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Yönetici Özeti 

Harcama önceliklerinin dış paydaşlarla belirlendiği, teknik bazı analiz ve anketlerle, gelecek yıl 

bütçesine yön verildiği ve bu yöntemlerle, bütçede hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın sağlandığı 

çalışmalar, katılımcı bütçe olarak adlandırılmaktadır. 

Katılımcı bütçe uygulamalarında, genel bütçenin %1’i ila %10’u arasında ayrılan payla 

gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan katılımcı bütçe çalışmaları 

sonucunda, 2022 yılının bütçe gider tahminlerinin %12,22’si, dış paydaş önerileri, değerlendirmeleri 

veya görüşleri ile belirlenmiştir. 

Katılımcı bütçe çalışmaları kapsamında aşağıda sayılan iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir: 

 Katılımcı bütçe çalışmalarında farkındalığı arttırmak ve kurumsal değerlendirme de yapmak 

amacıyla, kurum internet sitesine 38 farklı sorudan oluşan anket konulmuştur. 5 ana başlıkta 

vatandaşın bütçe eğilimi için ne görüşte olduğunu analiz etmek üzere hazırlanırken, geri kalan 

32 soruda belediye çalışmalarının vatandaş tarafından nasıl yorumlandığını anlamak üzere 

hazırlanmıştır. Ankete katılım 7.135 kişiyi bulmuştur. 

 Esenyurt Kent Konseyi, muhtarlıklar ve derneklerle ile ayrıntılı çalışmalar yapılmış, standart 

bir form üzerinden, bütçe önceliklerine ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınmış ve ilgili 

müdürlükçe incelemesi sağlanmıştır. 

 Dış paydaşlara yönelik “Katılımcı Bütçe Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda, 

elektronik oylama yapılmış, kurum temsilcileri sunum yapması sağlanmıştır. 

 Dış paydaşlardan 369 adet farklı görüş alınmıştır. Bunlardan 253 adedinin, bütçe çalışmasında 

değerlendirilmesinin mümkün olmadığına, 5 adedinin yetki kısıtlaması nedeniyle 

yapılamamasına, 25 adedinin ise katılımcı bütçe çalışmalarında dikkate alınmasına, 

 Katılımcı bütçe çalışmalarında, 35 adet halkla ilişkiler personeli görevlendirilerek, esnafla 

görüşmeler de yapılmıştır. 

 İlçenin merkezi yerlerine stantlar da kurularak, görevlendirilen personel ile vatandaş etkileşimi 

de sağlanmıştır. 

 Çalışmanın tanıtımı için sosyal medya videoları oluşturulmuş, billboardlara tanıtım afişleri 

konulmuştur. 

 Katılımcı bütçe çalışmalarının kurumsallaşması ve bu yöndeki etkinliklerin de 

gelenekselleşmesi için aşağıdaki somut ve uygulanabilir yöntemlerin hayata geçmesi gerektiği 

değerlendirilmiştir: 

 Katılımcı bütçe çalışmalarının teknolojik platformlara taşınması planlanmaktadır. 

 Katılımcı bütçe çalışmalarının izleme ve değerlendirme yöntemleri kurulacaktır. 

 Daha yerinde görüş/öneri/talep bildirimleri için bütçe veya yetki kısıtlamalarına ilişkin 

iletişim/bilgilendirme güçlendirilecektir. 

 Katılımın arttırılmasına yönelik farklı yöntem ve modeller geliştirilecektir. 

 Mali yıl bütçelerinde ve ilgili yıl performans programlarında, katılımcı bütçe 

çalışmalarının etkisi kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 Katılımcı bütçe çalışmalarının kurumsallaşması ve bu yöndeki etkinliklerin 

gelenekselleşmesi sağlanacaktır. 

 Katılımcı bütçe çalışmalarına, proje taleplerinin veya önerilerinin alınması ve bütçe 

kullanımına yönelik önceliklendirme isteklerinin alınması da dâhil edilecektir. 
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Giriş 

Belediyeler için Katılımcı Bütçe, belediyelerin harcama önceliklerinin ilçede yaşayan vatandaşların ve 

ilçede faaliyet gösteren dernek, vakıf, federasyon vb. sivil toplum kuruluşları ile diğer kamu kurumları 

gibi dış paydaşların görüşleri doğrultusunda belirlendiği bir uygulamadır. Dünyadaki örneklerine 

bakıldığında Katılımcı Bütçe uygulamaları, genel bütçenin %1’i ila %10’u arasında ayrılan payla 

gerçekleştirilir. Kamu kurumlarının görev, yetki ve sorumluluk alanları ile bağlı olduğu hukuksal 

normlar kapsamında rasyonel hedefler belirleyerek ancak söz konusu oranlar dâhilinde mümkün 

olmaktadır. Bu bağlamda belediyeler bazında reformist uygulamaların demokratik yöntemlerle 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Katılımcı Demokrasi’nin yapı taşlarından biri olan Katılımcı Bütçe uygulaması ile vatandaşların ve dış 

paydaşların aktif katılımı sağlanarak demokrasi teorilerinin pratiğinin gerçekleştirileceği göz önünde 

bulundurulduğunda toplum ve kamu yönetimi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu uygulama ile 

belediyelerin stratejik planlarında belirttikleri hedeflerini gerçekleştirebilmeleri, hizmetleri ve projeleri 

hakkında şeffaf süreçler yürüterek hesap verilebilir bir yöntem oluşturmaları beklenmektedir.  

Bütçeler oluşturulurken sahada ihtiyaç analizi yapmaksızın verilen tek yönlü kararlar gerçekçi ve verimli 

olmaktan uzak görülmektedir. Hizmet ve faaliyetlerin doğrudan muhatabı olan vatandaşların ve 

vatandaşların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının bütçe planlamalarında söz sahibi olması oldukça 

rasyonel sonuçlar doğuracaktır. Mümkün olduğunca yalın bir dille, bütçeleme hususunda teknik bilgisi 

olmamasına karşın toplumun her bir kesimi tarafından anlaşılacak şekilde süreçlerin anlatılması, 

bilgilendirme yapılması ve yerel bölgeyi oluşturan dinamiklerin bu uygulamaya davet edilmesi, ancak 

mevcut sistemde belediye yönetimlerinin bilinçli istemiyle oluşacak bir durumdur. Katılımcı Bütçe 

Uygulamalarının tesadüfen, istem dışı veya cebren uygulanması söz konusu değildir. Nitekim 

demokraside cebir yolları kapalı, karşılıklılık ve birliktelik olguları esastır. 

Esenyurt Belediyesi 2022 Mali Yılı ile birlikte Katılımcı Bütçe Uygulamasını geleneksel hale getirerek 

her sene artan bir katılımla, büyüyerek gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştır. Strateji Geliştirme Müdür 

Vekili Taner Eraslan ve Sermir Burkay Kaya’nın koordinatörlüğünde kapsamlı bir uygulama 

başlatılmıştır. 2020 yılı nüfus verileri ile yıllardır Türkiye’nin en büyük nüfuslu ilçesi olan Esenyurt’ta, 

çok sesli ve çok renkli halkının görüşleri ve katılımları doğrultusunda örnek gösterilecek demokrasi 

uygulamalarını gerçekleştirebilmek hedeflenmektedir. Belediye bütçelerinin vatandaşlardan alınan 

vergiler, harçlar, katılma payları, para cezaları, kiralar vb. ücretler ile devlet gelirinden ayrılan paylarla 

oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, bütçenin yatırım programları için payının vatandaşlarla 

birlikte oluşturulması ve yönlendirilmesi oldukça gerekli ve adil bir uygulama olarak görülmektedir.   

2022 yılı ile birlikte Esenyurt Belediyesi demokrasi pratiklerinin en iyi örneklerinden biri olarak 

gösterilmek üzere hem ülkemizde hem de dünyada rol model olmayı amaçlamaktadır. Katılımcı Bütçe 

Çalışması ile belirlenen amaç uğrunda ilk adımı atmak üzere harekete geçilmiş bulunulmaktadır. 



 

 
IV 

 

 

 



 

 
I 

 

 

 



 

 
2 

1. İzlenen Yöntem ve Süreç 

Katılımcı bütçe çalışmalarında ilk olarak dünyadaki katılımcı bütçe uygulamaları incelenmiştir. İzmir 

Çiğli Belediyesi’nin yaptığı Stratejik Yönetim Değerlendirme Toplantısı ve İBB ile yapılan Katılımcı 

Bütçe Toplantıları ile çalışmalar üzerine fikir alışverişlerinde bulunulmuş ve çalışmanın genel çerçevesi 

çıkarılmıştır. Akabinde incelemelerin bilimsel bir tabana oturtulması için literatür araştırması, 

incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışmalarla birlikte bir ön değerlendirme raporu 

oluşturulmuştur. Ön değerlendirme raporu iç paydaşlara sunuldu ve rapor üzerine müzakereler 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcı bütçe kapsamına dâhil olabilecek müdürlükler belirlenerek çalışmanın 

başlatılması hususunda mutabık olunmuştur.  

Ön değerlendirme raporu sonrasında iç paydaşlar ve müdürlüklerle yapılan görüşmeler ile taslak 

belgeler oluşturularak Başkanlık makamına sunulmuştur. Yapılan istişareler sonucunda değerlendirilen 

belgeler için görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Neticesinde Başkanlık Makamı tarafından katılımcı 

bütçe sürecine başlanması ve uygulanması üzerine iç genelge yayınlanmıştır. (EK-1) 

Katılımcı bütçe sürecinin başlamasından itibaren ilk olarak muhtarlıklar ile Katılımcı Bütçe 

Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda ilçemizde görev yapan 43 mahalle muhtarı süreç 

hakkındaki teknik detaylar ile bilgilendirilmiştir. Muhtarlardan mahallelerinde bulunan vatandaşlarla 

irtibata geçerek katılımcı bütçe kapsamında değerlendirilebilecek görüş ve önerileri harmanlayarak 

kendilerine verilen matbu forma işlemeleri istenmiştir. (EK-2)  

Sürecin kapsamının genişletilmesi ve ortak akıl oluştururken yıllardır bu kentte yaşayan, kente gönül ve 

emek vermiş vatandaşlarımızdan oluşan Esenyurt Kent Konseyi ile süreç hakkında görüşülmüştür. 

Farklı meslek grupları ve hayat tecrübelerine sahip Esenyurtlu bireylerden oluşan Kent Konseyi ile 

yapılan görüşmelerin sürece önemli katkıları olmuştur. Aynı zamanda Türkiye’nin 7 bölgesinden 

insanları barındıran Esenyurt’ta gelişmiş olan hemşericilik kültürü dolayısıyla, hemşeri derneklerinin 

etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu husus da göz ardı edilmeyerek Esenyurt Kent Konseyi ile ortak bir 

çalışma yürütülerek il, ilçe dernekleri ve federasyonları ile irtibata geçilmiştir. Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü tarafından dernekler ve federasyonlarla birebir görüşülerek süreç hakkında bilgilendirme 

yapılmış ve Katılımcı Bütçe çalışmasına katkı sunmaları için matbu form ulaştırılmıştır. 

Belediyelerin dış paydaşlarından bir diğeri olan yetki ve sorumluluk alanı Esenyurt olan kamu 

kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kamu kurumları süreç hakkında bilgilendirilerek 

çalışmaya katkıları beklenmiştir. Bu süreçte olumsuz olarak değerlendirilebilecek husus, yalnızca tek 

kamu kurumunun sürece müdahil olarak görüş ve önerilerini belirtmesi olmuştur.  

Çalışmanın son aşamasında Esenyurtlu vatandaşların tek bir birey olarak Katılımcı Bütçe süreci 

hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması hedeflenmiştir. Bu kapsamda web tabanlı bir anket 

oluşturularak, verilerin standardize edilebilmesi adına çoktan seçmeli sorular sorulmuştur. (EK-3) Aynı 
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zamanda yorumlanabilir konularla alakalı özgür ve özgün değerlendirilmelerin alınabilmesi 

amaçlanarak bazı sorulara “diğer” başlığı altında fikirlerin beyan edilebilmesi adına açık uçlu cevaplar 

yerleştirilmiştir. Ankete ulaşım linki belediyenin sitesi olan esenyurt.bel.tr adresinde yayınlanmıştır. 

Daha çok kitleye erişebilmek adına anket formunun linki veri tabanında telefon bilgisi bulunan 

vatandaşlara KVKK kapsamları göz ardı edilmeyerek kısa mesaj yolu ile gönderilmiştir. Belediyeye ait 

binalarda ve ilçede bulunan duyuru panolarına yerleştirilen afişlerde bulunan karekodlar ile anket linkine 

erişim kolay erişilebilir hale getirilmiştir. Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından 

çalışmayla ilgili bilgilendirme ve tanıtım videoları yayınlanmıştır. İlçede bulunan 55 yaş ve üzeri 

nüfusun 92.296 gibi ciddi bir sayı olduğu göz önünde bulundurulup, bu yaş grubunun teknolojiye 

erişiminin düşük olduğu tahmin edilerek ilçede bulunan 3 meydanda stantlar kurularak personel 

aracılığıyla vatandaşlar için tasarlanan ankete katılımın arttırılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda 

Esenyurt’taki en büyük bulvar olan Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki esnaflar, gezici personel tarafından 

tek tek ziyaret edilerek ankete katılımları sağlanmıştır. Böylelikle Katılımcı Bütçe çalışması donelerini 

ekseriyetle doğrudan sokaktaki vatandaşlardan alan bir çalışma haline getirilmiştir.  

Dünyadaki diğer Katılımcı Bütçe uygulamalarından elde edilen bilgiler üzerine ilk ve devam 

uygulamalar göz önünde bulundurularak asgari katılımcı sayısı için bir hedef oluşturulmuştur. Yapılan 

inceleme ve bilimsel araştırmalar ışığında Brezilya’nın Porto Alegre kentindeki Katılımcı Bütçe 

uygulaması, bu alandaki örnek uygulamalardan biri olarak görülmüştür. Porto Alegre’de uygulama ilk 

kez başlatıldığında 3 milyon civarında bir nüfusa sahipken uygulamaya 600 kişinin katıldığı bilgisi 

edinilmiştir. Günümüzde ise yaklaşık 40.000 kişinin bu kentte Katılımcı Bütçe uygulaması için paydaş 

olarak çalışmanın içerisinde aktif şekilde yol aldığı bilinmektedir. Esenyurt Belediyesi olarak, kurumsal 

dış paydaşların dışında, tekil olarak vatandaşın katılımı için belirlenen hedef, 18 yaş altı ve devamlılığın 

sağlanabilmesi açısından 60 yaş üstü vatandaşlar hariç mevcut nüfusun %1’i olarak belirlenmiştir. Bu 

süreçte her yaş grubunun çalışmaya katılımı, Katılımcı Bütçenin çeşitliliğini arttıracağı ve ufkunun 

genişleyeceği gerçeğini değiştirmemekle birlikte; rasyonel hedefler ve nitelikli sonuçlar için belli yaş 

grupları kesin hedef olarak değerlendirilmiştir.  

Mevcut yılda 18-60 yaş arası Esenyurt’ta yaşayan vatandaş sayısı 572.936 kişi olarak bilinmektedir. 

Dolayısıyla vatandaş anketine, bu sayının %1’i olarak 5.729 kişi civarında bireysel katılım hedeflenerek 

süreç başlatılmıştır.  

Süreçle ilgili bilgiler oluşturulan veri tabanına görevli personeller tarafından elde edilen her form, 

yapılan toplantı veya anket gün sonu verisinin akabinde işlenmiştir. Anket ve toplantı/çalıştay süreçleri 

devam ederken elde edilen veriler veri tabanı üzerinden günbegün değerlendirilmiş, süreç içerisinde 

riskler ve tehditler izlenmiş ve iyileştirilmeler yapılması üzerine çalışılmıştır. Muhtarlıklar ve 

dernekler/federasyonlara gönderilen formlar incelendiğinde Katılımcı Bütçe kapsamında 

değerlendirilemeyecek talep/isteklerin olduğu gözlemlenmiş, bununla alakalı ilgili yerlere geri dönüşler 

yapılmıştır. Böylelikle sürecin ve anlamının berraklaştırılması da amaçlanmıştır. 
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Görüş ve değerlendirme alarak çalışmayı şekillendirme süreci 25.08.2021 tarihi itibariyle 

sonlandırılarak elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasına geçilmiştir. Vatandaş anketi de aynı 

gün veri girişine kapatılmıştır. Katılımcı Bütçe Çalıştayında değerlendirilmek üzere rapor ve sunum 

haline getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Verilerin girdisi elektronik tablolar üzerinde yapılarak; 

sorumlu müdürlüğün personelleri ve amirinin erişimine açılmış, veri ve raporlama kontrol 

mekanizmaları oluşturulmuştur.   

Verilerin belirlenmiş formatlarda rapor haline getirilmesinden sonra kurumsal paydaşların ve 

mahallelerin temsilcileri olarak muhtarların katılım sağlayacağı çalıştay için sunum formatı 

oluşturulmuştur. Detaylı bilgilerin yalın bir anlatımla açıklanmaya çalışılan bir sunum hazırlanmıştır. 

28.08.2021 tarihinde Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Katılımcı Bütçe Çalıştayı 

birçok temsilci ve kurumsal paydaşın katılımlarıyla olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Esenyurt 

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay, Strateji Geliştirme 

Müdür V. Sayın Taner Eraslan’ın süreç hakkındaki bilgilendirme ve çalışma sunumu ile sürmüştür. 

Kentin ileri gelenlerinin de konuşmalarının dinlendiği çalıştayda çalışmayla alakalı görüşler oldukça 

olumlu olduğu görülmüştür. Süreç ve çalışma hakkındaki bilgilendirme ve sunumdan sonra 

değerlendirmeler ve sorular katılımcılardan alınmıştır.   

Katılımcı Bütçe çalışmasının kendisi kadar değerlendirme sürecinde de demokratik anlayışın tam 

anlamıyla ifa edilebilmesi için gerekli tüm eylemlerin yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Çalıştayın 

sonunda ise sonuçların anlık olarak görülebildiği, interaktif bir elektronik anket uygulanmıştır. (EK-4) 

İnteraktif elektronik 

ankette çalışmanın 

süreci, Esenyurt 

Belediyesi’nin 

eylemselliği, 

Katılımcı Bütçe 

uygulamasının devam 

yıllarda 

gerçekleştirilmesi 

gerekip gerekmediği, 

gerçekleştirilmesi 

halinde bu çalışmanın 

içerisinde yer alıp-

almamak isteyip istemedikleri sorulmuştur.  

Elektronik anketle amaçlanan ise çalışmanın paydaşlar tarafından nitelikli bulunup bulunmadığı, 

belediyenin bu alandaki çabasının yeterli olup olmadığı ve çalışmanın gelecek yıllarda uygulanması 

konusunda genel algının ne olduğunun ölçülmesidir. Her bir elektronik anket sorusu cevaplandıktan 
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sonra sonuçları anında katılımcılara gösterilerek şeffaf bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Elektronik 

anket ile Katılımcı Bütçe Vatandaş Anketi’nin sonuçlarının birbiriyle paralel olduğu görülmüştür. 
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2. Katılımcı Bütçe Çalışmasının Aşamaları ve Sonuçları 

2.1. Vatandaş Anketi 

Katılımcı Bütçe çalışması kapsamında vatandaşın görüşlerinin alınması ve çalışmaya entegre edilmesi 

adına 38 farklı soru hazırlandı. 5 ana başlıkta vatandaşın bütçe eğilimi için ne görüşte olduğunu analiz 

etmek üzere hazırlanırken, geri kalan 32 soruda belediye çalışmalarının vatandaş tarafından nasıl 

yorumlandığını anlamak üzere hazırlanmıştır. Yorumlama maddelerinin hazırlanış amacı, ilçe halkının 

belediyenin faaliyet alanları arasında eksik veya geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü faaliyetler mevcut 

ise yatırım programını bu yönde değerlendirebileceği, dolayısıyla 2022 yılı bütçesini planlarken göz 

önünde bulundurabileceğidir. Ankette sorulan 2 soruda açık uçlu seçenek bırakılarak halktan alınan 

görüşlerin daha esnek ve özgün olması amaçlanmıştır.  

Katılımcı bütçe için hazırlanan anket için Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü destekleriyle 

35 kişilik ekip oluşturularak 3 farklı konumda stant oluşturulmuş ve gezici personellerden oluşan 3 ekip 

oluşturularak esnaflar ziyaret edilmiştir. Saha personelleri ile hem çalışmanın amacının anlatılması hem 

de birebir etkileşimle ankete veri girişinin yapılarak vatandaşlarımızın fikirlerinin alınması 

amaçlanmıştır. Bu çalışma ile katılımın arttırılması ve ilçe halkında Katılımcı Bütçe ile ilgili 

farkındalığın kazandırılması sağlanmıştır.  

04.08.2021 tarihinde tanıtımı ve duyurusu yapılarak Esenyurtlu vatandaşlara açılan anket 22 gün 

boyunca yayında kalmış ve veri girişi sağlanmıştır. 7.135 kişinin bireysel olarak katılımda bulunduğu 

ankete ortalama 4 

dakikada bir veri girişi 

yapılmıştır. Anket için 

hedeflenen tekil 

vatandaş sayısı, üst 

bölümde de 

bahsedildiği üzere 

5.729 iken; 7.135 

kişinin katılımıyla 

hedeflenen sayının 

%24,54 fazlası katılım 

gerçekleşerek olumlu 

bir sonuç elde 

edilmiştir.  

Vatandaş anketi Esenyurt Belediyesi’nin dikkat çeken çalışma alanları, geliştirmesi veya yatırımını 

arttırması gereken faaliyet konuları ve kurumsal avantajlar/dezavantajlar genel başlıkları üzerine 

seçeneklerle tasarlanmıştır. Belediyenin öncelik vermesi gereken faaliyet/proje/hizmet alanları ile 
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kurumsal yapısını etkileyen faktörler üzerine “diğer” seçeneği altında açık uçlu cevap seçeneği sunarak 

vatandaşların tespit, gözlem ve düşüncelerini çoktan seçmeli şıklarla sınırlamak yerine özgür ve özgün 

cevaplar verebilme imkânı sunulması amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Vatandaş için Esenyurt Belediyesi'nin en dikkat çeken en önemli 5 
yatırım/proje/hizmet alanı veya alanları  

 

Tablo 2: Vatandaşın Esenyurt Belediyesi'ni eksik bulduğu, geliştirmesi gerektiğini düşündüğü 
veya belediyenin yatırımlarını artırmasını beklediği en önemli 5 iş/proje/hizmet alanı veya 
alanları 
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Tablo 3: Vatandaşın 2022 yılı bütçesinde belediyemizce öncelik verilmesi gerektiğini 
düşündüğü ilk 3 yatırım/proje/hizmet alanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Vatandaşa göre Esenyurt Belediyesi'nin hizmet kalitesini olumsuz yönde etkileyen en 
önemli konu başlıklarını 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5: Vatandaşa göre Esenyurt Belediyesi'nin kurumsal yapısını doğrudan etkileyen güçlü 
yönleri 

0

1000

2000

3000

4000

5000

Üst Yapı Yatırımları Aktif Yeşil Alan Çocuklar ve Gençler İçin Kültürel Faaliyetler

0

5000

10000

Düzensiz İç ve Dış Göç Problemi

Çarpık ve Plansız Şehirleşmeye Bağlı İmar Sorunları

Belediyenin Borçları

Merkezi Yönetim Desteğinin Zayıf Olması

0

2000

4000

Etik İlkelere Bağlı Yönetim Anlayışının Olması

Yöneticilerin Yeni Proje veya Hizmet Üretme Kapasitesinin Yüksek Olması

Sayıca Yeterli Personele Sahip Olması

Gelir Kaynaklarının Yeterli Olması

Kurumsallaşma Sürecini Tamamlamış Olması

Üst Yapı Hizmet Binalarının Yeterli Olması



 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6: Konu başlıklarına göre vatandaşın memnuniyet oran istatistikleri 

37,59%
62,41%

Kentsel Alt Yapı-Üst Yapı Çalışmaları

Memnun Memnun Değil

35,43%
64,57%

Zabıta Hizmetleri

Memnun Memnun Değil

59,33%
40,67%

İstihdama Kazandırma Hizmetleri

Memnun Memnun Değil

49,87% 50,13%

Kurum İçi İşleyiş ve Durum

Memnun Memnun Değil

54,60% 45,40%

Yeşil Alan Hizmetleri

Memnun Memnun Değil

50,55% 49,45%

Veterinerlik Hizmetleri

Memnun Memnun Değil

57,43%
42,57%

Sosyal Yardım ve Sağlık Hizmetleri

Memnun Memnun Değil

54,47% 45,53%

Kültürel Faaliyetler

Memnun Memnun Değil

46,61% 53,39%

Mevcut Tesis Durumu

Memnun Memnun Değil

55,57% 44,43%

Temizlik Hizmetleri

Memnun Memnun Değil
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2.2. Dış Paydaşlar ile Yapılan Çalışmalar ve Sonuçları 

Katılımcı Bütçe çalışmasının başlangıcında 43 mahallemizin muhtarları ile yapılan çalıştayda detaylı 

teknik sunum yapılmıştır. Sunumda belediye bütçeleri, belediye bütçelerine katılım yolları ve aşamaları, 

mahalle muhtarlarının bu süreçteki rolü ve nasıl katkı sağlayabilecekleri konusunda bilgiler verilmiştir.   

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt’un da tamamına katılım sağladığı toplantıda 

çalışma üzerine interaktif istişarelerde bulunulmuştur. Belediye bütçelerinin gelir yolları, sınırlılığı ve 

belediyelerin başta bütçe olmak üzere kısıtları üzerine bilgiler verilerek Katılımcı Bütçe kapsamına dâhil 

olamayacak yatırım ve faaliyet alanları hakkında muhtarların, dolayısıyla vatandaşların farkındalık 

kazanması amaçlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7: Muhtarlıklardan gelen görüş/talep grafiği 

 

Esenyurt Kent Konseyi ile çalışma kapsamında irtibata geçilmiş ve çalışmanın detayları anlatılmıştır. 

Kapsam ve yöntem ile alakalı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Kent Konseyi’nin bütüncül ve 

Esenyurt’un hemen her bir iş alanını ve rengini içinde bulunduran nitelikli yapısının çalışmaya katkısı 

oldukça büyük olmuştur. Temsilcilerin görüş ve önerileri dikkate alınarak diğer dış paydaşlarla yapılan 

çalışmalar çeşitlilik kazanmıştır. Sürece başından itibaren destek olan ve katkı sağlayan Esenyurt Kent 

Konseyi, Katılımcı Bütçe çalışmasında en etkin dış paydaşlarda biri olarak aktif şekilde yer almıştır.  

Türkiye’nin 7 yöresinden insanların yaşadığı Esenyurt’ta, Esenyurtlu kimliklerinin yanı sıra aslen bağlı 

oldukları bölge ve şehirlerin insanlarıyla güçlü bir yapı oluşturarak etkin bir kolektif yapıya sahip olan 

il/ilçe dernek ve federasyonları ile Katılımcı Bütçe kapsamında irtibat kurularak bir diğer dış paydaş 
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Kültürel Faaliyetler (Beceri Kazandırma Kursları, Etkinlikler vb.)
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Yeşil Alan
Spor Alanları
Atık Toplama Faaliyetleri ve Materyal İyileştirme
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olarak sürece dâhil edilmiştir. Esenyurt’ta faaliyet gösteren dernek ve federasyonların ekseriyetinin 

çalışmaya önem vererek müdahil olması çalışmanın güçlenmesindeki en önemli faktörlerden biri haline 

gelmiştir. Esenyurt Kent Konseyi aracılığıyla ve Belediye temsilcileri tarafından dernek ve 

federasyonlarla irtibata geçilmiş ve süreçle ilgili görüşleri veri tabanına işlenerek kayıt altına alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8: Esenyurt Kent Konseyi ve Esenyurt’ta faaliyet gösteren derneklerden gelen 
talep/görüş grafiği 

 

Görev alanı Esenyurt olan kamu kurumlarının Katılımcı Bütçe çalışmasına katılımları beklenmek üzere 

irtibata geçilmiştir. Bu hususta beklenmedik şekilde, olumsuz bir süreç olarak, yalnızca 1 kamu kurumu 

çalışmaya katkı sunmak üzere geri dönüşte bulunmuştur. Her bir kamu kurumunun, önemli ve nitelikli 

olacağı öngörülen süreçle ilgili görüşlerini sunarak katkıda bulunmaları beklenirken; düşük katılım 

seviyesi çalışma için olumsuz bir gelişme olarak görülmüştür. Devam eden yıllardaki çalışmalar için dış 

paydaş olarak Esenyurt’taki kamu kurumlarıyla daha etkili ve olumlu çalışmaların yapılacağı 

düşünülmektedir. 

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen görüşler, Esenyurt’un 9 mahallesinde Aile Sağlık Merkezi 

ihtiyacı olduğu ve ortak hizmet projesi kapsamında gerçekleştirilmesi yönünde olmuştur. 
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Tablo 9: Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen talep/görüş grafiği 

 

2.3. Katılımcı Bütçe Çalışmalarının İlgili Müdürlüklerle Eşleştirilmesi 

Vatandaş anketi ve dış paydaşlara sunulan Görüş Formu kapsamında kategorize edilmiş olan konular, 

çalışmalar katılımcılara sunulmadan önce müdürlük yönetmelikleri incelenerek faaliyet kapsamına göre 

değerlendirilmiş, müdürlüklerle yapılan görüşmelerde üzerine mutabık olunarak eşleştirilmiştir. 

Anketler ve formlarda girilen bilgiler veri tabanına işlendikten sonra Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

tarafından yeniden değerlendirilmiş ve kategorize edilmiş konuların müdürlük eşleştirilmeleri 

kontrolleri yapılmıştır. Açık uçlu cevaplardan gelen veriler değerlendirilmiş; yetki veya Katılımcı Bütçe 

kapsamında olamayacak istemler elenerek kalan veriler ilgili müdürlüklerle eşleştirilmiştir.  

 

Faaliyet/Yatırım/Hizmet Alanları 

Kategorileri 

İlgili Müdürlük 

Çöp Toplama ve Nakli Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Çöp Konteynırları Sayısı, Temizliği ve Yeri Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Zabıta Denetimleri Zabıta Müdürlüğü 

Beceri Kazandırma Kursları Kültür Müdürlüğü 

Çocuklar, Gençler, Yaşlılara Yönelik 

Hizmetler 

Kadın ve Aile Müdürlüğü 

Sağlık Konularında Destekler ve Engellilere 

Yönelik Çalışmalar 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 

Çözüm Masası Çalışmaları Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Ayni ve Nakdi Yardımlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

ESBİM Faaliyetleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - ESBİM 

Mahalle Kütüphaneleri Kütüphane Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü 

Yeşil Alan, Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Spor Alanları Gençlik ve Spor Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü 
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Semt Pazarları İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 

Alt Yapı Çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü 

Üst Yapı (Tesis, Bina ve Benzeri) Yapım İşleri Fen İşleri Müdürlüğü 

Ortak Hizmet Projeleri İlgili Müdürlükler 

Tablo 10: Faaliyet/Yatırım/Hizmet Alanları ile Müdürlük Eşleştirmeleri  

 

2.4. Katılımcı Bütçe Çalıştayının Düzenlenmesi 

Vatandaş anketi ve dış paydaşlardan alınan görüşme formlarının elektronik ortamda veri tabanına işlenip 

değerlendirilmesinden sonra veriler analiz edilmiştir. Analiz edilen veriler paydaşlara açılarak şeffaf bir 

süreç izlenmeye devam edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda oluşturulan detaylı rapor, dış paydaşlara 

sunulmak ve çalışmalar üzerine değerlendirilme yapılmak üzere Katılımcı Bütçe Çalıştayı 

düzenlenmiştir. 

Mahalle muhtarları, il/ilçe dernek ve federasyonları ve Esenyurt Kent Konseyi’nin katılımlarıyla 

oldukça aktif geçen bir çalıştay organize edilmiştir. Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz 

Bozkurt’un Esenyurt ve Katılımcı Bütçe Çalışması ile alakalı değerlendirilmeleriyle başlayan çalıştay, 

Strateji Geliştirme Müdürü Sayın Taner Eraslan’ın verilerin paylaşıldığı teknik sunumuyla devam 

etmiştir. Akabinde Esenyurt’un kanaat önderlerinin süreç hakkındaki değerlendirmelerini yaptığı 

konuşmalar ile devam etmiştir. Çalıştayda bulunan katılımcılar tarafından çalışma, süreç, sunum ve 

sonuçları değerlendirme ve eleştiriler deklare edilmiştir. Değerlendirme ve eleştiriler görevli personeller 

tarafından devam yıllardaki süreçlere katkıda bulunması üzere dikkatle dinlenerek not alınmıştır. 

Çalıştayın bölümünde sonuçların anında tüm katılımcılar tarafından görülebildiği bir elektronik anket 

düzenlenmiştir. 

Çalışmanın kapsamı, 

şeffaflığı, belediyenin 

bu konudaki çalışmaları 

gibi konularda sorular 

sorulara, katılımcılar 

kendilerine dağıtılan 

kumanda ile anonim 

olarak seçimler yapmış 

ve her bir sorudan sonra 

sonuçlar ekrana 

yansıtılmıştır.  

Elektronik anketlerde 

yöneltilen sorularda “Katılımcı Bütçe Anketine Hangi Yöntemle Ulaştınız?” (Tablo x), “Belediyemizle 
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İlgili Bilgileri Yoğunlukla Hangi Yolla Edinirsiniz?” (Tablo x), “Sizce Belediye ile Paydaş İlişkileri 

Nasıl Güçlendirilebilir?” (Tablo x), “Katılımcı Bütçe Çalışmaları Devamlı ve Geleneksel Olmalı Mı?” 

(Tablo x) gibi sorular sorulmuş; süreç, belediye ve paydaşların beklentileri hususunda geri dönüşler 

edinilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 11: Katılımcı Bütçe Anketine 
Hangi Yöntemle Ulaştınız?  

Tablo 12: Belediyemizle İlgili Bilgileri 
Yoğunlukla Hangi Yolla Edinirsiniz? 

 

 

 

 

Tablo 13: Sizce Belediye ile Paydaş 
İlişkileri Nasıl Güçlendirilebilir? 

Tablo 14: Katılımcı Bütçe Çalışmaları 
Devamlı ve Geleneksel Olmalı Mı? 
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2.5. Katılımcı Bütçe Uygulamasına Dâhil Olacak Hizmet/Faaliyet/Proje Alanlarının 

Kesinleştirilmesi ve Bütçeyle İlişkilendirmesi 

Katılımcı Bütçe Çalışması kapsamda vatandaşlar ve dış paydaşlardan gelen 369 farklı görüş/talep 

alınmış ve değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeler sonucunda 253 görüş/talep bütçe çalışması 

kapsamına uygun olmadığı, 5 görüş veya talebin ise yetki kısıtlamaları sebebiyle 

gerçekleştirilemeyeceği kanaatine varılmıştır. Taleplerin veya görüşlerin, belediyenin yetki/sorumluluk 

alanı kapsamında olmaması, kişisel veya kurumsal ihtiyaçların giderilmesi yönünde istemler, ortak 

hizmet projeleri olmasından dolayı işbirliği yapılacak kurumlarla anlaşma sağlanmadan bütçe 

kapsamına dâhil edilememesi sebeplerinden ötürü bu görüş veya talepler kapsam dışında bırakılmıştır.  

86 görüş/talep müdürlüğümüzün bütçe ödenekleri ile yapmayı planladığı hizmet/faaliyet/proje önerisi 

olarak görülmüş ve değerlendirilmiştir. 25 spesifik görüş/talep ise bütçe ödeneklerine dönüşen 

hizmet/faaliyet/proje kapsamında değerlendirilmiş ve Katılımcı Bütçe Uygulaması için uygun 

görülmüştür.  

Uygun görülen 25 görüş/talep iş kalemleri olarak tablolaştırılmış ve ilişkilendirilen müdürlüklere 

öncelik ve ödenek düzenlemesi için sunulmuştur. Yapılan istişareler sonucunda mevzubahis iş kalemleri 

10 ana başlıkta ilgili müdürlüklerine ayrılarak toplanmış ve yaklaşık maliyet hesapları kümülatif olarak 

çıkarılmıştır. (EK-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 15: Katılımcı Bütçe Uygulaması Kapsamında Değerlendirilen Hizmet/Faaliyet/Projelerin 
2022 yılı Belediye Bütçesindeki Yüzdesel Yeri 

6,39%4,85%

0,52% 0,45% 0,01%

Fen İşleri Park ve Bahçeler Kültür İşleri Temizlik Kadın ve Aile
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Katılımcı Bütçe Uygulamasına dâhil edilecek işler için ilgili müdürlüklerde teknik ve uzman personel 

görev almışlardır. 2022 yılında söz konusu işler için maliyetleri etkileyebilecek faktörler göz önünde 

bulundurularak tahmini maliyetler oluşturulmuştur.  

Fen İşleri Müdürlüğü uhdesinde olan iş kalemleri için oluşturulan toplam tahmini maliyet toplam 

bütçenin %6,39’unu oluşturarak en büyük payın sahibi olmuştur. Genel bütçeye oranla %4,85 ile Park 

ve Bahçeler Müdürlüğü 

paya sahip olarak ikinci 

sırada yer almıştır. 

Kültür İşleri Müdürlüğü 

ise %0,52’lik pay ile 

üçüncü en büyük pay 

sahibi konumundadır. 

Bu veriyi %0,45 ile 

Temizlik İşleri 

Müdürlüğü, %0,01 ile 

Kadın ve Aile 

Hizmetleri Müdürlüğü 

izlemiştir. 

Esenyurt Belediyesi için faaliyet gösteren 5 müdürlük Katılımcı Bütçe Uygulaması kapsamına dâhil 

edilen faaliyet/hizmet/proje konularının sorumlusu konumundadır. Hizmetler, faaliyetler ve/veya 

projeler gerçekleştirilirken iç paydaşlarla yapılacak işbirlikleri rapor kapsamında değerlendirilmemiş 

olup, müdürlüklerimizin ana faaliyet konusu olan işler veya hukuksal çerçeve kapsamında sahibi 

bulunduğu işler kapsamında atamalar yapılmıştır. 
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3. Katılımcı Bütçe Çalışmalarında Hedef Analizi 

3.1. Gelişime Açık Alanların Belirlenmesi 

Vatandaşlarla ve dış paydaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde Katılımcı Bütçe Çalışmaları sürecinde 

geliştirilebilecek alanlarla ilgili görüş ve öneriler toplanarak değerlendirilmiştir.  

Bu kapsamda resmi sonuçlara göre 2020 yılsonu itibariyle 957.398 kişi olan nüfusunda katılımın 

arttırılması için daha etkili duyuru ve çalışmaların yapılması gerektiği görüşü alınmıştır. 

Yapılan anket çalışmasında daha somut ve nitelikli sonuçlar elde edebilmek adına yöntem ve bilgi 

toplama hususlarında daha spesifik yaklaşımlarla yapılabileceği değerlendirilmiştir. Nitekim 

katılımcıların eğitim durumu, yaşadığı mahalle, yaş grubu, cinsiyeti gibi bilgilerin edinmesi durumunda 

katılımcı dağılımı ve görüşlerin belli kategorilerde incelenmesinin veri değerini arttıracak ögeler olacağı 

öngörülmüştür. Yalnız burada dikkat edilmesi gerek nokta, ilçe sınırları içinde belli bir bölgedeki 

problemlerin veya kişi/gruplara özgü talep/isteklerin bu kapsama dâhil olamayacağının vatandaşlar ve 

dış paydaşlar 

tarafından bilinmesi 

mevzusudur. Bu tür 

talep veya görüşlerin 

gelmiş olması 

durumunda dahi iyi bir 

süzgeç işleminden 

geçirmek üzere 

personelin nitelikli ve 

tarafsız olması 

elzemdir.  

Son tahlilde Katılımcı 

Bütçe Çalışmasının 

amacı belli lokasyonlara veya zümrelere değil, bölgenin tamamına etki edecek yatırım ve faaliyetlerin 

halk tarafından düzenlenmesi anlamına geldiği göz önünde bulundurulduğunda, bu husustaki 

çalışmaların oldukça objektif yürütülmesi için gerekli iş akışı ve kontrol mekanizmalarının kurulması 

gerektiği düşünülmüştür. 

Katılımcı Bütçe kapsamında değerlendirilebilecek alanların vatandaşlar ve dış paydaşlar tarafından 

bilinmesi hususunda farkındalığın düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda sürecin başlamasından 

önce yetki ve bütçe kısıtları hakkında açık ve yalın bilgilendirme faaliyetlerinin zayıf kaldığı fark 

edilmiştir. Dönem içerisinde devamlı halde vatandaşların ve paydaşların bu kısıtlarla alakalı 
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bilgilendirilmesinin katılımcı demokrasi ve dolayısıyla katılımcı bütçe açısından önem arz ettiği tespit 

edilmiştir. 

Esenyurt’ta gerek resmi gerek gayri resmi olarak yaşayan mülteci ve yabancı uyruklu ilçe sakinlerinin 

250.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle Esenyurt’ta devamlı ikamet eden yabancı 

uyruklu bireyler ve onları temsil eden dernek/federasyonların da Katılımcı Bütçe için bir dış paydaş 

olarak görülerek, katkılarının alınması ve sürece müdahil olmasının sağlanması üzerine öneriler 

sunulmuştur. 

Mahalle muhtarları ile yapılan çalıştay için gönderilen ön görüşme formu kâğıt olarak tasarlanmasının 

yanı sıra her bir maddenin ne anlama geldiği üzerine bilgilendirmeler yapılmıştır. Yapılan çalışma ve 

değerlendirme kapsamında muhtarlıklardan alınan görüşlerin Katılımcı Bütçe için oldukça verimli ve 

spesifik bir alanda olduğu fark edilmiştir. Dolayısıyla birebir bilgilendirme sonucunda alınan verilerin 

niteliği göz önünde bulundurulduğunda, devam yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan Katılımcı Bütçe 

Çalışmaları için 

görüşlerin 

alınmasından önce bir 

bilgilendirme 

sürecinin takvime 

koyulması durumunda 

verilerin daha somut ve 

sürece katkısı olacak 

şekilde olacağı 

öngörülmektedir.  

Geliştirmeye açık 

alanlar sonuçların 

değerlendirilmesi ve 

gelen görüş/eleştiriler üzerine toplanmış ve raporlanmıştır. Katılımcı Bütçe Çalışmalarını sürdürülebilir 

kılabilmek istemiyle bu alanlara azami şekilde önem göstererek gerekli düzenleme ve düzeltmelerin 

yapılması hedeflenmiştir.  

3.2. Uygulamanın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Katılımcı Bütçe Uygulamasının hayata geçmesi ile birlikte vatandaşların ve paydaşların görüşleri 

doğrultusunda azami şekilde uygulanmasını sağlamak ve uygulamanın yapı taşlarından biri olan 

şeffaflığı sağlayabilmek açısından haber ve bilgi kanallarını aktif tutmak uygulama kapsamına dâhil 

olarak görülmektedir. Değerlendirilmesi yapılan ve planlanan sürecin nasıl ve ne yönde ilerlediği, 

hedeflere ve taahhütlere ulaşma yüzdesini ölçmek uygulama sürecinde önemli bir faktördür. Veri 

kaydının tutulması, bu kayıtların periyodik olarak veri tabanına işlenmesi, ölçülmesi ve 
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değerlendirilmesi uygulamanın yönetilebilmesi adına gereklidir. Uygulamalarda sürdürülebilirlik ancak 

nitelikli raporlama yöntemiyle mümkündür. 

Bu bilgiler ışığında izleme-değerlendirme yöntemi hazırlanmıştır. Katılımcı Bütçe Uygulamasının 

raporlanması hususunda izleme-değerlendirme kıstasları belirlenmiştir.  

 Mali Disiplin ve Kaynak Dağılımı 

 Sunulan Hizmetlerin Niceliği ve Niteliği 

 Karar Alma Süreçlerin Mevzuat, İş Planı ve Verimlilik Açısından İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi1 

Belirlenen kıstaslar üzerinden bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının oluşturularak sürecin 

profesyonel bir şekilde yürütülmesi adına ilgili müdürlükler, başkan yardımcısı ve teknik personellerden 

oluşacak bir Katılımcı Bütçe Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. Var olan uygulamaların takibi, 

değerlendirmesi ve 

raporlanmasının 

yanında gelecek 

yıllardaki 

uygulamaların 

tasarlanması ve hata 

payının asgari seviyeye 

indirilmesi adına 

çalışmalar yürütmesi 

planlanan komisyonun, 

uygulamayı nitelikli 

hale getireceği 

öngörülmektedir. 

3.3. Katılımcı Bütçe Çalışmalarının Kurumsallaşması  

2019 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atan Esenyurt 

Belediyesi, yürürlüğe koyduğu her bir çalışmanın temellerini de kamu kurumlarında kurumsallaşma 

ögelerini göz önünde bulundurarak şekillendirmektedir. Bu bağlamda Katılımcı Bütçe Uygulamasının 

kurumsal bir düzende icra edilmek üzere tasarlanmıştır.  

Çalışmanın kurumsallaştırılması ile sürdürülebilir, profesyonel ve geleceğe yönelik olması ve temelini 

demokratik ilkelere kuran somut uygulamaların devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir. Kamu 

                                                           

1 TEPAV (2007). İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Modelleme: Katılımcı Bütçeleme. Yönetişim Etütleri Programı. 

ss.17 
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kurumlarında kurumsallaşma yönteminin temel ilkeleri ve ögeleri kapsamında yol haritası 

oluşturulmuştur. 

 

Kamu Kurumlarında Kurumsallaşma Olguları2 

Ögeler 

Sadelik 

Tanıtımların, çalışmaların, sürecin ve raporlamaların; süreçle ilgili hiç bilgi 

sahibi olmayan vatandaşlar göz önünde bulundurularak, anlaşılması kolay 

ve yalın bir dil ile yapılması/gerçekleştirilmesi 

Esneklik 

Kamuoyu yönelimleri, dönemsel kite psikolojileri ve kararları, çevresel ve 

ulusal faktörler dikkate alınarak içinde bulunulan koşullar doğrultusunda 

uyum ve birlikteliğin devamlılığının sağlanması 

Farklılaşma 

Kurumun dış faktörlerin/paydaşların/vatandaşların istemleri ve beklentisi 

doğrultusunda yasal mevzuat dâhilinde yapısal ve yönetimsel değişikliklere 

giderek değişen toplum dinamiklerine riayet edebilmesi 

Özerklik 

Kurumsal kimliğin oluşturularak faaliyetlerde ya da uygulamalarda 

kurumun özgün çıktılar ve kaynağı olarak değerlendirilebilecek bilgiler 

üretebilmesi 

Temel İlkeler 

Adil davranma ve eşitlik 
Uygulamaların her bir grup veya topluluk için eşit koşullar ve imkânlar 

sağlanması 

Sorumluluk 
Mevzuat kapsamında belirlenmiş süreçlerin kurum ve uygulamaları için 

uygunluk süreçlerinin nitelikli hale getirilmesi 

Hesap verilebilirlik 

Performans ve verilerin analiz edilmesi ile birlikte şeffaf bir raporlama 

sisteminin oluşturulması ve kamuoyu denetimine, mevzuatın aksi yönde 

hükümleri hariç, açık olacak şekilde tasarlanması ve hazırlanması 

Kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık 

Yürütülen faaliyetlerin, alınan karaların ve gerçekleştirilen uygulamaların, 

mevzuatın belirttiği sınırlar doğrultusunda, tam, zamanında ve doğru olarak 

kamuoyuna sunulması 

Tablo 16: Kamu Kurumlarında Kurumsallaşma Olguları 

 

                                                           

2 Sevinç, H. G. (2018). Kamuda kurumsallaşma ve kurumsal imaj: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı örneği. 
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Akademik çalışmalar incelenerek belirlenen kamu kurumlarında kurumsallaşma olguları kapsamında 

Katılımcı Bütçe Uygulamasının sürdürülebilir kılınması ve ilçenin geleceğine yönelik olumlu çıktılar 

oluşturması amaçlanmaktadır.  
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4. Sonuç ve Değerlendirme 

Esenyurt Belediyesi 2022 yılı Katılımcı Bütçe Uygulaması 7.135 vatandaş, 43 muhtarlık, 1 kamu 

kurumu, 16 dernek ve Esenyurt Kent Konseyi ile birlikte hayata geçirilmiştir. Vatandaşlarla ve dış 

paydaşlarla kurulan etkileşimler sonucunda çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır ve kısa sürede 

güvenirliği yüksek, verimli ve gerçekçi sonuçlar elde edilmiştir. Bu süreçte nitelikli mevcut durum 

analizleri yapılabilmiş ve vatandaşlar ile dış paydaşların beklentilerinin de doğrudan tespit edilebilme 

imkânı bulunmuştur. 

Uygulama fiiliyata geçirilirken gerçekleştirilen planların her aşamasında uygulamanın sürdürülebilirliği 

göz önünde bulundurulmuştur. Katılımcı Bütçe Çalıştayında gerçekleştirilen elektronik anket sonuçları, 

Esenyurt’un kanaat önderlerinin deklarasyonları, dış paydaşların geri bildirimleri de 

değerlendirildiğinde uygulamanın geleneksel hale getirilmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla Katılımcı 

Bütçe Uygulaması ile başlayarak demokratik yönetim anlayışı ve uygulamalarının eylemsel hale 

dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.  

Takip eden yıllarda katılımcı sayısını arttırmak ve dış paydaşların daha etkili olmasını sağlamak 

amaçlanmaktadır. Özellikle çalışma sürecinde gözlemlenen ve verilerle sağlamlaştırılan tespit, 

vatandaşların ve paydaşların belediyelerin yetki kısıtlamaları ve sorumluluk alanlarıyla alakalı 

bilgilerinin zayıf olduğunu açığa çıkarmıştır. Nitelikli bir Katılımcı Bütçe Uygulaması için belediyelerin 

yetki, görev ve sorumlulukları hakkında belli bir bilgi-birikime sahip olunması göz önünde 

bulundurulması ve geliştirilmesi gereken bir husus olarak tespit edilmiştir. Bu husus, devam yıllarda 

çalışmaların temel konularından birisi olacak şekilde değerlendirmeye alınmıştır. 

Sonuç olarak; Katılımcı Bütçe Uygulaması ile Esenyurt Belediyesi, kurulduğu 1987 yılından beri en 

demokratik pratiği hayata geçirmek üzere adımını atmıştır. Halkın yönetime doğrudan katılımı ile 

yönetişimi3 yalnızca bir kavram olarak kullanmak yerine uygulanabilir hale dönüştürmenin temellerini 

atmış bulunmaktadır. Katılımcı demokrasi anlayışının en önemli dallarından biri olan katılımcı bütçe ile 

vatandaşlarımız; yalnızca seçim zamanlarında değil, her zaman uygulamada aktif olarak yer alacak ve 

yönetimde söz sahibi hale gelecektir. 

 

 

 

  

                                                           

3 Yönetişim: Resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı. 
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5. Ekler 

EK-1: Katılımcı Bütçe Uygulaması Başkanlık İç Genelgesi 

Sayı  : 

Konu : 2022 Mali Yılı Bütçe Hazırlık Sürecinde  

Katılımcılığın Sağlanması 

DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, Belediyemizin 2022 mali yıl bütçe hazırlık süreci Haziran ayında başlamakta, üst 
yönetici (belediye başkanı) tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, 
Ağustos ayının sonuna kadar encümene havale edilmekte, ve belediye meclisinde Ekim ayı 
toplantısında görüşülmek, meclise sunulmaktadır. 

Bununla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nda mahalli idare bütçelerinin, idarenin stratejik planına ve performans programına uygun 
hazırlanacağı yönünde hükümler yer almaktadır. 

Belediyemizin 2020 – 2024 Dönemi Stratejik Planı uygun bir şekilde, 2022 bütçe hazırlık 
çalışmaları, mali mevzuatında belirlenen süreç ve yöntemlerle eksiksiz ve zamanında yerine 
getirilecektir. 

Diğer taraftan, bütçe hazırlık sürecinde katılımcılığın artırılması ve kaynak kullanımında ortak akıl 
oluşturulması amacıyla, gerçekçi, tutarlı ve paydaşlarımızın önceliklerine duyarlı bir bütçe ortaya 
çıkması için aşağıdaki çalışmaların yapılması da yerinde görülmüştür: 

 

1. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Stratejik Planımızda dış paydaş olarak listelenenler başta 
olmak üzere, kapsamlı bir çalışma yapılarak, bütçe hazırlık sürecinde görüşleri, eleştirileri ve 
değerlendirmeleri alınacak kurum, kuruluş, dernek, vakıf veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin eksiksiz 
belirlenmesi sağlanacaktır. 

2. Mali Hizmetler Müdürlüğünce, 2020 mali yıl gerçekleşmeleri ile 2021 mali yılın ilk altı ayı 
incelenerek, 2022 yılında ödenmesi zorunlu giderler ile gerçekleşen gelir karşılaştırması yapılacaktır. 

3. Hukuk İşleri Müdürlüğünce, bütçe kullanırken ilçe belediyesi olarak sınırlamalarımız, 
sorumluluklarımız ve yetkilerimiz konusunda açıklama yapılması amacıyla, büyükşehir, büyükşehir ilçe 
ve diğer kamu kurumları için görev, yetki ve sorumluluk matrisi hazırlanacaktır. 

4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünce, Stratejik Plan incelenerek, harcama birimlerinden gelen 
performans programı göstergeleri değerlendirilecek, bu kapsamda, plan, program ve bütçe arasında 
sapma ve gerekçeleri raporlanacaktır. 

5. EK-1’de yer alan belediye faaliyetleri, hizmetleri ve görevleri konularında bütçe kullanacak 
veya performans göstergesi belirleyecek harcama birimleri ise, 2022 yılı için bütçe tekliflerine esas 
olacak şekilde hizmet/proje/faaliyet gider tahminlerini oluşturacaktır. 

6. Söz konusu çalışmaların, dış paydaşlarla bütünleşik ve etkileşimli yapılması, bütçenin katılımcı 
yöntemlerle hazırlanmasını sağlayacağından, etkin iletişim sisteminin Bilgi İşlem Müdürlüğü desteğiyle, 
Basın Yayın Müdürlüğünce kurulması sağlanacaktır. 

7. Katılımcı bütçe çalışmalarının sistematik ve disiplinli yürütülmesi, sonuçlarının raporlanması 
ve resmi bütçe çalışmalarına da katkı sağlaması amacıyla EK- 2’de görev dağılımı ve iş takvimi 
oluşturulmuştur. 
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8. Tüm bu çalışmalar sonunda, Belediyemizin iç ve dış paydaşlarının bir araya geldiği bir 
“Esenyurt İçin Katılımcı Bütçe” toplantısı gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantının akışına ilişkin 
bilgiler ise EK- 3’de verilmiştir. 

 

Bütçe hazırlık çalışmalarında, katılımcılığın sağlanması amacıyla belirlenen yöntem ve süreçlerin, 
sorumlu müdürlüklerce eksiksiz yerine getirilmesi gerekmekte olup, çalışmaların titizlikle yerine 
getirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

Dağıtım 

Gereği      Bilgi 

Tüm Müdürlüklere    Başkan Yardımcılarına 
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EK-2: Katılımcı Bütçe Çalışması Görüş / Öneri / Değerlendirme Formu 

 

  

 

T.C. 

ESENYURT BELEDİYESİ 

 
KATILIMCI BÜTÇE ÇALIŞMASI GÖRÜŞ/ÖNERİ/DEĞERLENDİRME FORMU 

Faaliyet/Görev/Hizmet Görüş/Öneri/Değerlendirme 

Çevre Koruma ve Sağlığı 

Çöp Toplama ve Nakli  

 

Çöp Konteynırları Sayısı, 

Temizliği ve Yeri 

 

 

Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık 

Çalışmaları 

 

 

Zabıta Denetimleri  

 

Sosyal Hizmetler veya Sağlık Hizmetleri 

Beceri Kazandırma Kursları  

 

Çocuklar, Gençler, Yaşlılar, 

Engellilere Yönelik Hizmetler 

 

 

Sağlık Konularında Destekler ve 

Çalışmalar 

 

 

Ortak Hizmet Projeleri  

 

Sosyal Yardımlar ve Hizmetler 

Ayni ve Nakdi Yardımlar  

 

ESBİM Faaliyetleri  

 

Ortak Kullanım Alanları 

Mahalle Kütüphaneleri  

 

Yeşil Alan, Park ve Bahçeler  

 

Spor Alanları  

 

Semt Pazarları  

 

Kentsel Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları 

Alt Yapı Çalışmaları  

 

Üst Yapı (Tesis, Bina ve 

Benzeri) Yapım İşleri 

 

 

Kurumsal Kapasite 

Çözüm Masası Çalışmaları  

 

İdari Personel Yetkinliği  

 

Yapılması Geliştirilmesi Önerilen Diğer Görev/Hizmet/Faaliyetler 
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EK-3: Katılımcı Bütçe Vatandaş Anketi 

 

KATILIMCI BÜTÇE ANKET SORULARI 

   

 

Verilmiş seçeneklerin yanına "✓" 

benzeri bir işaret koyunuz. Birden 

fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz. 

31 Mart 2019 

Yerel 

Seçimlerinde

n itibaren 

Esenyurt 

Belediyesi'ni

n sizin 

açınızdan en 

dikkat çeken 

ve başarılı 

bulduğunuz 

yatırım/proje/

hizmet alanı 

nedir? 

Alt yapı işleri   

Üst yapı işleri   

Kültür İşleri   

Sosyal Yardım İşleri   

Halkla İletişim   

İmar İşlemleri   

Ruhsat İşlemleri   

Veterinerlik Hizmetleri   

Zabıta Hizmetleri   

Çevre Koruma Hizmetleri   

Atık Toplama Hizmetleri   

Park ve Bahçe Hizmetleri   

Pazar Yeri Hizmetleri   

Gençlik ve Spor Hizmetleri   

Kentel Dönüşüm Hizmetleri   

Sağlık Hizmetleri   

Cenaze Hizmetleri   

İstihdama Kazandırma Hizmetleri   

Covid-19 Dönemi Hizmetleir   

Nikah Hizmetleri   

   

 

Verilmiş seçeneklerin yanına "✓" 

benzeri bir işaret koyunuz. Birden 

fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz. 

Esenyurt 

Belediyesi'ni 

eksik 

bulduğunuz, 

geliştirmesi 

gerektiğini 

düşündüğünü

z veya 

yatırımlarını 

artırmasını 

beklediğiniz 

iş/proje/hizm

et alanı 

hangisidir? 

Alt yapı işleri   

Üst yapı işleri   

Kültür İşleri   

Sosyal Yardım İşleri   

Halkla İletişim   

İmar İşlemleri   

Ruhsat İşlemleri   

Veterinerlik Hizmetleri   

Zabıta Hizmetleri   

Çevre Koruma Hizmetleri   

Atık Toplama Hizmetleri   

Park ve Bahçe Hizmetleri   
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Pazar Yeri Hizmetleri   

Gençlik ve Spor Hizmetleri   

Kentel Dönüşüm Hizmetleri   

Sağlık Hizmetleri   

Cenaze Hizmetleri   

İstihdama Kazandırma Hizmetleri   

Covid-19 dönemi hizmetleri   

Nikah Hizmetleri   

   

 

Verilmiş seçeneklerin yanına "✓" 

benzeri bir işaret koyunuz. Birden 

fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz. 

 Esenyurt 

Belediyesi'ni 

başarılı 

bulduğunuz 

alanlar 

hangileridir? 

Asfalt yamaları   

Bozuk yol düzenlemeleri   

Trafik problemi olan yerlerde üretilen 

çözümler   

Yol bakım-onarımda devamlılık   

Alternatif güzergahlar oluşturulması   

   

 

Verilmiş seçeneklerin yanına "✓" 

benzeri bir işaret koyunuz. Birden 

fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz. 

Ulaşım ağları 

açısından 

Esenyurt 

Belediyesi'ni

n eksik 

olduğunu ve 

yoğunlaşması 

gerektiğini 

düşündüğünü

z alanlar 

hangileridir? 

Asfalt yamaları   

Bozuk yol düzenlemeleri   

Trafik problemi olan yerlerde üretilen 

çözümler   

Yol bakım-onarımda devamlılık   

Alternatif güzergahlar oluşturulması   

   

 

Verilmiş seçeneklerin yanına "✓" 

benzeri bir işaret koyunuz. 3 (üç) 

seçenek işaretleyebilirsiniz 

 2022 yılı 

bütçesinde 

belediyemizc

e öncelik 

verilmesi 

gereken ilk 3 

yatırım/proje/

hizmet alanı 

hangileri 

olmalıdır? 

Üstyapı yatırımları (Okul, sosyal tesis, 

mahalle konakları, semt pazarları, kreş 

vb.)   

Altyapı yatırımları    

Aktif yeşil alan (park, çocuk oyun 

alanları, spor alanları vb.)   

Kültürel faaliyetler   

Kentsel dönüşüm   

İstihdama kazandırma hizmetleri   
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Sosyal yardım hizmetleri   

Sağlık hizmetleri   

Veterinerlik hizmetleri   

Çocuk ve gençler için eğitim ve 

etkinlik faaliyetleri   

   

 

Verilmiş seçeneklerin yanına "✓" 

benzeri bir işaret koyunuz. 3 (üç) 

seçenek işaretleyebilirsiniz 

Sizce 

Esenyurt 

Belediyesi'ni

n 

dezavantajlı 

olduğu 3 

konu nedir? 

Belediyenin borçları   

Çarpık ve plansız şehirleşmeye bağlı 

imar sorunları   

Düzensiz iç ve dış göç problemi   

Sosyal donatı (park, sosyal tesis vb.) 

alanlarının geliştirilmesinde fiziksel 

kısıtlamalar olması   

Nitelikli personel sayısının yetersiz 

olması   

Merkezi yönetim desteğinin zayıf 

olması   

   

 

Verilmiş seçeneklerin yanına "✓" 

benzeri bir işaret koyunuz. 3 (üç) 

seçenek işaretleyebilirsiniz 

Sizce 

Esenyurt 

Belediyesi'nin 

diğer ilçe 

belediyelerine 

göre avantajlı 

olduğu 3 

konu nedir? 

Etik ilkelere bağlı yönetim anlayışının 

olması   

Üst yapı hizmet binalarının (spor 

tesisleri, kültür merkezleri vb.) yeterli 

olması   

Gelir kaynaklarının yeterli olması   

Sayıca yeterli personele sahip olması   

Türkiye sanayisinin %6'sını 

barındırması   

       

Siz Esenyurt 

Belediyesi'ni 

yanda sıralı olarak 

verilmiş konularda 

nasıl 

değerlendirirsiniz? 

Verilmiş seçeneklerin yanına, değerlendirme başlıklarına göre "✓" 

benzeri bir işaret koyunuz. Her bir konu hakkında değerlendirme 

yapmanız önem arz etmektedir. 

  
Çok 

İyi 
İyi 

Daha İyi 

Olabilir 
Yetersiz 

Çok 

Kötü 

Çevre Koruma ve Sağlığı 

Çöp Toplama ve Nakli           

Çöp Konteynırları Sayısı, 

Temizliği ve Yeri           

Geri Dönüşüm ve Sıfır 

Atık Çalışmaları           
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Sokak ve Cadde 

Temizliği           

Meydanların Temizliği           

Park, Bahçeler ve Refüj 

Alanları Temizliği           

İlaçlama ve 

dezenfeksiyon           

Zabıta Denetimleri           

Sosyal Hizmetler veya Sağlık Hizmetleri 

Beceri Kazandırma 

Kursları           

Çocuklar, Gençler, 

Yaşlılar, Engellilere 

Yönelik Hizmetler           

Sağlık Konularında 

Destekler ve Çalışmalar           

Sokak Hayvanlarına 

Yönelik Hizmetler           

Ramazan, Kurban ve 

Muharrem Ayları 

Hizmetleri/Faaliyetleri           

Dini Tesislere Yönelik 

Hizmetler/Faaliyetler           

Diğer Belediye ve 

Kurumlarla Birlikte 

Yürütülen Faaliyetler           

Sosyal Yardımlar ve Hizmetler 

Nakdi Yardımlar           

Erzak ve Kıyafet 

Yardımları           

Öğrencilere Yönelik 

Sosyal Hizmetler           

Cenaze Hizmetleri           

ESBİM (İstihdama 

Kazandırma) Faaliyetleri           

Ortak Kullanım Alanları 

Kütüphaneler           

Okullar           

Yeşil Alan, Park ve 

Bahçeler           

Spor Alanları           

Semt Pazarları           

Kentsel Altyapı 

Çalışmaları           

Üst Yapı (Tesis, Bina ve 

Benzeri) Yapım İşleri           

Kurumsal Kapasite 
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Çözüm Masası 

Çalışmaları           

Şikayete Cevap Alma ve 

Çözüme Ulaştırma           

Kurum İçinde İşlemlerin 

Tamamlanma Hızı           

e-Belediye Hizmetleri           

İdari Personel Yetkinliği           
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EK-4: Katılımcı Bütçe Çalıştayı Elektronik Anket Soruları 

Size uygun olan kutu veya kutucukları ✔  işareti ile işaretleyiniz. 

1. Katılımcı bütçe anketine hangi yöntemle ulaştınız? 

 

1) SMS 

2) esenyurt.bel.tr 

3) Billboard aracılığıyla 

4) Standlar 

5) Gezici personel 

6) Anket linki elektronik ortamda doğrudan şahsıma ulaştırıldı 

 

2. Belediyemizle ilgili bilgileri yoğunlukla hangi şekilde edinirsiniz? 

 

1) Yazılı Medya 

2) Görsel Medya 

3) Whatsapp 

4) Web Sayfası 

5) Sosyal Medya (twitter, facebook, linkedin vb.) 

6) Belediyemizin Yayınları 

7) Anons 

8) LED Ekran 

 

3. Bilgi edinme ve problemlere çözüm bulma hususunda hangisi aracılığıyla belediyemizle 

iletişime geçtiğinizde hızlı bir geri dönüş alıyorsunuz? 

 

1) Yüz yüze görüşme 

2) Telefon (İlgili kişiyle doğrudan iletişim) 

3) Whatsapp 

4) Yazılı Medya 

5) Görsel Medya 

6) Web Sayfası 

7) Sosyal Medya (twitter, facebook, linkedin vb.) 

8) Çözüm Merkezi 

 

4. Belediyemizin hizmetlerini ve görev/yetki/sorumluluklarını düşündüğünüzde 

Belediyemizi nasıl değerlendirirsiniz? 

Çok Başarılı 

5 

Başarılı 

4 

Kararsızım            

3 

Başarısız 

2 

Çok Başarısız 

1 

5. Sizce belediye ile paydaş (STKlar, muhtarlıklar, kamu kurumları vb.) ilişkileri nasıl 

güçlendirilebilir? 

 

1) Başkan ve/veya üst yönetim ile düzenli toplantılar yapılması ve sonrası için 

değerlendirme/izleme sistemlerinin kurulması  

2) Paydaşların görüş/öneri/taleplerinin teknolojik ortamda alınması, sonuçlanması ve raporlanması  

3) Düzenli çalıştaylar/sempozyumlar/forumlar düzenlenmesi 
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6. Aşağıdaki özelliklerin Belediyemiz için ne kadar uygun olduğunu belirtiniz. 

6.1) Doğaya ve çevreye saygılı  

Uygun                

5 

Kısmen Uygun           

4 

Kararsızım            

3 

Uygun Değil               

2 

Fikrim Yok          

1 

 

6.2) Güvenilir 

Uygun                      

5 

Kısmen Uygun           

4 

Kararsızım            

3 

Uygun Değil               

2 

Fikrim Yok          

1 

 

6.3) Hizmet ve Paydaş Odaklı 

Uygun                      

5 

Kısmen Uygun           

4 

Kararsızım            

3 

Uygun Değil               

2 

Fikrim Yok          

1 

 

6.4) Yenilikçi/Yaratıcı 

Uygun                      

5 

Kısmen Uygun           

4 

Kararsızım            

3 

Uygun Değil               

2 

Fikrim Yok          

1 

 

6.5) Hesap Verebilir / Şeffaf 

Uygun                      

5 

Kısmen Uygun         

4 

Kararsızım            

3 

Uygun Değil               

2 

Fikrim Yok          

1 

 

6.6) Kaliteli / Çalışkan 

Uygun                      

5 

Kısmen Uygun           

4 

Kararsızım            

3 

Uygun Değil               

2 

Fikrim Yok          

1 

 

6.7) Çözüme Odaklı / Yapıcı 

Uygun                      

5 

Kısmen Uygun           

4 

Kararsızım  

3 

Uygun Değil               

2 

Fikrim Yok          

1 

 

7. Belediyemizin hizmetlerine ilişkin görüşlerine ilişkin kanaatinizi aşağıdaki ölçeğe göre 

belirtiniz. 

7.1) Hizmetler çeşitlendirilmeli ve arttırılmalıdır. 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

5 

 

Katılıyorum 

4 

 

Kararsızım 

3 

 

Katılmıyorum 

2 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

1 
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7.2) İnsan kaynakları geliştirilmelidir. 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

5 

 

Katılıyorum 

4 

 

Kararsızım 

3 

 

Katılmıyorum 

2 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

1 

 

7.3) Teknolojik altyapı geliştirilmelidir. 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

5 

 

Katılıyorum 

4 

 

Kararsızım 

3 

 

Katılmıyorum 

2 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

1 

 

7.4) Paydaş kuruluşlarla daha iyi işbirliğine gidilmelidir. 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

5 

 

Katılıyorum 

4 

 

Kararsızım 

3 

 

Katılmıyorum 

2 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

1 

 

7.5) Çalışanlarının tutum ve davranışları iyileştirilmelidir. 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

5 

 

Katılıyorum 

4 

 

Kararsızım 

3 

 

Katılmıyorum 

2 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

1 

 

7.6) Hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve standartlaşması sağlanmalıdır. 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

5 

 

Katılıyorum 

4 

 

Kararsızım 

3 

 

Katılmıyorum 

2 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

1 

 

 

8. Katılımcı bütçe çalışmaları ile yeterli kitleye ulaşıldığını düşünüyor musunuz? 

Evet 

1 
Hayır 

2 

 

 

9. Katılımcı bütçe çalışmaları devamlı ve geleneksel olmalı mı? 

Evet 

1 
Hayır 

2 

 

10. Katılımcı bütçe çalışmalarının izlenen yöntemi yeterli buluyor musunuz? 

Evet 
Hayır 
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1 
2 

 

11.  Katılımcı bütçe çalışmalarında izlenen yöntemin geliştirilmesinde ve uygulamanın 

izlenmesinde görev almak ister miydiniz? 

Evet 

1 
Hayır 

2 

 

 

 

EK-5: Müdürlükler Tarafından Belirlenen Faaliyet / Hizmet / Projelerin 

2022 Yılı İçin Tahmini Maliyetleri 

 

Müdürlük 
İş Kalemi 

Adedi 
Ayrılan Bütçe 2022 Yılı Belediye Bütçesi 

Belediye 
Bütçesindeki 

Yeri (%) 

Fen İşleri 3 76.700.000,00 ₺ 1.200.000.000,00 ₺ 6,39% 

Park ve Bahçeler 3 58.200.000,00 ₺ 1.200.000.000,00 ₺ 4,85% 

Kültür İşleri 1 6.200.000,00 ₺ 1.200.000.000,00 ₺ 0,52% 

Temizlik 2 5.450.000,00 ₺ 1.200.000.000,00 ₺ 0,45% 

Kadın ve Aile 1 92.000,00 ₺ 1.200.000.000,00 ₺ 0,01% 

TOPLAM  146.642.000,00 ₺ 1.200.000.000,00 ₺ 12,22% 
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