ? (Eğitim, alt yapı, üst yapı...) Bu şekilde 

gerçekleştirilen uygulamaların olumlu etkilerinden bahseder misiniz? 

 8. Manisa kent konseyinin katılımcı bütçeye yönelik çalışmaları ne 

düzeydedir? 

 9. Manisa için uygulanması istenen (düşünülen- varsayılan) katılımcı bütçede 

kente dair ortaya çıkacak güçlü ve zayıf yönler neler olabilir? 

 10. Manisa'da uygulanması düşünülecek katılımcı bütçe, diğer şehirlere de 

örnek teşkil ettiğinde kentin vizyonunu ve misyonunu nasıl etkiler? 
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 b. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler ve Katılımcı Bütçe 

Kavramı 

 Gönüllü katılımcılarla yapılan görüşmede kendilerine yöneltilen Manisa 

Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler ve katılımcı bütçe kavramını nasıl 

ilişkilendirmektesiniz gibi esnetilebilen sorulara verilen yanıtlar aşağıda tırnak içinde 

ifade edilmiştir.  

 Katılımcı 1, bütçe konusunda bilgi sahip olmadıklarını ifade ederek belli 

temel açıklamalar yapılmasını isteyerek sözlerine devam etmişlerdir; "Katılımcı 

bütçe uygulaması hakkında bilgi sahibi değilim, ilk kez sizden duyuyorum. Katılımcı 

bütçenin ne ifade ettiğinden biraz bahsederseniz Manisa Büyükşehir belediyesinde 

katılımcı bütçeye dair faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair 

birtakım şeyler söyleyebilirim." ifadesinden sonra kendisine katılımcı bütçe 

uygulamasını özet şekilde anlattıktan sonra eklemiştir; "Manisa'da katılımcı bütçe 

uygulamasının özel bir alanı yok. Bilakis vatandaş talepleri halkın temsilcileri ile 

dile getirilmektedir. Bu da ya siyasi seçimler ya da vatandaş anketleri yoluyla 

olmaktadır." (K1).  

 Katılımcı 1'den sonra birbirine yakın cevaplar veren diğer katılımcılar ise 

şöyle devam etmiştir; "Katılımcı bütçe uygulamasını daha önce duymadım. Biraz 

bahsederseniz, Manisa Büyükşehir belediyesinde buna dair uygulamaların olup 

olmadığını en azından kendi alanımla ilgili olarak örneklendirerek açıklamaya 

çalışırım." ifadesinden sonra kendisine katılımcı bütçe özet bir şekilde anlatıldıktan 

sonra eklemiştir; "Manisa'da katılımcı bütçe uygulamasına dair faaliyetler sosyal 

doku ekibi vasıtasıyla gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Belediye bünyesinde çalışan 

sosyal doku araştırma ekibi kentin eksiklerinin neler olduğunu tespit etmeye 

çalışmaktadır. Kamu hizmetleri gerçekleştirilmeden önce ve sonra vatandaşların 

görüşleri alınmaktadır. İlgili talepler belediye meclisinde ve belediye birimlerinde 

ilgili noktalara taşınmaktadır. Her konuda olmasa da bazı projeler için 

vatandaşların görüş ve önerileri alınmaktadır. Proje dışındaki konularda ise yine 

halkın kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçen memnuniyet anketleri 

gerçekleştirilmektedir." (K2). 
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 "Katılımcı bütçe uygulamasını daha önce duymadım. Biraz bahsedersen bu 

konuda sana fikir ve görüşlerimi aktarabilirim. Manisa'da kamu hizmetlerini halka 

sunma gayesi belediye başkanının siyasi seçimlerden önce vermiş olduğu vaatlerle 

şekillenmektedir. Bu vaatleri seçimden önce zaten halktan almıştır. Dolayısıyla 

seçimlerden önce halkın istekleri doğrultusunda oluşturulan hizmet anlayışı ile 

talepler değerlendirilmektedir."  (K6). 

 "Katılımcı bütçe uygulamasını daha önce duymadım. Siyasi erk, seçimlere 

gitmeden önce halka sunabileceği kamu hizmetleri konusunda taahhütlerde 

bulunmaktadır. Kamu hizmetlerinin içinde yer alan taahhüt edilen projeler o yıl 

içinde hayata geçirilmeye çalışılıyor. Manisa'da halk katılımı konusunda 

gerçekleştirilen projeler daha çok tarımsal faaliyetlerdir." (K7). 

 "Katılımcı bütçe uygulamasını detaylı bir şekilde bilmiyorum. Manisa'da 

herhangi bir katılımcı bütçe uygulaması görememekteyim." (K10). 

 "Katılımcı bütçe hakkında yeterli bilgiye sahip değilim. Ayrıntılı olarak 

bilmiyorum. Biraz bahsedebilirseniz sorunun devamını açıklayabilirim." diyerek 

kendisine katılımcı bütçeye dair gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra şöyle 

eklemiştir; "Manisa'da kurumsal anlamda katılımcı bütçe uygulaması yoktur. 

Vatandaşlar, belediyeden istek ve taleplerini mahalle muhtarları, meclis üyeleri, 

dilekçeler ve telefon yoluyla ifade etmektedirler." (K11). 

 "Katılımcı bütçe uygulamasının ayrıntı bir şekilde ne ifade ettiğini 

bilmiyorum. Daha önce Diyarbakır ili katılımcı bütçeyi uyguladı diye biliyorum. 

Manisa Büyükşehir Belediyesinde katılımcı bütçeye dair uygulamalar 

gerçekleşmemektedir." (K3). 

 Bazı meclis üyeleri ise katılımcı bütçeyi daha önce duyduklarını ifade 

etmişlerdir ve sözlerine şöyle devam etmişlerdir; "Katılımcı bütçe uygulamasının ne 

olduğunu duymuştum fakat ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi değilim. Manisa 

Büyükşehir Belediyesinde katılımcı bütçe uygulaması gerçekleşmemektedir." (K4).  



  
 

199 
 

 "Katılımcı bütçe uygulamasını duydum. Manisa'da uzmanların yönettiği ve 

kurumsal bir şekilde uygulanan bir katılımcı bütçe formu henüz yok. Fakat belediye, 

vatandaşı kamu harcamalarının şekillendirilmesi noktasında çeşitli anketlere 

yönlendirmektedir. Ya da vatandaş bilgisi dahilinde meclis üyelerine, mahalle 

muhtarlarına ulaşabilmektedir. Böylece bilinçli vatandaşların yerel birim için istek 

ve talepleri bu şekilde uygun görülürse kabul edilebilmektedir." (K5).  

 "Katılımcı bütçeyi daha önce duydum fakat çok detaylı bir bilgiye sahip 

değilim. Manisa'da belediyecilik anlayışı vatandaşların istekleri ile şekillenmektedir. 

Birtakım konularda muhtarlar bizlere ulaşabilmektedir. Hatta kent konseyi ve 

muhtarlar vasıtasıyla bizlere ulaşan talepler oldu ve projeleri de gerçekleştirildi. 

Elbette her proje halka sorulmuyor, işler yapılırken derecelendirme söz konusu 

olmaktadır. Bazen halkın kent için düşünemediği hususlar olabilmektedir. Kanunla 

kurulan kent konseyleri içinde yer alan meclisler halkın taleplerinin 

gerçekleştirilmesi adına çalışmaktadır." (K8).  

 "Katılımcı bütçe uygulamasını duydum. Belediyeler, bütçelerini hazırlarken 

stratejik planlara göre hareket etmektedir. Belediye bütçesini hazırlarken kanunlara 

ve stratejik planlara uygun bir şekilde bütçe gider ve gelir tahminlerimizi 

oluşturmaktayız. Bu tahminler oluşturulurken üniversite, sivil toplum, muhtarlar ile 

görüş ve istişarelerde bulunuruz. Bu konuda şunu söylemeliyim ki Manisa'da Manisa 

Büyükşehir Belediye başkanı katılımcıları dinlemekte, önerileri izlemekte ve son sözü 

yine kendi söylemektedir." (K9).   

 "Belediyelerde vatandaşların istekleri kent konseyi muhtarlar ve bağlı 

olduğu siyasi kuruluş yerel büro çalışmaları sayesinde belirlenir.ayrıca belediye 

gelirleri ve tahsilatı çok önemlidir.siz para toplayamaz sanız yatırı yapamaz ve 

borçlanma kredisi de alamazsınız. Bu bütçe işinde dışarı dan fazla müdahale 

olmamalı kanaatindeyim." (K12). 

 "Katılımcı bütçe uygulaması hakkında yeterince bilgi sahibim." (K13).  
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 "Katılımcı bütçeyi daha önce duydum fakat çok bilgi sahibi değilim, biraz 

bahsederseniz bu konuda size düşüncelerimi aktarabilirim." diyerek kendisine 

katılımcı bütçeye dair özet bilgiler verildikten sonra şöyle eklemiştir; "Manisa 

Büyükşehir Belediyesinin katılımcı bütçe uygulamasına dair bir çalışması yoktur." 

(K14).  

 "Katılımcı bütçeyi duydum ama ayrıntılı bir şekilde bilmiyorum. Bahsetmiş 

olduğunuz bilgiler ışığında Manisa'da resmi bir katılımcı bütçe uygulaması yoktur." 

(K15).  

 c. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçelerde Kamu Kararlarına 

Vatandaş Katılımı ve Yöntemleri 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerde vatandaşların kamu 

kararlarında söz sahibi olup olmadığına dair görüşme sorularından alınan yanıtlar 

çerçevesinde vatandaş katılımının "kanaat bildirme" şeklinde gerçekleştiği 

belirtilmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşların  kamu kararlarına 

katılma, proje sunma gibi yenilikçi hareketlerde yer almadıkları gönüllü katılımcılar 

tarafından ifade edilmektedir. Kendilerine yöneltilen ve esnetebilen Manisa'da 

vatandaş katılımı konusunda fikir ve görüşleri tırnak içinde doğrudan aktarılmıştır. 

 "Manisa merkez ilçelerde vatandaşlar kendi amaçları için harekete 

geçmektedirler. Toplumsal bir bakış açısı henüz kazanılmamıştır." (K1).  

 "Manisa merkez ilçelerde kamu kararlarına katılım noktasında belediye 

halka belli başlı şeyleri sorarsa cevap alabiliyor. Aksi halde güçlü katılımcı bir halk 

kitlesi görememekteyiz. Hizmet öncesi ve hizmet sonrası gerçekleştirilen anketler bu 

katılım mekanizmasına örnek gösterilebilir." (K2). 

 "Kamu hizmetleri yapılmadan önce ve sonra vatandaşa yöneltilen içinde rutin 

soruların yer aldığı değerlendirmeler çerçevesinde vatandaş kanaatinin sonucunu 

iletmektedir. Bu kanaatlerinin sebeplerini ortaya sunamazlar" (K3).  
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 "Manisa merkez ilçelerde vatandaşların kamu kararlarına katılımı halk 

hizmeti anketleri ve sosyal doku ekibinin yapmış olduğu çalışmalar ile hayata 

geçirilmektedir. Manisa'da halk katılımı belli başlı yollarla gerçekleşmektedir. 

Belediyenin gerçekleştirileceği kamu hizmeti yapılmadan önce sosyal doku ekibi 

dediğimiz ekibimiz vatandaşların mahalle düzeyinde ihtiyaç duydukları kamu 

hizmetlerini tespit etmektedir. Bunun yanında belediye çağrı merkezi, beyaz masa ile 

vatandaş taleplerini bize iletebilmektedir. Kamu kararlarına halkın bu şekilde 

katılım sağlamaktadırlar." (K4). 

 "Manisa merkez ilçelerde vatandaşlar kamu kararlarına katılımı yerel 

temsilciler vasıtasıyla sağlayabilmektedirler. Bu yerel temsilciler, meclis üyeleri, 

muhtarlar olabilmektedir. Yaşadığı yerin ihtiyaçlarını en iyi bilen o yörenin 

insanıdır. Bu anlamda meclis üyesi olarak ben bana çeşitli taleplerde bulunan 

vatandaşları dinlerim, ilgili birimlere yönlendiririm. Manisa'da vatandaş katılımının 

bir boyutu da budur. Bilinçli vatandaşlar bilgi edinmek adına bizimle iletişime 

geçebilmektedir. Katılım süreci bizlerin temsilciliği aracılığı ile de 

gerçekleşebilmektedir. Burada önemli olan husus temsilcinin halka ne ölçüde yakın 

olduğudur. Bir öneri getirmek gerekirse şayet mahalle muhtarlarının da büyükşehir 

belediye meclisinde söz sahibi olması gerektiğini düşünmekteyim. Böylece vatandaş 

katılımında yerleşim yerlerinin en küçük birimi olan mahallelerin talepleri ve 

katılımı noktasında gelişime açık bir yol açacaktır." (K5). 

 "Manisa merkez ilçelerde kamu kararlarına halk katılımı, mahalle 

muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, orta ölçekli sanayi oluşturan on 

üç çeşit oda ve dernekler, üniversite öğrenci temsilciliği, üniversite dekanlık ve 

rektörlüğü, kent konseyinin oluşturduğu dört kent konseyi meclisi, altı çalışma grubu 

ile gerçekleşmektedir." (K6). 

 "Manisa merkez ilçelerde kamu kararlarına vatandaş katılımı, gerek beyaz 

masa, çağrı merkezi gerekse saha ekibimiz olan sosyal doku ekibinin yapmış olduğu 

çalışmalar vasıtasıyla gerçekleşmektedir." (K7). 



  
 

202 
 

 "Manisa'da vatandaşların kamu hizmetlerindeki talepleri noktasında katılımı 

şöyle gerçekleşmektedir; mahalle muhtarlarına ulaşarak ya da kent konseyindeki 

ilgili meclis birimlerinde aktif olarak gerçekleşmektedir. Kent konseyi bünyesinde 

yer alan kadın, engelli ve gençlik meclisi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. 

İlgili birimler, vatandaşlardan gelen görüş ve öneriler üzerinde çalışıp belediye 

birimlerine bu talepleri aktarmaktadırlar. Muhtarlar bizlere ulaşıyor, gerek kent 

konseyi gerek muhtarlar vasıtasıyla bize gelen talepler oluyor. Kanunla kurulan kent 

konseyleri içinde yer alan meclisler halkın taleplerinin gerçekleştirilmesi adına 

çalışmaktadır." (K8). 

 "Manisa merkez ilçelerde vatandaş katılımı,  büyükşehir belediye başkanının 

halkı dinlemesi ile gerçekleşmektedir. Bunun yanında üniversite rektörü, muhtarlar 

ile de halkın katılımı sağlanmaktadır." (K9). 

 "Manisa merkez ilçelerde kamu kararlarına vatandaş katılımı özellikle sivil 

toplum kuruluşu vasıtasıyla olmaktadır. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu 

çalışmasını yapıp belediye sunabilmektedir. Büyükşehir belediyesi içinde yer alan 

farklı komisyonlar vardır. Çalışmanın konusuna göre ilgili komisyonda bu çalışma 

ya daha da derinleştirilir ya da olduğu gibi kabul edilir. Daha sonra çalışma 

belediyenin ilgili daire başkanlığına gelmektedir. Daire başkanlığı, çalışmanın 

gerçekleştirilip gerçekleştirelemeyeceğine dair görüşler alır, çalışma belediye 

meclisinde oylanır. Sistem bu şekilde işler. Ben şimdiye kadar herhangi bir sivil 

toplum kuruluşunun bu tarz bir çalışma yaptığını görmedim." (K10). 

 "Manisa merkez ilçe halkı katılım konusunda aktif değil ne yazık ki. İş ve 

işlemler belediye başkanının yönlendirmesi, teknik personelin çalışmaları şeklinde 

işlemektedir. Manisa'da vatandaşlar için öncelikli durum kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilmektir. Çoğu insan evlerinin ya da kendi geçimlerinin derdine düştüğü 

için toplumsal bir bakış açısına bürünmekte zorlanabiliyor. Halkın büyük bir kesimi 

ihtiyaçlar hiyerarşisinde de bilindiği üzere temel ihtiyaçlarını giderme seviyesinde 

olduğundan katılımcı faaliyetlerde yer alamıyor, sivil toplum algısı çok düşük, her 

birey öncelikle kendini düşünüyor. Nitekim katılımcı faaliyetler de bir 

alışkanlıktır.Bir alışkanlığın yerleşebilmesi için ortalama üç nesil geçmesi 
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gerekmektedir. Kentte yapılacak yatırımlar ve faaliyetler konusunda çeşitli yollarla 

gerçekleştirilen vatandaş katılımı yolları olsa da son söz büyükşehir belediye 

başkanına aittir. Mahalle muhtarları, komisyonlar ve kurullar aracılığı ile ifade 

edilen projeler değerlendirmeye alındıktan sonra uygulama noktasında son söz 

belediye başkanına aittir. Vatandaşlar kamu hizmetleri ile ilgili taleplerini bireysel 

dilekçeler ile belediyeye ulaşarak ya da bizlerle konuşarak ifade etmektedirler." 

(K11).  

 Katılımcı 12 bu konuda görüş ve fikir beyan etmemiştir.  

 "Vatandaşlarımızın, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde yer almasını 

katılımcı bütçe açısından önemli buluyorum. Belediyemiz Büyükşehir belediyesi 

olmadan önce il belediyesiydi. 6360 sayılı kanun kapsamında, 30/03/2014 tarihinde 

yapılan yerel seçimler sonrasında Büyükşehir Belediyesine dönüştürüldü. 2009-2014 

dönemleri arasında, Manisa Belediyesi sadece merkez mahallelere hizmet verirken 

Büyükşehir statüsünden sonra sorumluluk alanlarımız il mülki sınırına genişledi. Bu 

kanun değişikliği sonrasında, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçesinde 

sorumluluk alanları artmış bulunmaktadır. Manisa'nın geleceğini planlamak için 

seçimler sonrasında ilk 6 ay içerisinde, 2015-2019 dönemini kapsayacak şekilde 

ilimizin acil ve temel ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştık. Bu çalışmalarda kurum içi ve 

kurum dışı paydaşlarımızla toplantılar yaptık. Manisa Büyükşehir belediye meclisi 

üyeleri, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, odalar 

vb. katılımlarıyla bu planlamayı hayata geçirerek, katılımcı bir yatırım programı ve 

bu yatırımların finansman ihtiyacının karşılanması noktasında katılımcı bütçe 

uygulamasını bu şekilde sağlamış olduk. Buna ek olarak, belediyeler mahalli 

müşterek ihtiyaçların karşılanması hususunda su hizmetlerinden ulaşım, temizlik, 

evsel atıkların toplanmasından bertaraf edilmesine kadar birçok alanda halkın 

günlük ihtiyaçlarına acil çözümler bulmak zorundayız. Bu bakımdan belediyelerin 

katılımcı bütçe uygulaması noktasındaki en önemli husus sorumluluk alanlarında 

yaşayan vatandaşların, esnafın, öğrencilerin ve birçok kesimin istek ve taleplerini 

yerinde bire bir görüşmelerle hedef kitlesine göre düzenlenecek anketlerle bölgesel 

veya genel ihtiyaçların tespit edilmesidir.Bu bölgelerde muhtarlar ile koordinasyon 

kurulması büyük bir fayda sağlayacaktır. Bu çalışmaların, araştırma ve 

incelemelerin sonucunda, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet ve 
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projelerin planları gerçekleştirilerek hayata geçirilmesi hem vatandaşlarımızın arz 

ve taleplerinin karşılanması hem de belediyenin mevcut kaynaklarının daha etkin ve 

verimli kullanılmasını sağlamış olacaktır" (K13).  

 "Manisa merkez ilçelerde vatandaşların kamu kararlarına katılım konusunda 

aktif değildir. Söz konusu katılım yolları ise muhtarlar ve belediye meclis temsilcileri 

vasıtasıyla gerçekleşmektedir." (K14). 

 "Manisa merkez ilçelerde kamu kaynaklarına vatandaş katılımı kent konseyi 

bünyesindeki meclis ve çalışma grupları ile gerçekleşmektedir. Bunun yanında 

muhtarlar ve ilçe belediye başkanının halkı ziyaretleri ile de sağlanmaktadır." (K15).  

 Manisa Büyükşehir belediyesi merkez ilçelerde yaşayan vatandaşların kamu 

kararlarına katılım yolları şöyle ifade edilmektedir; vatandaşlar taleplerini iletmek 

adına belediyenin ilgili birimlerine dilekçe yazabilmekte, belediye başkanlarının halk 

ziyaretlerinde bulunabilme, muhtarlık toplantılarına katılabilme ve belediye meclis 

üyelerine birebir şekilde ulaşıp ve görüşlerini ifade etmek şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bu anlamda vatandaşlar katılım olgusunu bireysel dilekçe 

yazarak, muhtarlar ile iletişime geçerek, belediye meclis üyeleriyle konuşarak, 

hizmet öncesi ve hizmet sonrası anketlere katılarak gerçekleştirebilmektedir.  

  

 d. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler Meclisi ve Katılımcı 

Bütçe  

 Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler meclis üyeleri ile 

gerçekleştirilen görüşmede Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe meclisinde 

katılımcı bütçe ifadesinin ya da herhangi bir katılımcı bütçe uygulamasının olup 

olmadığı hususunda katılımcılara esnetilebilen çeşitli sorular yöneltilmiştir. Gönüllü 

katılımcıların bu konuda gözlemledikleri durumlar tırnak içinde aktarılmıştır. 

Katılımcılardan deneyim sahibi olanlar bu durumu örneklerle açıklarken diğerleri 

yanıtları kısa bir şekilde cevaplamışlardır. 
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 "Manisa Büyükşehir Belediye meclisinde katılımcı bütçe uygulamalarına dair 

bir uygulama söz konusu değildir."(K1).  

 

 "Manisa Büyükşehir Belediye meclisinde adı katılımcı bütçe uygulaması 

olarak geçmese de birtakım uygulamalar ile dolaylı yoldan katılımcı bütçeye örnek 

teşkil edecek uygulamalar yapıldığı ifade edilebilir. Öyle ki belediye bütçesi, mali 

hizmetler tarafından büyükşehir belediye meclisinde onaylanana kadar katılımcı bir 

yapı ile oluşturuluyor diyebilirim. Adı katılımcı bütçe olarak anılmasa da dolaylı bir 

katılımcılık süreci işlemektedir. Halktan gelen her talep mantıklı ya da yapılabilirliği 

yüksek talepler olmak zorunda değil, optimum olmak zorunda da değil. Burada kamu 

harcamasının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini meclis üyeleri 

belirlemektedir. Manisa Büyükşehir belediye meclisinde hangi müdürlük ne kadar 

harcama yapacak, ne kadar bütçeye sahip olacak gibi durumları bütçe denetim 

birimi zaten denetliyor. Bütçe denetim komisyonu her yıl bir ay kırk beş gün gibi bir 

süreyle belediye bütçesi üzerine detaylı bir çalışma gerçekleştirmektedir." (K2). 

  

 "Manisa Büyükşehir belediye meclisinde katılımcı bütçe uygulamasından 

bahsedilmemektedir." (K3).  

 

 "Manisa Büyükşehir belediye meclisinden daha önce herhangi bir katılımcı 

bütçe uygulamasından bahsedilmedi." (K4).  

 

 Manisa Büyükşehir belediye meclisinde resmi anlamda bir katılımcı bütçe 

uygulaması yer almasa da özellikle on yıldır bütçeleme sürecinin içinde olduğum 

süre zarfında vatandaşın yerel yönetimler konusunda bilgi ve bilinç seviyesi 

artmıştır. Bu benim şahsi görüşüm. Bu kanıyı gerek meclis çalışmalarında gerek 

sosyal yaşantımda gözlemlemekteyim." (K5).  

 

 "Manisa Büyükşehir belediyesinde katılımcı bütçe uygulaması söz konusu 

değildir fakat mecliste halk talepleri çeşitli yollarla değerlendirilmektedir. Halkın 

talepleri meclise iletildikten sonra ilgili birimlerin raporlarına iliştirilmektedir. Bu 

raporlar halinde meclise sunulan konular üzerinde tartışılmaktadır ve kamu 
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hizmetine dönüşüp dönüşmeme hususunda meclis üyeleri ile bir karara 

varılmaktadır."( K6).  

 

 "Manisa Büyükşehir belediyesi meclisinde katılımcı bütçe uygulamasından 

bahsedilmiyor." (K7). 

 

 "Manisa Büyükşehir belediyesi meclisinde katılımcı bütçe uygulamasından 

söz edilmiyor." (K8).  

 

 "Manisa Büyükşehir belediyesi meclisinde katılımcı bütçe uygulaması söz 

konusu değil fakat belediye meclisi olarak halkı dinler, gerçekleştirilecek kamu 

harcamasında "kamu yararı" var mı yok mu diye tartışmalar gerçekleştiririz." (K9). 

 

 "Manisa Büyükşehir belediyesi meclisinde resmi bir katılımcı bütçe 

uygulamasından söz edilmiyor. Manisa Büyükşehir Belediye meclisinde kentte yer 

alan bir sivil toplum örgütünün çalışmasının ya da dilekçesinin belediye meclisine 

sunulması ile katılım gerçekleşebilir. Bu talep belediyenin ilgili daire başkanlığına 

gelir, görüşler alınır, büyükşehir belediye meclisi içinde yer alan komisyonlarda söz 

konusu talep ya değerlendirilip derinleştirilir ya da olduğu gibi dile getirilir. Katılım 

bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Meclis çalışmaları içinde bulunduğum zamandan 

bu yana herhangi bir sivil toplum kuruluşunun bu şekilde bir çalışma yaptığını 

görmedim. 12 Eylül'de Büyükşehir Meclis Toplantısı oldu 77 madde üzerinde 

görüşmeler yapıldı, bunların hepsi belediyenin iş ve işleyişi hakkında konulardan 

oluşmaktaydı. Şu zamanlar için söylenebilir ki Manisa'da sivil toplum örgütleri 

katılımcı davranışlar sergilememektedir."(K10). 

 

 "Manisa Büyükşehir belediyesi meclisinde katılımcı bütçe uygulamasından 

bahsedilmiyor ama bazı yollarla halkın katılımı önemsenmektedir." (K11).  

 

 Katılımcı 12, yanıtları mail üzerinden özet bir şekilde gönderdiği için bu 

konuda detaylı bir görüş ifade etmemiştir ve şöyle demiştir; "Bütçe yapım sürecine 

dışarıdan müdahale olmamalı" diye eklemiştir. 
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 "Manisa Büyükşehir Belediyesi, paydaşları  ile katılımcı bir yatırım programı 

oluşturarak bir katılımcı bütçe uygulamasını gerçekleştirilmiştir. Büyükşehir 

belediye meclisi 88 üyesi ile birlikte 17 ilçeyi temsil eden meclis üyelerinden 

oluşmaktadır. Ayrıca mecliste 12 ihtisas komisyonu bulunmaktadır. Bu komisyonlar 

büyükşehir belediyesinin hizmet kalitesinin artırılması ve daha hızlı ve gerçekçi bir 

şekilde ihtiyaçların giderilmesi hususunda oluşturduğumuz; kadınlarımıza, engelli 

vatandaşlarımıza, kırsal ve tarımsal alanlardaki hizmetlere, turizm alanındaki 

hizmetlerimiz için komisyonlarımız çalışmalarını sürdürmektedir.Bunu takiben 

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur. 

Bu daire başkanlığı 17 ilçede bulunan 1088 mahalle muhtarlarımızla sürekli olarak 

istişare ederek çalışmalar yürütülmektedir. Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube 

Müdürlüğü, Engelliler Şube Müdürlüğü ve Çözüm Merkezimi bulunmaktadır. Bu 

çözüm merkezimize vatandaşlarımızın 7/24 zaman diliminde taleplerini, isteklerini, 

şikayetlerini değerlendirebilmek konusunda vatandaşların katılımı sağlanmaktadır." 

(K13). 

 

 "Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarında katılımcı bütçeden 

bahsedilmedi, Manisa'da belli yapılarlarla -gerek kent konseyi gerek muhtar 

ziyaretleri- vatandaş katılımının gerçekleştirilmesine imkan sağlandığını 

düşünüyorum fakat kurumsal olarak herhangi bir katılımcı bütçe yapısı mevcut 

değildir."(K14). 

 

 Katılımcı 15, meclis üyesi olmadığı için meclisi ilgilendiren soru için görüş 

ifade edemeyeceğini belirtmiştir. 

   

 e. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde Katılım ve Katılımcı 

Bütçe  

 Yerel Gündem 21 adı altında kurulan daha sonra Kent Konseyleri adını alan 

kente dair sorunların ve görüşlerin değerlendirildiği birim olan kent konseylerinin 

çalışma alanları kentlerden kentlere değişim gösterebilmektedir. Manisa'da kent 

konseyi katılımcı belediyecilik anlayışından ziyade kültürel faaliyetleri 

gerçekleştirme alanında çalışmalar yapmaktadır. Görüşme soruları kapsamında 
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gönüllü katılımcılara yöneltilen sorulara Manisa Kent Konseyi ile bilgisi ve deneyimi 

olan gönüllü katılımcıların görüş ve önerileri aşağıda tırnak içinde aktarılmıştır.  

 

 "Manisa'da uygulanması düşünülecek katılımcı bütçe platformu için Manisa 

Kent Konseyinin ve muhtarların bu uygulamaya destek vereceğini düşünüyorum." 

(K1).  

 "Manisa Büyükşehir belediyesi merkez ilçelerde kent konseyi birimi içinde 

yer alan dört kent konseyi meclisi, altı çalışma grubu ile kent için ne tür hizmetlerin 

gerekli olduğunu ifade eden raporlar hazırlamaktadır." (K6).  

 

 "Manisa Büyükşehir belediyesi merkez ilçeleri düşündüğümüzde eski adıyla 

Yerel Gündem 21 olan günümüz adıyla Kent Konseyleri vatandaş katılımını 

gerçekleştiren birimlerden biridir. Manisa Kent Konseyi yapısı ile varlığını devam 

ettiren bu yapı vatandaş katılımının odak noktasıdır. Vatandaş katılımı için uygun bir 

yapı olduğunu düşünmekteyim. Daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz projelerden 

biri olan Manisa-Muradiye halk otobüsleri kent konseyi öğrenci meclisinden gelen 

taleplerle gerçekleşmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa Kent 

Konseyinden gelen öğrenci önerilerinde Muradiye Kampüs ulaşımı talebini 

değerlendirdik. Bu da bir vatandaş katılımıdır. Kent konseyi öğrenci meclisi ve Celal 

Bayar Üniversitesi işbirliği ile talepleri değerlendirdik. Manisa'dan Muradiye 

kampüse ulaşımda sıkıntı yaşadığını ifade eden öğrenciler için belli sayıda ve belli 

hizmet standartlarında belediyeye bağlı halk otobüsleri çıkardık. Bu durumu bizlere 

öğrenciler, temsilcileri vasıtasıyla kent konseyinin öğrenci meclisi birimince ilettiler. 

Biz de ilgili talebe yönelik hizmetleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam 

edeceğiz."(K8).  

 

 "Manisa Büyükşehir Belediyesi katılımcı bütçe konusunda aktif rol oynayan 

ve sürekli sahada olan birimlerimiz bulunmaktadır. Bu anlamda Kent konseyi şube 

müdürlüğümüz görevine devam etmektedir. Kent konseyimiz tarafından görüşülmesi 

istenen konular, çözülmesi istenen sorunlar; çalışma grupları yoluyla, detaylı olarak 

üzerinde çalışılıp değerlendirmeye hazır hale getirilmekte,Kent Konseyi Genel 

Kurulunda çalışma gruplarının raporları kabul edildikten sonra öncelikli olarak 

görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmektedir.Ayrıca Manisa 

Kent Konseyinin katılımcı bütçeye yönelik olarak Büyükşehir Belediyemize bağlı 
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kültür ve sosyal işler dairesi başkanlığımızın bünyesinde kent konseyi şube 

müdürlüğü aracılığı ile finansman ihtiyacı karşılanmaktadır."(K13).  

 

 "Manisa Büyükşehir Belediyesi kent konseyinde katılımcı bütçe uygulamaları 

henüz yer almamaktadır. İlgili konseyin kendine ait bir bütçesi yoktur ve gönüllülük 

esası ile çalışmalarını yürütmektedir. Kent konseyi daha çok kültürel faaliyetler için 

etkinlikler düzenlemektedir. Daha önce Hemşeri Dernekleri Platformu adını 

taşıyarak çeşitli kültürlerin birbirlerini tanıması için ön ayak olmuştur. Katılımcı 

bütçe üzerine herhangi bir çalışma yürütülmemiştir. Kanunlara uygun bir şekilde 

hazırlanacak yönetmelik ile Manisa Kent Konseyi birimi içinde Manisa Büyükşehir 

Belediye Başkanının da izni ile katılımcı uygulamalar yürütülebilir. İlgili plan ve 

programlar oluşturulup alanında uzman kişilerin bilgileri ışığında kent konseyinde 

yer alan kadın, engelli ve gençlik meclislerinin yanında katılımcı bütçe meclisi de 

oluşturulabilir. Ardından katılımcı bütçe meclisinin başkanı, başkan yardımcısı, 

üyeleri, çalışma esasları belirlenebilir. Üst birimler ve alt birimler dahilinde 

çalışmalar ölçeklendirilip her birimin görev tanımları yapılabilir. Örneğin katılımcı 

bütçe meclisi içinde  plan proje ekibi, saha ekibi, araştırma ekibi oluşturulabilir. 

Böylece Manisa'ya tanıtılması düşünülecek katılımcı bütçe uygulaması alanında 

verimli çalışmalar yapabilir."(K14).   

 

 2. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçe Belediyelerinin Katılımcı 

Uygulamalar Karşısında Yaşadığı Engeller 

 Katılımcı bütçe, yerel siyasette kamu kaynaklarının nasıl değerlendirilmesi 

hususunda yol gösterici bir uygulamadır. Her uygulamada fırsatlar olabileceği gibi 

tehditler de yer almaktadır. Bu anlamda Manisa merkez ilçelerde katılımcı 

uygulamaların ne gibi engellerle karşılaştığını çeşitli başlıklar dahilinde 

değerlendirmek yerinde olacaktır. Bu değerlendirmeler gönüllü katılımcıların verdiği 

örneklerden yola çıkarak başlıklandırılmıştır. 

  Öyle ki toplumsal talepler, kamusal  mal ve hizmet olarak şekillenme 

sürecinde bürokrasi ve siyasi otorite arasında yer almaktadır. Bütçe hakkının 

kullanımında katılımcı bütçe, katılımcı belediyecilik kavramında da gerek bürokratik 

süreç gerek siyaset gibi çeşitli alanlarda engeller karşımıza çıkmaktadır508. Çeşitli 

                                                             
508 Ufuk Selen, Bora Tarhan, Türkiye'de Bütçe Hakkı Algısı, Star Ajans, Nisan 2014, s.16.  
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başlıklarda değerlendirilen bu engeller için gönüllü katılımcıların hepsi fikir beyan 

etmemiştir. Bu açıdan çalışma kapsamında fikir beyan eden gönüllü katılımcıların 

ifadelerine yer verilecektir.  

 a. Siyaset 

 Katılımcı bütçe uygulaması gerçekleştirilmeden önce ya da gerçekleştirilmesi 

düşünülmesi noktasında katılımcılar siyasetin bir engel olarak karşımıza 

çıkabileceğini ifade etmektedirler. Bu noktada her katılımcı değil fakat bu konuyu 

önemli bulan katılımcıların siyasetin nasıl bir engel teşkil edeceğini ifade etmiştir.  

 

 "Katılımcı bütçe gerek uygulansın gerek uygulanmasın toplumda kamu 

harcamalarını yönetme konusunda siyaset belirleyici bir unsurdur. Manisa'da resmi 

anlamda bir katılımcı bütçe uygulaması yok. Genel bir söylem üzerinden gitmek 

gerekirse kamu faydasının düşünüldüğü projelerde bazen öyle ki kamu faydasından 

sapmalar yaşayıp siyasi rantlara karşılaşabiliyoruz. Bu noktada siyaset katılımcı 

bütçenin önünde ciddi bir engeldir." (K1).  

  

 "Katılımcı belediyecilik Manisa'da siyaset açmazına takılıyor. Belediye 

hizmetlerinin değerlendirilmesi konusunda vatandaşlarla gerçekleştirilen hizmet 

memnuniyeti anketleri karşısında halk hizmetten memnun olup olmama durumuna 

göre değil, tamamen destekledikleri siyasi parti unsuruna göre yanıt vermek 

durumunda olabiliyorlar."(K3).  

 

 "Manisa'da belediye hizmetlerinin değerlendirilmesi konusunda hizmet öncesi 

ve hizmet sonrası yapılan anketlerde vatandaşlar bu anketlerin siyaset adına 

yapıldığını düşünüp yanıt vermek istemeyebiliyorlar. Burada belediyecilik ile siyaset 

birbirine girebiliyor. Vatandaş kendi siyasi görüşünden olan partinin 

gerçekleştirdiği hizmetin kamu yararına uygun olup olamayacağı tartmadan 

tamamen siyasi parti odaklı yanıtlar verebilmektedir."(K4).  

 

 "Kent siyasi sebeplerle ilerleyemeyebiliyor. Üzerinde 4 yıl çalışılan bir büyük 

proje siyaset sebebiyle gerçekleşemedi." (K8).  
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 "Toplum olarak bir şeylere başlamak konusunda istekliyiz fakat devamını 

getirmek konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Maalesef ki katılımcı bütçe ve diğer 

uygulamalar gerçekleşebilecek bir kamu hizmetinin önünde bir açmaz 

oluşturabiliyor." (K10). 

 

 "Vatandaş katılımı olsun ya da olmasın ülke ya da kent için gerçekleştirilecek 

projelerde siyasi yapı içinde yer alan muhalif yapının yararlı muhalefet yapısına 

sahip olması gerekmektedir. Belli konulardaki yapıcı muhalefet kenti iyi noktalara 

taşıyabilir. Salt muhalif olmak için değil kamu faydasının düşünülmesi noktasında 

muhalif olunması ya da olunmaması gerekmektedir. Siyasi sebeplerden dolayı kent 

faydasına olacak birçok proje iptal edilmek durumunda olabiliyor. Siyaset, kentler 

için engel olmamalı, yapıcı muhalefet kenti ileri noktalara taşımalıdır diye 

düşünmekteyim."(K14). 

 

 "Siyasi engeller sadece vatandaş ve belediye arasında kalmıyor, büyükşehir 

belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri arasında da yaşanabiliyor. Farklı siyasi 

görüşlerin yer aldığı ilçe belediyeleri büyükşehirden pay alırken siyaset engeline 

takılabiliyor. Neticede kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilen belediye projelerinde 

son söz büyükşehir belediye başkanına aittir. Büyükşehir belediye başkanları ve 

diğer belediye başkanları seçimlerden önce seçim vaatleri vermektedir. Seçimlerden 

sonra altı ay içinde stratejik planlar yapılmak zorundadır. Stratejik planlar seçim 

vaatlerine göre oluşturulmaktadır. Beş yıl için oluşturulan stratejik planlar daha 

sonra yıllık bazda performans planlarına dönüştürülmektedir. Performans planı ise 

müdürlüklerin iş planıdır. Seçim vaatleri kamu hizmetine bu ve kamu görevlerine bu 

şekilde yansımaktadır. Vurgulamak istediğim nokta şudur ki, büyükşehir ve ilçe 

belediyeleri arasında siyasi açıdan farklı bir parti grubuna mensup olma durumu 

varsa kaynak aktarımı konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu noktada ilçe 

belediyelerinin halka büyükşehirden daha yakın oluşu neticesinde vatandaş 

katılımına da imkan veren kamu kurumlarıdır. Katılımcılık ile oluşturulmak istenen 

bir projede gerekli kaynağı bulamayan ilçe belediyesi bu anlamda siyaset engeli ila 

katılımcı belediyeciliği aktif kılamayacaktır. Yeni oluşturulacak belediye kanununda 

büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerine nüfus ve yüzölçümü kriterleri ile 

kaynak aktarımında yasal düzenlemelerin getirilmesi kamu yararına olacaktır. 
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Böylece  siyaset, katılımcılığa engel olmamalı, aksine gerekli düzenlemeler ile 

katılımcılığı desteklemelidir." (K15).  

 

 b. Zaman  

 Manisa Büyükşehir Belediyesi katılımcı bütçe uygulaması gerçekleştirilmek 

istendiği takdirde zaman, bu uygulamanın negatif yönünü oluşturabilmektedir. Bu 

anlamda katılımcılara sorulmaksızın elde edilen birtakım yanıtlar arasından 

sentezlenen 'zaman' olgusunun katılımcı bütçe konusunda engel teşkil edeceği 

hususu bazı katılımcılar tarafından aşağıda tırnak içinde ifade edildiği gibidir.   

 

 "Manisa kenti için dilekçelerle ya da sosyal doku ekibinin araştırmaları 

sonucunda gerçekleştirilmesi gündeme gelen bir uygulamanın bir sonraki yılın 

bütçesi içinde yer alacak olması kamu hizmetinin gecikmeli sunulmasını da 

beraberinde getirmektedir." (K3). 

 

 "Vatandaşın taleplerini belediyeye iletmesi konusunda yılın 6. ile 9. ayı 

arasında olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde taleplerin 

değerlendirilmesi konusu bir seneden daha fazla bir süreye sarkabilir."(K11). 

 c. Vatandaşlar 

 Kamu yararına gerçekleştirilecek katılımcı bir faaliyet karşısında vatandaşın 

bizzat kendisi engel olabilmektedir. Yapılacak bir proje toplumda yaşayan bireylerin 

bir kısmını memnun ederken bir kısmını zor duruma sokabilmektedir. Bu anlamda 

Manisa merkez ilçelerde vatandaş talebi ile gerçekleştirilmek istenen uygulamaların 

yarım kaldığı tecrübe edilmiştir. Bazı uygulamalar ise vatandaşların olumsuz tepkisi 

üzerine iptal edilmiş, kamu yararı gerçekleşememiştir. Bunlara Manisa Büyükşehir 

Belediyesi'nin her iki merkez ilçesinden örnekler vererek durumu somutlaştırmak 

yerinde olacaktır. Katılımcılara ayrıca bir soru şeklinde yöneltilmeyen bu konuda 

görüşleri arasından sentezlenerek çalışmaya aktarılmıştır. Bu anlamda gönüllü 

katılımcılardan edinilen örnekler aşağıda tırnak içinde aktarılmıştır. 
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 "Şehzadeler belediyesinin vatandaş talebi ile gerçekleştirdiği Akpınar 

mahallesinde taziye evlerinin yapımından bir süre sonra yine diğer vatandaşların 

rahatsızlığı üzerine bu mahallede taziye evleri belediyemizce kaldırılmıştır. Taziye 

evlerindeki kalabalık, ses ve gürültüden rahatsız olan vatandaşların geçerli sebepleri 

üzerine bu uygulama iptal edilmek durumunda kalmıştır."(K2).  

 Bir diğer örnek ise katı atıkları bertaraf etme tesisi projesinin vatandaşların 

tepkisi üzerine iptal edilmiş olmasıdır. 

 "Manisa'nın Uzunburun mahallesinde katı atık bertaraf tesisleri açılacaktı. 

Bu tesisin çalışması Saruhanlı'nın Develi mahallesinde yapılması planlanıyordu. 

Öyle ki halk bu tesisin etrafa vereceği koku ve benzeri rahatsızlıklarından dolayı 

istemedi. Yaklaşık seksen trilyonluk proje burada iptal edilmek durumunda kaldı. Şu 

sıralar Kula'nın Gökçeören ilçesine yapılması düşünülen projede amaç organik 

gübre elde edilmesi, katı atıkların dönüştürülmesi, atık suların damıtılıp tarımda 

sulamada kullanılmasıdır."(K11). 

 

 "Manisa Büyükşehir Belediyesinin özellikle kentin mimarisi konusunda 

gerçekleştireceği birtakım projeleri halka sorması durumunda olumsuzluklarla 

karşılaşacağı ortadadır. Bu bakımdan her konunun katılımcı bütçe ile oylanması ya 

da değerlendirilmesi durumunda ortada bir kaos oluşacaktır. İmar gibi ağır 

konularda vatandaş katılımı belediye yönetimini zor durumlarda bırakabilir. 

Örneğin Manisa Ulucami ve çevresini düzenleme ve restore etme çalışmaları 

başlayacak. Ulucami' nin etrafındaki alanlar kamulaştırılacak ve oradaki halkı 

mağdur etmeden bir çözüm yolu bulunacak. Ulucami ve çevre düzenlemesi 

konusunda orada ikamet eden halka bu projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi 

konusunu sormak istersek karşılaşacağımız cevap bellidir. Kimse evini ve oturduğu 

semti bırakıp başka bir yere gitmek istemeyecektir. Olursa da bu oran daha az bir 

orana tekabül edecektir. İşte burada her projenin halkla gerçekleştirilemeyeceği 

konusunu vurgulamak adına bu örneği vermek istedim. Tabii daha ufak çaplı 

projeler için değerlendirilebilir." (K8). 
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 d. Mesafe 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilecek herhangi bir 

katılımcı bütçe uygulaması konusunda engel oluşturacak bir diğer husus katılımcı 

13'e sorulmaksızın kendisi tarafından ifade edilmiş ve çalışmaya aktarılmıştır. Bu 

anlamda mesafenin katılımcı bütçe uygulamasında engel oluşturacağı görüşü 

katılımcı 13 tarafından belirtilmiştir, tırnak içinde çalışmaya aktarılmıştır.  

 

 "Manisa Büyükşehir Belediyemiz, 17 ilçemizdeki sorumluluk alanlarında 

hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Katılımcı bütçe önündeki engeller açısından 

bakıldığında Manisa il merkezinin İzmir'e 27 km mesafede olması, en uzak ilçemize 

ise 180-200 km mesafede olan ilçe merkezlerimiz ile daha uzak mesafede olan kırsal 

mahallelerimiz bulunmaktadır. Tabii ki bu kırsal mahallelerde yaşayan 

vatandaşlarımıza her ilçede oluşturmuş olduğumuz Koordinasyon Şube Müdürlükleri 

aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz, bu da ilçe merkezlerinde yaşayan 

vatandaşlarımıza göre kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için dezavantaj 

oluşturmaktadır." (K13). 

 e. Alternatif Maliyet 

 Bu başlık altında değerlendirilecek husus kamu harcamalarının 

gerçekleştirilmesinde dikkat çeken atıl harcamalar konusu üzerinedir. Bir kamu 

harcamasının atıl kalması vatandaşların ödemiş oldukları vergilerin atıl olması 

anlamına gelmektedir. Kamu idarelerinin yapacakları projelerin önüne engel çıkması 

durumunda bu durumun olumsuz etkilerinden b planı kurtulabildikleri ifade 

edilmektedir. Meclis üyesinin vermiş olduğu örnek tam da bu konu üzerine dikkat 

çekmektedir. 

 "Yunusemre ilçesine bağlı eskiden köy olarak adları geçen mahallelerden 

gelen düğün salonu talebi üzerine belediye ekibimiz harekete geçti. Bu mahallelerin 

şehir merkezindeki düğün salonlarına uzaklığı yaklaşık 18-20 km. 'dir. Bu anlamda 

gerekli görülen yerlere birkaç tane düğün salonu yaptık. Bu kamu harcamasının 

üzerine biraz düşününce  atıl bir harcama olabileceği saptanabilir. Birinci durum 

mahalleler arasında şu algı oluşabiliyor, "bizim mahallemizde yok, o mahallede 

neden var, biz de isteriz." gibi... .Şöyle bir düşününce 280 haneli mahallede genç 

nesil zaten yok, ya okul dolayısıyla ya da iş dolayısıyla yerleşim yerinin dışında.. 

Köyde düğün yapılacağı zaman kullanılan düğün salonu yılda 2-3 kere olmaktadır. 



  
 

215 
 

Bunun yanında o düğün salonlarının temizlenmesi ve düzenlenmesi için belediyeden 

bir ekip belli zaman aralıklarında ilgili salona gidip temizlik yapmaktadır. Bu da 

belediye bütçesi için hem zaman hem de maddi bir maliyettir. Alternatif maliyet bakış 

açısı ile yaklaşılan bir kamu harcaması harcamalarda verimliliği esas kılacaktır. 

Örneğin düğün salonlarını fonksiyonel inşa edebilseydik kamu harcamaları atıl 

kalmayabilirdi. Yılın belli günlerinde düğün olan salonları hem spor salonu olarak 

hem de çeşitli kursların verilebileceği (okçuluk, güreş, karete... vb.) bir salon olarak 

yapmak daha kullanışlı hale getirebilirdi. Tabii süreç burada anlatıldığı gibi kolay 

olmayabilir, bu kursların buralarda verilebilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğünden 

izin alınması gibi yasal gereklilikleri de beraberinde getirebilir...Bu anlamda 

yapılacak bir kamu harcamasının her zaman alternatif maliyeti düşünülmelidir." 

(K3). 

 f. Özel Kesim- Kamu Kesimi 

 Kamu maliyesinin gerek teorik gerek uygulamalı olarak üzerinde durduğu 

noktalardan biri olan özel kesim kamu kesimi ayrımı belediye bütçelerinin yapım 

süreci üzerinde de etkilidir. Kamu kesimi sahip olduğu kaynakları verimli 

kullanabilmek için özel kesimden farklı olarak bütüncül kamu faydasını düşünerek 

kamu harcamalarını gerçekleştirmektedir. Katılımcılara yöneltilen sorular dâhilinde 

sohbet havasında sürdürülen görüşme sürecinde sentezlenen özel kesim kamu kesimi 

ayrımı katılımcı bütçe sürecinde engel olarak değerlendirilebilmektedir. Bunu 

örneklerle açıklayan katılımcıların görüşleri tırnak içinde ifade edilmiştir.  

 "Belediye bütçe yapım sürecinde Manisa Büyükşehir Belediye meclisinde 

kamu yararı hususu göz önünde bulundurulmaktadır. 12 eylül meclis toplantısında 

henüz gündeme gelen bir konu vardı. Konu bir doğalgaz şirketinin kendi faaliyetleri 

konusunda yapmış olduğu bir kazı işleminden sonra açıkta kalan alanların 

asfaltlanması konusuydu. Özel bir doğalgaz şirketi belli bir mahallede doğalgaz 

döşeme işlemini gerçekleştirdikten sonra açıkta kalan ve üzeri asfaltlanmamış 

yollara asfaltı büyükşehir belediyesinin dökmesi hususunda talepte bulunmuştur. 

Öyle ki düşündüğümüzde kamu gelirleri vatandaşlardan tahsil edilir ve havuz 

sistemiyle tek bir yerde toplanır. Bizler kamu harcamaların değerlendirilmesinde söz 

sahibi olarak vatandaşların ödediği vergi ve benzeri ödemeleri özel sektörün 

yapması gereken ama yapılmasını büyükşehir belediyesinden talep ettiği bir kamu 

harcamasına yönlendirmek konusunda karar vericiyiz. İşte burada kamu yararı ya 
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da kamu zararını iyi ölçüp tartmalıyız." (K9). Diyerek kamu-özel kesim arasında 

fayda tam kamusal mal ve hizmetler bakımından farklılık olduğunu ifade etmektedir. 

Nitekim özel kesim, mal ve hizmetlerin bedellerini ödeyenlere hizmet sunarken 

kamu kesiminde bireysel değil toplumsal fayda söz konusudur. Sonuç olarak meclis 

üyesinin vermiş olduğu örnek bu durumun en somut örneklerinden biridir.  

 

 3. Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçelerde Vatandaş Katılımı İle 

Gerçekleştirilen Bazı Uygulamalar 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerde vatandaşların istekleri 

üzerine meclisin de onay vermesi ile uygulanan, uygulanmakta olan ya da 

uygulanması düşünülen birtakım örnek projelerden bahsedilecektir. Gönüllü 

katılımcılardan oluşan 15 kişinin içinde 1 kişi strateji geliştirmeye dair bürokratik 

kesimden, 1 kişi kent konseyi biriminden olmak üzere diğer 13 kişi ise Manisa 

Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler meclis üyelerinden oluşmaktadır. Söz konusu 

akademik çalışmaya katılan meclis üyelerinin 6'sı Şehzadeler Belediyesi, 6'sı 

Yunusemre Belediyesi bünyesinde yanıtlar vermişlerdir. Yanıtları Manisa 

Büyükşehir Belediyesi kapsamında olan 1 kişi ise Manisa Büyükşehir Belediye 

Başkanıdır. Bu anlamda örnekler aşağıda ilgili başlıklarda sunulmuştur.  

 a. Manisa Merkez İlçe Şehzadeler Belediyesi 

 Şehzadeler ilçesinde daha önce saymış olduğumuz halk katılımı yolları ile 

gerçekleştirilmeye çalışılan belli başlı örnek katılımcı uygulamalardan bahsetmek 

yerinde olacaktır. Bu anlamda meclis üyelerinin vermiş olduğu katılımcılığa dair 

örnekler tırnak içinde aktarılmıştır. 

 "Manisa Şehzadeler Belediyesi olarak doğrudan bir vatandaş katılımı ile 

gerçekleştirilen belediye uygulamasına rastlamadım." diyerek bu konuda örnek 

vermeyen katılımcı 1'in sözlerinden sonra Şehzadeler Belediyesinin diğer meclis 

üyeleri kendi tecrübeleri dâhilinde örnekler sunmuştur.  

 "Şehzadeler belediyesi olarak halkın taleplerini değerlendirme noktasında 

halka yaklaşımcı bir belediyecilik anlayışı gütmekteyiz. Manisa'da doğu kökenli 

vatandaşlarımızın talebi üzerine Kazım Karabekir mahallesinde taziye evi açılması 

talebi muhtarlar aracılığı ile  tarafımıza iletildi. Bu anlamda ilgili talep 

gerçekleştirilmeden önce yapılacak kamu harcamasının yerinde bir harcama olup 

olmayacağını araştırıyoruz. Uygun görüldükten sonra kamu harcamasını 
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vatandaşların talebi üzerine gerçekleştiriyoruz. Burada kamu yararına dikkat ederek 

çalışmaları sürdürüyoruz. Buna ek olarak vatandaş düşüncelerini dikkate almak 

konusunda bir örnek vermek isterim. Son zamanlarda Manisa Şehzadeler 

Belediyesinin bütçesinin çok üzerinde olan bir proje çalışmamız var. Neredeyse 3 

yıldır çalışıyoruz. Kaçak yapılanmanın dar sokakların ki özellikle ambulans ve 

itfaiyenin giremediği dar sokakların yer aldığı gecekondu mahallesi olan Gediz 

Mahallesi, Tabane olarak geçen muhitle ilgili olan bir projeden bahsetmek yerinde 

olacaktır. Burada kentsel dönüşüm yapılması amaçlanıyor. Şehir merkezinin kangren 

olduğu sorun aslında. Eğer hayata geçerse 2100 konut dönüştürülecek. Çevre ve 

Temizlik Bakanlığı Afet Altındaki Alanların dönüştürülmesi kapsamında bir sistem 

oluşturuldu. Yani ilk defa Manisa'da afet öncesi bir önlem alınıyor. Bütçe onayı 

alındı, önümüzdeki süreç ihale ve uzlaşma süreci. Bu proje belediye bütçesi ile 

yapılan bir proje değil buna rağmen bu projeyi yönetirken sosyal doku ekibi 

tarafından proje hane halklarına sunulacak ve dönüşümün nasıl gerçekleştirileceği 

anlatılacak. Hak sahiplerinin tamamı ile belediye uzlaşma masasına oturacak. 

Halkın %70 ve üzerinin olumlu tepkisi üzerine bu proje hayata geçirilecek." (K2).  

  

 "Şehzadeler ilçesinden 10 yıl öncesine göre vatandaşların temsilcilerden bir 

şeyler talep etme ve farkındalık konusunda geliştiklerini söyleyebilirim."(K5). 

Katılımcı 5, özel bir örnek vermeksizin genel bir yorumda bulunmuştur.  

 

 Katılımcıların vermiş oldukları örnekler vatandaş taleplerinin 

değerlendirilmesi noktasında oldukça yerinde örneklerdir. Ancak nasıl ki bir projenin 

gerçekleşmesi için vatandaş katılımı dikkate alınıyorsa söz konusu projenin 

gerçekleşmemesi noktasında da vatandaşların düşünceleri önem arz etmektedir. 

Aşağıda tırnak içinde verilen meclis üyelerinin örnekleri tam da bu konuya örnek 

teşkil etmektedir. O halde Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilmesi kabul edilmeyen ve 

vatandaşlar tarafından iptal edilmek istenen belediye uygulamaları tırnak içinde ifade 

edilmiştir. 
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 "Manisa Şehzadeler sınırları içinde yaşanan park sorununa çözüm için halk 

otopark talebinde bulunmuştur. Ulupark çevresinde çevre düzenini bozmadan 

gerçekleştirilmek istenilen 4 katlı bir otopark yapım sürecimizde mecliste tartışmalı 

bir haldeydi, nitekim Ulupark' ın çevre düzeni bozulması endişesi ile halk itiraz 

dilekçelerini meclise iletmiştir. Bu dilekçeler üzerine Ulupark otopark planı tekrar 

değerlendirilecektir." (K9). Katılımcı 9'un vermiş olduğu bu örneğe benzer yanıtı 

Katılımcı 10 da vermiştir. 

 "Vatandaş talebi ve projelendirme konusunda örnek olsa da yine sıkıntılar 

yaşanabilmektedir.Ulupark çevresine yapılmak istenen bir otopark için birileri 

Ulupark katledilecek diye bunun antisini çalışıyor. Bir faaliyetin antisini söylemek 

ona çözüm üreterek olurludur. Anti düşünceden sonra ortaya çözüm koyulmalıdır." 

(K10).  

 "Manisa'da açılacak olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisleri'ni 

Saruhanlı'nın Develi köyünde yapmayı planlıyorduk fakat halk büyük bir tepki 

gösterdi ve burada olmasını istemedi bu yüzden bu projenin Saruhanlı' da yapılması 

iptal edildi." (K11).  

 b. Manisa Merkez İlçe Yunusemre Belediyesi  

 İki merkez ilçe olarak örneklendirmelerini ele aldığımız ilçelerde 

vatandaşların birtakım talepleri üzerine gerçekleşen projeler olmuştur. Yunusemre 

Belediyesi bünyesinde  tarım yapılan birçok mahalle mevcuttur. Yuntdağları' nda yer 

alan bazı mahallelerde tarım, hayvancılık faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunlara 

örnek teşkil eden katılımcı uygulamalar aşağıda tırnak içinde ifade edilmiştir. 

 

 "Manisa Yunusemre merkez ilçede vatandaşlar tarafından yakın zamanda 

gelen talep özellikle Yuntdağlarındaki eskiden köy günümüzde ise Büyükşehir 

yasasıyla mahalle olan yerlere düğün salonu yapılma isteğidir. Bu anlamda eski 

adıyla bu köylere birkaç adet düğün salonu yapılmıştır." (K3). 

 

 "Manisa Yunusemre Belediyesi, kentsel dönüşüm yapacağı mahallelerde 

belediye başkanı mahalleliler ile birebir iletişime geçmiştir. Belediye başkanı, bu 

kentsel dönüşümün nasıl olacağını 2 ay boyunca periyodik sürelerde halka 

anlatmıştır. Talebe göre yönlendirilen bir belediyecilik anlayışımızın olduğunu 

düşünmekteyim." (K4).  
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 "Manisa Yunusemre Belediyesi, çalışan annelerden ve kadınlardan gelen 

talepler üzerine kreş bakım evleri ve hobi evleri kurmuştur. Böylede anneler işlerine 

giderken içleri rahat olmaktadır. Vakti bol olan kadınlarımız için de hobilerini 

gerçekleştirmeleri adına çeşitli kursları açmış bulunmaktayız. Elbette bunları 

kadınlarımızdan gelen talepler üzerine gerçekleştirdik." (K6). 

 

 "Vatandaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde özellikle tarımla uğraşan 

Yuntdağı'nda yer alan mahalle sakinlerinin belediyeden çeşitli talepleri olmuştur. 

Gerek yazılı gerekse ilçe belediye başkanının mahalle ziyaretlerinde dile getirilen 

talepler tarımsal tohumlama ve bu gibi talepleri içinde barındırmaktadır. Vatandaş, 

belediyeden fide dağıtımı, lavanta fidesi dağıtımı, sulama, tohumlama konularda 

yardım ve öncülük talep etmiştir. Bu anlamda "Organik Tarım Projesi" ile ilgili 

mahallelerde tarımsal üretimle ilgilenen vatandaşların organik tarım yapmalarını 

teşvik etmiştir. Kaymakamlık onayında Yunusemre ilçesi, Ticaret Odası ve 

Şehzadeler Ziraat Odası ile birlikte ortak bir protokol imzalanıp proje 2016 yılında 

başlatılmıştır. Maliyetlendirme raporuna göre 3 yıl sürecek proje için 2016 yılı 

sertifikasyon ücreti için 4.090,00 TL ödeme yapılmıştır. Vatandaş talebi ile 

değerlendirilen bir diğer proje ise "Aşılama Projesi"dir. Yunusemre ilçe 

mahallelerinde tarımla uğraşan çiftçilerin ekonomik kazançlarının artırılması ve 

kırsal bölgemizin kalkınması için yabani halde bulunan menengiç ağaçları üzerine 

antepfıstığı aşılaması yapılmıştır. 2015 yılında 31.750,00 TL maliyet bedeli iken bu 

tutar 2016 yılında 42.394,00 TL'ye çıkmıştır. 2017 yılında planlanan maliyet bedeli 

ise 90.000,00 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu konuda 2015-2016 döneminde 

toplam 11.000 adet çeşitli fidan dağıtımları gerçekleşmiştir. 2017 için planlanan 

dağıtım ise 36.000 adettir. Bunun yanında "Süt Toplama Projesi" gibi çeşitli projeler 

de hayata geçirilmek üzeredir" (K7).  

  

 "Özellikle öğrencilerin talebi üzerine Manisa garajdan kalkan Muradiye 

araçlarını kaldırıp Manisa Belediyesi halk otobüsü haline getirdik böylece 

öğrenciler ve halk Muradiye kampüse daha kolay gidebiliyorlar." (K8). 

 

 Yunusemre Belediyesi meclis üyesi adıyla faaliyetlerini gerçekleştiren 

Katılımcı 12 bu konuda görüş beyan etmemiştir.  
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 c. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kapsamında Gerçekleştirilen Katılımcı 

Uygulama Örnekleri 

 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi genelinde değerlendirilebilecek vatandaş 

talebi noktasında hayata geçirilen katılımcı uygulamaya bu başlık altında yer 

verilecektir. Manisa Merkez genelinde yol ve kaldırım sorunlarına dair gelen bir 

vatandaş talebi üzerine katılımcı 13'ün görüş ve ifadeleri şöyledir;  

 

 "Vatandaş anketlerimiz ile hayata geçirdiğimiz birçok proje bulunmaktadır. 

En güncel örneklerden biri; geçtiğimiz günlerde sokak ve caddelerde bulunan 

kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesi ile ilgili bir mesele vardı. Şahsım 

olarak Manisa Belediye Başkanı dönemim olan 2009-2014 dönemimde Manisa 

Merkez kaldırımlarda sıfır işgaliye uygulaması yapmış, kaldırımların yaya 

trafiğinden engelli ve bebek arabası rampalarına kadar kent merkezinin her 

alanında uygulamıştık. Kentimizin 2014 yılında büyükşehir belediyesine dönüşmesi 

ile birlikte kanunlar çerçevesinde ilçe merkezlerinde bulunan cadde ve sokaklar 

tamamen ilçe belediyelerin sorumluluğuna geçmiştir. Büyükşehir belediyesinin 

sorumluluk alanları ana arterler, meydanlar ve bulvarlar olarak kalmıştır. 

01/01/2018 tarihinden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu kadar 

doğrultusunda ilçe merkezlerinde bulunan cadde ve sokakların büyük bir bölümü 

Büyükşehir belediyesinin sorumluluğuna geçecektir. Yaptırmış olduğumuz anketlerde 

vatandaşlarımızın %99' u kaldırım işgallerinin tamamen kaldırılmasını talep 

etmişlerdir. Bu talep doğrultusunda 2009-2014 yılında uygulamış olduğumuz 0 işgal 

uygulamasına başlayarak engellilerimizin, bebek arabalı annelerimizin, 

yaşlılarımızın ve vatandaşlarımızın bu isteklerini yerine getirmiş olacağız. 2009-

2014 Manisa Belediyesi döneminde Manisa Merkez'de Gıda Bankası projemiz vardı. 

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespit 

edilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli araştırmaların tespit edilen ihtiyaç 

sahibi vatandaşlarımız belediyemizin gıda bankasından normal marketlerde 

bulabilecekleri tüm ürünleri alabilmelerini sağlamak için aylık alışveriş kartları 

vermek suretiyle onların yanında olmaya çalıştık. Bu uygulama diğer ilçelerde de 

talep edildi ve bu suretle 17 ilçemizde de aktif olarak 17 gıda bankamız gerçekten 

ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaktadır. Manisa Merkezde yer alan eğitim 

ve çocuk kültür sanat merkezlerimiz vardır. Ve gelen vatandaş talepleri üzerine diğer 
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15 ilçemizdeki vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tüm ilçelerimizde Gençlik 

Merkezlerini, Çocuk Kültür Ve Sanat Merkezlerini hayata geçirmeye başladık. 

Mahallelerimizi birbirine bağlayan özellikle kırsal mahallelerdeki yollardaki dur-geç 

köprülerini vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda modern köprüler inşa 

ettik. Kırsal mahallelerimizde eski ismiyle köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın 

talepleri doğrultusunda yollara parke taşı döşemesi, yolların asfaltlanması çocuklar 

için oyun alanlarının kurulması, fidan, fide ve canlı hayvan dağıtımı seracılığın 

yaygınlaştırılmasına yönelik örtü altı seracılık desteklerimiz gibi alanlarda birçok 

iyileştirmeler olmuştur. Yapılan anketlerde birçok alanda olumlu etkiler 

oluşturmuştur."(K13).  

  

 4.  Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeler İçin Katılımcı Bütçe 

Uygulama Önerisi 

 Katılımcı bütçe, 1989 yılında Brezilya'nın Porto Alegre kentinde ilk kez 

uygulandıktan sonra dünyanın 3000'den fazla şehrinde iz bırakmıştır. Ve günden 

güne de bu sayı gittikçe artmaktadır. Katılımcı bütçe sadece kent yönetiminde değil, 

okullarda, üniversitelerde, resmi makamlarda ve diğer kamu kuruluşlarında da 

değerlendirilmektedir509.  

 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri tarafından katılımcı bütçe 

uygulaması noktasında dikkat edilecek unsurlar ve buna ek olarak sunulan öneriler 

aşağıda ilgili başlıklar dahilinde derlenmiştir. Her bir katılımcı bir ya da birden fazla 

öneri sunabilmiştir. Bunun yanında öneri konusunda hiçbir fikir ve düşünce beyan 

etmeyen katılımcılar da bulunmaktadır.  

 a. Eğitim, Bilgilendirme ve Katılıma Teşvik  

 Manisa'da uygulanacak katılımcı bütçe konusunda katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu eğitim üzerinde durmuşlardır. Tırnak içinde ifade edilen bilgiler aşağıda 

ifade edilmiştir. 

 

                                                             
509 City Of Boston, https://www.boston.gov/news/mayor-walsh-announces-winning-projects-youth-
participatory-budget-vote-0 (25.09.2017). 
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 "Öncelikli husus vatandaşların eğitilmesidir. Bu eğitim sadece yeni 

uygulamalar için değil, kamu bilinci oluşturmak adına başlatılan bir eğitim 

olmalıdır. Kendi faydasının yanında diğerlerinin de faydasını düşünen 'biz' bilincini 

taşıyan bir toplum olduğumuzda katılımcı bütçe gibi demokratik uygulamalar zaten 

kendiliğinden gelişecektir. Manisa'da katılımcı bütçe uygulamasını gerçekleştirilmek 

istenildiğinde bu uygulamadan hemen olumlu dönüşler beklemek acele bir durum 

olur. Nitekim zamanla, duyurusu ve faydası belirtilerek, bu konuda nitelikli insanlar 

yetiştirerek faydalı dönüşler sağlayacak bir uygulama olabilir Manisa için. Bu 

nitelikli insanlar siyasetten uzak olmalıdır kendi çıkarları vatandaşların 

çıkarlarından üstte olmamalıdır. Buna ek olarak ilgili üniversitelerden varsa sivil 

toplum kuruluşlarından yardım talep edilmelidir. Katılımcı bütçe uygulamasında 

belediye başkanının rolü büyüktür. Belediye başkanı desteklediği taktirde Manisa 

kent vizyonu ve misyonu için güzel ve örnek bir uygulama olabilir."(K1).  

 "Vatandaşlara ulaşma konusunda vatandaşlar kanaat belirtirler, yani 

anketler olur ve yanıtlarlar, bu klasik bir rutindir. Önemli olan "Neden?" sorusunu 

yönelttiğimizde alacağımız cevaplardır." (K3).  

 

 "Bilgilendirmenin daha güçlü kanallarla dağıtılabilmesi için bu 

bilgilendirmenin en üst makamda başlanarak aşağıya doğru olması gerekebilir. 

Neticede belediye başkanı tarafından uygulanması öngörülecek bir uygulamanın alt 

makamlarca da uygulanabilirliğinin olması kolaylaşacaktır."( K4). 

 

 "Katılımcı bütçe sürecinde tanıtım, bilgilendirme ve farkındalık oldukça 

önemlidir. Bu konuların öncelikle üzerinde durulmalıdır."(K5).  

 

 "Katılımcı bütçe konusunda öncelikli husus halkın bilgi sahibi olmasıdır." 

(K7). 

  "Önemli olan fikir getirmek, proje getirebilmek.. Ve üretilen bir fikrin 

insanları ve kenti ileriye taşıması gerekmektedir. Bilgilendirmesi bir farkındalık 

taşıması gerekmektedir. Yapılacak projenin ruhu olmalıdır. Eğitmelidir insanlar.  

Manisa'da fikir üreten kesimimiz çok az temel sorun bu."(K8).  
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 "Eğitim ve bilgilenme konusunda yalnız halk değil, kentin bütününü temsil 

eden herkes bilinçlenmelidir. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yurt dışına 

çıktık. İspanya'ya gittik, belediyecilik faaliyetlerini yerinde gözlemledik." (K9). 

 

  "Alanında uzman kişilerce dünyada katılımcı bütçe konusunda neler 

olduğunun takibinin yapılması gerekmektedir. Kentin ihtiyaçlarını karşılayacak 

harcamaların yerinde gerçekleştirilmesi akademik boyutta değerlendirilmelidir. Bu 

uygulamanın başında olacak kişiler analitik düşünmeye yatkın olmalıdır. Neticede 

geleceği yakalayabilen toplumlar her daim bir adım öndedirler." (K10). 

 

 "Manisa'da vatandaşların sadece kendileri için değil, toplum yararına da bir 

şeyleri talep etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Manisa halkında bu yok, biz düşüncesi 

yok." (K11).  

 

 "Katılımcı bütçe uygulamasından önce vatandaşların bu konuda 

bilgilendirilmesi önemlidir. Uygulamanın ne demek olduğunu bilen vatandaşın bu 

uygulamaya dair fikri oluşacaktır. Bu konuda vatandaşları bilgilendirmek adına sık 

sık katılımcı bütçe seminerleri verilebilir, gönüllü platformlar oluşturulabilir. 

Katılımcı bütçe konusunda tecrübe sahibi ülkelerin faaliyetleri takip edilip örnek 

alınabilir." (K12). 

 

 "Yerel yönetimlerin beşiği olan belediyeler, vatandaşlarımızın günlük temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak en yakın kamu kurum ve kuruluşu olan 

belediyelerdir. Her gün genişleyen ve değişen dünyada vatandaşlarımızın ve 

şehirlerimizin ihtiyaçları değişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu gelişim ve değişim 

sürecini belediyelerin çok yakından takip etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde 

günümüz ihtiyaçlarının karşılanması ve yapılan hizmetlerin sürdürülebilir olması 

imkansızdır. Şeffaf, katılımcı, değişen ve gelişen bir belediye misyonumuz var. Bu 

anlamda vatandaşlarımızın karar almada etkin rol oynaması, alınacak olan 

kararların daha gerçekçi ve ihtiyacı karşılamasını sağlayacaktır. Popülist 

yönetimlerin, halkın yönetime ve karar alma sürecine etkin katılım göstermediği 

takdirde her gün göç alan şehirlerimizde, hizmetlerde sürdürülebilir olmaması, 

mahalli halkımızın asıl ihtiyaçlarının tespitinin zor olması ve bunun sonucunda 

gerçek ihtiyaçların karşılanmaması ve yaşam kalitesinin düşük olmasına sebebiyet 
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verecektir. Manisa Büyükşehir belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızla iç içe 

bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımıza 2 dönemdir sürdürmekteyiz ve bunun 

sonuçlarını vatandaşlarımızın bize geri dönüşlerinden aldığımız sonuçlarla doğru 

yolda olduğumuzu görmekteyim. Bu kapsamda tüm şehirlerimizde yaşayan 

vatandaşlarımızın yaşamış oldukları kentin yerel yönetimlerinin alacağı kararlara 

her türlü katılım göstermesi, bölgesel veya genel olarak vatandaşlarımızın çeşitli 

ihtiyaçlarının karşılanmasına o belediye hizmetlerinin daha aktif ve etkin olarak 

sorumlu olduğu her alanda daha çağdaş ve yaşanabilir şehirlerin ortaya çıkmasını 

sağlayacaktır." (K13).  

 
 "Öncelikle belirtmek isterim ki halkın ne istediğinin farkında olması 

gerekmektedir. Öncelikle vatandaş olma bilinci ile bilmediği araştırmadığı ve 

kulaktan duyduğu şeylere ne ön yargılı davranmalı ne de hemen benimsemelidir. 

Sormalı, öğrenmeli, araştırmalı ve üzerine düşünmelidir. Böyle insanlar 

yetiştirmeliyiz. Katılımcı bütçe uygulaması olsun ya da olmasın halkımız bilinçli 

olmalı, eğitimin içi doldurulmalı. Bilen ve geleceği öngörümleyen insanların varlığı 

ile bazı şeyler zaten kendiliğinden gelişecektir. Halkımız genelde gerçekleştirilen 

şeyler üzerine beğendiği ya da beğenmediği hususlar fark etmeksizin eleştirmeyi çok 

sever. Oysa proje üret, fikir üret denildiği zaman ortada kimse kalmaz. Bu anlamda 

kentin gelişmesi ve geliştirilmesi isteniyorsa vatandaşların üzerine çalıştığı projeleri, 

beyin fırtınaları olmalı. İnsanlar proje üretebilmeli. Bu noktada vatandaşlar bir 

şeyler üretebilme konusunda gerek kentimiz için gerek ülkemiz için çabaladığında 

kentler daha yaşanabilir olacaktır."(K14). 

  

 Görüldüğü üzere katılımcılar özellikle eğitimin üzerinde çokça durmuşlardır. 

 b. Katılım Seviyesini Ölçme 

 Manisa merkez ilçelerde gerçekleştirilmesi düşünülecek bir katılımcı bütçe 

uygulaması için öncelikli hususun katılım seviyesini ölçmek olduğunu ifade eden 

katılımcıların görüş ve önerileri tırnak içinde ifade edilmiştir.  

 "Manisa'da uygulanması düşünülecek katılımcı bütçe uygulamasında strateji 

belirlemeden önce bu uygulamanın olabilitesi var mıdır diye halkı yoklama 

araştırmaları yapılabilir. Katılımcı bütçe uygulamasında herkesi bir araya 

getirmeden önce halk yoklaması, uygulamanın tanıtılması gerekmektedir. Parçalara 

bölerek halkın bilgilendirilmesine dair veriler toplanmalıdır. Kitlelerin 
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bilgilendirilmeye devam edilmesi gerekebilir. Ölçümlenen sonuçlara göre ya 

kitlelerin bilgilendirilmeye devam edilmesi uygun bulunabilir ya da uygulamanın hiç 

başlatılmaması öngörümlenebilir. İlgili çalışma sosyolog ve psikologlar yardımı ile 

yürütülebilir. Böylece aşamalı giden bir çalışma, proje, uygulama daha sağlam 

sonuçlar vermeye meyilli olacaktır." (K10).  

 

 "Tüm bu çalışmalar sonucunda uygulanması düşünülecek bir katılımcı bütçe 

programının her aşamasında kesinlikle bir B planı olmalıdır." (K11).  

 

 c. Finansman 

  
 Manisa'da uygulanma alanı bulup desteklenecek bir katılımcı bütçe 

uygulamasının belediye bütçesinde nasıl yer alacağı ya da belli başlı giderlerin nasıl 

finanse edileceği konusunda katılımcılara göre bu uygulama için ayrılacak bütçenin 

belediye bütçesini zorlamayacağı kanaatindedir.  

 

 "Manisa'da uygulanması düşünülecek katılımcı bütçe formunun büyükşehir 

belediyesi bütçesinde çok fazla bir gidere yaratacağını düşünmüyorum." (K1). 

 

 "Belediye bütçeleri sınırlı ama yapılacak iş çok, belediye kente 

dokunduğumuz her yerde bu bakımdan belediye bütçesini gelen taleplere göre doğru 

yönlendirmek önemlidir." (K2). 

 

 "Katılımcı bütçe giderleri için ayrılacak maddi boyutun belediye bütçesini 

zorlayacağını düşünmüyorum".(K3).  

 

 "Manisa için uygulanması düşünülecek katılımcı bütçe için ayrılacak 

finansman giderleri belediye bütçesi için çok fazla yük oluşturmayacaktır. Aksine 

yapılan her harcama zaman geçtikçe zaten kentin etkin ve verimli harcamaları için 

bir alt yapı oluşturacaktır."(K4).  

 

 "Manisa'da uygulanması düşünülecek bir katılımcı bütçe uygulamasının 

maddi açıdan belediye bütçesini zorlayacağını düşünmüyorum." (K5). 
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 "Manisa'da katılımcı bütçe uygulanmak istenirse ki bu ne kadar gerçekleşir 

bilinmez finansman açısından belediye bütçesini zorlayacağını düşünmüyorum." 

(K6).  

 "Manisa'da uygulanması düşünülecek katılımcı bütçe formunda özellikle 

kamu harcamalarının nereye aktarıldığı hususunda bilgilenecek olan vatandaşa 

karşı hesap verilebilirliğin yüksek olacağı kanaatindeyim. Uygulanması düşünülecek 

katılımcı bütçe formunda belediye bütçesi tarafından finanse edilebileceği 

kanaatindeyim." (K7).  

  

 "Manisa'da katılımcı bütçenin merkez ilçelerden birine ya da pilot bir 

mahalleye uygulanabilirliği konusunda işi doğru yapabildikten sonra finansman 

konusunda sıkıntılar yaşanılacağını düşünmüyorum. Dünyadaki katılımcı bütçeye 

dair güncel gelişmeleri takip edip stratejik planlara bunlar yansıtılmalıdır. 

Yapılacak işin doğru insanlarla doğru kararlarla gerçekleşmesi neticesinde belediye 

bütçesi içinde bu paranın çok da büyük olacağını düşünmüyorum."(K10). 

 

 "Kentlerde vatandaşların ödemiş olduğu vergi ve benzer gelirler ile kamu 

harcamaları gerçekleşmektedir. Tüm hizmetler kentte yaşayan insanların parasıdır. 

Kamu harcamaları yapılırken meclis kararlarında kamu faydası esasına göre 

hareket edilir. Kamu yararı düşünülür. Bu noktada uygulanması düşünülecek 

katılımcı bütçede maddi açıdan belediye bütçesine büyük bir yük olacağını 

düşünmüyorum. (K11).  

 

 Katılımcı 12  bu konuda görüş belirtmemiştir.  

 

 "Büyükşehir Belediyemizin mali disiplininden hiçbir şekilde taviz vermeden 

sürdürülebilir ve başarılı bütçeleme sürecini her yıl aldığımız ödüllerle ve bütçe 

gerçekleşmelerini kamuoyu ile paylaşmaktayız. Büyükşehir belediyemizin vatandaş 

odaklı hizmetlerinin yürütülmesinde dış paydaşlar olan vatandaşlarımızın istekleri, 

talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda her yıl yatırım programı hazırlıyoruz. Bu 

yatırım programında kendi alanlarına göre daire başkanlıklarımızın yatırım 

programı kapsamında ve sadece o hizmet ve projelerde kullanılmak üzere Manisa 

Büyükşehir belediyesinin bütçesinden ödenek tahsis ediyoruz. Yıl içindeki 

uygulamalarda ise bu bütçelerin gerçekleşmelerini sürekli olarak yakından takip 
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ediyoruz. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yatırım 

programlarımızı hazırlamaktayız. Bunlar için finansman kaynağı planlayarak 

belediyemizin mali kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlıyoruz." 

(K13).  

 

 "Katılımcı bütçe konusunda yapılacak harcamaların çok yüksek olacağını 

düşünmüyorum. Yapılacak işlere göre maliyetler tabii değişir." (K14).  

 

 "Kentte vatandaşlar gerekli bilince sahip olduktan sonra işin finansman 

boyutu çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum." (K15).  

  

 d. Yurt Dışı Ziyaretleri 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında  

belediyecilik konusunda kendine örnek aldığı kentler olduğu bazı katılımcılar 

tarafından ifade edilmiştir. 

 

 "Manisa Büyükşehir Belediyesi gerek katılımcılık uygulamaları gerekse kent 

düzeni konusunda belli başlı belediyeleri takip etmektedir. Özellikle park bahçe 

uygulamaları için yurt dışı ziyaretlerinde bulunmaktadır.Ve yapılan diğer çalışmalar 

içinde bizden daha ilerde olan belediyelerin yaptıkları faaliyet ve projelerin takibi 

yapılmalıdır."(K4). 

 

 "İspanya ziyaretleri gerçekleştirdiğimiz sürede oradaki belediyecilik 

faaliyetlerini yerinde görme fırsatımız oldu. Kentimiz için uygun olan projeleri bizler 

de değerlendirebiliriz."(K9).  

 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yurt içi kardeş belediyeler ile yurt 

dışında da örnek belediyeler ile fikir alışverişlerinde bulunulduğu ifade edilmiştir. 
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 e. Fayda İlkesi  

 Kamu maliyesi açısında kamusal fayda olarak adlandırılan fayda ilkesi 

bakımından katılımcı bütçe uygulamasında fayda ilkesine de dikkat edilmesi gereği 

katılımcı 3 tarafından özellikle vurgulanmıştır.  

 "Katılımcı bütçenin gerçekleşmesinde uygulanması düşünülecek mahallede 

mahalleler ödediği emlak vergisi oranınca yatırımları ile ilgili karar almalarının 

daha adaletli olacağını düşünmekteyim. Örneğin Manisa Merkez ilçeye bağlı 

Güzelyurt Mahallesi ve Bozköy Mahallesi ciddi emlak vergileri ödüyor. Bir yandan 

Fevzi Çakmak Mahallesi ya da Horozköy Mahallesi göreli olarak daha az emlak 

vergisi ödemektedir. Tabii burada şöyle bir çelişki de ortaya çıkabilir, zaten gerekli 

yatırımların ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği yüksek emlak vergisi ödeyen 

mahallelerde daha ne yapılabilir ki algısı.. Öte yandan da düşük emlak vergisi 

ödeyen mahallelerin ödedikleri emlak vergisi oranında alacakları katılımcı bütçe 

fonu hangi yatırımlara yetecek.. İşte burada bir çıkmaz oluşuyor...Bu noktada 

optimum karar konusunda idareler dengeleyici ve belirleyici olmalıdır."(K3). 

 

 f. Stratejik Plan, Yatırım Programı ve Katılımcı Bütçe  

 Manisa'da ya da herhangi bir kentte uygulanması düşünülecek katılımcı 

bütçenin öncelikle belediyelerin stratejik planlarında açıkça yer alması gerektiğini 

düşünen meclis üyelerinin ifadeleri tırnak içinde aktarılmıştır 

.  

 "Manisa'da katılımcı bütçe gerçekleştirilmek istendiğinde öncelikle bunun 

stratejik planlarda yer alması gerektiği kanaatindeyim. Ancak kanunlara ve stratejik 

planlarda yer alırsa uygulanabilir olması mümkün olabilir."(K8).  

 

 "Manisa Büyükşehir Belediyesinin stratejik planında 17 ilçemizdeki 

sorumluluk alanımızdaki; ulaşım, cenaze, haşere ile mücadele, hal hizmetleri gibi 

doğrudan vatandaşlarımızın günlük yaşantısını etkileyen birçok alanda vatandaş 

taleplerini dikkate alarak yatırımlarımızı planlamaktayız. Popülist yaklaşımlardan ve 

projelerden tamamen uzak ve gerçekçi, ihtiyaçlara cevap vere, sürdürülebilir, azami 

fayda sağlayan ve kaynaklarımızı ekonomik kullanarak tamamen katılımcı bir bütçe 

uyguladığımızı söyleyebilirim.Stratejik planların takiben belediyemiz bütçesinin 
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%50'sinin üzerinde bir oranda tamamen yatırımlara harcadığımızı ifade 

edebilirim.Sonraki yıllarda planladığımız bütçelerde ise bu oran %50'nin üzerine 

çıkarak yatırımlara ayırdığımız bütçe ödeneklerini artırmayı planlıyoruz. Bu açıdan 

baktığımızda 2015 yılı bütçe uygulamalarımızda, 30 büyükşehir belediyesi arasında 

Türkiye 1.si olduk. 2016 yılı bütçe uygulamalarında ise 2. olduk. Bu açıdan tamamen 

kurum dışı yapılan incelemelerde Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütçe 

uygulamaları yatırıma en çok pay ayıran belediyedir." (K13).  

 

 "Yatırım programları açısından katılımcı bütçeyi değerlendirmek gerekirse 

Manisa Büyükşehir belediyemiz sorumluluk alanlarında oluşturulan personel, araç, 

ekipman ve hizmet binaları aracılığı ile ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın istek ve 

taleplerini toplayarak planlayacak olan tüm hizmetlerimizdeki yatırım 

programlarımıza ve buna bağlı finansman ihtiyacını belirleyerek, katılımcı bir bütçe 

oluşturulmasında önemli bir katkı sağlamaktadır."(K13).  

 

 "Manisa'da uygulanacak katılımcı bütçenin gerçekleştirilme evresinden önce 

yapılması gereken husus bunun belediye stratejik planlarında yer almasını 

sağlamaktır. Kanunlara ve stratejik planlarda açıkça yer alan bir uygulamanın 

hayata geçirilmesi daha kolay olabilecektir."(K14).  

 

 X. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN ÖRNEK KATILIMCI 

BÜTÇE REHBERİ  

 Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler meclis üyeleri ile yapılan 

görüşmeler kapsamında bu bölümde katılımcı bütçe için model uygulama 

rehberinden söz edilecektir. Tepav' ın yapmış olduğu katılımcı bütçe önerisi 

öncülüğünde katılımcı bütçe uygulama sürecinin nasıl gerçekleştirileceği 

aktarılacaktır.  

 A. Katılımcı Bütçenin Tanıtılma Evresi 

 Katılımcı bütçeyi kente tanıtma evresinde en önemli husus bu süreçte 

katılımın sürekliliğini sağlama çalışmalarına devam edilmesidir. Dünya katılımcı 

bütçe örneklerine bakıldığında katılım olgusunun niteliği ve niceliği zamanla daha da 

birikimli hale gelmektedir. Elbette siyasi ve sosyal yapısı katılımı kaldırmayan 

örnekler de bulunmaktadır fakat genel itibari ile katılım zamanla yerleşmektedir. Bu 
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bakımdan katılımcı bütçenin uygulanma zamanı gelmeden önce il düzeyinde belli 

başlı kitle iletişim araçları ile bunun tanıtımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu 

anlamda afişler, reklamlar, el ilanları, gönüllü kurulan katılımcı bütçe stantları ile 

uygulamanın tanıtılma evresi bu sayede gerçekleştirilebilecektir. Gerek ülke 

düzeyinde gerekse il düzeyinde katılımcı bütçe uygulamasının hangi yöntemle 

gerçekleştirileceği belirlendikten sonra tanıtılma evresi ile vatandaşları bu yönteme 

dahil etmek katılımcı bütçe sürecinin bir sonraki aşaması olarak karşımıza 

çıkmaktadır510. 

 

 Vatandaşları bilgilendirme evresinde yöntem ve araçlar; resmi yayın 

panolarının kullanımı, bilgilendirme telefon hattı ile her bir vatandaşa duyuru yapma, 

basın duyurusu, basın toplantıları, broşürler, posterler, belediye dergisi, sergi ve 

sunumlar, posta grubu (örn. elektronik posta duyurusu), vatandaş bilgilendirme 

merkezlerinin oluşturulması, medyadaki söyleşiler/makaleler, internet portalları ki 

özellikle vatandaşların kamu ile iletişimde kalabileceği portallar olarak  

sayılabilmektedir511. 

 

 Katılımcı bütçe süreci, beyin fırtınası, teklif geliştirme ve oylama 

aşamalarından oluşmaktadır. Katılımcı bütçe, sahip olduğu bileşenlerini yerel 

yönetimlere dört yolla iletmektedir. Katılımcı bütçe sürecinde demokratik haklarını 

kullanan vatandaşlar bu dört yolla katılım olgusunun meşruluğunu 

pekiştirmektedirler. Birincisi, vatandaşlar, taleplerini kamuya açık forumlarda 

gerçekleştirmektedirler. İkincisi, katılımcı bütçe sürecini kural ve prosedürlere uygun 

bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Üçüncüsü, alınan kararların kamuoyu ile 

paylaşılmasıyla açıklığı gözetmeleridir. Dördüncüsü ise katılımcılar tarafından 

seçilen projelerin hayata geçirilene kadar katılımın  sürdürülebilirliğini devam 

ettirmeleridir512. 

                                                             
510 TEPAV, 2007, s.3.  
511 Koyuncu, s.60.  
512Friendly, http://www.munkschool.utoronto.ca/imfg/ , s.3. (10.04.2017). 
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 B. Katılımcı Bütçeye Katılımda Süreçler 

 Yerel yönetimlerde belediye bütçesine vatandaşların katılımı iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Birincisi yıllık bütçeye kent konseyleri ya da mahalle toplantıları 

şeklinde katılım diğeri ise stratejik planlara katılımdır. Bu başlık altında yerel 

yönetim bütçesinin yapılma sürecinde vatandaşların nasıl katılım sağlayacağı 

üzerinde durulacaktır. 

 1. Bütçe Sürecinde Vatandaş Katılımı  

 Belediye başkanı kentin bütçesini oluşturmaya başlamadan önce birimlere  30 

Haziran'da bütçe çağrısı yapar, birimler 1-31 Temmuz arasında bütçe tekliflerini 

hazırlar. Bu evrede vatandaş katılımı şöyle seyretmektedir513; vatandaş önceliklerinin 

yer aldığı anket uygulamaları, mahalle ve kent düzeyinde öncelik belirleme 

toplantıları yapılabilir. Böylece yerel harcamalara ayrılacak sınırlı kaynakların neler 

olabileceğine dair öneriler katılımcılar tarafından geliştirilmiş olacaktır. Ön hazırlık 

sürecinden sonra vatandaşlar bütçenin encümen ve mecliste görüşülme aşamasını 

takip ederek nasıl sonuçlandığını görebilir. Belediye encümeni 1-25 Eylül zaman 

aralığında birimlerin göndermiş olduğu bütçeyi incelemekte, öneri ve istekleri içeren 

raporu hazırlamakta, belediye meclisine sunmaktadır. Kentliler, isteklerini bütçe 

inceleme süresinde encümen üyelerine iletmek suretiyle yetkililerce uygun 

görüldüğü taktirde raporları etkileyebilmektedirler. 

 

 Plan bütçe komisyonuna gelen bütçe, mecliste görüşülmeden önce ihtisas 

komisyonunda görüşülmektedir. İlgili rapor hazırlanmaktadır. Söz konusu raporda 

bütçeye dair yapılacak bir değişiklik varsa komisyon bunları meclise (TBMM) 

bilgilendirmek adına göndermektedir. Bu süreçte vatandaş katılımı ihtisas 

komisyonlarına katılım ile gerçekleşmektedir. Oy hakkı olmaksızın, mahalle 

muhtarları, ildeki kamu kuruluşlarının amirleri, ildeki kamu kuruluşu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri 

kendi görev ve faaliyet alanına giren konuların görüşüldüğü bu ihtisas komisyonu 

toplantılarına katılabilmektedir. 

 

                                                             
513 TEPAV, 2009, ss.47-49.  
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 Belediye bütçeleri, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde Ekim ayı, 

diğer belediyelerde Kasım ayı meclis toplantılarında 20 gün içinde görüşülmektedir. 

Belediye meclisi bütçeyi görüşüp karara bağlayan organdır. Bu anlamda belediye 

meclis üyeleri belde halkının seçimle gelen temsilcileri olarak vatandaşların 

taleplerine mecliste yer verebilmekte ya da yer vermeyebilmektedir. Vatandaşlar, 

ulaşabildiği meclis üyelerine isteklerini iletebilmekte, meclis üyeleri de öneri ve 

istekleri meclise ulaştırabilmektedir. 

 a. Katılımcı Bütçe Süreci Önerisi 

 Katılımcı bütçe süreci önerisi çeşitli kaynaklar ve rehberler eşliğinde 

değerlendirilecektir. Öneri üzerinde çalışan Tepav ve Yönetişim ve Katılım Rehberi 

bu konuda aydınlatıcı olacaktır. 

 

 Tepav' ın üzerine çalıştığı katılımcı bütçe önerisinde yer alan süreler ve bu 

süreler içinde neler yapılacağı bu başlıkta incelenecektir. Öncelikle belirlenen 

yerleşim yerinde uygulanacak katılımcı modelin ne olduğuna karar verilmelidir. 

Katılımcı bütçenin hangi mahallelerde uygulanacağı pilot uygulama ile mi 

başlanacağı ya da bütüncül olarak mı başlatılacağı belirlenmelidir. Katılımcı ve aktif 

unsurların yoğun olduğu katılımcı bir sistem mi yoksa anket sorularının 

cevaplandırıldığı bir yöntem mi olacağı konusu sürecin hazırlık aşamasında 

belirlenmelidir. Bu aşamada katılımcı bütçe uygulama rehberi düzenlenebilmekte, 

periyodik toplantı tarihleri, amaç ve hedeflerin stratejik planlarla değerlendirildiği bir 

yol haritası hazırlanabilmektedir. Nitekim iyi planlanmış ve programlanmış bir 

katılımcı bütçe uygulaması süreci kolaylaştırabilmektedir. Katılımcı bütçe süreci 

önerisinde zaman dilimleri ve yapılacak faaliyetler şöyle olabilmektedir514; 

Varsayalım ki 2018 yılı yerel yönetim, bütçesini katılımcı esaslarla yapmaya karar 

verdi, katılımcı bütçe için uygulayacağı yöntemi belirledi bu durumda Ocak ayında 

mahalle toplantıları, kent konseyi buluşmaları ile yetkililer ve paydaşlar kent 

önceliklerini görüşmek adına müzakere edebilmektedirler. Mahallenin ya da kentin 

öncelikli ihtiyaçlarının neler olduğu görüşülmekte ve gündem belirlenmektedir. Bu 

aşamada hangi konu nasıl ele alınacaktır? Kamu yetkililerinin sorunu çözme ve 

sonuçları uygulamaya koyma yetkisi ve yeterliği var mıdır? Konu, vatandaşların ilgi 

alanına girmekte midir? Süreç başlamadan önce bu tür soruların yanıtlanması 

                                                             
514 TEPAV, 2007, ss.12-16.  
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gerekmektedir. Gündem belirlendikten sonra515;s üreci analiz etme aşaması 

gelmektedir. Bu aşamada belirlenen konular analiz edilmekte ve konuya ilişkin tüm 

sorunlar ele alınmaktadır. En basit sorun dahi genelde ele alınması gerekecek başka 

konu ya da sorunlarla ilintilidir. Uzmanlar, vatandaşlar ve diğer paydaşlarla 

yapılacak tartışmalar ve müzakereler genelde sorunu daha ayrıntılı olarak tanımlama 

amacıyla gerçekleştirilmektedir. Halihazırda bu toplumun karşı karşıya olduğu 

sorunlara toplum bünyesinde ve toplum ile birlikte çözüm üretebilme aşamasıdır516. 

Bu suretle mahalle bazında ihtiyaçlar dile getirilmekte, mahalle bazındaki eksiklikler 

temel alınmaktadır. Kent önceliklerinin belirlenmesinde vatandaşlar ve özellikle 

dezavantajlı grupların katılımının sağlanması önemlidir. Bu ay içinde temel yatırım 

alanları ve buna bağlı olarak alt yatırım alanları belirlenebilmektedir517. 

 

 Ocak ve Nisan ayları içinde muhtarlıklarda önceliklendirme faaliyetleri 

gerçekleşmektedir. Mahalle önceliklerinin zamanla değişebileceği göz önünde 

bulundurulursa burada önceliklerin ve taleplerin zamana yayılması arzu edilen bir 

durumdur518. Bu süre içinde bir taslak oluşturulabilir. Paydaşlar, taslak oluşturma 

aşamasında değerlendirmeler yapıp olası çözümleri tanımlayabilir. Sürecin 

katılımcıları, konu veya sorunu analiz edebilir, çözüm önerilerinde bulunabilir veya 

önerilen çözümler için bulgu sağlayabilirler. Bu pratikte şu anlama gelmektedir; 

paydaşlar sorunu kişisel olarak deneyimlemekte bir yandan da çözüme 

odaklanmaktadırlar. Böylece, kendi yenilikçi çözümlerini geliştirebilirler. Farklı 

bakış açıları, dilekler ve ihtiyaçlar, olası çözümlerin taslağını oluşturmak için bu 

mutlaka gereklidir519. Bu süre içinde yapılacak yatırımların ya da yatırım alt 

alanlarının belirlendiği form şeklindeki belgeler mahalle sakinlerine dağıtılabilir. 

Eğer muhtarlıklarda bir önceliklendirme yapılacaksa mahalle toplantılarını da içine 

alan bir dönemde bu gerçekleştirilebilir520. 

 

  

 

                                                             
515 Koyuncu, s.55.  
516 Koyuncu, s.56.  
517 TEPAV, 2007, s.12.  
518 TEPAV, 2007, s.12.  
519 Koyuncu, s.56.  
520 TEPAV, 2007, s.12.  
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 Mart ve Nisan ayları içinde mahalle toplantıları düzenlenerek katılımcı 

bütçenin temeli oluşturulabilir. Bu evrede çok büyük mahallelerin alt birimlere 

ayrılması, ilgili yılın katılımcı bütçe sürecine ilişkin bilgilerin verilmesi, 

vatandaşların mahalleleri için öncelikleri ifade etmeleri, talep edilen projelerin 

oylanması, oylama sonucunda mahalle düzeyinde öncelikli yatırım alanlarının 

belirlenmesi, en çok tercih edilen yatırım alanlarının belirlenmesi, yatırımların 

gerekçeleri ile birlikte somutlaştırılması gibi durumlar gerçekleşmektedir. Bu evre 

detaylı ve uzun zaman alacağından dolayı yaklaşık üç, dört hafta sonra yapılacak 

ikinci tur toplantıya da konu olabilmektedir. Mahalle toplantıları ile birlikte kent 

konseyinde de kent öncelikleri toplantısı yapılabilmektedir. Kent konseyinde kent 

öncelikleri toplantısı gerçekleştirilebilir, kentteki vatandaşların katılımı sağlanmaya 

çalışılıp kent eylem planı varsa şayet kent konseyi proje oylamasından önce bunun 

katılımcılar ile paylaşımı sağlanabilir521. 

 

 Nisan ve Mayıs ayları içerisinde oylanan projeler çerçevesinde mahalle 

ziyaretleri gerçekleştirilebilir. Önceliklendirme sonrasında Yatırım Planlama 

Komitesi üyeleri her bir mahalleye ziyaretlerde bulunarak mahalle muhtarı yahut 

ihtiyar heyeti ile kent öncelikleri görüşülebilir. Paydaşlar tarafından talep edilen 

yatırım ve hizmetlerle ilgili yerinde inceleme yapılmaktadır. Mayıs ayı içinde 

öncelikler ile vatandaş taleplerinin ne ölçüde birbirine uygun olduğu 

araştırılmaktadır. Bu, gözlem değerlendirmeleri, vatandaş memnuniyet anketleri ve 

benzeri uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Süreç karar alma aşamasına geldiğinde 

karar alıcılar, (daha önceki aşamalarda bir araya getirilen) farklı görüş ve fikirleri 

değerlendirmeli, paydaşların farklı görüşlerinin farkında olmak ve bunları anlamak 

için daha önceki aşamalara katılım sağlamalıdır. Nihai seçim gücü kamu yetkililerine 

ait olsa dahi, kararların gerekçeleri bütün paydaşlarla paylaşılmalıdır522.  Söz konusu 

değerlendirmeden sonra yatırım planlama komitesi mahallelerden gelen sonuçları 

değerlendirerek bütçe tavanlarını oluşturmaktadır. Ardından kurum içi bütçe süreci 

başlatılmaktadır523.  

 

                                                             
521 TEPAV, 2007, s.12. 
522 Koyuncu, s.56.  
523 TEPAV, 2007, s.15. 
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 Uygulama aşamasına gelindiğinde uygulama yöntemlerinin farklılık 

gösterdiği izlenmektedir. Bazı kararlar sadece kamu yetkilileri tarafından 

uygulanabilirken örneğin, yeni atık yönetim sistemi gibi. Bazı çözümler ise diğer 

paydaşlarla ortaklaşa uygulanabilir örneğin, kent merkezindeki bir parkın inşası, 

herkesin katılım sağlayabileceği bir toplum faaliyeti olabilmektedir. Bu aşamada, 

paydaşlar, daha önceki aşamalarda sürece dâhil olmaları durumunda, uygulamaya da 

katılma konusunda daha fazla istek duyması, daha hazırlıklı olması öngörülmektedir. 

Paydaş fikirleri ve projeleri kamusal destek görmeleri sayesinde katılımın ve 

katılımcı bütçe sürecinin daha gözle görülür bir hal alacağı ifade edilmektedir.524. 

 

 C. Katılımcı Bütçenin Konusu 

 Kent düzeyinde katılımcı bir projeye başlamak için konunun sınırları 

belirlenmektedir. Yerel yöneticilerin üzerinde müzakere edeceği "AB üyeliği" gibi 

bir konunun vatandaşlarca etki yaratabileceği bir konu katılımcı bütçe sürecinde 

makul olmayabilir. Genelde kent yararına, vatandaşların ve kamuoyunun faydasına 

olacak bir konunun seçilmesi daha uygun olacağı uzmanlarda ifade edilmektedir. 

Bunlar, atık yönetimi, ışıklandırma, kentsel düzenleme bu konulardan bazıları 

olabilmektedir525. 

 D. Katılımcı Bütçeyi İzleme 

 Yerel hizmet sunumunda kaynakların dağılımında en küçük yerel yönetim 

birimi olan mahallelerde başlayan katılımcı bütçe süreci önerisinin ardından katılımcı 

bütçeyi izleme aşaması bulunmaktadır. Belediye yönetimlerinin yerel düzeyde kamu 

hizmetlerini gerçekleştirirken kullanmış oldukları iki temel belge vardır. Birincisi 

stratejik planlardır, ikincisi ise yıllık bütçelerdir. Günümüz yeni kamu yönetimi 

anlayışında her iki sürece katılımın yerel demokrasiyi güçlendirmesi açısından 

desteklenmektedir. Unutulmamalıdır ki katılıma hazır vatandaş bu konuda hazırlıklı 

olmalıdır ki ancak bu şekilde kamu politikalarında etkili olabilsin. Bunlara ek olarak 

katılımcı bütçe sürecinde yer alan belgeler belediye bütçesine yön veren belgeler de 

bulunmaktadır. Bunlar memnuniyet anketleri, kamuoyu araştırma belgeleri, 

memnuniyet anketleri, kamuoyu araştırmaları belgeleri, kamu performans 
                                                             
524 Koyuncu, s. 57.  
525 Koyuncu, s.57. 
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göstergeleri, mahalle bilgi kartları, mahalle toplantısı gündemini ifade eden belgeler 

olarak sayılmaktadır. Bu belgeler ise katılımcı bütçenin hazırlık sürecinde ve karar 

almada sürece işlerlik kazandırmaktadır526. 

 

 Çözümler başarıyla uygulansa dahi, sorunlar hala devam edebilmektedir. Bu 

yüzden, bütün sonuçların ve çıktıların tespitinin yanı sıra uygun bir değerlendirme 

aşaması da sürecin önemli bir parçasıdır. Amaçlanan sonuçlar gerçekleşmemişse, 

değerlendirme sürecinde kararın ya da politikanın yeniden gözden geçirilmesi için 

temel oluşturulmaktadır. Sürece dâhil olan paydaşlardan değerlendirme sürecinde de 

fikirleri istenmektedir. Paydaşlar, uygulamanın sonuçlarıyla ilgili kamusal bir kontrol 

mekanizması oluşturabilmektedirler. Değerlendirme ve sürekli izleme süreçlerini 

birbirinden ayrılmaktadır. Katılımcı bütçeyi izleme, her adımda sürekli geri bildirim 

için sürecin başında tasarlanması gereği uzmanlarca ifade edilmektedir. Etkin ve 

şeffaf izleme, sürecin doğru ve bağımsız işleyişini güvence altına almaktadır böylece 

sürecin herhangi bir çıkar grubu tarafından kötüye kullanılması engellenmektedir527. 

 

 1. Memnuniyet Anketleri 

 Gerçekleştirilecek bir kamu hizmeti ile ilgili vatandaşlara beklentileri 

sorulduğunda vatandaş, kendisine en yüksek faydayı sağlayacak kaliteli ve pahalı 

hizmeti seçecektir. Bunun  yanında hizmet sunucu ise kaynakların kıtlığı sorunsalına 

çözüm üretebilmek adına hizmet önceliklerini belirlemek istemektedir. Bu yüzden 

memnuniyet kavramı ile şekillenen memnuniyet anketleri gerçekleştirilmektedir. 

Dikkat edilmesi gereken husus şudur ki memnuniyet anketleri gerek vatandaşın 

gerek kamu hizmetlerini sunan birimlerin algıya dayalı sonuçlarını içermektedir. Bu 

suretle algıya dayalı bir çalışmanın vatandaşların kamu hizmeti beklentilerini ne 

kadarını karşıladığına dair "an"lık cevapları içermektedir. Aynı sorulara farklı 

günlerde farklı cevaplar verebilecek olan vatandaşlar objektif değerlendirmelerin 

dışına çıkabilmektedirler. Bu suretle memnuniyet anketlerinin daha güçlü verilerle 

desteklenmesi gerekebilmektedir528. 

                                                             
526 TEPAV, 2009, s.47.  
527 Koyuncu, s.57.  
528 TEPAV, 2007, s.19.  
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  2. Kamuoyu Araştırması 

 Bilindiği üzere belediyenin yerel halkın yerel-kamusal ihtiyaçlarını 

karşılamasın yanında belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve önerilerini duyabilmek 

adına belde sakinleri üzerine kamuoyu araştırması gerçekleştirebilmektedir. Belediye 

bütçesi hazırlamadan önce kentlilerin kente dair eğilimleri nedir, memnuniyet 

düzeyleri hangi ölçüdedir, belediyeden beklentileri nelerdir bunlara yönelebilirler. 

Bu açıdan belediye bütçesi, kentin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenebilecektir529. 

 3. Mahalle Bilgi Kartları  

 Mahalle bilgi kartlarında belediye yatırımları ile ilgili tanıtıcı bilgiler ve 

hizmet sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Bu kartlar bütçe 

döneminin tamamlandığı ay içinde (Kasım) web sitesinde, broşür yahut afiş şeklinde 

yayınlanmaktadır. Bu kartlar bir sonraki yılın aynı döneminde yenilenmektedir. 

Mahalle bilgi kartlarının içeriğinde mahalle için planlanan yatırımlar, önceki 

yıllardan devam eden yatırımlar yer almaktadır. Bunun yanında mahalle ve kent 

düzeyindeki nüfus, ulaşım, su gibi hizmet birimlerinin ayrıntıları ve hizmet 

memnuniyet ölçüm sonuçları da mevcuttur. Böylece mahalle düzeyinde elde edilen 

veriler bir sonraki katılımcı bütçe süreci için aydınlatıcı olmaktadır530. 

  

 4.  Vatandaş Karnesi  

 Vatandaş karnesi, vatandaşların kamu hizmeti memnuniyetini ölçmekle 

birlikte kamu hizmetlerinin kalitesini ve sonuçlarını da irdelemektedir. Bu anketler, 

kamu politikaları için yol gösterici niteliktedir. Göstergeler hanehalkı anketleri ile 

anlamlı kılınmaktadır. Hanehalkı anketlerinin yanında kullanıcı anketleri, 

şikayetlerin yer aldığı anketler, iş yeri anketleri, çalışan anketleri, kurum kayıtları, 

uzman ve gözlemcilerin değerlendirmeleri de yer almaktadır. Vatandaş karnesinden 

elde edilen bilgiler tek başına değil belediyenin stratejik planı ve performans 

göstergeleri ile bağlantı kurulması öngörülmektedir. Vatandaş karnesinde yer alan bir 

soru kurumun performans programında yer alan hedef ile ilgili olabilmektedir. Ve bu 

hedef, performans programının bir sonucu olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu 

anlamda vatandaş karnesi kurumun amaç ve hedeflere ulaşmasında yardımcı bir 

                                                             
529 Baki Kerimoğlu, Hayrettin Güngör, Emre Koyuncu, Belediye Bütçesi Nasıl Hazırlanır?, Tepav 
Yayınları, No:40, 2009, s.46.  
530 TEPAV, 2007, ss.15-16.  
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unsurdur.  Vatandaş karnesinin içeriğinde ulaşımdan sağlığa, çevre düzenlemesinden 

eğitime kadar farklı yerel konular mevcuttur.  Böylece, belediye bütçesinin hangi 

alanlarda harcama önceliklerini belirleyeceğine dair yol gösterici olmaktadır531. 

  

 4. Gözlemcilerin Değerlendirmesi 

 Kamu hizmetlerinin kalitesi konusundaki değerlendirmelerin büyük bir kısmı 

sayısal değildir. Vatandaşların bu hizmetlerdeki memnuniyeti konusundaki ölçümler 

için kullanılan anketlerin yanı sıra "eğitimli gözlemci değerlendirmesi" (trained 

observer rating) mevcuttur. Bu teknik ile gözlemciler, hizmetlere ilişkin durumlar ve 

olaylarla ilgili algılarını puanlama cetveli ile derecelendirmektedir. Bu gözlemciler, 

gönüllü vatandaşların eğitim alması ile başlamaktadır. Örneğin sokaklarla ilgili 

memnuniyetin sorulduğu anket yönteminde gözlemci değerlendirmelerinin 

sonucunda sokakların, düzgün, bozuk, çok bozuk, can güvenliği riski vardır şeklinde 

sonuçlara varılabilmektedir. Bu sonuçların ilgili raporlara aktarılması ise yerel 

yöneticilerin görevleri arasındadır. Böylece gözlem sonucunda elde edilecek bilgiler 

ışığında kente dair sorunlara daha iyi çözümler geliştirilebilecektir532. 

 E. Diğer Katılımcı Bütçe Önerisi 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler için uygulanması düşünülecek 

pilot bir katılımcı bütçe süreci için ifade etmiş olduğum görüş ve öneriler ilgili 

başlıklar dahilinde sunulmuştur.  

 

 1. Başlangıç 

 Tez yazım sürecinde ve diğer araştırma süreçlerimde gözlemlediğim husus 

şudur ki katılımcı bütçe Avrupa ve Amerika ülkelerinde daha çok gençler ve 

yeniliklere açık belediye yönetimleri tarafından kabul görüp uygulamaya 

koyulmaktadır. Katılımcı bütçe Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez ilçeler pilot 

uygula hayata geçirilmeden önce 5N 1K analizi yapılmalıdır. Bu uygulamada 5K 1N 

şunu ifade etmelidir; Katılımcı Bütçe Uygulaması Nedir? Katılımcı Bütçe Neden 

Uygulanmalıdır? Nasıl Uygulanmalıdır? Nerede Uygulanmalıdır? Ne zaman 

uygulanmalıdır? Kim ya da kimler uygulamalıdır? İlgili soruların hazırlık süreci 

                                                             
531 TEPAV, Vatandaş Karnesi ,s.31.  
532 TEPAV, 2007, s.20. 
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Manisa Büyükşehir Belediye başkanı öncülüğünde, üniversite, uzmanlar, STK' lar, 

oda ve dernekler, halk işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. İlgili sorular cevaplandıkça 

kentin sosyo-ekonomik yapısına uygun bir katılımcı bütçe uygulaması ortaya 

çıkabilecektir.  

 

 2. Alan Araştırması ve Duyuru 

 Manisa Büyükşehir Merkez ilçeler sınırları dahilinde gerçekleştirilecek olan 

pilot bir katılımcı bütçe uygulaması pilot mahalle, pilot lise-ortaokul gibi alanlarda 

gerçekçiliğe ulaşabilmesi adına kent merkezinde çeşitli yollarla bu uygulamanın 

duyurusu yapılmalıdır. Bu yollar iki aşama şeklinde gerçekleşebilmektedir. Birincisi, 

reklam ve tanıtım ikincisi eğitim ve bilgilendirme şeklindedir. Reklam ve tanıtımda 

gerek yerel televizyonlarda kamu spotu şeklinde gerekse kent reklam panolarında 

katılımcı bütçeye dair tanıtımlar yer alabilir. Kent merkezinde stantlar kurulup kısa 

tanıtıcı broşürler dağıtılabilir. İkinci aşama olan eğitim ve bilgilendirme konusu ise 

katılımcı bütçe konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan kişi ya da kişilerin özellikle 

alanında uzman ve daha önce bu süreci deneyimlemiş olan insanların kent eğitimine 

davet edilmesi gereğidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 

gerçekleştirilecek eğitimler için kente davet edilecek uzman ya da ilgili kişilerin daha 

çok kişiye ulaşabilmesi önemlidir. Bu açıdan eğitim ve bilgilendirme seminerleri 

öncesinde katılımcı bütçenin tanıtımının iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir.  

 

 Eğitim ve bilgilendirme sadece bu tanıtım seminerleri ile kalmamalıdır. 

Kentte vatandaş eğitimini önemseyen kurum ve kuruluşların mini kurslar vermesi 

gerçekleştirilebilir. Elginkan Vakfı gibi kurumlardan bu konuda yardım ve destek 

istenebilir. Kentte bu konuda uzmanlaşmış bir kadro oluşturulup eğitim ve 

bilgilendirme seminer ve kursları verilebilir. Eğitim seminerlerinden önce halka 

davet şeklinde belediye bünyesince mesaj atılıp ön çağrı yapılabilir. Tüm bu 

uygulamalar basın yayın vasıtasıyla halka duyuruldukça ilgi ve katılımın artması 

kent demokrasisi ve kent vizyonu açısından örnek teşkil edebilir.  
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 3. Yöntem 

 Uygulanacak katılımcı bütçenin yöntemi kentte yaşayan insanların istek ve 

talepleri doğrultusunda şekillenebileceği gibi uygulamanın planlayıcıları tarafından 

da belirlenebilmektedir. Gerçekleştirilecek katılımcı bütçe uygulaması proje 

katılımcı bütçe, dolaylı yoldan katılımcı bütçe, aktif vatandaş odaklı katılımcı bütçe 

şeklinde gerçekleştirilebilir. Bunu net bir şekilde şekil 11' de görmekteyiz. 

Şekil 11: Katılımcı Bütçe Uygulama Alternatifleri 

 
KAYNAK: Tez sürecinde edinmiş olduğum bilgilerin bir karması olarak tarafımca 
hazırlanan model Katılımcı Bütçe Uygulama alternatifleridir.  
 

 Şekil 11' de özetlendiği üzere seçilecek katılımcı bütçe uygulaması gerek 

belediye yönetimi bürokratlarıyla gerekse uzmanlar ve ilgili STK' lar ile birlikte ilgili 

görüş ve öneriler dâhilinde yöntem bir yöntem belirlenmelidir. Genel bir çerçevede 

bahsedilebilir ki şekilde katılımcı bütçe uygulaması sınıflandırması en demokratikten 

azalan demokratik bir yapıya doğru gitmektedir. O halde aktif vatandaş odaklı 

katılımcı bütçeden proje değerlendirme odaklı dolaylı katılımcı bütçe sürecine doğru 

demokratik sürecin azaldığı ifade edilebilir.  

 

 Aktif vatandaş odaklı katılımcı bütçe sürecinde halk kendi mahalle ya da 

bağlı olduğu kent konseyi biriminde muhiti için düşündüğü, üzerine beyin fırtınası 

yaptığı konular için proje oluşturup bu projeleri değerlendirip hatta oyladığı bir bütçe 

Katılımcı Bütçe 
Uygulaması 

Aktif Vatandaş 
Odaklı Katılımcı 

Bütçe
Bürokrasi Temelli 
Katılımcı Bütçe

Proje Değerlendirme 
Odaklı Dolaylı 
Katılımcı Bütçe
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sürecinde yer alabilir. Örneğin Manisa Şehzadeler merkez ilçe pilot mahalle seçilen 

Ege Mahallesindeki belli başlı sokaklardaki ağaçların inşaat ve kaldırım taşı döşeme 

faaliyetleri ile kesilmesi dolayısıyla mahalle komitesinin bir araya gelip bu konuda 

proje tasarlayabilmesi mümkün olabilir. O halde üzerine düşünülecek bu projede her 

sokağa ve dört mevsime uygun ağaçlandırma çalışması yürütülebilir ve gereksiz yere 

ağaç kesmenin önüne geçilebilir. Bu ve benzeri konularda mahalle muhtarı 

öncülüğünde belirlenen toplantı günleri kapsamında vatandaş muhiti için aktif 

vatandaşlık bilincini yaşatılabilir. Böylece belediye bütçesinde yer alacak 

ağaçlandırma projesi halk tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. Ve üzerine 

düşünülen projeler en çok oyu alandan en az oyu alana göre sıraya koyularak 

belediye yönetimin finanse edeceği proje tutarı kadar gerçekleştirilmeye hazır 

olabilmektedir. 

 

 Bürokrasi Temelli Katılımcı Bütçe yönteminde ise Kent konseyi birimi içinde 

yeni bir birim olarak oluşturulması düşünülebilecek Katılımcı Bütçe Meclisi 

öncülüğünde katılımcı bütçe uygulamasının gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. 

Kent Konseyine bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirecek katılımcı bütçe meclisinin 

oluşturulma amacı, yapması gereken iş ve işlemlerinin neler olduğu belirlendikten 

katılımcı bütçe uygulamaları başlayabilir. Belediyenin üzerinde çalışıp uygulamak 

istediği ya da katılımcı bütçe meclisinde yer alacak temsilcilerin ya da halkın üzerine 

çalışıp proje ürettiği kente dair projeler mecliste katılımcı bütçe meclis başkanı 

öncülüğünde iki tur şeklinde açık ya da kapalı oylama ile oylanabilir. İki tur 

oylamanın arasında belirli bir zaman dilimi olmalıdır. Bu zaman dilimi içinde 

katılımcıların fikir ve görüşlerinde değişiklikler olabilir. Katılımcı sayısı artabilir ya 

da azalabilir gibi ihtimallerle oylama aralıklı iki tur şeklinde gerçekleşebilir. Oylanan 

ve kazanan projeler devlet bütçesinin periyodik süreci içinde Manisa Büyükşehir 

Belediyesi meclisine görüşülmesi için gönderilebilir. Bu uygulamada dikkat edilmesi 

gereken bir husus vardır. Katılımcı bütçe meclisi vasıtasıyla gerçekleştirilecek 

katılımcı bütçe uygulamasının etik olması adına söz konusu mecliste yer alacak 

katılımcıların kentteki her kesimi temsil edebilmesi gerekmektedir. Bu anlamda ilgili 

STK temsilcileri ve üyeleri, mahalle muhtarları, bürokratik kesim, oda ve derneklerin 

temsilcileri, vakıflar,  halk, üniversite öğrencileri, halk şeklinde çoğaltılabilmektedir.  
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 Proje Değerlendirme Odaklı Dolaylı Katılımcı Bütçe uygulamasında ise 

Manisa Büyükşehir Belediyesinin üzerine çalışıp hazırlamış olduğu kente dair bir 

eksikliği giderme, iyileştirme amaçlı projelerin anket ve diğer araştırma 

yöntemlerinden herhangi biri ile vatandaşlara sorulup gerçekleştirilmesine yahut 

gerçekleştirilmemesine karar verilmesidir. Burada vatandaş, katılım olgusuna 

anketlere cevap vererek katılım sağlamaktadır. 

   

 4. Uygulama 

 Uygulanmasına karar verilecek katılımcı bütçe yöntemlerinden biri için ilk 

önce dikkat edilmesi ve araştırılması gereken nokta, pilot merkezin ya da o kentin 

hangi uygulamaya kendini daha yakın hissettiğinin öğrenilmesi gereğidir. Uygulama 

öncesi halkın nabzını yoklayan anket alan araştırması yapılmalıdır. Anket alan 

araştırmasında katılımcı bütçeyi anlatan öz ve net bir şekilde bahsedilmelidir ve 

onları sıkmadan nokta vuruşu olan anket soruları yöneltilmelidir. Ancak bu şekilde 

kent için belirlenecek katılımcı bütçe uygulaması gerçek bir uygulama olabilecektir. 

Vatandaşların gerçekleştirebilecekleri bir katılımcı bütçe pilot uygulaması sürecin 

doğru akmasına yardımcı olacak bir durumdur. 

 

 4. Geri Dönüş ve Değerlendirme  

 Manisa merkezde uygula yöntemi seçilip uygulanan pilot bir katılımcı bütçe 

sürecinden sonra geri dönüt ve değerlendirmenin yapılması katılımcılar, uzmanlar, 

belediye yönetimi ve kent için oldukça önemlidir. Bu anlamda başarılı ve gerçekçi 

bir uygulama olması için bu uygulamanın devam ettirilmesi yahut sonlandırılması 

açısından çeşitli yöntemlerle uygulama için geri dönüt ve değerlendirme alınmalıdır. 

Bu yöntemler söz konusu üç uygulama için değişiklik arz etse de genel bir sonuç 

almak adına etkili olabilir. Geri dönütler katılımcı bütçenin uygulayıcılarından ve 

belediye başkanı, belediye meclisinden alınabilmektedir. Kısa ve açık anketler 

şeklinde bu geri dönüt uygulaması gerçekleştirilebilir.  
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 F. Katılımcı Bütçeleme Swot Analizi   

 Yerel yönetim birimleri için belirlenecek bir katılımcı bütçe uygulamasının 

güçlü, zayıf yönleri ve sahip olacağı fırsatlar ile bunun yanında tehditler de 

bulunmaktadır. Katılımcı bütçe sürecinde paydaşlar, hukuksal çerçeve ve ilgili yerel 

birimler bakımından swot analizi ifade edilecektir533; 

 Katılımcı Bütçenin Güçlü Yönleri 

 Katılımcı bütçe uygulamasını destekleyen ve güçlendirecek bir hukuki ve 

siyasi yapının varlığı kentin refahının artması adına istenen bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Paydaşlar, katılımcı bütçe sürecine dâhil edildiğinde çözüme 

katkıda bulunma isteği artacaktır. Kenti için vatandaş düşüncelerine değer veren bir 

yerel yönetimin varlığı vatandaşın yerel birime saygı duyması açısında güçlü 

kılacaktır. Uygun konunun seçilip değerlendirilmesi maliyet ve zaman tasarrufu 

açısından kazançlar sağlayacaktır. Kent adına verilecek yatırım kararlarının halkın 

ihtiyaçları dâhilinde olması katılımcı bütçe sürecinin güçlü yönünü oluşturacaktır. 

 

 Katılımcı Bütçenin Zayıf Yönleri  

 Katılımcı bütçe uygulamasını desteklemeyen, katılımcı unsurları göz ardı bir 

yerel yönetim biriminin varlığı katılımcı bütçenin zayıf yönünü oluşturmaktadır. Her 

imkânın sağlandığı fakat vatandaşların katılım konusunda isteksiz olduğu bir yerel 

çevrede katılımcı bütçe uygulaması sadece sözde kalacaktır. Paydaşları katılımcı 

bütçe sürecine (analiz- taslak oluşturma- karar alma- uygulama- değerlendirme ve 

izleme) dâhil etmenin zayıf yönleri olacaktır. Bunlar, paydaşların sahip olduğu farklı 

görüşler konusunda tam bir uzlaşmaya sahip olamama durumu, uygulanacak 

projelerin gecikmesi ya da iptali katılımcıları hayal kırıklığına uğratabilmektedir. 

Sürecin tüm aşamalarında aktif olmak isteyen vatandaşlar için yorucu olabilmektedir. 

 

 Katılımcı Bütçe İçin Fırsatlar 

 Kent adına uygulanmak istenen bir katılımcı bütçe sürecinde sorunların ve 

ihtiyaçların önceden tespiti ve hazırlığı katılımcı bütçe sürecine olumlu katkı 

                                                             
533 Koyuncu, ss.50-58. 
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sağlayacaktır. Yerel yöneticilerin paydaşlara herhangi siyasi bakış açısıyla değil de 

kent faydası amacıyla bakışı barışçıl bir ortamın sağlanmasını teşvik edecektir. 

Yöneticiler tarafından sert, kesin ve katı bir süreçten ziyade çözüm odaklı, her türlü 

fikri ciddiyetle değerlendiren bir bakış açısının hâkim olması durumunda paydaş 

katılımının artması da söz konusu olabilecektir. Yeni planlar geliştirmeye teşvik eden 

yerel yönetimin varlığı paydaşların katılımlarının kalıcı olmasını sağlayabilecektir. 

Sivil toplum, kent konseyi, vatandaş bileşiminin güçlenmesi katılımcı bütçenin 

farkındalığı konusunda da yol gösterici olabilecektir. Paydaşlar, yenilikçi çözümler 

üretebilme konusunda sürece doğrudan etkide bulunabileceklerdir. Paydaşların kamu 

yöneticileri ile doğrudan işbirliği içinde olduklarını hissetmeleri bir sonraki katılımcı 

bütçe uygulamasını güçlendirebilecektir. 

 

 Katılımcı Bütçe İçin Tehditler 

 Katılımcı bütçe uygulamasına engel oluşturacak unsurlar da elbette 

mevcuttur. Çeşitli sebepler, yasal altyapının katılımcı unsurları desteklememesi ya da 

yasalarda yer alan katılımcı unsurların hiçbir şekilde uygulama alanı bulamıyor 

olması bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. Katılımcı bütçe sürecinin uygulanması 

konusunda sürenin çok uzun olması paydaşların ilgisinin azalmasına sebebiyet 

verebilecektir. Bu durumda paydaşlar katılımcı bütçe sürecinden kopabileceklerdir. 

Sivil toplum ve katılım bilincinin az olduğu ya da olmadığı bir yerde uygulanmaya 

çalışılan katılımcı bütçe sonuç vermede zorlanabilecektir. 

 G. Katılımcı Bütçeye Yönelik Eleştiriler 

 Katılımcı bütçenin eleştirilen bir yönü de halkın isteklerinin yerine 

getirilmesinden sonra katılımın azalabileceği görüşüdür. Burada kent vizyonunu 

içselleştirememiş kısa vadeli çıkarlar peşinde koşan bir toplulukta katılımın azalma 

olasılığının varlığıdır. Bir diğer husus ise söz konusu yerel birimin yatırım ve 

hizmetlere ulaşmasıyla katılım seviyesini düşürebilecektir. Bu tarz sorunları önlemek 

için katılımcı bütçe sürecini yöneten, yönlendiren yerel yönetimin şeffaf, hesap 

verebilme, güçlü bir halkla ilişkiler ve iletişim stratejilerine sahip olması şarttır. Bu 

suretle yerel yönetim, mahalle ve kent odaklı bilgi üretimi, yayınlayacağı verilerin 
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zamanını tespit edip süreci takip edebildiği takvim süreci, verilerdeki değişimi 

güncel bir şekilde takip edip vatandaşların da izleyebileceği güce sahip olmalıdır534. 

 

 Başka bir açıdan belli baskı gruplarının etkisiyle katılımcı bütçe süreci rant 

kollama ve patronaj ilişkilerine sahne olabilmektedir. Ayrıca katılım yüksek bile olsa 

belediye başkanlarının bürokrasi gücü hala fazladır. Ayrıca seçimlerde iş başına 

farklı bir parti geldiğinde hizmetlerin sürekliliği sıkıntılı olabilir. Bu durumların 

engellenmesi için katılımcı bütçe süreçleri hukuki zemine oturtulmalı ve bağlayıcı 

olmalıdır. Böylelikle oyunun kurallarının belirlenmesi birçok olumsuzluğun önüne 

geçebilecektir535. 

 

 Katılımcı bütçe uygulaması, kentteki tüm aktörleri bir araya getirebilme 

amacı güttüğü için süreç zorludur. Bu yüzden plan ve program iyi organize edilmiş 

olmalıdır. Bir araya gelen aktörler katılımcı bütçeyi algılama konusunda sıkıntı 

yaşayabilir. Örneğin sadece dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların olacağı 

düşüncesi vatandaşların katılım düzeyinde düşüş yaşatabilir. Bu anlamda katılımcı 

bütçenin ne ifade ettiği ilgililere özellikle anlatılmalıdır. Katılımcı bütçenin temel 

birimi olan mahallelerin sisteme doğru ve düzenli dâhil edilmemesi kent içinde 

katılımcı bütçe uygulama ayrımcılığı yaşatabilir. Bu anlamda muhtarların ve ilgili 

yöneticilerin engeller yaratması katılımcı bütçe sürecini olumsuz 

etkileyebilecektir536. Katılımcı bütçe uygulamasını gerçekleştirmeyi planlayan yerel 

yönetimin geleceğe dair tahmin ettiği bütçenin olası yatırımlara hazır olması 

gerekmektedir. Katılımcı bütçe sürecinin sonucunda yerel yönetim beşeri ve mali 

kaynaklara yatırım yapmaya hazır olmalıdır. Örneğin, belirli bir personel 

kapasitesine ve mali kaynağa sahip olmalıdır. Aksi halde yatırım yapmaya hazır 

olmayan bir yerel yönetim bütçesinin katılımcı bütçe çalışmalarına uygun olduğu 

söylenemez537. 

                                                             
534 TEPAV, 2007, s.58. 
535Egeli ve diğerleri, ss.1286-1287 
536Banger, http://docplayer.biz.tr/8145404-Eskisehir-de-katilimci-demokrasi-katilimci-butce-gurcan-
banger.html (12.06.2017). 
537 Koyuncu, s.52. 
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 SONUÇ  

 Dünya üzerince kamu yönetimlerinde 1980'lerden günümüze modernleşme 

çabaları görülmüştür. Bu durum devlet bütçelerine de yansımıştır. Devlet bütçeleri, 

klasik bütçe yapılarından sıyrılıp performans esaslı bütçeleme sistemlerine 

yönelmiştir. 21. yüzyıl yerel yönetimleri ise performans esaslı bütçeleme sistemleri 

ile bütünleşen stratejik plan ve programlarını vatandaş odaklı gerçekleştirme yollarını 

deneyimlemektedir. Vatandaş odaklı gerçekleştirilen bu bütçeler çeşitli yollarla 

oluşturulabilmektedir ve katılımcı esaslarla oluşturulan bütçeler devlet yönetiminde 

kaynakların verimli kullanımını sağlamaktadır.  

 

 Kaynak kullanımında etkinliği sağlayacak olan modern bütçe sistemlerinden 

biri de katılımcı bütçelerdir. Yerel yönetimlerde vatandaş odaklı platformların 

oluşturulmasıyla hayata geçirilen katılımcı yönetim esasları ile vatandaşlar devlet 

bütçesi üzerinde sahip oldukları bütçe hakkını doğrudan kullanabilmektedirler. Bütçe 

hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak değerlendirildiği modern bütçe 

sistemlerinden biri olan katılımcı bütçe dünyada ilk kez 1989 yılında Porto Alegre'de 

uygulanmıştır. Porto Alegre katılımcı bütçe uygulaması zamanla diğer dünya 

ülkelerine de örnek olmuştur.  

 

 Günümüzde yerel yönetimlerin değişen ve gelişen ihtiyaçları yerel yönetim 

birimlerinin bütçe harcama kalemlerinde ve yerel bütçelerin oluşturulma süreçlerinde 

de değişikliğe sebebiyet vermiştir. Dünya ülkelerinde Amerika'da Kanada, Newyork 

Hindistan'da Pune, Avrupa'da Paris gibi başlıca ülkeler katılımcı bütçeyi özellikle 

son yıllarda uygulamıştır. Katılımcı bütçe sadece yerel birimlerde mahalle 

komiteleriyle sınırlı kalmamıştır. Okul bölgelerinde de birtakım projelerin oylanması 

için öğrenciler katılımcı bütçe uygulaması ile okulları için düşünülen harcama 

bütçesi tutarı kadar proje oylamaktadırlar. İngiltere'de oluşturulan gençlik meclisleri 

gençlerin katılımcı esaslarla kamu politikalarının işleyişinde söz sahibi olduğu 

görülmektedir.  

 Bu çalışma, Manisa Merkez ilçelerde vatandaş katılımının ne düzeyde ve 

nasıl gerçekleştiğine dair temel tema ve alt temalardan oluşan sorularla Manisa 

Merkez ilçeler meclis üyelerinden aydınlatıcı cevaplar almayı amaçlamaktadır. 
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Çalışmada gerçekleştirilen anket soruları gönüllü katılımcı meclis üyeleri ile 

gerçekleştirilmiş olup 13 kişiye 5'li likert ölçeğinden oluşan sorular sorulmuştur. 

Anket bilgileri derlendikten sonra SPSS analizine tabi tutularak Cronbach Alfa 

olarak sonuçlanmış ve aralık değeri ise 0.60< x < 0.80 aralığında güvenilir olarak 

sonuçlanmıştır. Bir diğer araştırma tekniği olan görüşme tekniğine Manisa 

Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe meclis üyelerinden 13 kişi ve iki bürokratla 

toplamda 15 kişi katılım sağlamıştır. Görüşmede 10 soru yer almıştır ve her 

katılımcıya yöneltilen bu sorulara kimisi uzun ve örnekli yanıtlar verirken kimisi kısa 

ve net yanıtlar vermiştir. Katılımcılar kendi bilgi ve deneyimleri ölçüsünde çalışmaya 

faydalı olmaya çalışmışlardır. Bu çalışmadan elde edilen temel bulgu Manisa 

Büyükşehir Belediyesi'nde katılımcı bütçenin doğrudan ve açıkça uygulanmadığıdır. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde katılımcı bütçe uygulamaları vatandaş anketleri, 

meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. 

Halkın doğrudan kamu politikalarına doğrudan katılım sağlayıp proje geliştirdiği 

kurultaylar mevcut değildir. Ancak kent konseyleri içinde yer alan ilgili meclis 

yapıları -gençlik, engelli, kadın- ile birtakım talep ve istekler meclis üyelerine 

iletilmektedir.  

 

 Görüşme sonuçlarından elde edilen katılımcı görüş ve önerileri genel tema ve 

alt temalar açısından farklılık göstermektedir. Katılımcıların birçoğu tarafından ifade 

edilen genel tema, Manisa Merkez ilçelerde uygulanmak istenecek katılımcı bütçe 

uygulamasını destekleyici yöndedir. Alt temalar açısından ise katılımcıların 

desteklediği hususlar farklılık göstermektedir. Bazı katılımcılar eğitim, vatandaş 

katılımının arttırılması, proje oluşturulması gibi konuların üzerinde durmuştur. 

Manisa'da katılımcı bütçeyi uygulama noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi 

Başkanının bu konudaki desteği önemlidir. Bununla birlikte katılımcı bütçenin 

tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirmeleri konusunda kent, uzman, 

psikolog, sosyolog ve ilgili eğitim birimleri ile topyekun bir şekilde iletişim halinde 

olmalıdırlar.  

  

 Yerel birim için uygulanması düşünülecek katılımcı bütçe için öncelikle 

kentin genel eğitim ve farkındalık seviyesine göre bir uygulama belirlenmelidir. Bu 

katılımcı bütçe uygulaması doğrudan mı dolaylı olacak bunun tespiti önemlidir. 

Uygulama yöntemi seçilmeden önce bu ilgili anketlerle vatandaşa sorulmalıdır. 
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Ardından pilot bir mahalle ya da pilot bir uygulama birimi seçilmelidir. Bu birim 

lise, mahalle, üniversite olabilmektedir. Söz konusu pilot birimlerde katılımcı 

bütçeye dair tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapıldıktan sonra muhtar veya diğer 

ilgili gönüllü vatandaşlar ile birlikte katılımcı bütçenin gerçekleştirilmesi için 

harekete geçmelidir. Burada  kent demokrasi adına güçlü bir sivil toplum 

kuruluşlarının varlığı önemlidir. Vatandaşlara sivil toplum algısının yerleştirilmesi 

için yerel yönetimler ve devlet destekli kamu spotları oluşturulmalıdır. Öyle ki sivil 

toplum kuruluşlarının gönüllülük esasıyla kent adına yaptıkları çalışmalar katılımcı 

bütçe sürecinin en başından en sonuna kadar önem arz etmektedir. Böylece katılımcı 

bütçe adına geliştirilmek istenen kamu projesi için beyin fırtınası yapılabilecek ve bu 

projeleri oylayabileceklerdir.  

 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerde seçilecek bir pilot mahalle, 

pilot okul bölgesi gibi katılımcı bir bütçe biriminin uygun esas ve prosedürlerle 

kanunlara uygun olarak  uygulanması esas teşkil etmektedir. Bu konuda harekete 

geçecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve gönüllü birimler daha yaşanabilir 

kentleri halkı ile birlikte istişare ederek kaynakların etkin kullanılmasını 

sağlayabileceklerdir. Kentler için küçük ya da büyük çaplı projeler daha önce 

düşünülmemiş ya da düşünülse bile hayata geçirilmemiş olanları gerçekleştirerek 

hem Türkiye hem de dünya üzerinde ses getirecek uygulamalara sahip olabilecektir.   
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EK-1  

KATILIMCI BÜTÇE GÖRÜŞME VE ANKET SORULARI 
 
Bu formda "Türk Bütçe Sisteminde Yönetişimin Önemi ve Katılımcı Bütçe Üzerine 
Bir İnceleme Manisa İli Örneği" konulu yüksek lisans tez çalışmasına yönelik 
akademik amaçlı anket çalışmasına yönelik sorular yer almaktadır.  
Değerli katılımcı, 
Bu araştırma katılımcı bütçe hakkındaki gelişmelerin Manisa ili belediye meclisi 
üyeleri tarafından ne ölçüde bilindiği ve uygulandığını ölçebilmek için 
hazırlanmıştır. Tamamen akademik bir faaliyet kapsamında yapılan bilimsel 
içerikli araştırmadır. Katılımcı bütçe konusunda bilgisi ölçülmek istenen kitle 
belediye meclis üyeleri, strateji geliştirme daire başkanı ve kent konseyi başkanıdır. 
Bu çalışma sorularında hiçbir şekilde kimlik bilgileri istenmemektedir. Soruları 
içten bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Lütfen sorularda yer alan her bir şıkkı dikkatlice 
okuyup sizin için uygun bulduğunuz şıkkı yanlarında bulunan kutucuklara 
işaretleyiniz. Anketteki tüm soruları boş bırakmadan yanıtlamanız anketin 
doğru bir şekilde değerlendirilmesi adına önemlidir. Soruların doğru ya da yanlış 
bir cevabı yoktur. Lütfen yalnızca bir seçeneği işaretleyiniz.  
Bu araştırmanın gerçekleşmesine zaman ayırıp destek olduğunuz için şimdiden 
teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

           Gözde Doğan, Celal Bayar Üniversitesi Maliye Teorisi Tezli Yüksek Lisans       
    Öğrencisi 

       CBÜ, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü 
       Tel:0-236-2330949   
gozdedogan1991@gmail.com 
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Demografik Bilgiler 
1. Cinsiyetiniz 
a. ( ) Kadın b.( ) Erkek 
 
2. Medeni Durum 
a. ( ) Bekar b. ( ) Evli 
 
3. Yaşınız 
 a. ( ) 21-30 yaş  b. ( ) 31-40 yaş  c. ( ) 41-50 yaş  d. ( ) 51-60 yaş 
 e. ( ) 61 yaş ve üzeri 
 
4. Öğrenim Durumunuz 
a. ( ) İlköğretim  b. ( ) Lise c. ( ) Ön lisans  d. ( ) Lisans  e. ( ) Yüksek 
Lisans  f. ( ) Doktora 
 
5. Gelir Seviyesi (TL) 
a. ( ) 1500-2500 b. ( ) 2500-5000 c. ( ) 5000-8000 d. ( ) 8000 ve üzeri 
 
6. Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyelik 
 
a. ( ) Yalnız bir üyelik  b. ( ) Birden fazla üyelik   c. ( ) Hiç  
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I. Lütfen aşağıdaki seçeneklerden en uygun gördüğünüzü X koyarak işaretleme 
yapınız.  

Tamamen 
Katılıyorum 
(1) 

Katılıyorum 
 
(2) 

Orta 
Derecede 
Katılıyorum 
(3) 

Katılmıyorum 
 
(4) 

Hiç 
Katılmıyorum 
(5) 

 

 

 
Sorular 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

  
 Katılımcı bütçe uygulaması hakkında yeterince 
bilgiye sahibim. 

     

Katılımcı bütçenin gerçekleştirilmesini yasal bir 
zorunluluk olarak görmekteyim. 

     

Türkiye'de tüm illerde katılımcı bütçe uygulaması 
hem yasal mevzuat olarak hem de aktif vatandaş 
olgusu yaratmak adına oldukça zor ve karmaşık 
olabilir. 
 

     

Katılımcı bütçe uygulaması yerel demokrasiyi 
güçlendirir. 
 

     

Katılımcı bütçe faaliyetlerini takip ederim.      

Katılımcı bütçe uygulaması yerel halkın taleplerini 
ve önerilerini değerlendirmelidir. 

     

Katılımcı bütçe uygulaması kent sakinlerinin ve sivil 
toplumun ortak karar alabilme, işbirliği kültürlerinin 
gelişimine katkı sağlar. Vatandaşlar ortak paydada 
buluşur. Böylece kentsel planlar vatandaş odaklı 
gelişme gösterebilir.  

     

Katılımcı bütçe uygulaması ile bir araya gelen 
vatandaşların katılımcı bütçe aşamalarında söz sahibi 
olması uygulamada çok sesliliğe sebep olur ve 
kargaşa baş gösterebilir. 

     

Katılımcı bütçe uygulaması ile gerçekleştirilen proje 
ve faaliyetler kamu harcamalarında verimliliğe 
yardımcı olmaktadır. Katılımcı esaslarla gerçekleşen 
kamu harcaması hesap verilebilirliği 
kolaylaştırabilir. 

     

Katılımcı bütçe uygulamasının kente tanıtılmasında 
görevlendirilecek personelin istekli ya da isteksiz 
oluşu tanıtımın gücünü olumlu ya da olumsuz 
etkileyebilir. 
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   KATILIMCI BÜTÇE  GÖRÜŞME SORULARI 
 
 Katılımcı bütçe, yerel yönetimler bütçelerinde (özellikle belediyelerde), 
katılımcı esaslarla hazırlanan modern bütçeleme yöntemlerinden biridir. Katılımcı 
bütçe uygulaması, yerel yönetimlerde kamu harcamalarının etkin ve verimli 
yönetilmesi için yardımcı bir uygulamadır. 21. yüzyıl kamu yönetimi anlayışının 
devlet bütçelerinde "halk katılımı", "vatandaş odaklı bütçeleme" uygulamaları 
katılımcı bütçe ile mümkün olmaktadır. Bu anlamda yerel halk, bulunduğu yörede 
hangi kamu harcamasına ihtiyaç olduğunu en iyi bilendir. Bu suretle istek ve 
ihtiyaçlarını kent konseyleri, mahalle toplantıları gibi katılımcı forumlarda ifade 
edebilmektedirler. Katılımcı bütçenin kente tanıtılması en önemli aşamalardan 
biridir. Uygulamayı tanıyan kentliler, kent için ihtiyaç duyulan alt yapı, üst yapı, 
bayındırlık, sosyal hizmet, park, rekreasyon, okul, burs, kütüphane gibi her alandaki 
eksiklikleri ilgili platformda ifade edebilirler. Kent yönetiminin belirlemiş olduğu 
katılımcı bütçe uygulama yöntemi ile (oylama / kent konseyi aracılığıyla) katılımcı 
bütçe süreci başlar.  
 
 Bu çalışmada, Manisa Belediyesi Meclisi üyelerinin, Manisa Belediyesi 
Strateji Geliştirme Daire başkanının ve kent konseyi yöneticilerinin katılımcı bütçe 
konusundaki düşünceleri öğrenilecektir. Akademik olarak bilgilenme amacıyla 
birtakım sorular sorulacaktır. Çalışma, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı 
bütçe uygulamasını ne ölçüde gerçekleştirdiği öğrenmeyi amaçlamaktadır. Verilen 
cevapların netliği ve gerçekliği akademik çalışmanın gerçeği yansıtması açısından 
önemlidir. Şimdiden teşekkürler. 
 
Gözde Doğan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Teorisi Tezli Yüksek Lisans 
Öğrencisi. 
          Manisa 
İ.İ.B.F.  
          2017 
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Katılımcı Bütçe Görüşme Soruları 
1. Katılımcı bütçe uygulamasını daha önce duydunuz mu? Manisa Büyükşehir belediyesi 
katılımcı bütçeye dair faaliyetler gerçekleştiriyor mu? 
2. Manisa'da katılımcı bütçe uygulaması gerçekleştirilmek istenirse buna dair nasıl bir 
strateji belirlenir?  
3. Manisa belediyesinin katılımcı bütçe uygulamasına alt yapı oluşturacak birimleri 
....-kent konseyi platformu 
....-belediye meclisi 
....-muhtarlar... şeklinde nasıl çoğaltılabilir? 
4. Manisa ili için uygulanması istenecek katılımcı bütçe sürecinin finansmanı nasıl 
gerçekleştirilebilir? Örneğin, Belediye bütçesi katılımcı bütçe fonu ...? 
5. Kamu politikalarının oluşturulma sürecinde vatandaş katılımını destekleyen belediyeye ait 
stratejik plan ile katılımcı bütçe uygulaması vatandaş talepleri noktasında kesişiyor. Bu 
stratejik planlar değerlendirildiğinde Manisa İli, katılımcı bütçe uygulaması yakın mıdır? 
6. Kamu hizmeti öncesi ve sonrasında belediye harcamaları konusunda (gerek yatırımlar 
gerekse diğer harcamalar konusunda ) yapılan vatandaş anketlerinde vatandaş talepleri ne 
ölçüde dikkate alınıyor? 
7. Vatandaş anketleri ile gerçekleştirilen yatırım-projeler var mıdır? Bu yatırımların niteliği 
hangi konudadır ? (Eğitim, alt yapı, üst yapı...) Bu şekilde gerçekleştirilen uygulamaların 
olumlu etkilerinden bahseder misiniz? 
8. Manisa kent konseyinin katılımcı bütçeye yönelik çalışmaları ne düzeydedir? 
9. Manisa için uygulanması istenen (düşünülen- varsayılan) katılımcı bütçede kente dair 
ortaya çıkacak güçlü ve zayıf yönler neler olabilir? 
10. Manisa'da uygulanması düşünülecek katılımcı bütçe, diğer şehirlere de örnek teşkil 
ettiğinde kentin vizyonunu ve misyonunu nasıl etkiler? 
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EK-2  

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ETİK İZİN BELGESİ 
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